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Apresentação 

 

Com o objetivo de ampliar os debates a respeito dos processos de ensino e 

de aprendizagem de Matemática, os professores da Coordenadoria de 

Matemática do Ifes, Campus Vitória, em parceria com servidores de 

diferentes Campi, professores do Educimat, com a Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática – Regional Espírito Santo (SBEM-ES) e alunos da 

Licenciatura em Matemática do Campus Vitória, realizaram, nos dias 29, 30 

e 31 maio de 2019, a 8ª Semana da Matemática.  

Tendo como tema “Matemática e Questões Sociais”, o evento permitiu a 

socialização do conhecimento construído nas áreas de Educação 

Matemática e da Matemática Aplicada. O processo de socialização 

aconteceu por meio de relatos de experiências vivenciadas em sala de aula, 

comunicações de pesquisas conduzidas por professores, alunos e 

comunidade científica, e tendo, como elemento motivador, o possível 

relacionamento entre a Matemática e as Questões Sociais. 

Este Caderno traz os trabalhos enviados, em forma de Trabalho Completo, 

das três modalidades previstas: Feira de Matemática, Relato de Experiência 

e Comunicação Cientifica. Após esses trabalhos estão as descrições das 

oficinas que aconteceram durante o evento. 

Desejamos a todos uma boa leitura! 

Comissão Organizadora. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi desenvolvido, no primeiro trimestre de 2019, por um grupo de 

alunas de um Curso Técnico de Edificações Integrado ao Ensino Médio do Instituto 

Federal do Espírito Santo - Ifes, com a orientação e participação de uma professora de 

Matemática do Instituto. A pesquisa foi motivada pelo desejo de explorar ideias 

matemáticas fora da sala de aula e trazê-las para outros contextos.  

Considerando que vivemos em um mundo de três dimensões, pode-se afirmar que tudo 

aquilo que se conhece tem comprimento, largura e altura. Entretanto, caso 

estivéssemos em um universo bidimensional, ocuparíamos, geometricamente, um único 

plano de existência. Como esse mundo se pareceria? Esta é a premissa do romance 

Planolândia, escrito por Edwin Abbott, em 1884. A obra aborda um pensamento 

matemático seguido de provações e tribulações de um quadrado, personagem principal 

da trama, exposto à terceira dimensão. À vista disso, deve-se estabelecer o conceito de 

dimensão.  

Quando se fala em dimensões, refere-se à possibilidade de medir um objeto qualquer 

em um espaço (SILVA, 2016). Cada uma das direções em que é possível a realização da 

medição no espaço é chamada de dimensão. Não havendo outra possibilidade de 
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medida além do comprimento, uma única variável, fala-se que o objeto possui apenas 

uma dimensão, unidimensional. A reta é um exemplo de objeto unidimensional. Por ser 

infinita, ela é todo espaço unidimensional e outros objetos pertencentes a essa 

dimensão são representados por segmentos de retas, semirretas ou pontos. Já no 

espaço bidimensional é possível encontrar tanto largura quanto comprimento, um 

exemplo bastante conhecido é o quadrado, ele está representado no plano. Contudo, a 

profundidade do quadrado não existe, pois ele não é uma figura tridimensional (que 

possui três dimensões). Um exemplo de figura tridimensional é a pirâmide, possuindo 

largura, comprimento e profundidade, ou seja, três variáveis a serem consideradas.  

O projeto pretende mostrar, por meio da compreensão de dimensões, retas, planos, 

como a matemática pode ser trazida para um meio social e denunciar, com exemplos 

lúdicos e acessíveis, a hierarquização da sociedade e inconsciência do homem, em às 

vezes pensar que vive-se no ápice, que não há nada maior que ele. Busca-se salientar o 

fato de que o homem, estando acostumado com certas noções, não reflita sobre elas ao 

estabelecer seus juízos, mas apenas acredite e as use tal qual lhe foram transmitidas. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As principais referências tomadas no trabalho são Abbott (2002) e Singh (2013). Ambas 

mostram uma realidade na qual os indivíduos vivem em um mundo plano, de apenas 

duas dimensões. Na Planolândia de Abbott, estes indivíduos são polígonos regulares e 

sua forma depende da sua profissão, expondo de maneira facilitada e sistemática a 

sociedade hierarquizada em que vivemos. Situa-se a vida nesse ambiente e as 

dificuldades de viver num mundo apenas bidimensional. Quadrado, a personagem 

principal do livro, em certo momento, vai da Planolândia para a Linholândia, onde existe 

apenas uma dimensão, portanto, os indivíduos vivem numa reta. As limitações são 

muito maiores, porém, os habitantes da Linholândia, estando de certo modo 

acomodados, apenas acreditam na existência de uma dimensão uma vez que não 

acreditam na existência de um mundo diferente do deles. Quadrado vai ainda para um 

mundo de três dimensões, a Espaçolândia, tendo um choque de realidade ao se deparar 

com tamanha diferença, diante de sólidos e não apenas traços no plano. O mesmo 

acontece com Homer, personagem do programa de televisão Os Simpsons, em "A casa 

da árvore dos horrores VI". Em um contexto inusitado, Homer é levado de seu mundo 
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bidimensional para uma realidade tridimensional. A terceira dimensão é uma grande 

novidade para ele, tanto quanto para a personagem principal de Planolândia, como 

Singh (2016) bem descreve. 

No decorrer de Planolândia, Quadrado retorna ao seu mundo e reencontra aqueles que 

se recusam a acreditar na Espaçolândia. Mesmo que para mentes acostumadas a apenas 

duas dimensões, ou até mesmo três, seja complexo compreender o conceito de outra 

dimensão, há aqui relutância em analisar algo além da sua própria realidade. Vale 

salientar que os sacerdotes, de formato circular, eram os detentores de poder em 

Planolândia. Estes sabiam da existência de uma terceira dimensão, porém não queriam 

passar a informação adiante, uma vez que sabiam que em um mundo com mais 

dimensões, seu conhecimento, tão respeitado, poderia ser considerado obsoleto. Eles 

temiam que os demais pudessem adquirir conhecimento e ter, quem sabe, uma chance 

de ascensão. Temiam que seu poder estivesse, desta forma, comprometido. Isso é algo 

que acontece também em nossa sociedade; basta lembrarmos de quantas vezes 

informações são manipuladas, omitidas por aqueles de maior poder, visando apenas 

vantagens a eles, como a perpetuação de seu poderio.  

Um resumo da obra de Abbott (2002), mediado pela interpretação de Singh (2016), 

pesquisas sobre o conceito de dimensão, análises de vídeos ilustrativos1 e reuniões das 

autoras definiram os caminhos metodológicos percorridos no presente trabalho, 

levando à elaboração dos recursos para a abordagem do tema na Feira de Matemática. 

Visando a compreensão dos termos “uma dimensão” e “duas dimensões” em 

Matemática, propõem-se dinâmicas com materiais manipuláveis, confeccionados pelas 

autoras. Como exemplo, pode-se citar uma caixa fechada exceto por uma pequena 

abertura por onde podem ser observados sólidos de acrílico, representando os 

habitantes da Planolândia, e sua disposição no plano. A pequena abertura limitaria a 

visão os visitantes, proporcionando a sensação de viver na Planolândia ou na 

Linholândia. Vale destacar que experiências com desenho técnico proporcionadas no 

Ifes contribuíram para tais confecções. Para relacionar com o contexto social, pretende-

se colocar em pauta o fato de que os indivíduos da Planolândia são divididos em 

 
1 Por exemplo: Explorando outras dimensões de Alex Rosenthal e George Zaidan. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=C6kn6nXMWF0&t=144s> 
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polígonos inferiores e superiores, de acordo com seu número de lados, e têm dificuldade 

de ascender socialmente, ou seja, virar um polígono de mais lados. A hierarquização 

bem marcada na obra também existe na nossa sociedade e muitas vezes não nos damos 

conta ou ignoramos pelo simples comodismo de nossa posição nisso tudo. Este 

comodismo nos remete ao Mito da Caverna de Platão, uma das passagens clássicas da 

Filosofia. 

O Mito ou Alegoria da Caverna, interpretado aqui no modo metafórico, representa o 

árduo percurso entre a ignorância e o conhecimento. O drama narrado consiste na 

dificuldade em que se dá a socialização na presença da ignorância. A temática abordada 

é justamente o que aproxima tal Alegoria da realidade em que vivemos, na qual 

continuamos a condenar povos, culturas e crenças. Nosso mundo continua sendo 

formado, no plano representativo por diversas cavernas, desvinculando-se do conto 

apenas no fato de que atualmente dispomos de inúmeras tecnologias, as quais nos 

transportam a situações inimagináveis aos olhos dos habitantes da caverna de Platão. A 

discussão de como percebemos o mundo de forma limitada atravessou a história da 

Filosofia. Interpretando A Caverna de Platão pelas lentes de Kant, poderíamos dizer que 

a reação do indivíduo que se liberta da caverna varia de acordo com as percepções 

desenvolvidas por este enquanto habitante dela. Análise que pode ser comparada à 

passagem no livro Planolândia em que o Quadrado se mostra completamente frustrado 

ao perceber que, por mais que tentasse, seria impossível descrever suas percepções 

acerca do mundo exterior baseando-se apenas em suas experiências sensoriais: 

Por isso, todos os meus amigos de Planolândia - com os quais eu falo sobre a dimensão 

não percebida que é de alguma forma visível em uma linha - dizem: 'Ah, você quer dizer 

brilho'. E quando eu respondo: 'Não, estou falando de uma dimensão de fato', eles 

imediatamente retrucam: 'Então a mensure, ou nos diga em que direção ela se estende'. 

E isso me silencia, porque não posso fazer nenhuma das duas coisas. (ABBOTT, 1884) 

 

CONCLUSÕES 

Esse estudo aponta para um caráter de unidade das ciências. Embora divididas 

didaticamente em Ciências Humanas, Exatas e Biológicas, não estão desconectadas, mas 

se complementam, estando uma presente na outra. A linguagem matemática adotada 
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por Abbott traz à tona fatores sociais da sua época, questionáveis também na sociedade 

global atual.  

A pesquisa desenvolvida até aqui sinaliza também perspectivas futuras para as autoras 

estudantes, principalmente, no estudo do conceito matemático de dimensão. Assim 

como os habitantes da Planolândia não compreendiam a possibilidade de existência da 

Espaçolândia, nós, que vivemos num mundo tridimensional, temos dificuldade em 

aceitar interpretações de situações em quatro ou mais dimensões. Essas situações 

podem ser mais bem compreendidas com referências e estudos de áreas de Matemática 

do Ensino Superior como a Álgebra Linear e, portanto, possivelmente desconhecidas 

ainda de estudantes de Educação Básica. Contudo, as tais dimensões podem ser 

definidas e exploradas. Uma afirmação semelhante cabe no sentido das relações sociais 

e interpessoais: é sempre possível um conhecimento - de si, do outro e da sociedade - 

para além daquilo que já se mostra claro e aceito. 

REFERÊNCIAS  

ABBOTT, Edwin A. Planolândia: Um Romance de Muitas Dimensões. São Paulo: Conrad, 

2002. 

SILVA, Luiz Paulo Moreira. Dimensões do espaço. Disponível em: 

<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/dimensoes-espaco.htm>. Acesso 

em 13 Abr 2019 

SINGH, Simon. Homer Tridimensional. In: Os Segredos Matemáticos dos Simpsons. 

Record, 2016. p. 171-180. 

 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

15 

GRAFOS 

Théo Borém Fabri  
theo.fabris@gmail.com 

 
Michel Guerra de Souza  

mgsouz@gmail.com 
 

Douglas Araújo Victor  
doug21@gmail.com 

 
Antônio Victor Machado de Oliveira  

antonio.victor.vixbr@gmail.com 
 

Arthur Gonçalves Diesel  
arthurgdiesel@gmail.com 

 
Gabriel Cosme Barbosa  

cosmebarbosa.gabriel@gmail.com 
 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi realizado por quatro alunos do quarto ano do curso técnico em 

Eletrotécnica integrado ao ensino médio e por dois professores de matemática do 

Instituto Federal do Espírito Santo – campus Vitória, com o objetivo de realizar uma 

abordagem contextualizada da teoria dos grafos através de problemas de fácil 

entendimento que irão permitir a disseminação de alguns tópicos iniciais deste ramo da 

matemática. Além disso, também serão utilizados softwares desenvolvidos pelo grupo 

que permitirão uma interação e visualização de uma modelagem computacional 

utilizando grafos. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo de introduzir assuntos relacionados a teoria dos grafos, foi selecionado 

alguns tópicos que permitiram uma abordagem simples de problemas relacionados a 

eles. Estes tópicos são: caminhos Eulerianos, caminhos Hamiltonianos, algoritmo de 

Dijkstra, grafos planares, coloração de vértices e arestas. Em seguida, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, buscando tais problemas mencionados e classificá-los em seus 

respectivos tópicos, obtivemos a seguinte distribuição: 

Tabela 1 – Distribuição dos problemas 

Tópicos Problemas 

Caminhos Hamiltonianos Enigma do vírus 
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Grafos planares Problema das três casas 

Coloração de grafos Coloração de mapas 

Algoritmo de Dijkstra Futebol de robôs 

Caminhos Eulerianos Pontes de Königsberg. 

Para abordar o tópico de caminhos Hamiltonianos será utilizado o Enigma do vírus. Este 

enigma é uma situação hipotética onde existe um pesquisador que está pesquisando 

sobre uma espécie de vírus pré-histórico, que é armazenado em um laboratório com 16 

salas e cada sala tem uma porta para suas salas vizinhas, conforme mostra a figura 1. 

Entretanto, ocorre um terremoto e os frascos que contêm o vírus são quebrados, 

liberando o vírus em todas as salas excetuando a entrada. Para evitar a infestação da 

população, o pesquisador deve entrar em cada sala e ativar o sistema de segurança que 

destrói o vírus e lacra todas as portas da sala. Desta forma, o pesquisador deve fechar 

todas as salas passando apenas uma vez em cada sala. 

Figura 1 – Distribuição das salas 

 
Fonte: TEDed. Disponível em - https://ed.ted.com/lessons/can-you-solve-the-virus-riddle-lisa-winer 

Com esse enigma, explicaremos o conceito de ciclo hamiltoniano, pois modelando esse 

problema, com as salas sendo vértices e as portas sendo arestas, teremos um grafo, 

assim, para resolver o problema, basta encontrar um caminho hamiltoniano. Entretanto, 

dado um grafo decidir se é um grafo hamiltoniano, i. e. contém um ciclo hamiltoniano, 

é um dos seis problemas mais conhecidos que constituem a classe dos problemas NP - 

completos [1].  

Para abordar o tópico de grafo planar, utilizaremos o problema clássico das três casas. 

Neste problema há três casas e cada casa deve receber suprimento através de 

tubulações de água, eletricidade e gás, entretanto, as tubulações que alimentam a casa 

estão no mesmo plano, e não devem ocorrer interseções entre as tubulações. Surge o 
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questionamento: “Seria possível realizar tal conexão?”, para responder tal questão, 

utilizaremos o conceito de grafos planar e o Teorema de Kuratowski. 

Para abordar o tópico de coloração de grafos será utilizada coloração de mapas. Através 

da modelagem matemática de um mapa, sendo cada pais um vértice e as arestas deste 

vértice são os países vizinhos a ele, utilizaremos uma abordagem gulosa do problema 

que permite calcular qual o menor números de cores que permitiram que em todo o 

grafo, não exista dois vértices vizinho que tenham a mesma coloração. 

Já para o Algoritmo Dijkstra serão utilizados dois programas. O primeiro foi desenvolvido 

na linguagem de programação C++ e consiste em um programa que encontra um 

caminho mínimo de um vértice em relação a todos os outros vértices, a partir da 

quantidade de vértices, das coordenadas dos vértices e das conexões existentes entre 

vértices definida pelo usuário. Sendo esses vértices e os caminhos mínimos 

representados em um plano cartesiano.  O segundo programa visa representar 

visualmente em uma Game Engine, no caso o Unity, o processo de funcionamento do 

Algoritmo Djikstra em um futebol de robôs para evitar obstáculos. 

Figura 2 – Modelagem matemática do desvio de obstáculo do futebol de robô 

 
Fonte: Autoria do grupo 

A proposta do segundo programa encontra se ilustrada na figura 2. O usuário será capaz 

de deslocar com algumas limitações a posição dos objetos (representados pela cor 

verde) e o algoritmo buscará fazer com que o robô (representado em vermelho) consiga 

chegar a seu objetivo (representado em azul) em um trajeto de modo a respeitar a 

distância de segurança para evitar colisões (representado pelas linhas rosas conectadas 

aos vértices amarelos). Para elaboração do programa, utilizou-se as funções 

Distance(vertex1,vertex2) para mensurar a distância, além de outra como 

GetKeyDown(Keycode.x) para permitir a interação do usuário. A função de caminho 

mínimo foi desenvolvida inteiramente pela equipe envolvida se baseando no Algoritmo 

Djikstra. 
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Para abordar o tópico de caminhos Eulerianos será utilizado o problema histórico das 

Pontes de Königsberg. Neste problema, havia setes pontes que conectavam a cidade 

Königsberg, representada na figura 3, e um questionamento, “Seria possível passar por 

todas as pontes passando apenas uma vez por cada uma delas?”. Em 1736, através de 

uma representação simplificada da cidade, onde as pontes são aresta e os pedaços de 

terra que estão ligados as pontes são vértices, Leonhard Euler, provou que não seria 

possível realizar este trajeto e ainda generalizou o problema para verificar se um grafo 

contém um caminho euleriano, isto é, se existe uma maneira de percorrer todas as 

arestas passando por cada uma apenas uma vez. 

Figura 3 – Representação da cidade de Könisberg 

 
Fonte: Euler, Leonhard, Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis. Disponível em - 

http://eulerarchive.maa.org//docs/originals/E053.pdf 

Após realizar exposição de todos os tópicos supracitados é possível perceber que a 

utilização de elementos, propriedades da teoria dos grafos permite que o indivíduo 

tenha um novo paradigma para resolução de problemas, que permitirá modelar 

sistemas que estejam interligados, como, redes de fluxo de informação, rotas de avião, 

mapas, etc. 

 

 

 

CONCLUSÕES 

Portanto, o estudo, mesmo que inicial, da teoria dos grafos, pode ocasionar em uma 

evolução na forma de pensar do individuo, expandindo seus horizontes tanto na 

abordagem quanto no entendimento de problemas. Além disso, a utilização dos 

softwares desenvolvidos pelo grupo, com sua abordagem computacional de um 
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problema real, é um exemplo da abrangência da teoria dos grafos, que permite modelar 

desde um problema em uma partida de futebol de robôs até um problema que há a 

necessidade de realizar o cálculo do menor caminho, i. e. conjunto de rotas, que permite 

que um país tenha todas as capitais dos seus estados conectados, utilizando o algoritmo 

de Dijkstra junto com caminhos hamiltonianos. 

REFERÊNCIAS 

[1] SOUZA, Michel Guerra de. Possibilidades em grafos Hamiltonianos. Rio de Janeiro, 
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1. INTRODUÇÃO 

“Som é simplesmente uma onda de pressão”. Essa afirmação feita para alunas 

que recentemente estudaram as funções trigonométricas no segundo ano do ensino 

médio - cujas expressões descrevem ondas senoidais - despertou a curiosidade em 

esclarecer qual a associação delas com a representação matemática do som. Na busca 

por tal descoberta, as autoras foram apresentadas, além da descrição matemática da 

onda sonora, à argumentação matemática e física envolvendo as escalas musicais. 

A presente apresentação foi desenvolvida por cinco alunas que, atualmente, 

cursam o 3º ano do Ensino Médio, e aborda desde questões mais acessíveis ao nível 

atual de conhecimento das estudantes, como termos relativos ao trato de ondas 

(frequência e amplitude, por exemplo) e noções primárias sobre teoria musical, àquelas 

que exigiram um esforço extra, mais especificamente com relação às noções intuitivas 

sobre Análise de Fourier.  Tal trabalho tem como objetivo, além de acrescentar cultura 

matemática às autoras, apresentar aplicações da disciplina à tecnologia, de forma que 

tenham relação direta com o conteúdo elementar e curricular visto em sala de aula. 

2. CAMINHOS METODOLÓGICOS 
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Como dito no começo, o som é uma onda. Pode se então, relacionar as 

propriedades da onda com as características do som.  A frequência da onda tem relação 

com o tom que é ouvido, já a amplitude da mesma se relaciona com o volume no qual o 

som é ouvido. Vozes mais agudas estão relacionadas com frequências mais altas que as 

de vozes mais graves. 

Algumas noções básicas de música se fazem necessárias para a compreensão 

deste artigo, as quais serão explicadas a seguir. No piano, as notas baixas se encontram 

no canto esquerdo, já as notas mais altas no canto direito. Será usado o layout do 

teclado de um piano moderno para identificação das notas musicais e explicações. No 

piano estão as notas que todos conhecem, são elas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, e si, e também 

seus acidentes dó#, ré#, fá#, sol# e lá#.  

 
Figura 1 – Teclas de um piano 

Fonte: https://www.escolavirtualdemusica.com.br/conhecendo-as-notas-musicais-no-
teclado/conhecendo-as-notas-musicais-no-teclado-img-4/ 

Tem se um conjunto de 88 teclas em um piano, e a razão da frequência entre 

duas notas de mesmo nome e consecutivas é 2. 

A explicação dessa razão se encontra na fisiologia: os ouvidos humanos acham 

atrativa essa razão, e igualmente atrativa a razão de 3 – por isso, essas razões são 

encontradas nas oitavas e quintas. Uma oitava é o intervalo entre duas notas 

consecutivas com o mesmo nome – uma nota e outra com o dobro ou metade da sua 

frequência – daí sai a razão 2. Já a quinta consiste na distância entre duas notas 

separadas por outras três notas entre elas, onde entre a primeira nota e a última a 

frequência tem uma razão de 
3

2
. Assim juntando uma oitava com uma quinta tem se uma 
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razão de 3 entre as frequências. Essas razões estão tão intrínsecas que qualquer desvio 

é perceptível aos ouvidos de músicos experientes. 

Com base no que foi falado sobre oitavas e quintas, pode-se analisar as teclas do 

piano e suas frequências. Como dito, em um ciclo de quinta tem se uma razão de 
3

2
. Esse 

ciclo ocorre 12 vezes em todas as 88 teclas de um piano, logo um fator de (
3

2
)
12

 é obtido. 

Se isso for analisado pelo ciclo das oitavas, em todo o piano haveria 7 repetições desse 

ciclo, logo o fator seria de 27. Porém, comparando esses valores não é obtido uma 

igualdade, como se esperaria. 

27=128      (
3

2
)
12

=129,75 

Este erro, apesar de ser pequeno, é suficiente para tornar impossível de afinar 

um piano mantendo todas as suas relações harmônicas. Mas, com este erro bem 

dividido entre as 88 teclas do piano, apenas um ouvido bem treinado para perceber que 

as razões das frequências não estão perfeitamente inteiras. 

Foram adotadas medidas para padronizar a afinação, elas são: a frequência entre 

oitavas seria sempre de 2, e entre uma nota e sua sucessora a razão seria sempre igual. 

Outra decisão arbitrária adotada é a de que o Lá à direita do Dó central tem sempre uma 

frequência de 440Hz. Com base nisso pode se assumir o valor de todas as outras 

frequências do piano. O piano tem 12 intervalos em uma oitava, logo, entre cada nota 

deve se ter uma razão de √2
12

. Por exemplo, entre o La citado acima e o próximo Mi a 

razão será de √2
12 7

, raiz esta que é bem próxima da qual deveria ser se tivéssemos uma 

igualdade entre as frequências das oitavas e quintas, 
3

2
=1,5. Tem se a frequência do Mi 

como 659,26Hz, que chega bem perto do que realmente deveria ser, 660Hz. 

Uma vez que se tem a noção de que o som nada mais é que uma onda, pode-se 

pensar em representações gráficas para a sua análise. Assim, podemos comparar 

algumas noções musicais com características intrínsecas de uma onda. A tonalidade de 

um som está relacionada à frequência, ou seja, sons mais graves têm menor frequência 
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que sons mais agudos. Já a intensidade (se o som é mais forte ou mais fraco) está 

relacionada à amplitude da onda. 

 
Figura 2 – Uma função “onda de pressão” e uma aproximação sua por uma função degrau 

Fonte: Matemática e Atualidades – Volume 1 

Em meados do século XVII, foi descoberta uma poderosa ferramenta que 

possibilitou um melhor entendimento da natureza da música: o matemático francês 

Joseph Fourier provou matematicamente que qualquer forma de onda, independente 

da sua origem, é um somatório de ondas senoidais e cossenoidais de diferentes 

frequências, amplitudes e fases. Tal descoberta se mostrou útil nas mais diversas áreas, 

como em alguns tipos de representação digital de áudio. Neste trabalho, será mostrado 

que, como uma onda sonora é uma composição de várias frequências, ela pode ser 

estudada segundo as transformadas de Fourier, que é a ferramenta a partir da qual 

matemáticos e engenheiros “entendem” o som. Dividindo a onda sonora resultante em 

várias frequências, pode-se observar certo padrão: há sempre uma frequência fixa, que 

depende unicamente das propriedades físicas do material em que o som é produzido, a 

qual é chamada de frequência fundamental e é a que predomina no espectro musical. 

Entretanto, sobrepondo-se a ela, há uma variedade de outras frequências, as 

harmônicas. Elas possuem o valor aproximadamente múltiplo inteiro da fundamental. A 

maior ou menor presença de harmônicos é um dos fatores que diferencia um som dos 

demais. Para encontrar as componentes dos harmônicos de uma onda sonora, é 

necessário calcular dois coeficientes, chamados de Coeficientes de Fourier, sendo um 

proveniente do seno e outro, do cosseno. Para isso, é preciso fazer uso do Cálculo 

Integral. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho visa abordar as séries de Fourier e fazer uma conexão entre a 

Matemática e a Música, de forma lúdica e acessível aos alunos secundaristas, expondo 

a parte matemática que está por trás do funcionamento das ondas sonoras, utilizando-

se de ferramentas básicas necessárias para a interpretação da série de Fourier. A 

apresentação também será abrangente às aplicações práticas, trazendo exemplos de 

situações cotidianas onde cabe o uso das Séries de Fourier. 

REFERÊNCIAS 

ROUSSEAU, Christiane; SAINT-AUBIN, Ivan. Por que 44.100 amostras por segundo? In: 

Matemática e Atualidades – Volume 1. Rio de Janeiro, 2015. Páginas 28-55. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo explanar sobre o que são tons, demonstrar do ponto de vista 

físico e matemático o porquê dos intervalos harmônicos serem agradáveis aos ouvidos e aos olhos 

(com o auxílio de um instrumento denominado harmonógrafo) e explicar o que é a coma 

pitagórica (ou quinta do lobo), porque ela ocorreu e como foi resolvida. 

A matemática e a música andam juntas desde o período clássico. O autor Anthony Ashton conta 

em sua obra Quadrivium que, segundo os dizeres populares, Pitágoras, em uma de suas 

caminhadas, teria passado em frente à loja de um ferreiro, e, ao ouvir harmonias agradáveis nos 

sons emitidos pelo toque dos martelos na bigorna, decidiu entrar. Descobriu que os pesos dos 

martelos eram os responsáveis pelas respectivas notas. Um martelo que pesava metade de outro 

emitia o som de uma nota duas vezes mais alta, ou seja, um intervalo de oitava (isto é, a razão 

entre suas frequências é de 2:1). Um par de martelos que pesavam o equivalente a 3:2 emitia belas 

notas. Relações simples criavam sons atraentes. (ASHTON, 2014). 

Profundamente emocionado com essa relação entre música e número, Pitágoras decidiu fazer seus 

próprios experimentos. Através de um monocórdio – um instrumento que consiste em uma corda 

esticada e presa a dois cavaletes fixos e um cavalete móvel cuja criação é atribuída a ele mesmo 

– Pitágoras foi capaz de determinar diversas relações simples que geravam belos sons, agradáveis 

aos ouvidos e, como será mostrado no decorrer do trabalho, agradáveis também aos olhos. 

(ASHTON, 2014). 

Quando tocamos uma tecla no piano escutamos um tom, porém o que escutamos, não é um único 

som, mas sim um conjunto de harmônicos (ondas mecânicas). Então os sons que compõem o tom 

são o seu harmônico fundamental (f0), que é o que dá nome ao tom, e todos os seus harmônicos 

subsequentes que são produtos entre o harmônico fundamental e um número inteiro (f1 = 2f0, f2 = 

3f0, etc.). Geralmente, o ouvido humano consegue escutar os nove primeiros harmônicos de um 
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tom. Desta forma, o tom de dó (f0) é formado por seu fundamental que é o próprio dó, outro dó 

(f1 = 2f0), porém uma oitava acima, e o sol (f2 = 3f0) uma oitava e uma quinta acima (3:2 x 2:1 = 

3). Dentre esses harmônicos, uns podem se sobressair sobre os outros. O timbre do instrumento 

depende dos harmônicos que se sobressaem. O tom também pode ser um intervalo entre duas 

notas (nota é a forma como o tom é escrito) na escala diatônica (dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó), com 

exceção dos intervalos mi-fá e si-dó que possuem um intervalo de meio tom entre eles. (figura 1) 

Com esse conhecimento em mente, será possível entender os intervalos musicais. Um intervalo 

musical é o conjunto de tons existentes entre a tônica (nota que dá nome a escala) e qualquer outra 

nota da escala. Por exemplo, um intervalo de quinta possui sete notas da escala cromática (dó, 

dó#, ré, ré#, mi, fá, fá#, sol, sol#, lá, lá#, si, dó) entre a tônica, não contando a tônica, e a sua 

quinta. Desta forma, tomando a nota dó como referência, temos que sua quinta é sol.  

Figura 1: Escala cromática de dó.                                        

 

 

 

 

 

 

FONTE: AIRTON. Altura das Notas Musicais. 2016. Disponível em:  

<https://mdplus.com.br/guitarra/altura-das-notas-musicais/>. Acesso em 12/04/2019. 

Para chegar às notas que conhecemos atualmente, Pitágoras utilizou um procedimento conhecido 

como ciclo de quintas (notas que possuem o intervalo de quinta entre si têm 3:2 como razão entre 

suas frequências). Esse ciclo é uma enumeração de notas que estão à distância de um intervalo de 

quinta da sua antecessora, desta forma temos que o ciclo de quinta forma as seguintes notas: 

Dó1, sol1, ré2, lá2, mi3, si3, fá4#, dó5#, sol5#, ré6#, fá7 e depois o ciclo reinicia-se em dó. 

Entretanto esse último dó possuía um som desagradável e produzia um fenômeno físico conhecido 

como batimento. Isso ficou conhecido como coma pitagórica ou quinta do lobo, pois possuía um 

som semelhante a um uivo. 

Agora, por que os intervalos, como o intervalo de quinta, por exemplo, produzem um som 

agradável aos ouvidos? Bem, a resposta para isso é simples. Duas notas em harmonia consoantes 

são formadas em grande parte pelo mesmo conjunto de harmônicos. Mas, como será mostrado 

mais adiante com o auxílio de um dispositivo denominado harmonografo (Figura 2), os intervalos 

consoantes não são agradáveis só aos ouvidos, mas também aos olhos. O harmonógrafo é 

composto por três pêndulos, dois com movimento longitudinal e um com movimento rotativo. 

Cada pêndulo possui em sua região inferior pesos que podem ser deslocados ao longo de seu 

corpo. Esse dispositivo será construído para auxiliar no decorrer da apresentação. A finalidade é, 

deslocando os pesos, gerar os intervalos musicais por meio dos pêndulos e observar os resultados. 

https://mdplus.com.br/guitarra/altura-das-notas-musicais/
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As oscilações desses pêndulos na mesma razão dos intervalos formam curvas paramétricas das 

mais diversas. Para entender o que são curvas paramétricas, primeiramente imagine uma partícula 

que realiza um movimento que não pode ser descrito por uma curva y = f(x). Porém podemos 

adicionar uma terceira variável a esta equação denominada parâmetro, o tempo, por exemplo, 

então se pode escreve x e y em função do tempo, tendo assim y = f(t) e x = g(t). Cada valor de “t” 

determina um par ordenado (x, y). Quando “t” varia, o par ordenado também varia formando, 

assim, uma curva parametrizada. (STEWART, 2013) 

 

Figura 2: harmonografo.                                       Figura 3: Curvas paramétricas formadas pelo     

harmonografo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 :FONTE: SIMS, K.. How to Make a Three-Pendulum Rotary Harmonograph. 2009.  

Disponível em: <http://www.karlsims.com/harmonograph/>. Acesso em 09/04/2019.                                                                                  

FIGURA 3 :FONTE: RENATO, J. JÚNIOR, V. Verificação 01: Harmonógrafos. 2014. Disponível em:  

<http://matmidig.blogspot.com/2014/04/avaliacao- 01-harmonografos-jefferson.html>. Acesso em 

09/04/2019. 

O harmonografo pode também ser usado para mostrar visualmente a coma pitagórica, o qual será 

explicado mais adiante . O ciclo das quintas foi o método utilizado por Pitágoras para poder se 

chegar a frequência das outras notas musicais, entretanto ao se subir 12 notas, em intervalos de 

quinta (Dó1, sol1, ré2, lá2, mi3, si3, fá4#, dó5#, sol5#, ré6#, fá7, dó8, exemplificando), ele esperava 

chegar a mesma nota, porém 7 oitavas acima. Para cada quinta de ciclo, a frequência foi 

multiplicada sucessivamente pelo fator 3:2. No total (3:2)12. Da mesma forma, nesse ciclo existem 

sete oitavas, portanto o dó8 terá sua frequência igual a 27. Desta forma, ele esperava que (3:2)12 = 

http://www.karlsims.com/harmonograph/
http://matmidig.blogspot.com/2014/04/avaliacao-%2001-harmonografos-jefferson.html


 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

28 

27 ou 312 = 219. Mas isso não é possível, uma vez que o produto entre números ímpares é sempre 

ímpar, e o produto entre números pares é sempre par. Não obstante, esses números não são 

distantes um do outro, 219 = 524.288 e 312 = 531.441. Porém, esse defeito de pouco menos de 2% 

é suficiente para ser percebido e ficou conhecido como coma pitagórica ou quinta do lobo. E essa 

é a impossibilidade matemática de ser afinar um instrumento com todas as suas notas perfeitas 

(uma nota perfeita possui a sua frequência exata, e não uma aproximação que é o que e feito na 

prática como será mostrado mais a frente). 

Ao longo das eras, criou-se o temperamento desigual que consistia basicamente em favorecer 

alguns intervalos em detrimento de outros. Na época de Pitágoras, por exemplo, os intervalos 

mais importantes eram os de quarta e quinta. Porém, no final do século XVII foi proposto uma 

solução para este problema para a afinação do piano (que é um instrumento de afinação fixa, não 

podendo, portanto, variar sua afinação). Tal solução era o temperamento igual (inicialmente 

utilizado por Bach em sua composição “O Cravo Bem Temperado”) que consistia em: (I) a 

frequência entre notas separadas por uma oitava seria exatamente 2; (II) a razão das frequências 

de notas sucessivas no piano seria constante. Então, para se dividir o erro igualmente entre as 12 

notas, cada um dos 12 intervalos deve representar um acréscimo de 21/12. Portanto, o primeiro 

intervalo seria 21/12, o segundo 22/12, e assim por diante. Tomando como exemplo o Lá4 cuja 

frequência é 440Hz, o primeiro Mi a direita dele, que descreve um intervalo de quinta, seria 

440x27/12 = 659,26Hz, enquanto o valor “verdadeiro” seria 440x(3/2) = 660Hz. 

Na feira, com o auxílio de um instrumento musical, serão mostrados na prática os intervalos 

consoantes, o que é a frequência de batimento, bem como as notas musicais. E, através do 

harmonografo e do software de geometria dinâmica geogebra, ilustrar os intervalos de maneira 

visual, comparando os resultados obtidos pelo harmonografo e pelo software mostrando assim 

que a relação entre a matemática e a música vai muito além de frações simples.  
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INTRODUÇÃO 

O vigente trabalho utiliza uma abordagem explicativa desenvolvida por 

definições e propriedades do M.M.C. (menor múltiplo comum) e do M.D.C. (maior 

divisor comum), por meio de um tratamento geométrico. Sendo assim, através de 

pesquisas bibliográficas, discussões e reflexões, deu-se o desenvolvimento deste 

trabalho por um grupo de quatro alunos na disciplina de Geometria II, do curso de 

Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo – campus Vitória, no 

ano de 2019. Essa pesquisa se mostra relevante quando reforça que diversos assuntos 

da Matemática estão conectados a um mesmo conteúdo ou mesmo que podemos 

vincular a geometria e materiais manipulativos para discutir e representar MMC e MDC. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um método geométrico de visualização 

matemática do MMC e MDC para que alunos da Educação Básica possam ter uma 
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melhor compreensão das circunstâncias que lhe são apresentadas quando estudam 

estes conteúdos. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a realização do cálculo do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor 

comum por meio de uma abordagem geométrica, baseada em Pinto (2002) e 

Hellmeister (2004), será utilizado um geoplano quadrado e alguns elásticos coloridos de 

látex. Esse material é de fácil construção e vai contribuir para a visualização geométrica 

do MMC e MDC.  

Para a tarefa de determinar o MMC, solicitaremos que os participantes da feira 

construam um retângulo, utilizando os elásticos, e anotem o valor dos lados deste 

retângulo. Escolhendo um dos seus vértices por acaso, traçamos com o elástico as 

diagonais dos quadrados internos a esse retângulo seguindo sempre em linha reta. Ao 

encontrar com um dos lados desse retângulo a linha é rebatida a 90º e segue em direção 

à única diagonal dos quadrados internos possível de maneira que ela continue contínua. 

Esse processo se repete quantas vezes forem necessárias até que a linha se encontre 

com outro vértice do retângulo, finalizando assim o processo. Ao final, contamos 

quantos quadrados de uma unidade foram cortados por diagonais, essa quantidade é o 

valor do MMC. Como demonstração, temos o retângulo seguinte de dimensões 3x5 (veja 

a figura 1). Perceba que as diagonais cortaram 15 quadrados que é precisamente o 

M.M.C. de 3 e 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – M.M.C geométrico 
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

Observamos que é traçado as diagonais de um número de quadrados múltiplos 

dos lados desse retângulo, quando partimos de um vértice e chegamos a outro, esse 

número é o mínimo desses múltiplos. 

Da mesma forma, para determinar o valor do MDC, observamos uma diagonal 

de um vértice a outro desse retângulo. Sempre que esta diagonal encontrar com um 

vértice de um dos quadradinhos internos, marcamos com um ponto. Em seguida, 

contando em quantas partes a diagonal do retângulo foi dividida este número é o MDC 

procurado. Agora temos um retângulo de dimensões 6x4, observe a figuras 2 a seguir: 

Figura 2 – M.D.C. geométrico 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

Vejamos que, na figura 2, a diagonal traçada intercepta 1 vértice interno. Então 

esta diagonal foi dividida em 2 partes. Esse número de divisões da diagonal é 

equivalente ao MDC entre os números 6 e 4. Então nesse caso o MDC vale 2. Vamos 

retomar ao retângulo inicial 5 x 3 e determinar o MDC (fig. 3).   

 

Figura 3 – M.D.C. geométrico 
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

A partir desta figura, notamos que a diagonal traçada não intercepta nenhum 

vértice interno. Então esta diagonal foi dividida em 1 parte. Esse número de divisões da 

diagonal é equivalente ao MDC entre os número 5 e 3. Então nesse caso o MDC vale 1. 

Durante a exposição na feira de matemática, vamos questionar os participantes 

a tentarem realizar outras ações e identificarem o MDC e o MMC de outros valores 

analisando seus resultados. Ao final, questionaremos e justificaremos sobre porque esse 

método geométrico funciona e qual a relação entre as diagonais e os valores 

identificados na construção. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Notamos que trabalhando o conteúdo de múltiplos e divisores, menor múltiplo 

comum e maior divisor comum com essa abordagem também fixamos conceitos 

geométricos como a área de um retângulo, vértices e diagonais, podem envolver 

aplicações geométricas por meio de um método simples de visualização matemática que 

facilita a compreensão dos alunos. Defendemos que uma abordagem a partir de 

materiais manipulativos pode incentivar e instigar os participantes a buscarem 

regularidades e relações entre as construções e o cálculo do MMC e MDC. 
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INTRODUÇÃO 

O vídeo “Winning at rock paper scissors”, do canal Numberphile, trata do estudo 

realizado por matemáticos chineses “Social cycling and conditional responses in the 

Rock-Paper-Scissors game”, onde é explorada a melhor estratégia para se vencer no jogo 

pedra, papel e tesoura, com base em análises comportamentais e probabilísticas do 

jogo. Após assistir o vídeo e ler o estudo sobre o assunto, indagamo-nos se seria possível 

fazer um estudo sobre outro jogo, após discutir sobre o assunto, chegamos a conclusão 

que o jogo de adedonha seria um objeto de estudo interessante para ser analisado.  

Uma das formas mais comuns de se escolher “aleatoriamente” uma pessoa 

dentro de um grupo é se fazendo um jogo de adedonha, também conhecido como 

“zerinho ou um americano” ou “contagem”. O jogo funciona da seguinte maneira: 

define-se alguém para realizar a contagem, os jogadores escolhem um número, 

geralmente entre 0 e 5 ou 0 e 10, soma-se todos os números jogados e o jogador 

responsável pela contagem, começando por ele mesmo, conta de 1 ao resultado da 

soma feita anteriormente, digamos que, por exemplo, o resultado da soma foi 12, isso 

significa que o jogador que ficar com o número 12 na contagem, é o selecionado.  

Mas como saber se as chances de cada jogador ser escolhido são iguais? Em 

outras palavras, esse jogo é justo? Se esse jogo for injusto, como aumentar minhas 

chances de obter um resultado favorável?  

O objetivo deste estudo é, utilizando conceitos de contagem, probabilidade e 

estatísticas, buscar responder essas e perguntas acerca de nosso objeto de estudo.  
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O presente trabalho foi desenvolvido por alunos que cursam atualmente o 

segundo ano do ensino técnico integrado ao ensino médio, e experimentalmente 

tratado entre os alunos da mesma instituição na qual estudam. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho foi desenvolvido em duas partes: a primeira teórica e a segunda 

prática. Para a parte teórica, primeiramente, foi realizada uma análise empírica sobre 

jogos simples de adedonha (com três jogadores). Nesta etapa, verificamos que havia um 

padrão (simetria) entre os valores jogados, a medida que se aproximavam do valor 

médio. Na pesquisa bibliográfica, tomou-se conhecimento de processos de contagem e 

da obtenção da seguinte fórmula, em que, para se obter o total de somas 𝑇𝑥 que 

resultam em um número 𝑥 (soma total dos números jogados) para 𝑛 jogadores: 

𝑇𝑥 =
((𝑛 − 1) + 𝑥)!

(𝑛 − 1)! 𝑥!
 

Onde, 0 ≤  𝑥 ≤  (5𝑛) e, se 𝑥 > 5, a equação se torna a seguinte:  

𝑇(𝑥) =
((𝑛 − 1) + 𝑥)!

(𝑛 − 1)! 𝑥!
− ∑𝑛𝑖

𝑥−5

𝑖=1

 

Encontrado os valores de 𝑇 para 0 < 𝑥 < 5𝑛, e organizando-os em um gráfico de 

𝑇(𝑥) = 𝑦, obtém-se um gráfico com características geométricas semelhantes às de uma 

distribuição normal de Gauss (Fig.1). Argumentos sobre tal semelhança encontram-se 

no TCC “Probabilidade da soma de dados: soluções, generalização e aproximação pela 

normal” 

 

Figura 1 – Exemplo de gráfico típico de uma distribuição normal de Gauss 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

36 

Assim, o(s) número(s) que se localizarem em x =
5n

2
, terão maiores chances de serem 

selecionados, ao passo que os que estiverem mais próximos das extremidades da curva, 

terão menos chances de serem selecionados.  

Fazendo a correspondência entre cada jogador e o número que o elimina, e somando 

𝑇(𝑥) para tais números, observamos que esta também, de fato, tem características 

semelhantes as da distribuição normal de Gauss, como mostra a tabela a seguir: 

Posição do jogador Total de possibilidades que 
o selecionam 

Porcentagem de 
possibilidades que o 

selecionam 

1 10156 15,89% 

2 10842 16,96% 

3 11981 18,74% 

4 10842 16,96% 

5 10156 15,89% 

6 9931 15,53% 

Tabela 1 - Probabilidade de seleção de cada jogador em um jogo com 6 participantes 

Ao colocarmos os dados no gráfico, obtemos: 

 

Gráfico 1 – Número de somas que eliminam certo jogador em um jogo com 6 

participantes 

Nesse caso, podemos perceber que o jogador da posição 3 tem maior probabilidade de 

ser selecionado que os demais. 
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Para obter os dados utilizados, escrevemos um programa, utilizando o Python, versão 

3.7.2 para automatizar os cálculos, para tornar o processo mais rápido e evitar erros 

matemáticos.  

Para a parte experimental do trabalho, foram organizados jogos de adedonha, registrou-

se os números jogados por cada jogador ao longo de 5 rodadas, e os vencedores de cada 

rodada, com isso, é possível determinar a probabilidade de cada número ser jogado por 

determinado jogador em uma das rodados, podendo-se obter assim a probabilidade real 

que um jogador tem de ser selecionado em qualquer rodada.  

Analisando os dados obtidos, observamos se há padrão de comportamento entre 

aqueles que estão ganhando ou entre aqueles que estão perdendo, a cada rodada. 

CONCLUSÕES 

 Com base na análise dos gráficos e da tabela, pode-se concluir que o jogo de 

adedonha não é justo, já que na maioria dos casos haverão jogadores que se 

beneficiarão e outros que se prejudicarão de acordo com suas posições. Assim, se o 

objetivo for ser escolhido na brincadeira, para um número par de jogadores, a melhor 

posição para se estar é 𝑃 =
𝑛

2
 e a pior é logo antes do jogador que iniciou a contagem. 

Já para um número ímpar de jogadores, há duas posições em que há maiores chances 

de ser selecionado, que são 𝑃 =
𝑛

2
 ±0,5, e a que tem menor chance continuará sendo o 

da posição logo antes do que iniciar a contagem, porém, quanto menos jogadores 

houver, mais justo é o jogo. 
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INTRODUÇÃO 

Nós, três alunas da turma do 3º ano de Mecânica integrado ao Ensino Médio nos 

envolvemos nos questionamentos acerca das dimensões existentes. Buscando entendê-

las, manifestou-se o desejo em elaborar este projeto, desenvolvido no período de 

fevereiro a abril de 2019. 

Nos dias atuais, há uma facilidade no acesso a conteúdos de divulgação científica, 

principalmente por vídeos na internet. Foi exatamente por meio de tais vídeos que 

tivemos acesso ao termo “polítopos”, que frequentemente são citadas para responder 

questões abordadas em salas de aula. Perguntas como “por que é tão difícil representar 

um dodecaedro em um desenho plano?” ou ainda “onde no mapa-múndi se localiza o 

ponto mais alto do globo terrestre?”, podem ser respondidas quando abordamos a 

correlação entre as dimensões e aquelas superiores a 3; e esse tratamento dado a 

geometria será apresentado pelo trabalho que propomos.   

 Em caráter de divulgação científica, o trabalho tem como objetivo

 expandir a compreensão sobre dimensões maiores do que 3, partindo do 

conhecimento matemático obtido em sala de aula e utilizando formas de construir 

sólidos geométricos habitualmente tratados em   sala de aula.  

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Muitas referências bibliográficas e principalmente documentários e vídeos 

didáticos foram o pilar fundamental para o desenvolvimento da pesquisa que originou 

a exposição que faremos, em especial o documentário “Dimensions: A walk through 

mathematics” que foi o ponto de partida. Em seu primeiro capítulo, “Dimension two”, o 

narrador nos mostra como realizar uma planificação do globo terrestre a partir da 

correspondência entre cada ponto na superfície terrestre com os pontos do plano, com 

exceção do polo norte, usando para isso o conceito de projeção estereográfica. Esse 

conceito se fez necessário para a compreensão das dimensões superiores a 3, tópico a 

ser tratado na próxima etapa do trabalho. 

Considerando o globo terrestre representado pela esfera 𝑆2 em um espaço 

euclidiano de três dimensões, de eixos perpendiculares 𝑥, 𝑦 e 𝑧, onde: 

𝑆2 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ R3: 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 1} 

Com o eixo-z passando pelo eixo de rotação da terra, e centro da esfera no ponto 

(0,0,0). Tem-se um plano tangente ao polo sul da esfera (que é o ponto (0,0, −1) ), 

paralelo ao plano equatorial. O polo norte será o ponto de 𝑆² mais afastado desse plano, 

com coordenada (0,0,1). 

Figura 1: Projeção estereográfica 

  

Fonte: arquivo dos autores 

 A projeção estereográfica define uma bijeção entre a esfera exceto o polo norte 

e o plano. Associando um ponto fora do plano (que denotaremos por ∞)  ao polo norte, 

obtemos uma bijeção entre 𝑆2 e ℂ ∪ {∞} (onde 𝐶 é o plano complexo). Em outras 

palavras, podemos identificar a esfera unitária 𝑆2, com o plano complexo estendido ℂ ∪

{∞} = ℂ∞. Essa projeção do 3D para o 2D nos permite compreender que há, nos modelos 

observados, distorções e perda de informações. Fazendo o caminho inverso, pense 
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como seria para um ser bidimensional (“Planolândia” de Edwin A. Abbott (referencia)), 

imaginarem nosso mundo tridimensional.  Não há, pois, maneiras físicas de esses seres 

conseguirem enxergar o globo; faz-se necessário o uso de analogias a seus níveis 

compreensíveis: a geometria plana. De mesma maneira, nós também possuímos as 

mesmas restrições físicas que tornam impossível a compreensão integral sobre 

dimensões maiores do que 3, portanto recorre-se aos elementos geométricos de 

dimensão dois ou três.  

Um exemplo de como serão apresentados sólidos 4D (polítopos, no caso) é o do 

hipercubo: Tomando como base o quadrado movendo-o para uma nova dimensão 

obteremos um cubo. Movendo-se o cubo numa nova direção (a quarta dimensão) 

obtemos o assim chamado hipercubo. Faremos de maneira análoga para apresentar 

mais alguns polígonos de dimensão 4. Diferenças esperadas são concluídas: o cubo 

possui seis quadrados  suas faces , enquanto o hipercubo possui 8 cubos como 'faces', 

por exemplo. 

Figura 2 : construções do quadrado em diferentes dimensões  

 

Fonte: A universidade na virtualidade - Martin Grossmann 

Utilizando métodos como a projeção oblíqua, conseguimos chegar a diferentes 

sólidos análogos da quarta dimensão, cumprindo o intuito do trabalho. 

Para a realização deste trabalho, utilizamos de construções físicas de sólidos 

geométricos com o intuito de torná-lo mais didático, facilitando a compreensão do 

tema. Por exemplo, para a construção de sólidos representantes da terceira dimensão 

foram utilizados cartolinas e papel cartão, e para a representação de sólidos 

quadridimensionais, foram utilizados palitos e cola. Esse método permite a interação de 

quem vê, despertando a curiosidade e facilitando a compreensão sobre os conceitos 

geométricos abordados. Além disso, faremos uso de computador e projetor para exibir 

animações que facilitam o acesso ao tema abordado. 
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CONCLUSÕES  

 A dada abordagem ao tema permitiu a ampliação do conhecimento 

referente às dimensões, que por meio das ferramentas citadas, como a criação de 

sólidos geométricos, viabilizaram a compreensão de objetos nas dimensões acima de 3 

que inicialmente se apresentava como uma dificuldade. Deste modo, tornou-se mais 

didático e acessível solucionar os questionamentos levantados relativos à cartografia e 

à geometria quadridimensional, cumprindo os objetivos propostos. 

REFERÊNCIAS 

ABBOTT, Edwin A. Planolândia: Um Romance de Muitas Dimensões. São Paulo: Conrad, 
2002. 
GONÇALVES , António Manuel Lopes. Politopos Convexos Regulares. 2000. Tese 
(Mestrado em matemática) - Departamento de Matemática Pura, Faculdade de Ciências 
da Universidade do Porto, Porto, 2000. 
GROSSMANN, M. A Universidade na Virtualidade. Revista USP, n. 35, p. 86-91, 30 nov. 
1997. 
SANTOS, Manuel dos; BREDA, Ana Maria D’Azevedo. A Projeção Estereográfica no 
GeoGebra, Revista do Instituto GeoGebra de São Paulo, São Paulo, v.7 n.1, p. 31-40, 2018. 
Dimensions - A walk through mathematics. http://www.dimensions-math.org: PSMN, 
2008. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yJZP_-40KVw. Acesso em: 6 
fev. 2019. 
 

  



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

43 

CASAS ELÍPTICAS NA ARQUITETURA INDÍGENA E O CONCEITO DE ELIPSE 

Sofia Brunoro Martins Ribeiro 
sofia.brunoro1@gmail.com 

 
Amanda Gomes Guarnier  

agguarnier@gmail.com 
 

Lígia Arantes Sad  
aransadli@gmail.com 

 
Claudia Alessandra Costa de Araújo Lorenzoni  

claudia.araujo.lorenzoni@gmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é resultado de um projeto de iniciação científica 

desenvolvido no Instituto Federal do Espírito Santo, por bolsistas do programa Pibic e 

Pibic-Jr e suas respectivas orientadoras, durante o segundo semestre de 2018 e início de 

2019. O trabalho explora o termo “casas elípticas”, adotado por Costa e Malhano (1986) 

no contexto da arquitetura indígena em contraposição ao termo “elipse” adotado em 

Matemática. Partimos do princípio de que há necessidade de ampliar os estudos sobre 

o conceito de elipse e suas especificidades, com o intuito de salientar que nem toda 

figura ovalada pode ser chamada de elipse. Para tanto, utilizamos como exemplo uma 

cabana construída na Aldeia Temática Guarani, localizada no município de Aracruz – ES. 

Por meio deste, destacamos que elementos da arquitetura e dos conhecimentos 

indígenas podem contribuir para a educação matemática não indígena, e deveriam, 

portanto, ser mais aproveitados e valorizados. Algumas experiências positivas nesse 

sentido estão em Moura (2018). Aliás, numa perspectiva etnomatemática, se 

considerarmos uma variedade de matemáticas, conforme diferentes culturas ou línguas, 

como sugere Onstad (2017), é provável que muitas delas sejam úteis não só localmente, 

mas possam até mesmo contribuir com novas perspectivas, resultados e raciocínios para 

a matemática acadêmica global. 

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 
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O trabalho se constituiu de uma pesquisa bibliográfica composta por obras como 

Suma Etnológica Brasileira (COSTA; MALHANO et al., 1986) e Geometria Analítica 

(STEINBRUCH; WINTERLE, 1987) e visitas de observação, desde 2018, à Aldeia Temática 

Guarani, localizada na Terra Indígena Caieiras Velha II, no município de Aracruz – ES. 

Para maior aprofundamento, na visita de 26 de março de 2019, foram efetuadas 

medidas das cabanas descritas no trabalho e colhidos relatos de membros da 

comunidade a respeito de técnicas empregadas na construção destas (GUARANI; 

TUPINIKIM, 2019). O estudo teve caráter essencialmente qualitativo, com ênfase nas 

observações feitas em campo e nas entrevistas, ao mesmo tempo em que foi necessário 

o cruzamento dos levantamentos com toda a pesquisa bibliográfica já feita.  

Para os visitantes da Feira de Matemática, propomos mostrar, por meio de 

maquete, a réplica da cabana indígena elíptica e exemplos de elipses, visando a 

apresentar de forma mais clara e objetiva o conceito de elipse e a razão de ele não se 

aplicar à cabana que foi estudada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Encontramos na obra de Costa e Malhano (1986), o uso do termo “casas 

elípticas” referindo-se a certas construções indígenas no Brasil. No entanto, as 

ilustrações apresentadas na obra sugerem formas compostas por segmentos de reta e 

arcos de circunferência, como discutiremos a seguir. 

A elipse é uma curva que pode ser obtida da seção oblíqua de um cone. Uma 

elipse pode ser definida da seguinte forma: Elipse é o lugar geométrico dos pontos de 

um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante 

(STEINBRUCH & WINTERLE, 1987).  

Consideremos no plano dois pontos distintos, 𝐹1 e 𝐹2, tal que a distância 

𝑑(𝐹1, 𝐹2) = 2𝑐. Seja um número real 𝑎 tal que 2𝑎 > 2𝑐. Ao conjunto de todos os pontos 

𝑃 do plano tais que 𝑑(𝑃, 𝐹1) + 𝑑(𝑃, 𝐹2) = 2𝑎, damos o nome de elipse. Por exemplo, 

sendo P, Q, R, S, F1 e F2 pontos de um mesmo plano e F1F2 < 2a, temos:  

Figura 1 – Elipse 
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𝑑(𝑃,𝐹1)+𝑑(𝑃,𝐹2) = 2𝑎
𝑑(𝑄,𝐹1)+𝑑(𝑄,𝐹2) = 2𝑎
𝑑(𝑅,𝐹1)+𝑑(𝑅,𝐹2) = 2𝑎

∙
∙
.

𝑑(𝑆,𝐹1)+𝑑(𝑆,𝐹2) = 2𝑎

 

Fonte: Steinbruch & Winterle (1987, p. 226). 

Utilizamos esse entendimento 

matemático da elipse para nossa argumentação a respeito da forma da casa indígena 

estudada.  

 Na Aldeia Temática Guarani de Piraqueaçu, Espírito Santo, existe um modelo de 

casa elíptica (Figura 2) chamado pelos membros da comunidade de Oodjere (“casa 

redonda”, em guarani) ou Ooi (“casa pequena”, em guarani), por abrigar no máximo 4 

pessoas. 

De acordo com o depoimento de guias na Aldeia Temática (GUARANI, 2019), essa 

habitação é construída da seguinte forma: após o nivelamento do terreno, são dispostos 

dois esteios principais verticais de madeira, e outros dois, mais externamente, no 

mesmo eixo, com medidas iguais entre eles e os primeiros esteios colocados. Depois, 

por fora a esses, para a sustentação da cobertura, são colocados outros quatro esteios, 

imitando a forma de um retângulo e tentando sempre manter a simetria. Por fim, 

suportes menores de madeira são dispostos obliquamente e é feito o cobrimento com 

piaçava. Também é deixada uma abertura para o acesso ao interior. A disposição dos 

esteios pode ser observada na Figura 3. 

 Esse arquétipo em campo se assemelha a uma elipse, o que pode justificar o 

nome usado por Costa e Malhano (1986): amarrando-se uma corda às bases dos esteios 

no interior da cabana, uma estaca encostada na corda pode deslizar pelo contorno da 

cabana como P na Figura 1, mantendo a corda esticada. Contudo, a análise feita com os 

recursos citados é imprecisa, bem como as técnicas de medida utilizadas na construção 

da habitação. Assim, do ponto de vista matemático, o termo “casa elíptica” seria 
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inadequado. A figura 3 apresenta a planta baixa desse arquétipo considerando uma 

construção próxima do formato real e outra elíptica, respectivamente. 

Figura 2 – Casa elíptica na Aldeia Temática Guarani       

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Planta baixa no formato real e planta 

elíptica 

 

 

 

 

 

 

Fonte: As autoras (2019) 

CONCLUSÕES 

O estudo das cabanas construídas pelos indígenas na Aldeia Temática, em 

Aracruz-ES, remetendo à arquitetura dos Guarani no passado, contribuiu para ampliar 

conceitos matemáticos a respeito da elipse, tendo como princípio especial a 

consideração dos saberes desse povo tradicional, acumulados ao longo de gerações. 

Acreditamos que dessa maneira estamos construindo um conhecimento significativo, 

na aproximação do saber científico ao saber local. Por exemplo, pesquisas futuras 

podem avaliar razões termodinâmicas para a semelhança na cabana com a elipse. 

Verificamos que é possível perceber como uma perspectiva etnomatemática pode 

contribuir de forma positiva para discussão do fazer matemático a partir de diferentes 

culturas, utilizando-se de instrumentos particulares das mesmas para aproximar os 

estudos da realidade em que determinada cultura vive, podendo tornar a matemática 
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mais interessante e quebrando o paradigma de que é uma disciplina “odiada” por tantos 

alunos. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi desenvolvido por cinco alunos do 3º ano do curso de 

Eletrotécnica integrado ao Ensino Médio, que pelo contato com o curso, estão 

frequentemente observando sinais elétricos. Surge então o interesse em desenvolver 

estudos para compreensão do conceito e uso da Série de Fourier, com o objetivo de 

difundir e dar noções iniciais que despertam a curiosidade na área da matemática e 

da eletricidade a estudantes dos mais variados campos de estudo. 

A série de Fourier consiste em uma representação matemática de uma função 

periódica qualquer, através de uma soma infinita de funções seno e cosseno. A série 

surgiu em meados do séc. XVIII, período da criação de máquinas térmicas e 

aprimoramento de termômetros, fato que proporcionou o interesse do estudo dos 

fenômenos térmicos. Nesse contexto, o matemático e físico francês Jean Baptiste 

Joseph Fourier (1768 - 1830) desenvolve seus estudos sobre a condução de calor, e 

em 1822 lança a obra Théorie analytique de la chaleur, na qual Fourier desenvolve 

uma solução através de séries trigonométricas, levando-o à dedução da equação da 

condução do calor por meio de equações diferenciais parciais e à afirmação que 

baseou a série que hoje leva seu nome e que gerou polêmica entre os matemáticos 

da época, proporcionando a abertura de enormes fronteiras na Física e Matemática. 
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Apesar de ter sido usada inicialmente apenas para resolver um problema térmico, a 

série de Fourier acabou sendo muito utilizada em várias áreas da física e da 

matemática, sobretudo na elétrica, pois novas tecnologias baseiam-se em sinais 

elétricos com formas de onda cada vez mais complexas, e através de séries de 

Fourier, podemos escrevê-los de forma muito mais simplificada, facilitando seu 

tratamento e análise. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS  
 Sinal elétrico nada mais é que variação de potencial em relação ao tempo, 

podendo ser expresso assim em forma de onda. Há sinais que formam ondas 

senoidais, outros quadradas, serrilhadas, triangulares, ou até mesmo composições de 

mais de uma forma de onda. Dada a complexidade dessas, a representação algébrica 

convencional torna-se ineficiente, surgindo uma nova ferramenta: as Séries de 

Fourier. Uma série de Fourier consiste em uma representação matemática de uma 

função periódica qualquer, através de uma soma infinita de funções seno e cosseno, 

dada pela fórmula geral f(x) = 𝑎0 + ∑ [𝑎𝑘 cos(𝑘𝑥) + 𝑏𝑘 sin(𝑘𝑥)]
∞
𝑘=1  em que ao, an e 

bn, são coeficientes que variam de acordo com a função a ser representada.  

A apresentação feita na Feira de Matemática da 8ª SEMAT foi composta pela 

exposição do contexto histórico e nomes de matemáticos que influenciaram no 

desenvolvimento da série de Fourier, o seu conceito no âmbito de sinais periódicos e 

contínuos, uma vez que sinais de tempos discretos e/ou não-periódicos são tratados 

com algumas variações da série de Fourier, seguido de algumas de suas aplicações 

práticas na atualidade, como as citadas anteriormente. Além disso, usou-se como 

dinâmica e modo de visualização dos assuntos tratados um software interativo que 

simula no computador a construção de gráficos de um sinal elétrico periódico e 

contínuo, escolhidos primeiramente pelos alunos apresentadores e depois a 

disponibilidade do espectador criar seu próprio sinal, tudo a partir do 

desenvolvimento da série de Fourier, visando sempre destacar a importância do 

desenvolvimento matemático, principalmente no sentido de dar suporte ao avanço 

da tecnologia moderna em seus diversos campos. Para representação do avanço e da 

presença da tecnologia na vida das pessoas foram projetados, montados e expostos 
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pequenos circuitos eletrônicos interativos que remetem a situações corriqueiras em 

placas de prototipagem, protoboards, que foram analisados e explicados de maneira 

simplificada e atrativa, além de terem seus sinais elétricos medidos por um 

osciloscópio, assim como a construção posterior deste gráfico por meio da série de 

Fourier. 

Como pode-se perceber através das pesquisas feitas em sites e o contato com 

atuadores nessa área da tecnologia, o conhecimento da série de Fourier, mesmo que 

abordado apenas uma parte de toda sua abrangência, é de extrema importância para a 

criação e o desenvolvimento das novas tecnologias, uma vez que a partir dela é que se 

é possível controlar o sinal de entrada de determinada função elétrica para que na saída 

desse circuito tenha-se o sinal desejado, ainda que haja a presença de fatores que 

causam interferência no sinal ao longo do caminho, como ruídos provocados por efeitos 

eletromagnéticos ou mesmo interferências causadas pelo próprio material de 

construção do circuito. Assim, difundir o conhecimento acerca da série de Fourier e a 

importância de sua aplicabilidade de maneira simplificada poderá provocar o interesse 

de estudantes para com a área, e assim proporcionar o ingresso e a dedicação ao 

assunto, resultando em um aprimoramento de tecnologias futuras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A exposição de um tema tão interessante, por não ser abordado a nível de ensino 

médio, naturalmente levou a uma sensação de espanto e estranheza para aqueles que 

não já conheciam-no e participaram das apresentações do tema, e que foram 

posteriormente acrescentados sensações de interesse pelo assunto, uma vez que foram 

questionados tópicos mais detalhados do tema e curiosidades de suas aplicações. Com 

efeito, visto que o mundo é dominado há tempos pela tecnologia, a qual se faz cada vez 

mais presente, sendo constantemente aprimorada, em todos os aspectos da vida das 

pessoas e nos setores de um país, a observação da aplicabilidade em diversos campos 

das ciências de conceitos matemáticos, à primeira vista tão abstratos e complexos, 

despertou a curiosidade e a vontade de aquisição de conhecimentos relacionados às 

áreas tratadas, favorecendo, assim, a popularização do conhecimento científico. 
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INTRODUÇÃO 

A elaboração desta pesquisa é resultado de estudos e discussões em aulas da 

disciplina de História da Matemática em um curso de Licenciatura em Matemática do 

Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes no ano de 2019. O texto é de autoria de dois 

estudantes do curso, com a orientação e participação da professora regente da 

disciplina. O trabalho explora as operações de multiplicação e divisão de números reais 

como operações inversas. Toma como base tabelas da Babilônia Antiga de multiplicação 

e de recíprocos de números no sistema de numeração sexagesimal (PHILLIPIS, 2012). 

Discute os métodos prováveis adotados na época e faz um paralelo com estratégias de 

cálculo de multiplicações e divisões no sistema de numeração decimal. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho se estrutura com base em uma pesquisa bibliográfica a respeito de 

ideias matemáticas associadas à Babilônia Antiga (BOYER, 1996; ROQUE, 2012), com 

ênfase em tabelas de multiplicação e de recíprocos do mesmo período apresentadas em 

Phillips (2012). 

Nas obras citadas, a expressão Babilônia Antiga refere-se a cerca de 2000 a 1600 

a.C. na região do Crescente Fértil, onde atualmente se localiza o Iraque. A escrita 

utilizada nos registros da época é a cuneiforme, criada pelos sumérios cerca de 3.200 

anos a.C.. Uma característica dessa escrita é a forma de cunha dos sinais, marcados em 

tabletes, em sua maioria retangulares, feitos de argila (PHILLIPS, 2012). 

Compreendendo o sistema numérico babilônico é possível compreender o 

conteúdo dos tabletes de multiplicação e recíprocos. Esse sistema possui base 
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sexagesimal, ou seja, 60. A unidade e o agrupamento de dez unidades são representados 

por símbolos distintos e , respectivamente. 

A partir destes, é possível formar combinações para representar os números de 

1 a 59, não havendo símbolo para o zero, salvo em alguns tabletes onde havia um 

espaçamento para sugerir o vazio ou uso de cunhas inclinadas para indicar separação 

ou ponto.  

Serão apresentadas os tabletes de multiplicação por 10 (VAT 78582), de cinco 

vezes (NBC 73443), de um inteiro e um quinto (MS 3866) e a de recíprocos (MS 3874), 

com algumas informações faltantes, de maneira que os participantes decifrem. 

Alguns resultados da pesquisa são os recursos criados para abordar o tema 

proposto em interação com os visitantes na Feira de Matemática. Propõe-se atividades 

interativas como o registro de números em escrita cuneiforme sobre reproduções dos 

tabletes babilônicos em massa de modelar, com dimensões em torno de 12cm de 

comprimento e 6cm de largura, de modo a caber na palma da mão. A exposição sobre o 

contexto histórico acima citado pretende ser um recurso metodológico introdutório à 

ideia de uma base numérica diferente da que utilizamos em situações de contagem de 

objetos, por exemplo. O mesmo contexto histórico deve levar a uma reflexão sobre a 

importância de estratégias de uso das tabelas de cálculos num período em que não se 

dispõe de máquinas de calcular. Os visitantes são convidados a empregar métodos 

semelhantes de multiplicação e divisão babilônios em fichas com operações nas bases 

12 ou 10. Especialmente, espera-se estabelecer um paralelo entre os métodos 

babilônicos e estratégias de cálculo mental envolvendo números na base 10, visto que 

uma notável diferença entre o nosso sistema e o dos babilônios é que estes empregavam 

um sistema aditivo para formar combinações distintas de símbolos que representam os 

números de 1 a 59, enquanto o nosso utiliza símbolos diferentes para os números de 1 

a 9 e, em seguida, passa a fazer uso de um sistema posicional (ROQUE, 2012). 

 

CONCLUSÕES 

 
2 Museum of the Ancient Near East in Berlin, Germany 
3 Nies Babylonian Collection, Yale University 
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A utilização dos materiais propostos no presente trabalho, tais como a confecção 

e reprodução dos tabletes, reforça a posição didática-pedagógica das representações 

lúdicas para aproximação de características peculiares de algumas ideias em 

Matemática e permite uma conexão intelectual com o “fazer matemática” em outras 

culturas e períodos históricos. 
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RESUMO 

Este estudo apresenta reflexões de uma experiência vivenciada de uma prática pedagógica com 
a utilização de jogos de tabuleiro como recurso didático no ensino e aprendizagem da 
matemática. O trabalho desenvolvido teve por objetivo propiciar aos estudantes uma forma 
diferenciada de rever definições e conceitos matemáticos a partir da elaboração, construção e 
aplicação de jogos de tabuleiro. A dinâmica foi realizada com estudantes do 1º ano do ensino 
médio da Escola Estadual Francisca Peixoto Miguel, situada município de Serra/ES. Os jogos 
possuem situações problemas desenvolvidas pelos estudantes que estimularam o raciocínio 
lógico, aprimoraram as habilidades matemáticas e complementaram o estudo e aquisição de 
conteúdos matemáticos. Acredita-se que os estudantes desenvolveram a criatividade, o 
aumento da concentração, a autoconfiança, a socialização, o trabalho coletivo e a motivação 
para a aprendizagem da matemática. 

 
Palavras-Chave: Jogos de tabuleiro, Ensino e aprendizagem da matemática. 
 
INTRODUÇÃO  

As atividades lúdicas são inerentes ao ser humano, sendo que o jogo é um objeto 

cultural que caracteriza o grupo étnico do indivíduo e representa sua cultura lúdica. As 

atividades lúdicas é ainda uma necessidade independente da faixa etária das pessoas 

(GRANDO, 2004). 
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Conforme Moura (1992), o jogo para ensinar Matemática além de ter uma 

intencionalidade, como estratégia de ensino deve propiciar a aprendizagem por meio 

da aquisição de habilidades.  

[...] a utilização de jogos nas aulas de Matemática como um suporte 
metodológico, consideramos que tenha utilidade em todos os níveis de ensino. 
O importante é que os objetivos com o jogo estejam claros, a metodologia a 
ser utilizada seja adequada ao nível em que se está trabalhando e, 
principalmente, que represente uma atividade desafiadora ao aluno para o 
desencadeamento do processo (GRANDO, 2004, p. 25-26) 
 

Para Grando (2004) o jogo propicia ao estudante o desenvolvimento de estratégias de 

resolução de problemas, bem como a construção de conceitos por meio de uma ação 

coletiva estabelecida a partir da discussão matemática entre os alunos, e entre o 

professor e os alunos.  A autora aponta as vantagens da introdução de jogos na sala de 

aula de Matemática. Vantagens: (re)significados de conceitos já aprendidos; introdução 

e desenvolvimento de conceitos; desenvolvimento estratégias de resolução de 

problemas; aprender a tomar decisão e saber avaliá-las; participação ativa do aluno na 

construção do seu próprio conhecimento; interação social; trabalho em grupo; 

desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, da participação, da competição sadia, 

da observação e do resgate do prazer em aprender.  

Desse modo, este estudo tem por objetivo trazer reflexões de uma experiência 

vivenciada em relação a utilização de jogos de tabuleiro como recurso didático para o 

ensino e aprendizagem da matemática. A prática pedagógica deste estudo foi realizada 

com quatro turmas de 1° anos do ensino médio nas aulas da disciplina de Matemática.  

E terá como culminância sua apresentação da prática pedagógica, a aplicação de três 

jogos de tabuleiro por nove estudantes e visitação dos outros estudantes na feira de 

matemática da 8ª semana da matemática do Ifes/Vitória. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para a descrição da prática pedagógica dividimos em cinco etapas. 

Na primeira etapa, os estudantes se dividiram em 8 grupos para realização dos jogos de 

tabuleiro. Os conteúdos matemáticos explorados nos jogos foram; Conjuntos 

Numéricos, Frações, Porcentagem, Padrões Matemáticos, Proporcionalidade, 

Progressão Aritmética, Equações e Sistemas de Equações. Após a divisão dos grupos os 

estudantes foram orientados a pesquisar sobre o tema e elaborar no mínimo vinte 
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situações problemas a serem utilizadas no jogo de tabuleiro com perguntas, resoluções 

e respostas. 

Na segunda etapa foi realizada a revisão das situações problemas, os alunos tiveram que 

corrigir, aperfeiçoar e até reelaborar algumas das situações problemas. Também nessa 

etapa os alunos planejaram como seriam as regras, formato, estilo do tabuleiro. 

A terceira etapa consistiu na construção do tabuleiro, dos cartões com situações 

problemas, dos peões e dados. Nessa etapa os jogos de tabuleiros foram validados e 

avaliados, verificou-se também se os estudantes de cada grupo estavam organizados e 

preparados para aplicação dos jogos. 

A quarta etapa de aplicação dos jogos ocorreu da seguinte forma; no primeiro momento 

quatro grupos aplicavam e quatro grupos jogavam, no segundo momento inverteram as 

posições. Além da aplicação entre os estudantes da mesma turma, realizamos outro 

momento em que os estudantes aplicaram os jogos de tabuleiro em outras turmas. 

Desse modo, uma turma aplicava os oito jogos de tabuleiro e a outra turma jogava e 

depois invertemos a situação, assim, os estudantes que aplicaram, jogavam. 

A quinta etapa os estudantes tiveram que responder um questionário de avaliação. As 

perguntas do questionário buscavam investigar como cada estudante avaliavam a 

própria participação, as aprendizagens ocorridas, como avaliavam os colegas e etapas 

desenvolvidas com jogos de tabuleiro. 

Figura 1- Fotos da aplicação dos Jogos de Tabuleiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados coletados do questionário e os registros das observações subsidiaram os 

resultados e reflexões deste estudo. 
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Observamos que na primeira etapa os alunos tiveram que elaborar situações problemas, 

pesquisar e (re)elaborar as questões. Nessa etapa alguns alunos relataram que 

assistiram vídeo aulas para aprofundar o estudo sobre os temas e pesquisaram situações 

problemas em livros didáticos.  

Na etapa de aplicação observamos a criatividade nas regras, estratégias e na confecção 

dos tabuleiros. Notamos o protagonismo dos estudantes, a autoconfiança e o trabalho 

coletivo na aplicação dos jogos. Selecionamos algumas respostas dos estudantes a partir 

da auto avaliação, transcritas a seguir: 

E1: Gostei muito do trabalho nunca tinha feito nada parecido. 

E2: Na verdade melhorei meu aprendizado da matéria do jogo. 

E3: Aprendi que existem pessoas com bem mais dificuldade que eu. 

E4: Consegui passar o que aprendi para meus colegas. 

E5: Aprendi jogando o jogo dos colegas, aprendi calcular porcentagem 

mentalmente. 

 Pelas respostas dos estudantes verificamos que a prática desenvolvida propiciou aos 

estudantes uma forma diferenciada de rever definições e conceitos matemáticos. Além 

de trabalhar a coletividade e o protagonismo notamos que foram estimulados a 

desenvolver o raciocínio lógico e aprimorar as habilidades matemáticas. 

CONCLUSÕES 

Consideramos que prática pedagógica desenvolvida com os jogos de tabuleiro 

promoveu a interação entre os estudantes, a coletividade, a (re)significação de 

conceitos já aprendidos e a aprendizagem de novos conhecimentos. 

Acreditamos que o jogo como recurso didático pode auxiliar os professores em suas 

atividades em sala de aula, pois além de ser uma atividade lúdica para os estudantes se 

o jogo tiver objetivo estabelecido pelo professor pode possibilitar o desencadeamento 

de resolução de problemas e possíveis apropriações dos alunos de novos 

conhecimentos. 
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INTRODUÇÃO 

As Histórias em Quadrinhos (HQ) transformaram-se em um meio de comunicação em 

massa, com uma ampla variedade de estilos para atrair e atender seus leitores. Esse gênero vem 

sendo largamente utilizado no ambiente escolar, sendo trabalhado com diferentes 

metodologias. Para muitas crianças, as revistinhas são o primeiro contato com o mundo das 

letras e das imagens; para outras, ela é considerada um passatempo bastante comum. 

D’Ambrosio (1986) observou que o ensino da Matemática nas escolas, do ponto de vista 

motivacional, tornava-se morto com o tempo. Algumas dificuldades, encontradas pelos alunos, 

determinaram a busca de novos métodos e de técnicas de aprendizagem que auxiliassem esse 

ensino. O uso da HQ veio ao encontro dessa necessidade da educação, motivando os alunos 

para a leitura e o aprendizado da Matemática, despertando o interesse, seduzindo sua 

imaginação e ampliando os horizontes de conhecimento do aluno. 

Considerando as possíveis contribuições das HQ no processo de ensino-aprendizagem, 

surgiu o interesse de estimular os alunos a criarem HQ Matemáticas que possibilitassem 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem de Matemática e que reafirmassem os 

conhecimentos obtidos durante as aulas. Nesse contexto, Rego (1995) explica que na escola as 

atividades educativas são sistemáticas e possuem uma intencionalidade deliberada e um 

compromisso explícito em tornar acessível o conhecimento formalmente organizado. 
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Nesse sentido, o presente trabalho teve a participação de um grupo de 8 alunos do 

Ensino Médio de uma escola pública do Estado do Espírito Santo e foi desenvolvido entre os 

meses de março e abril do ano de 2019. A sua justificativa reside no fato de consolidar os 

conteúdos matemáticos estudados e, como principais objetivos, têm-se: a) exaltar a habilidade 

artística dos alunos; b) motivá-los à aprendizagem; e c) contribuir para os estudos científicos na 

área.  

CAMINHOS METODOLÓGICOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Vergueiro e Ramos (2009) afirmam a existência de professores que já estão elaboram 

excelentes projetos com o uso dos quadrinhos nas salas de aulas, e que essa prática precisa ser 

difundida para que haja um compartilhamento entre os professores, visando uma troca de ideias 

e experiências, mesmo que impliquem em adaptações de contextos. 

A partir disso, o desenvolvimento desta pesquisa aconteceu após o professor utilizar os 

quadrinhos para promover o estímulo do aprendizado matemático em sala de aula. Ele mostrou 

sua HQ autoral, intitulada “A Saga do Teorema de Pitágoras”, imagem a seguir, produzida em 

2018, para a defesa de seu trabalho de conclusão de curso, no Instituto Federal do Espírito 

Santo.  Com isso, houve o interesse de um aluno em, também, criar uma história em quadrinhos. 

 

 
Imagem 1. Produção autoral utilizada em sala de aula pelo professor 

 

Esse interesse motivou o corpo pedagógico da escola para que essa ideia tornasse um 

projeto e, com isso, revelaram-se algumas habilidades não exploradas pela instituição. 

Inicialmente, o projeto teve 13 alunos inscritos, porém esse número caiu para 8 alunos devido 

à desistência de 5, todos eles regularmente matriculados na E.E.E.F.M. João Crisóstomo Belesa, 

situada no bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 
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Os alunos tiveram uma motivação extra ao saberem que poderiam expor o trabalho 

deles fora do ambiente escolar, surgindo a ideia de submeter para a Semana da Matemática do 

IFES.  

As reuniões aconteciam em algumas quartas-feiras, onde o professor passava instruções 

e verificava os conteúdos matemáticos impregnados nas histórias. Os alunos se dividiram em 

grupos, em que cada um continha pelo menos um desenhista e um roteirista. O professor deixou 

a cargo dos grupos definirem quais conteúdos abordariam, podendo ser, principalmente, 

aqueles que estavam estudando no trimestre.  

Na primeira reunião, os alunos precisariam decidir quais conteúdos e como seriam 

esquematizadas as produções, pois as partes brutas dos trabalhos seriam desenvolvidas em casa 

(roteiro, produção artística e a análise do conteúdo) 

Para o segundo encontro, o professor solicitou esboços dos personagens e das histórias. 

Foram distribuídos os materiais para que os alunos pudessem começar a produção. Os materiais 

eram folhas especiais para desenho com gramatura de 180 g/m² e canetas especiais para 

desenho em ponta 0,4mm. 

Após esse encontro, os alunos desenvolveram e elaboraram os resultados ao professor, 

no momento em que precisassem, para que algumas dúvidas fossem sanadas e houvesse, 

também, correções ortográficas. Sobre esse processo, vale lembrar Vygotsky (1991), o qual 

afirma que o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são 

capazes de acontecer somente quando o aluno interage com o professor em seu ambiente e 

quando em interação com os outros alunos. 

Na produção das histórias, algumas foram construídas com base em piadas de humor 

autorais por parte dos alunos.  

 
Imagem 2. Quem disse que não podemos rir com a matemática? 

Com os rascunhos dos quadros foram feitas as inserções dos diálogos, por meio de um 

computador, a fim de que os trabalhos ficassem mais ricos e pudessem ser expostos na escola, 

no próximo evento da Família na Escola, que ocorrerá no 2º trimestre de 2019. 
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Os trabalhos finalizados receberam muitos elogios por parte do corpo docente da 

escola, abrindo caminho para novas ideias de projetos as quais explorem as diversas habilidades 

que os alunos trazem para a escola que na maioria das vezes nem sequer são notadas. 

CONCLUSÃO 

Trabalhar conteúdos matemáticos em forma de HQ é uma possibilidade testada e 

aprovada. Diante disso, foram observados que os objetivos deste trabalho foram atingidos. Essa 

alternativa metodológica constituiu-se como um forte instrumento didático, graças a sua 

potencialidade e a sua forma atrativa para os alunos. Segundo Vygotski (1991), os alunos podem 

imitar uma variedade de ações que vão além de suas próprias capacidades. 

O projeto mostrou que a busca constante de formas diferentes para promover a 

aprendizagem podem ir ao encontro das pretensões dos alunos, levando a qualidade nesse 

processo, lembrando que o material didático sozinho não levará ao aluno todo conhecimento 

que ele necessita, cabendo ao professor fazer toda intermediação e complementação do 

conteúdo trabalhado. 

Na produção da HQ, por parte dos alunos, foi possível notar um senso crítico diante do 

conteúdo trabalhado, além de possuir uma pequena dose de humor “matemático” autoral, 

enfatizando que eles não são apenas reprodutores de conhecimento e que conseguem 

modificar/melhorar algo que já viram anteriormente. Dessa forma, os alunos tiveram uma 

participação efetiva no processo de ensino-aprendizagem. 

As HQ serão assinadas pelos alunos e disponibilizadas para que a os professores possam 

trabalhá-las nas salas de aula. 
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INTRODUÇÃO 

O presente texto é resultado de uma atividade extracurricular de estudantes de 

um Curso Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal do 

Espírito Santo - IFES, juntamente com um aluno de licenciatura em Matemática com a 

orientação e participação de sua professora de Matemática. O trabalho explora ideias 

matemáticas apresentadas em um episódio do programa de televisão Futurama e ilustra 

a possibilidade de interpretação e divulgação da ciência baseadas no diálogo entre o 

universo escolar/acadêmico e elementos fora dele. 

Os desenhos de animação têm demonstrado cada vez mais sua capacidade de 

veicular informações no meio televisivo, atingindo grandes massas dentro e fora do 

público alvo esperado. Algumas animações, em especial, são voltadas para um público 

mais adulto, abordando temas com um teor diferente de humor. É o caso de Os 

Simpsons e Futurama, que são dois exemplos de programas de televisão que se 

consolidaram dentro dos parâmetroscitados anteriormente. Criados em 1989 e 1999, 

respectivamente, por Matt Groening, esses programas têm uma peculiaridade dentro 

de suas respectivas equipes de produção: muitos roteiristas com formação em 

matemática compõem a ala criativa dos títulos. Isso dá aos programas uma 
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característica especial: já que a liberdade criativa permite, muitas inserções ligadas à 

matemática são feitas durante as exibições. Em um episódio de Futurama chamado “O 

Prisioneiro de Benda”, foi feita uma colocação matemática, que levou ao 

desenvolvimento de um teorema, que é o objeto de estudo do presente trabalho. Um 

dos personagens, o professor Farnsworth, cria uma máquina que dá a capacidade aos 

outros de trocarem de mente entre si, e, a partir daí, uma série de trocas é feita entre 

personagens que já estavam envolvidos e entre outros que chegaram depois. Os eventos 

do episódio passam e ao final, na tentativa de desfazer as trocas, eles percebem que o 

aparelho tinha uma cláusula de funcionamento: não era possível realizar mais de uma 

troca entre dois corpos.Nesse ponto o episódio para, e dois personagens que, além de 

jogadores de basquete, são matemáticos, explicam ao público como os eventos podem 

ser revertidos pela inserção de mais dois participantes, contanto que as trocas sejam 

feitas com certo cuidado. A situação levou um dos roteiristas a enunciar um teorema 

generalizando o problema. O teorema de Keeler, cujo nome foi dado em homenagem a 

seu criador, trata de uma maneira de provar que qualquer caso de permutações de 

mentes segundo os critérios da máquina do professor Farnsworth pode ser resolvido 

com a introdução de duas novas mentes. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS  

O presente estudo aborda o Teorema de Keeler tomando como referência os 

dados apresentados por Singh (2016) a respeito do tema. Reuniões entre os autores e 

análises de vídeos ilustrativos4 foram feitas com o propósito de traçar o 

desenvolvimento do projeto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para proporcionar aos visitantes da exposição o contato com o Teorema de 

Keller, além de uma apresentação oral e dialogada, dispõe-se de um programa 

computacional elaborado pelos autores. O programa simula as trocas de mentes feitas 

dentro do episódio, concretizando visualmente os eventos das permutações em forma 

de diagrama. O algoritmo criado na linguagem C faz com que as trocas feitas no episódio 

 
4 YOUTUBE. The futurama theorem. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=j65gnffl94c>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
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sejam reproduzidas para que a resolução, a partir do momento da última troca, seja 

transformada em um diagrama simples de linhas e letras, mas que permita uma melhor 

visualização de parte do espectador. Para que se compreenda com mais clareza a 

exposição oral da ideia e da teoria que envolve o Teorema e o programa, o grupo tem 

como intuito promover uma atividade que colocaria os espectadores do projeto dentro 

do papel dos personagens. Com o auxílio de materiais simples, como placas de papel 

cartão plastificado e pequenos cartões, que servirão como “identidade”, pode-se 

identificar cada espectador como um cérebro e um corpo dentro do processo. Então, as 

trocas são feitas entre eles, de acordo com os critérios explicados no episódio. Partindo 

daí, nota-se que não seria possível terminar as trocas feitas sem algum auxílio 

externo,então os apresentadores entram com a resolução (como os dois personagens 

externos no programa). Após o término da dinâmica, o grupo pretende demonstrar os 

diagramas que foram montados com base nas trocas do episódio por (citar nome do 

cara), como forma de tornar as permutações mais palpáveis para o espectador, sendo 

os diagramas desenhados pelos autores. Utilizando-se então, de caminhos 

metodológicos didáticos e visuais, envolvendo, inclusive, uma dinâmica, a pesquisa e 

seus resultados podem ser demonstrados e expostos de maneira que alcance as mais 

diferentes faixas etárias e promovendo interesse e compreensão por parte do público. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alguns resultados parciais da pesquisa são a dinâmica e os materiais produzidos 

para uma simulação da troca de mentes de Futurama e o programa computacional, com 

o mesmo fim.em que um teorema matemático pôde ser transposto para uma diferente 

linguagem com o intuito de tornar mais acessível o conteúdo para alunos e leigos. Como 

perspectiva futura da pesquisa, deseja-se generalizar o programa escrito em linguagem 

C para simular as trocas de mentes não apenas com 9 pessoas (como é feito no episódio 

de Futurama) mas para qualquer número n de pessoas. Além disso, é notável que foram 

escritos diversos artigos matemáticos acerca do teorema de Keeler, um deles tendo sido 

escrito por estudantes da Universidade da Califórnia para a revista American 

MathematicalMonthly5, em 2014. Em seu artigo, estes estudantes aprofundam ainda 

 
5EVANS, Ron; HUANG, Lihua; NGUYEN, Tuan. 2014 
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mais o teorema que fora escrito por Keeler, encontrando algoritmos mais simples para 

resolver os problemas de trocas de mentes com o menor número de trocas possível. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é o resultado de uma atividade extracurricular desenvolvida 

por três alunos de 1º ano de um Curso Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio 

do Instituto Federal do Espírito Santo com a orientação e participação de sua professora 

de Matemática. Tem como tema de estudo o Teorema de Pitágoras, destacando a sua 

importância em diferentes áreas do conhecimento por meio de menções que 

extrapolam o mundo matemático, revelando a sua popularidade, ainda que permeada 

de falhas e equívocos de interpretação. 

Enquanto um dos assuntos mais conhecidos da Matemática, o Teorema de 

Pitágoras possui um enunciado relativamente simples: Em um triângulo retângulo, o 

quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos 

comprimentos dos catetos. Sua abordagem pelo matemático grego Pitágoras de Samos, 

ou algum de seus discípulos, por volta dos anos 500 a.C., teve um papel fundamental no 

desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade global, não só por se constituir 

numa ferramenta de resolução de problemas, mas por ter despertado o espírito 

investigativo de cientistas e provocado o avanço da matemática até os dias atuais.  

Apontado por Stewart (2012) como, provavelmente, a mais célebre e recordada 

expressão matemática, o Teorema de Pitágoras tem também suas versões criativas que 

contribuem para a disseminação e compreensão de ideias matemáticas, embora nem 

sempre lhe sejam leais. Algumas revelam equívocos de interpretação que o presente 
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trabalho busca contrapor para se fazer justiça ao enunciado, apresentando as versões 

corretas. 

Para tanto, o trabalho busca apresentar o Teorema de Pitágoras do ponto de 

vista matemático, sem perder de vista sua contextualização histórica, importante ao 

reconhecimento da matemática como uma construção vinculada à história da 

humanidade. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS  

Diante das perspectivas propostas na introdução, propusemo-nos a pesquisar 

três aspectos distintos de observação do Teorema de Pitágoras: matemático, histórico 

e artístico. Em relação ao aspecto matemático, foi realizada uma pesquisa sobre os 

princípios do teorema, sua relação com o triângulo retângulo (catetos e hipotenusa) e 

sua aplicação em diferentes problemas matemáticos. Sobre o aspecto histórico, 

pesquisou-se o período de atividade do matemático grego Pitágoras de Samos, 570 a 

495 a.C, a criação da Escola Pitagórica e o possível processo de elaboração do enunciado 

do teorema, bem como o tratamento dado ao mesmo teorema por outros personagens 

da Grécia Antiga, particularmente Euclides de Alexandria (300a.C.), na obra “Elementos” 

(BOYER, 1996). Consideramos que uma tal abordagem de aspectos históricos do 

Teorema reforça a importância de se reconhecer a Matemática como uma criação 

humana e a História da Matemática como possibilidade de um “fazer matemática” na 

Educação Básica (LORENZONI & SAD, 2018). 

Além disso, observou-se a importância do Teorema para o desenvolvimento da 

Matemática e de outras ciências, como a Física e a Astronomia, em séculos posteriores 

a Pitágoras, e suas repercussões no Ensino de Matemática, inclusive no Brasil. 

Raymundo Teixeira Mendes, um estudante do então Imperial Collegio de Pedro II do Rio 

de Janeiro propôs sua própria demonstração do Teorema, em 1870, aos 16 anos de 

idade (SILVA & LORENZONI, 2002). Finalmente, tratando-se do aspecto artístico, foram 

feitas pesquisas bibliográficas a partir de obras como “Os Segredos Matemáticos dos 

Simpsons” (SINGH, 2016), “Poesia Matemática” (FERNANDES, 2009) e o filme “O Mágico 

de Oz” (1939), baseado no livro homônimo de 1900 (BAUM, 2013).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A pesquisa sobre o tema, responsável por relacionar os diferentes aspectos do 

Teorema de Pitágoras, tornou possível o direcionamento às formas de apresentação do 

trabalho durante a exposição. 

Além da exposição do tema, propõe-se a representação, com auxílio de massa 

de modelar, da demonstração de Euclides de Alexandria para o Teorema de Pitágoras. 

A massa de modelar deverá ser usada para preencher fôrmas metálicas, confeccionadas 

pelos autores sob orientação da Coordenadoria do Curso Técnico em Mecânica, 

especificamente para ilustrar a demonstração, segundo Euclides, de que, num triângulo 

retângulo, a área do quadrado de lado igual à hipotenusa é igual à soma das áreas dos 

quadrados de lados iguais aos catetos. Com recursos semelhantes, será discutida uma 

das possíveis generalizações do Teorema. 

Quadro 1 – A Cadeira da Noiva 

Interpretação árabe da representação de Euclides de Alexandria 

Fonte: <https://culturacientifica.com/2013/05/01/pitagoras-sin-palabras/>. (2013). 

Além disso, os presentes na Feira poderão explorar, por meio de atividades 

interativas, os erros ou acertos de versões do Teorema como o verso de Millôr 

Fernandes (2009), quando se diz “Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me 

chamar de hipotenusa”, e a cena do filme “O Mágico de Oz” (1939), quando o 

Espantalho diz que “A soma da raiz quadrada de dois lados de um triângulo isósceles é 

igual a raiz quadrada do terceiro lado”. 

 

 

CONCLUSÕES 
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A escolha do teorema de Pitágoras baseou-se no reconhecimento de que 

representa um dos mais importantes teoremas da matemática, com inúmeras 

aplicações nas diversas áreas de atuação humana, o que lhe permite gozar de uma 

popularidade que ultrapassa o mundo acadêmico, sendo uma das expressões 

matemáticas mais recordadas, ainda que permeada por erros de interpretação que, 

mesmo merecendo correção, devem ser reconhecidas por sua colaboração à superação 

da imagem excessivamente abstrata que a Matemática costuma ocupar no imaginário 

popular. 

Assim, além de tratar de demonstrações matemáticas do Teorema, como a de 

Euclides de Alexandria, o trabalho abordou menções a ele encontradas no universo 

artístico, na poesia e no cinema, ressaltando os equívocos de interpretação e apontando 

sua expressão correta. 

Além disso o trabalho buscou contextualizar historicamente o Teorema de 

Pitágoras pela importância de se reconhecer a Matemática como uma criação humana, 

vinculada à história da humanidade e fruto, portanto, de seu desenvolvimento 

intelectual e social. 
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RESUMO 
Este trabalho relata atividade desenvolvida, com alunos de um curso Técnico na modalidade de ensino 
para Jovens e Adultos em um Instituto Federal. Tendo por objetivo apresentar os resultados de uma aula 
investigativa, realizada com um jogo para iniciar o conceito de domínio, contradomínio e imagem de uma 
função.  A atividade foi aplicada em forma de oficina com alunos do 2º e 3º período e depois foi aplicada 
em sala de aula em turma que estava estudando o conteúdo de função nas aulas de Matemática. Para a 
atividades tanto na oficina como em sala de aula os alunos foram divididos em grupos escolhiam uma cor 
de bola e as arremessaram em baldes específicos. Após, relacionaram os algarismos descritos nas bolas 
com as fichas contidas nos baldes, encontrando a lei de formação e apresentando aos colegas. Por fim, 
estruturou-se no quadro os conceitos iniciais de domínio, contradomínio e imagem, baseados na dinâmica 
do jogo. Ao final, percebe-se que o objetivo foi alcançado, devido a participação ativa dos alunos no 
processo de investigação. 

1. INTRODUÇÃO  

Este trabalho relata experiências de atividades aplicadas em uma oficina e 

durante a disciplina Matemática III com alunos de um curso Técnico profissionalizante 

na modalidade de ensino para Jovens e Adultos de um Instituto Federal. 

O objetivo foi o de compreender os conceitos iniciais de Função e suas relações 

de Domínio, Contradomínio, Imagem. Para isso, os alunos deveriam estabelecer 

conexões entre os papéis contidos nos baldes e bolas coloridas arremessadas e 

determinar a lei de formação das funções dos 3 baldes.  

Na oficina participaram 19 alunos, do primeiro, segundo e terceiro período do 

curso. E na aula da disciplina de Matemática IIIparticiparam 12 alunos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A concepção de ensino de Matemática embasado na transmissão de 

conhecimento através da memorização ou repetição de conteúdos pode provocar o 

desinteresse dos alunos haja vista que muitos não conseguem aprender e entender a 

utilidade da Matemática por não se adequar a essa metodologia de ensino. 
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Neste sentido, os alunos atuam como meros receptores de informação, um 

modelo de educação bancária conforme aponta Freire (1996), em que a acomodação e 

passividade são manifestas.  

Segundo este autor “ensinar não é transmitir conhecimentos, mas ajudar os 

alunos a construírem seus conhecimentos” (FREIRE, 1996 p. 25). Ratificamos a fala de 

SKOVSMOSE (2004) que relata:  

A Educação Matemática não deve apenas ajudar os estudantes a aprenderem 
certas formas de conhecimento e de técnicas, mas também convidá-los a 
refletirem sobre como essas formas de conhecimento e de técnicas devem 
ser trazidas à ação. SKOVSMOSE (2004, p. 53). 
 

Portanto, precisamos pensar num ensino que colabore nessa construção, que 

potencialize os conhecimentos prévios dos alunos e estimule a aprendizagem de novos. 

De acordo também com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 

o objetivo educacional geral é desenvolver a curiosidade e o gosto de aprender, 

praticando efetivamente o questionamento e a investigação, pode ser promovido num 

programa de aprendizado escolar.  

Consideramos o jogo como uma metodologia de ensino diferenciada que 

proporciona resultados significativos no desenvolvimento do aluno, de forma prazerosa 

e interativa, sem perder o foco em conceitos matemáticos.  

Grando (2008, p. 26) afirma que “esse elemento se apresenta como uma 

atividade dinâmica e de prazer, desencadeada por um motivo próprio, desafiando e 

motivando os jogadores à ação”. 

O professor, ao propor a utilização do jogo como metodologia de ensino, deve 

refletir e planejar o desenvolvimento para o processo de ensino e aprendizagem da 

matemática. O objetivo deve estar claro para conseguir desenvolver o trabalho 

pedagógico com o uso do jogo, este deve ser um recurso metodológico para a 

aproximação entre os conceitos matemáticos e o educando, como promovemos uma 

relação afetiva e prática essa memória ficará registrada.  

Concordamos com COELHO (2010) quando diz que o professor deve trabalhar 

atividades que sejam de interesse do aluno e que ofereçam suporte para concretização 

do processo ensino aprendizagem. 
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No planejamento dessa atividade objeto desse relato, nos preocupamos ao 

aplicar o jogo onde este deveria levar o aluno a perceber a aprendizagem como um 

processo interessante, investigativo e divertido, porém, não poderíamos perder o foco 

do conteúdo em questão. Concordando com Grando (2008) cabe ao professor ficar 

atento a proposta e suas adaptações necessárias a partir da aplicação do jogo em sala 

de aula.  

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

3.1 OFICINA 

Os alunos foram divididos em grupos de 5 pessoas e cada integrante deveria 

escolher aleatoriamente uma bola colorida, identificada com os algarismos 1,2,3 e 4 e 

arremessá-la em um balde.  

Inicialmente tiveram bastante dificuldade em acertar as bolas dentro do balde e 

quando conseguiam era bastante comemorado por todos conforme figura 1.  

Figura 1: Alunos arremessando as bolas no balde 

 

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018 

Interessante relatar que um aluno com Necessidades Educacionais 

Especpificas6(NEE) a princípio não queria participar dizendo que não conseguiria acertar, 

porém, foi o primeiro de seu grupo alcançar o objetivo, já outro aluno com estatura 

elevada, jogador de basquete e que a princípio todos acharam que alcançaria êxito, não 

conseguiu acertar a bola no balde.  

Essa dinâmica nos evidenciou que o jogo educacional pode equiparar a todos 

independente de conjecturas de biotipos. 

 
6 Este termo é utilizado pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) 
do IFES conforme a Resolução do Conselho Superior nº 34/2017, de 9 de outubro de 2017, que em linhas 
gerais abarcar amparo legal a alunos que possuem alguma deficiência física, intelectual, mental, sensorial, 
com transtornos globais do desenvolvimento ou com altas habilidades/superdotação. 
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No segundo momento, cada grupo recebeu bolas amarelas, verdes e azuis e 

deveriam arremessá-las na cor correspondente do balde, conforme a figura 2. 

Figura 2: Alunos arremessndo as bolas em baldes específicos 

  

                                                  Fonte: Acervo da pesquisa, 2018 

No interior de cada balde haviam papéis amarelos, verdes e azuis com as 

seguintes informações:  

▪ BALDE AMARELO: 2, 4, 6 e 8  

▪ BALDE VERDE: ½, 1, 3/2 e 2  

▪ BALDE AZUL: 1, 3, 5 e, 7  

Cada grupo deveria pegar o balde da sua equipe, retirar os papéis e as bolas e 

tentar encontrar a lei de formação da função, relacionando uma bola a um papel, veja 

na figura 3. 

Figura 3: Descobrindo a lei de formação 

 

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018 

O grupo responsável pelo o balde amarelo deveria encontrar a lei de formação 

f(x)=2x, o do balde verde a lei de formação: f(x)=x/2 e o do balde azul a lei de formação: 

f(x)= 2x – 1.Depois de encontrar a lei de formação, os alunos deveriam compartilhar com 

os colegas a estratégia utilizada, conforme figura 4. 
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Figura 4: Apresentação da estratégia para achar a lei de formação 

 

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018 

Durante as apresentações nota-se o envolvimento da turma para descobrir a lei 

de formação dos grupos nos demonstrando que a atividade despertou interesse nos 

alunos, mesmo sendo de turmas diferentes. 

Depois da apresentação dos grupos discutiu-se os conceitos de Domínio, 

Contradomínio e Imagem, relacionando as bolas arremessadas e os papeis dos baldes 

conforme figura 5 e logo após formalizou-se esses conceitos no quadro. 

Figura 5: Domínio, Contradomínio e Imagem 

 

 Fonte: Acervo da pesquisa, 2018 

Inicialmente as imagens foram posicionadas em ordem crescente, facilitando a 

resposta dos alunos, que perceberam rápidamente as relações entre os elementos do 

Dominio e Imagem. Na figura 5 foi inserido os valores de forma não ordenada, para 

verificar se os alunos realmente haviam internalizado a ideia de Dominio, 

Contradomínio E Imagem, ao relacionar os números dos diagramas. Os alunos 

conseguiram estabelecer as relações evidenciando o aprendizado independente de 

posicionamento dos algarismos, isto devido a experiência vivida com o jogo. 

Concordando com COELHO (2010) o professor ao trabalhar atividades que sejam 

de interesse do aluno oferecem suporte para concretização do processo ensino 

aprendizagem. 

Durante a atividade percebe-se que os participantes conseguiram alcançar o 

objetivo pois, se envolveram com o jogo, estabeleceram a lei de formação e 
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demonstraram ter entendido os conceitos iniciais de domínio, contradomínio e imagem, 

apesar de serem de turmas diferentes. 

3.2 DISCIPLINA MATEMÁTICA III 

Diferente da oficina, na turma da disciplina Matemática III, os alunos não haviam 

aprendindo sobre os conceitos de função afim, sendo que a ultima matéria foi equações 

do primeiro grau. 

No dia da aula haviam 12 alunos, que foram divididos em 3 grupos e seguimos o 

mesmo andamento do jogo já relatado na oficina. A empolgação desta turma não foi 

diferente das outras, os alunos sentiram-se fazendo parte da construção do 

conhecimento sobre função. 

Dos três grupos reunidos para encontrar a lei de formação, todos entenderam a 

relação das bolas com os números, porém quando convidados para demonstrar a escrita 

desta lei tiveram dificuldade, principalmente o grupo que escolheu as bolas de cor azul, 

pois a lei de formação era composta por uma variável e um termo independente. Após 

algumas discussões com os demais alunos eles conseguiram chegar ao objetivo e 

aproveitamos para explicar a relação de Domínio e Imagem. 

Durante as discussões sobre a relação de Domínio e Imagem foi apresentado o 

Diagrama de Venn e foram feitos gráficos. Perguntamos se eles conseguiam, durante o 

estudo de funções, relacionar a Matemática a algum conteúdo já estudo na disciplina 

do núcleo técnico e eles reconheceram a utilização de função quando estudaram taxa 

de frequência e Horas Homens trabalhadas.  

Neste momento perceberam a importância de saber função porque utilizavam 

em sua área e passaram a se interessar mais ainda durante as demais aulas de 

Matemática. Concordando com Skovsmose (2004) que relata que a Educação 

Matemática não deve apenas ajudar os estudantes a aprenderem certas formas, mas 

também deve convidá-los a refletirem sobre essas formas. 

 Na aula seguinte a turma estava com 20 alunos, incluindo os 12 alunos da aula 

de jogos, foi explicado novamente o conceito de função afim porem de forma expositiva 

e logo após aplicou-se uma lista de exercícios, conforme figura 6. 
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Figura 6: Lista de exercícios sobre 

 

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018 

Nesta lista haviam dois exercícios sobre os conceitos de função, tendo diagrama 

de Venn uma forma para relacionar Domínio, Contradomínio e Imagem e dois exercícios 

relacionando a área de Segurança do Trabalho e função. 

Após a realização dos exercícios foi feita uma análise dos resultados: 

Tabela 1 – Analise dos resultados 

Questões 

12 Alunos que 

participaram da aula com 

jogo de funções 

8 alunos que participaram 

da aula expositiva 

Quantidade de alunos que acetaram as questões 

1 10 3 

2 6 4 

3 4 2 

4 5 2 

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na aplicação do jogo contemplamos o envolvimento de todos os alunos, mesmo 

aqueles que sentiram-se tímidos devido a alguma NEE. A proposta pedagógica 

proporcionou o trabalho coletivo, a autonomia, inclusão e o relacionamento 

interpessoal, desenvolvendo a autoconfiança para a formalização de conceitos 

matemáticos e a construção do conhecimento. 

Podemos perceber através dos resultados que os alunos que participaram da 

aula com os jogos tiveram um desempenho melhor na realização dos exercícios dos 

aqueles que participaram somente da aula expositiva. O que dialoga com Grando (2008) 
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que o jogo é uma excelente ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, pois 

permite ao aluno fazer da aprendizagem um processo interessante, investigativo e 

divertido. Facilita ainda a associação da matemática ao dia a dia do aluno mostrando 

que esta é de grande importância e utilidade na prática, dentro e fora das salas de aula. 
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Resumo:  

Este trabalho relata uma experiência realizada por meio de ações desenvolvidas nos anos de 2015 a 2017, 
que visaram à análise de enunciados de problemas matemáticos com o intuito de identificar e 
compreender as dificuldades apontadas pelos alunos em avaliações internas e externas, dentre elas a 
Prova Brasil. As ações envolveram alunos de 5º ano do Ensino Fundamental, sob orientação dos 
professores de Matemática e a equipe pedagógica. Constatou-se, com o trabalho desenvolvido, que o 
principal obstáculo encontrava-se na interpretação dos enunciados dos problemas propostos, já que os 
alunos, não familiarizados com o vocabulário, não conseguiam resolvê-los, embora apresentassem 
domínio dos conteúdos matemáticos exigidos para a resolução dos problemas. Nesse ínterim, 
considerando as fragilidades identificadas, nos propusemos a desenvolver um trabalho contínuo, de 
modo a fazê-los compreender e resolver as questões solicitadas, proporcionando entendimento e 
aprendizado consolidado das atividades sugeridas, principalmente sua aplicabilidade no contexto 
sociocultural. 

 
Palavras-chave: Prova Brasil; enunciado das questões; resolução de problemas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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A Matemática se faz presente no cotidiano das pessoas de modo que a resolução de 

problemas se torna uma habilidade importante na vida em sociedade. No entanto, 

embora seja uma ferramenta importante, ainda há alunos que não veem significado em 

seu estudo, apresentando dificuldades em compreendê-la.  

Partindo desta premissa, desenvolvemos ações conjuntas iniciadas em 2015, em uma 

escola pública do Espírito Santo, intensificadas em 2017, envolvendo os professores e 

pedagogo, a fim de mostrar que os resultados satisfatórios obtidos nas avaliações de 

anos posteriores, estão relacionados com o trabalho voltado para a análise dos 

enunciados dos problemas propostos pelos exames internos e externos. 

Baseamos nossos estudos em pesquisas em Educação Matemática (SOUZA & 

GUIMARÃES, 2015; ABEDI & LORD, 2001; SMOLE & DINIZ, 2001), que têm refletido sobre 

a compreensão dos alunos em resolução de problemas, com destaque para os 

enunciados. 

Diante de resultados não muito satisfatórios em exames escolares, resolvemos buscar 

soluções para um suposto fracasso dos estudantes, passando a analisar, juntamente 

com eles, enunciados de questões, uma vez que, por meio de nossas observações, 

haveria indícios de que os alunos não estivessem compreendendo por não 

reconhecerem o significado de palavras e expressões presentes nos exames. 

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Aprender matemática é uma tarefa árdua para a maioria das crianças e adolescentes de 

nosso país. Skovsmose (2007) alega que a Matemática, ao invés de desenvolver cidadãos 

críticos, se torna estratificadora, seletiva, determinadora e legitimadora de inclusões ou 

exclusões, podendo implicar no empobrecimento do processo de aprendizagem. Por 

isso, o comportamento dos alunos tem sido um indicador de como a matemática 

trabalhada em algumas escolas não possibilita a construção de conhecimentos, mas 

mera reprodução de procedimentos. 

Sob esta perspectiva, Souza e Guimarães (2015) destacam a importância do estudo da 

Matemática voltado para a compreensão. Polya (1945) precursor deste entendimento, 

afirma que resolver um problema significa buscar conscientemente alguma ação 
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apropriada para atingir um objetivo claramente definido, e argumenta que não basta 

solucioná-lo, é importante buscar estratégias eficientes, curtas e que usem conteúdos 

matemáticos mais básicos (POLYA, 1945).  

Pereira (2014, p. 24), seguidor de Polya (1945) argumenta que “uma das razões que 

dificulta a aprendizagem da Matemática é o fato de o aluno ser conduzido primeiro a 

aprender conceitos para depois aplicá-los na resolução de problemas”. Para ele, o 

ensino do algoritmo deve ser consequência da estratégia de resolução de um problema 

e, não de um conceito isolado, que pode ocasionar a dificuldade dos estudantes em 

compreender e resolver problemas posteriormente. 

Embasado nos estudos destacados, investigamos se as dificuldades dos alunos de uma 

escola estavam no desenvolvimento do algoritmo ou na compreensão dos enunciados, 

pois a leitura com significado, como nos ensina Pólya (1945), permite refletir sobre as 

estratégias e procedimentos a se realizar, de modo a alcançar aprendizado 

sistematizado e consolidado. 

Para isso, Fonseca e Cardoso (2005), afirmam que “a dificuldade que os alunos 

encontram em ler e compreender textos de problemas está, entre outros fatores, ligada 

à ausência de um trabalho específico com o texto do problema [...]” (FONSECA e 

CARDOSO, 2005, p. 64). Para elas, a dificuldade surge na falta de interação dos alunos 

com os textos (de matemática), em sua maioria, devido a vocabulários exóticos, à 

ambiguidade de significados, ao desconhecimento do conteúdo matemático para sua 

vida social.  

3. METODOLOGIA 

Diante desta questão, realizamos um trabalho voltado ao que foi apontado por Fonseca 

e Cardoso (2005), a fim de tentar reverter resultados negativos obtidos por alunos de 

uma escola em exames internos e externos7. A atividade foi realizada com estudantes 

 
7 Ressalte-se, neste caso, como exame externo a que a escola se submeteu, a Prova Brasil, 
que avalia o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. 
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do 5° ano do Ensino Fundamental da EMEF8 “Adalgiza Fernandes Marvilla”, localizada 

no bairro de Condados, periferia de Guarapari/ES.  

A clientela atendida pela instituição apresenta, em sua maioria, déficit na aprendizagem, 

especialmente diante da dificuldade de acesso a ambientes letrados e tecnológicos, 

além da falta de acompanhamento familiar. Nesse contexto, é fundamental que a 

escola, enquanto espaço legítimo de aprendizagem reconheça o aluno em suas 

características e considere o meio em que está inserido, buscando promover mudanças, 

respeitando as diferenças e garantindo uma aprendizagem com mais qualidade.  

Considerando que todos os alunos têm condições de conhecer e aprender, conforme 

nos ensina Vygotski (1991), foi realizado um trabalho de intervenção durante os anos 

letivos de 2015, 2016 e 2017, por meio de atividades que priorizaram a leitura, a escrita 

e a resolução de problemas, integrando as áreas de Linguagem e Matemática, 

interdisciplinarmente, com a inserção de ferramentas adequadas a uma nova ação 

pedagógica, superando deficiências do próprio sistema de ensino, impulsionando o 

processo de ensino aprendizagem.  

3.1. A ATIVIDADE 

Foi realizada pela equipe pedagógica no início dos anos letivos, avaliação diagnóstica, 

em parceria com os professores do 5° ano, para mapear as necessidades dos alunos, de 

maneira a não desprezar os conhecimentos mínimos que precisavam atingir na série 

cursada.  

A pedagoga, em contato com as professoras durante as atividades de planejamento, 

fornecia o conteúdo a ser abordado nas aulas, de acordo com os resultados da avaliação 

diagnóstica, priorizando atividades em que os alunos apresentaram maior dificuldade 

de compreensão nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, de maneira a 

acompanhar as necessidades das turmas, bem como o educando individualmente.  

 
8 A sigla EMEF significa Escola Municipal de Ensino Fundamental. 
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Sugeriu também, explorar metodologias diversificadas, tais como, aulas no laboratório 

de informática, uso de jogos geométricos e material dourado, que foram utilizadas, a 

fim de contribuir com a melhoria da aprendizagem dos estudantes. 

Embora realizada periodicamente, esta prática foi intensificada (anos de 2015 e 2017) 

durante o ano de avaliação do IDEB, quando ocorreu a Prova Brasil, com aplicação 

mensal de simulados. Os simulados foram elaborados pela pedagoga e aplicados nas 

duas turmas de 5° ano, a fim de verificar o rendimento e a aprendizagem discente. Após 

cada aplicação, as avaliações foram corrigidas pela pedagoga e os resultados 

apresentados às professoras, onde se percebeu que o obstáculo maior não era o 

algoritmo matemático, mas a compreensão de termos relacionados ao enunciado dos 

problemas.  

Diante da possibilidade de ser esta uma das dificuldades em obter solução das questões, 

seja por inadequada estruturação de alguns enunciados, seja pelo vocabulário 

empobrecido dos alunos, foi proposto pela pedagoga orientação discente voltada à 

compreensão dos enunciados, com verificação de palavras e elementos desconhecidos, 

de modo a familiarizarem-se com os termos matemáticos, uma vez que estas expressões 

deveriam fazer parte do entendimento deles e, não poderiam ser alteradas ou 

suprimidas das avaliações. A figura 1 indica um exemplo desta dificuldade encontrada: 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 1. Enunciado de problema 
Fonte: Extraído do livro didático “Aprender Juntos Matemática” (2017, p. 47).  
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Nesta situação, alguns estudantes não compreenderam que o percurso realizado no 

problema seria o mesmo, acreditando que a expressão ‘60 quilômetros por hora’ 

correspondesse à distância a ser completada pela personagem, sem observar a relação 

existente com o tempo. No item “b”, por sua vez, vários discentes responderam que o 

tempo diminuiria, uma vez que, haveria redução da distância percorrida. Logo, se a 

personagem do problema “vai andar menos, vai demorar menos” tempo para completar 

o trajeto (expressões usadas por um aluno).  A professora explicou aos educandos o 

significado da expressão ‘quilômetros por hora’, para que compreendessem o 

enunciado do problema e assimilassem que, a cada hora, o veículo percorria 60 

quilômetros. 

Resultados obtidos na Prova Brasil mostram o progresso da instituição quando o 

trabalho se iniciou em 2015 e na última aplicação da avaliação em 2017, observando-se 

o avanço dos alunos na resolução dos problemas, redução de erros nas questões e 

melhoria da aprendizagem. Como se verifica na figura 2, em 2015 a meta a ser alcançada 

era de 5,1 e a escola obteve 5,0 pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dados do Ideb 2015 da EMEF Adalgiza Fernandes Marvila 
Fonte: Ideb/Inep 

 

Manteve-se, neste ano, próximo da meta, porém ainda abaixo, como ocorreu em anos 

anteriores (figura 3) e, ainda, não atingindo o coeficiente 6,0 para indicativo de 
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aprendizado, demonstrando que o trabalho requeria maior tempo e persistência dos 

profissionais em busca de mudanças, uma vez que a aprendizagem é um processo 

contínuo e de longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolução do Ideb da EMEF Adalgiza Fernandes Marvila 

Fonte: Ideb/Inep  

Em 2017, a meta a ser alcançada passou para 5,4 e a escola obteve 6,4 pontos, 

ultrapassando o objetivo, e, ainda, atingindo coeficiente 6,0 para indicativo de 

aprendizado (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Dados do Ideb 2017 da EMEF Adalgiza Fernandes Marvila 

Fonte: Ideb/Inep 
 
 

Embora pareça uma pequena evolução, trata-se de um bom resultado, se em 

comparação aos anos anteriores, o que representa indícios de que o trabalho 

desenvolvido após 2015 começou a produzir êxito (figura 5). 

 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

89 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evolução do Ideb da EMEF Adalgiza Fernandes Marvila 
Fonte: Ideb/Inep  

 

Com o desenvolvimento desse trabalho, houve participação mais efetiva dos envolvidos, 

principalmente os estudantes dos 5º anos, que se sentiram motivados ao superarem 

dificuldades, desenvolvendo gradativamente competências e habilidades, que 

resultaram na melhoria do processo ensino-aprendizagem e dos índices do IDEB, 

consolidando o trabalho desenvolvido no contexto escolar. 

4. Considerações Finais: 

Uma abordagem voltada para o estudo dos enunciados de problemas, no qual o aluno 

é capaz de ler, interpretar, traduzir códigos e resolver pode levá-lo a ter um papel mais 

ativo, favorecendo uma cultura de participação, estimulando atividades coletivas e 

individuais, promovendo o diálogo crítico e construtivo e demonstrando indícios de 

aquisição de conhecimento. O trabalho desenvolvido possibilitou aos educandos 

conhecimentos e vivências contextualizadas que ampliaram sua aprendizagem escolar, 

enfatizando as práticas de Matemática adequadas à necessidade de direcionar o 

trabalho educativo para suprir deficiências na aprendizagem.  
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EXPLORANDO O CONCEITO DE PROGRESSÃO GEOMÉTRICA POR MEIO DO JOGO 

TORRE DE HANÓI NUMA TURMA DO ENSINO MÉDIO 

Lalesca Paula de Oliveira Rodrigues 
lalesca-oliveira@hotmail.com 

 
RESUMO 
Este estudo apresenta uma experiência que utilizou o jogo Torre de Hanói como ferramenta pedagógica 
para o ensino do conteúdo de Progressão Geométrica (PG). A aplicação ocorreu em uma turma de 
segunda série do ensino médio, de uma escola da Rede Pública Estadual. Por meio da manipulação do 
jogo, anotações, análises de dados e mediações com a professora pesquisadora, objetivou-se motivar os 
alunos à aprendizagem e estimular o pensamento matemático. A partir da aplicação foi possível observar 
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que o uso do jogo possibilitou dinamizar a aula, estimular a curiosidade dos estudantes e levá-los a 
formular hipóteses e testá-las. Eles puderam ainda compreender como é formada uma Progressão 
Geométrica e generalizar a quantidade mínima de movimentos para as peças do jogo. Com isso, percebe-
se que o ensino, quando desenvolvido por meio de recursos lúdicos, possibilita aos alunos novas 
condições de aprendizagem e demonstra aos professores a necessidade de adotar diferentes práticas nas 
aulas de matemática de modo a instigar os alunos ao aprendizado. 

Palavras-chave: Ensino de matemática; Jogo Torre de Hanói; Ensino médio. 

INTRODUÇÃO 

A matemática é uma ciência que está presente nas diversas atividades da sociedade, o 

que a torna indispensável para a melhor compreensão da realidade e essencial para o 

progresso da humanidade. Entretanto, nos ambientes educacionais, a disciplina de 

matemática é, muitas vezes, caracterizada pelos estudantes como algo abstrato, cheio 

de fórmulas e conceitos que, para eles, não fazem sentido seu estudo. Diante dessa 

crendice, os estudantes tendem a criar barreiras no aprendizado que podem levá-los ao 

insucesso na vida escolar, tais como notas baixas e reprovações. 

A metodologia empregada pelo professor é algo que pode ser aprimorado para 

minimizar essas dificuldades e permitir que o estudante ganhe confiança nas suas 

capacidades matemáticas. Nessa perspectiva, é indicado, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), dentre outros recursos, a utilização de jogos como ferramenta auxiliar 

de ensino: 

No âmbito pedagógico, é fundamental o aspecto interativo propiciado pela 
experiência com jogos matemáticos, pois os alunos não ficam na posição de 
meros observadores, e transformam-se em elementos ativos, na tentativa de 
busca da estratégia vencedora, buscando solucionar o problema posto à sua 
frente. Certamente que tal atitude é extremamente positiva para a 
aprendizagem das ideias matemáticas subjacentes aos jogos (BRASIL, 1999, 
p. 144 e 115). 

Isso nos leva a perceber que o uso de jogos poderá proporcionar uma nova configuração 

de aprendizagem, onde o ensino do conteúdo será introduzido de forma lúdica e os 

alunos terão autonomia no processo de condução do seu conhecimento. 

À vista ao alcance desses benefícios, foi proposta uma aula com o jogo Torre de Hanói 

para explorar o conceito de Progressão Geométrica, numa turma de segunda série do 

ensino médio, de uma escola da Rede Pública Estadual do município da Serra, Espírito 

Santo.  

Nas seções seguintes serão apresentados o referencial teórico com apoio em Mendes 

(2009), Ferreira (2018), Oliveira e Calejon (2016). Em seguida, aborda-se a metodologia 
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com uso do jogo Torre de Hanói e, por fim, são realizadas as reflexões sobre a aplicação 

da atividade que detalham os principais fatos e comportamentos dos alunos sobre a 

prática empregada pela professora pesquisadora. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A dificuldade apresentada por muitos alunos, na aprendizagem de matemática, pode, 

muitas vezes, estar relacionada à forma como ele tem contato com a disciplina. Nesse 

sentido, Mendes (2009) aborda que o uso de materiais concretos no ensino da 

matemática constitui uma ampla alternativa didática, contribuindo nas intervenções do 

professor na sala de aula. Nesses materiais, a matemática apresenta-se numa estrutura 

a ser redescoberta pelo aluno, onde ele terá autonomia sob a construção do seu 

conhecimento. 

Ferreira (2018) informa que ao adotar a exploração do jogo, os alunos tendem a se sentir 

motivados a encontrar soluções para a sua resolução, elaborando novos pensamentos 

e conhecimentos para resolver os problemas que inesperadamente irão surgir, deixando 

assim, de seguir a mesma “receita”. 

Nesse contexto, entende-se que ao utilizar os jogos como proposta de ensino da 

matemática, o estudante terá a possibilidade de formular hipóteses, testá-las e detectar 

se as jogadas foram assertivas ou não. Neste momento, o professor poderá fazer 

mediações das jogadas realizadas pelos alunos com os conceitos que se pretende 

ensinar, e levá-los a produzir conhecimento de forma dinâmica e prazerosa. 

Buscando motivar os alunos à aprendizagem e estimular o pensamento matemático, 

encontrou-se o jogo Torre de Hanói que de acordo com Oliveira e Calejon (2016, p. 151) 

a, 

Torre de Hanói é considerada, por estudiosos, como um valioso recurso 
didático-metodológico para o ensino de conceitos matemáticos por induzir o 
aluno a perceber as leis matemáticas a ele relacionadas, sobretudo, trabalhar 
com o desenvolvimento de habilidades mentais, tais como: desenvolver um 
plano de ação durante as jogadas, capacidade de concentração, o trabalho 
com algoritmos matemáticos, estabelecer relações interpessoais em um 
trabalho colaborativo e promover o desenvolvimento da capacidade 
cognitiva. 

Com isso é possível inferir que por meio da vivência com o jogo o aluno poderá construir 

seu próprio conhecimento, confirmando o exposto por Mendes (2009, p. 12) “[...] 

quando tomamos consciência do sentido e do significado atribuído a cada um dos 
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objetos do nosso entorno e passamos a correlacionar pensamentos e ação [...] geramos 

conhecimento”. 

Ferreira (2018, p. 23) também discorre sobre o jogo Torre de Hanói que:  

De maneira mais ampla, o jogo pode ser usado para o fortalecimento de 
meios matemáticos como contagem, função, análise combinatória e ainda 
explorar o raciocínio lógico, concentração, tomada de decisão [...].  

O que também favorece para a utilização do jogo como ferramenta pedagógica no 

processo de ensino e aprendizagem de matemática, pois será proporcionado um 

ambiente de ensino dinâmico, onde os estudantes poderão se envolver com a 

matemática de forma prazerosa e construtiva.  

METODOLOGIA 

Inicialmente foi confeccionado o material necessário para o desenvolvimento da aula, 

que consistiu em seis quadrados de E.V.A. de 8 cm x 8 cm, 7 cm x 7 cm e assim por 

diante, sempre diminuindo um centímetro do tamanho do quadrado anterior. Também 

foram necessárias cópias que simularam os pinos do jogo e uma tabela produzida por 

Costa (2010), para que a quantidade de movimentos de cada peça fosse anotada. 

No espaço escolar, a aula foi iniciada com um breve bate-papo com os alunos a fim de 

levantar os conhecimentos prévios a respeito do jogo Torre de Hanói. Posteriormente, 

a lenda do jogo foi apresentada, utilizando-se o material produzido por Watanabe 

(2004), e solicitado que os alunos formassem duplas. Foi distribuído as peças do jogo 

juntamente com o material impresso que simulava os pinos. Então os alunos foram 

instruídos a realizar as jogadas com uma peça, duas, três, quatro, cinco e seis peças, 

sendo o objetivo e regra do jogo, transferir a torre inteira para o terceiro pino, com o 

número mínimo de movimentos e mexendo apenas um disco de cada vez, sem colocar 

um disco maior em cima de um menor. 

Conforme os alunos fossem realizando as jogadas, a quantidade de movimentos de cada 

peça deveria ser anotada na tabela que constava no mesmo material impresso que havia 

os pinos, para que posteriormente esses resultados pudessem ser analisados. 

Após os alunos preencherem os dados na tabela, a mesma foi reproduzida no quadro 

pela professora pesquisadora, colocando as quantidades mínimas que cada peça deveria 

realizar para que a torre fosse transportada por completa ao terceiro pino. No momento 

seguinte, foi solicitado que os alunos analisassem os resultados encontrados e 
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comparecem com a tabela exposta no quadro. Em seguida, por meio da mediação da 

professora pesquisadora os alunos puderam constatar uma sequência de termos que 

estava sendo somado ao termo anterior e uma razão nessa sequência. A partir desta 

análise, foi possível formalizar a definição de Progressão Geométrica e apresentar a 

fórmula do termo geral. 

Posteriormente, retornamos à sequência de dados, identificada na coluna “total de 

movimentos” da tabela, e por meio da escrita dos termos em forma de potenciação, 

definimos uma expressão para representar o número de movimentos mínimos para uma 

quantidade qualquer de peças. Por fim, os alunos foram instigados a calcular o total de 

movimentos necessários para 64 peças, conforme apresentado na lenda da Torre de 

Hanói. 

Sobre os instrumentos para a avaliação dos alunos e coleta de dados da pesquisa, foram 

utilizados a observação participante, quando realizaram as jogadas e interagiram com 

as indagações realizadas pela professora pesquisadora no decorrer da aula; fotografias 

e cálculos realizados para encontrar o total de movimentos para as peças do jogo. 

APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 

A intervenção para aplicação da atividade ocorreu no dia 08 de março de 2018, em duas 

aulas de 55 minutos, com 34 alunos de uma turma de 2ª série do ensino médio do turno 

matutino de uma escola estadual de ensino fundamental e médio, localizada no 

município da Serra – ES. 

Na discussão inicial com os alunos sobre o jogo Torre de Hanói, foi possível identificar 

que apenas uma aluna já tinha ouvido falar do jogo, mas, assim como os demais 

estudantes, ela não conhecia a lenda, as regras, nunca tinham jogado e também não 

sabia que a matemática está envolvida nas jogadas. A atenção dos discentes na 

apresentação do jogo foi eminente. Um dos alunos se manifestou perguntando se eles 

iriam poder praticar o jogo naquela aula, mostrando assim, a motivação que a atividade 

com jogos proporciona e confirmando com o exposto por Ferreira (2016, p. 18): 

“jogando, o indivíduo se depara com o desejo de vencer que provoca uma sensação 

agradável, pois as competições e os desafios são situações que mexem com nossos 

impulsos”. 
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Com os alunos em duplas e os materiais (folha de dados e peças do jogo) entregue a 

cada dupla, foi estipulado um tempo de 40 minutos para que eles realizassem as 

jogadas. Primeiramente deveriam utilizar apenas uma peça, depois duas, três, quatro, 

cinco e seis peças e anotar o número mínimo de movimentações que eles conseguissem 

fazer com cada peça. Na Figura 1 a seguir é possível verificar os alunos manipulando o 

jogo. 

Figura 1 – Alunos manipulando o jogo Torre de Hanói. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Enquanto as jogadas eram realizadas, alguns alunos manifestaram dificuldades em 

anotar a quantidade de movimentos acima de quatro peças. Esse fato pode estar 

relacionado ao número de movimentos que estava aumentando por estarem utilizando 

mais peças. Então por meio da orientação da professora pesquisadora e demais colegas 

da turma, todos conseguiram fazer as anotações na tabela. Esse ato de parceria entre 

os colegas e trabalho em equipe é apresentado como uma das características de 

utilização dos jogos para o ensino, nas Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002, p. 56), os jogos: “[...] permitem o 

desenvolvimento de competências no âmbito da comunicação, das relações 

interpessoais, da liderança e do trabalho em equipe, utilizando a relação entre 

cooperação e competição em um contexto formativo [...]”. O que reforça a possibilidade 

do uso de atividades lúdicas e competitivas nas aulas como estratégia de ensino de 

conteúdos e também como forma de melhorar a interação entre os estudantes. 

Posteriormente, a tabela foi reproduzida no quadro com as quantidades mínimas de 

movimentos necessários para transportar a torre ao terceiro pino, com o intuito de que 

os alunos pudessem comparar com os dados encontrados por eles. 

Nesse momento os alunos foram se manifestando e ficaram surpresos em saber que era 

possível fazer as jogadas com um número menor de movimentações das peças. Algumas 

duplas encontraram os mesmos valores que o apresentado no quadro, para quantidades 
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com uma até quatro peça. Com cinco e seis peças, ninguém conseguiu realizar a 

quantidade mínima de movimentações. Eles indagaram como era possível chegar 

aquelas quantidades, uma vez que eles não tinham conseguido, sendo então cedido 

mais um tempo para que eles pudessem testar as jogadas. Posteriormente, como alguns 

alunos ainda estavam com dificuldades, as jogadas foram demonstradas pela professora 

pesquisadora. 

Quanto às quantidades expressas nas colunas e nas linhas da tabela, perceberam 

rapidamente que nas colunas os valores cresciam e nas linhas decresciam, conforme fala 

de um aluno: “os valores foram multiplicados por 2 nas colunas e nas linhas foram 

divididos também por 2”.  

Ao longo da exploração dos dados os alunos mostraram-se empolgados, participativos 

e ambiciosos para novas descobertas. Isso vai ao encontro com o exposto por Oliveira e 

Calejon (2016) quando abordam que os jogos no ensino de matemática reduzem a 

formalidade e amplia a atratividade da tarefa.  

Em relação a expressão para representar o padrão de quantidade mínima de 

movimentos para as peças, foi destacado no quadro a coluna “total de movimentos” e 

observado com os estudantes como as quantidades estavam crescendo. Dessa forma 

eles conseguiram perceber que havia uma sequência na qual dividindo-se dois termos, 

encontrava-se uma razão, e assim, foi possível falar sobre a Progressão Geométrica. 

Nesse momento um aluno também pontuou que no ano anterior ele havia estudo a 

Progressão Aritmética (PA) e que para encontrar a razão, ele usava a subtração de dois 

termos da sequência. Isso indica que “[...] a aprendizagem é um processo progressivo 

que não se esgota na manipulação de modelos físico, mas nas relações manipulativo-

simbólicas e abstrativas estabelecidas em cada atividade” (MENDES, 2009, p. 25). 

No momento seguinte, os alunos foram induzidos a perceber que a sequência analisada 

que representava a PG podia ser escrita como uma potência de base 2 e que ao subtrair 

essa potência pelo número fixo 1, retornaríamos ao total de movimentos apresentados 

na tabela. Para finalizar a aula, os alunos foram instigados a calcular o número total de 

movimentos para 64 discos, que os monges, segundo a lenda, deverão realizar para 

cumprir a ordem do grande criador.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A aula teve por objetivo abordar, numa turma de segunda série do ensino médio, o 

conceito de Progressão Geométrica por meio da manipulação do jogo Torre de Hanói. A 

partir das anotações das quantidades mínimas de movimentos de cada peça, para 

transportar a torre ao terceiro pino, bem como investigação da sequência formada, os 

alunos identificaram uma razão, após dividir dois termos, o que possibilitou prosseguir 

para a formalização do conceito de Progressão Geométrica. Com a reescrita dos totais 

de movimentos das peças em forma de potenciação e mediações da professora 

pesquisadora, também foi possível construir com os estudantes, uma expressão para 

determinar o total mínimo de movimentos para transportar qualquer quantidade de 

peças. 

Como era de se esperar, observou-se que os alunos mostraram-se motivados, 

participativos e alegres, dinamizando o ambiente educacional e abrindo espaço para 

novas interações com os conceitos, colegas e docente.  

Nesse sentido, evidencia-se que o professor pode variar as formas de abordagem dos 

conteúdos matemáticos por meio dos jogos, e possibilitar aos alunos, outros métodos 

de aprendizagem, bem como, um olhar mais “amigável” para a disciplina. 

Diante dessas exposições, o jogo Torre de Hanói pode ser considerado um recurso 

facilitador do ensino de Progressão Geométrica, e o professor pode utilizá-lo como 

estratégia para introduzir também outros conceitos matemáticos, como função 

exponencial.  
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RESUMO: O presente relato experiência visa comunicar como se desenrolou o ensino do conjunto dos 

números inteiros em uma turma de sétimo ano de uma escola da Prefeitura Municipal de Vitória-ES. Isso 

ocorreu no primeiro trimestre deste ano de 2019 em turma de 32 alunos.  Achamos importante registrar 

as experiências dos estudantes para que eles mesmos encontrassem situações com números negativos. 

Os estudantes relataram sobre temperatura durante a neve o que gerou dúvidas do valor exato para 

nevar.  A situação da neve foi a desencadeadora da curiosidade dos estudantes e da professora. Nas 

diretrizes curriculares da Prefeitura Municipal de Vitória encontra-se um item importante apresentar 

problemas que envolvam temperaturas nas Grandezas e Medidas.  Escolhemos propor situações com 

temperaturas geladas em diálogos e leituras com os estudantes.  Propomos que os estudantes jogassem 

o jogo Matix pesquisado durante as aulas no Laboratório de Informática com o propósito de 

desenvolverem o cálculo mental com números positivos e negativos.  Acreditamos no diálogo, na aula 

investigativa e em jogos matemáticos como ferramentas metodológicas que auxiliam na aprendizagem 

de conceitos matemáticos.  Utilizamos como referenciais teóricos Helle Alro, Ole Skovsmose e Sérgio 

Lorenzato.  Como a História da Matemática desencadeia o raciocínio evolutivo da matemática, mostramos 

aos estudantes as dificuldades enfrentadas pela humanidade com os números relativos.  Percebemos que 

alguns obstáculos epistemológicos poderiam interferir no ensino e aprendizagem do conceito em questão 

e este foi um dos motivos que procuramos modificar a prática de ensino para uma forma diferenciada de 

ensinar e aprender matemática como desnudamos no nosso relato. 

 Palavras-chave: Números inteiros; anos finais do ensino fundamental; temperaturas geladas; 

criatividade; jogos matemáticos 

INTRODUÇÃO 

Este relato apresenta uma prática de sala de aula com reflexões sobre o ensino de 

matemática em uma turma de sétimo ano de uma escola municipal de Vitória-ES.  

Escolhemos essa classe porque o componente curricular de matemática Números 

Inteiros precisa ser iniciado e aprofundado nesse ano de ensino.  O livro didático 

adotado pela escola é o Vontade de Saber Matemática. Este apresenta no início do 

capítulo sobre Números Positivos e Negativos um texto sobre os pinguins da Antártida 

com o objetivo de investigar sobre temperaturas geladas.  Consideramos importante e 

necessário que alunos de sétimo ano escolar entendam o conceito de números inteiros 

a partir de situações reais. Queríamos ir além e mostrar que o conceito desse conteúdo 

pode causar bloqueios epistemológicos nos estudantes.  Por esse principal motivo, 
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pretendemos identificar uma prática inovadora para ensinar Números Inteiros aos 

estudantes que evitem que eles se insiram em uma inércia que os obstáculos 

epistemológicos podem causar. Entendemos como obstáculos os bloqueios que podem 

ser causados por experiências anteriores em que conceitos não foram compreendidos 

ou que foram equivocadamente compreendidos. Assim, o estudante tenta usar esse 

conhecimento ou ideia em outra situação, mas estes o induzem ao erro. D`Amore (2007) 

assim se expressa: 

 Pode-se dizer que um obstáculo é uma ideia que, no momento da formação do 

conceito, foi eficaz para enfrentar os problemas anteriores, mas que se revela 

um fracasso quando se tenta aplicá-la a um novo problema.  Dado o êxito 

obtido (aliás, com maior razão, por causa disso) tende-se a conservar a ideia já 

adquirida e comprovada e, apesar do fracasso, busca-se salvá-la, mas esse fato 

acaba sendo uma barreira para aprendizagens sucessivas. (D’AMORE, 2007, p. 

211) 

 

DESENVOLVIMENTO 

Ao assumir a turma de sétimo ano a professora regente de matemática percebeu que 

ao iniciar o ensino sobre o Conjunto dos Números Inteiros ela poderia instigar a 

criatividade e a curiosidade dos estudantes sobre a neve na Alemanha.  Então ela se 

deparou com uma dúvida, ela mesma não sabia exatamente dizer quantos graus 

chegavam a temperatura durante a neve.  Nesse momento, o líder da turma disse em 

alta voz:  - Professora, neva em 5 graus negativos lá na Alemanha.  Durante o recreio a 

professora de matemática foi investigar com a professora de Ciências que havia viajado 

em um lugar com neve e a mesma esclareceu que para ter neve a temperatura deveria 

estar entre 0° C e – 3° C. Um dos objetivos de Aprendizagem do Componente 

Matemática das Diretrizes Curriculares é o que está em um item de Grandezas e 

Medidas: “Resolver situações problema que envolvem a grandeza temperatura”. A 

professora tinha intenção de esclarecer situações problemas com números positivos e 

negativos e por isso foi realizando questionamentos com os estudantes.  E perguntava 

para os alunos se eles conheciam realidades onde tinham números negativos para 

verificar quais conhecimentos eles possuíam sobre números positivos e negativos. Uma 

atitude fundamental do professor de matemática é exercer o diálogo em sala de aula. 

Helle Alro e Ole Skovsmose afirmam: “Um diálogo busca o oposto, isto é, construir novos 

significados em um processo colaborativo de investigação” (ALRO, 2010, p.120).  Após 

encontros do Grupo de Estudo em Educação Matemática (GEEM-ES) percebemos, por 

meio de trocas entre pares de professores, a necessidade de abordar a História da 

Matemática para os estudantes mostrando que números negativos haviam sido 

problemáticos, também, para aceitação da humanidade. O grupo de estudos tem o 
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objetivo de aprimorar o processo educativo de matemática. Neste grupo, professores e 

futuros professores reúnem-se, quinzenalmente, para estudar e investigar temas de 

matemática e educação matemática, além de refletir a respeito de situações onde 

ocorreram sucessos e desafios nos processos de ensinar, aprender e avaliar matemática.  

Depois disso a professora resolveu elaborar uma Sequência Didática para o ensino 

aprendizagem sobre o Conjunto dos Números Inteiros. Desta forma destacamos que na 

História da Matemática a humanidade se deparou com dificuldades de compreensão 

dos números negativos.  Conforme Lorenzato (2010) cada professor pode procurar na 

história algo que pode ser esclarecido e que pode responder algumas indagações. No 

texto de Glaeser (1985) o processo de compreensão dos números relativos foi lento 

tendo criado muitas dúvidas na humanidade.  Por isso achamos importante ressaltar aos 

estudantes sobre as experiências diversas sobre o conhecimento dos números relativos 

para que os mesmos não pensassem que eram os únicos com incertezas sobre a 

compreensão desses números.  Em uma outra aula pedimos para eles procurarem nos 

dicionários as palavras: crédito, débito, dívida e empréstimo, porque percebemos que 

os exercícios com esses temas estavam gerando dúvidas por causa da falta de 

conhecimento sobre os significados dessas palavras específicas.  Mesmo assim ainda 

persistiram dificuldades em problemas que apareciam esses conceitos. 

 

Fomos ao Laboratório de Informática em aulas geminada. Lá cada grupo abriu uma pasta 

na Área de Trabalho sobre a pesquisa que iriam realizar.  A professora de matemática 

orientou os estudantes para investigarem sobre Conjunto dos Números Inteiros e o jogo 

Matix.  Depois eles salvaram os pontos fundamentais e por último escreveram um 

resumo, com suas palavras, sobre os aspectos que acharam mais interessantes sobre o 

conteúdo pesquisado.   
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Aula no Laboratório de Informática 

Após a pesquisa sobre o jogo Matiz a professora confeccionou  dez jogos Matiz para 

serem jogados em duplas com os estudantes durante algumas aulas. Este jogo possui 6 

fileiras horizontais e 6 fileiras verticais coloridas onde são dispostos números positivos, 

negativos, o zero e um coringa. O coringa pode se deslocar na linha horizontal ou vertical 

na qual o jogador escolhe um número, geralmente, o de maior valor positivo.  No final 

é feita a soma de todos os valores selecionados e vence aquele que tiver um maior 

número positivo.  Desta forma os alunos praticam a soma e subtração de números 
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negativos e positivos e também realizam cálculo mental com esses valores com o 

objetivo de alcançar um número maior e positivo. 

 

 

Jogo Matix elaborado pela professora de matemática 

Durante os jogos os estudantes foram elaborando estratégias para vencer e modos 

diferentes para efetuar os registros dos cálculos.  Isso propiciou que os mesmos 

tivessem que aprender rapidamente a realizar operações de somas de números 

negativos como também subtrações de inteiros, que parecem inicialmente ser de difícil 

entendimento para quem estava acostumado só com operações entre números 

positivos.  Com esse método lúdico de jogar matematicamente os alunos aprenderam 

rapidamente a fazer cálculos com muitos números negativos e positivos ao mesmo 

tempo durante a verificação dos vencedores dos jogos.  Desta forma, no final de duas 

aulas a professora pediu que fizessem uma atividade individual com esses cálculos com 

um dever retirado do livro Matemática na medida certa para verificar se realmente eles 
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estavam preparados com cálculos simples de adição e subtração de números positivos 

e negativos em diferentes situações. 

 

 

Estratégias elaboradas pelos estudantes para iniciar o jogo com par ou ímpar 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciar o ensino do conceito de números inteiros procuramos mesclar História da 

Matemática, Jogos Matemáticos e Investigações Matemáticas em sala de aula 

permeados por um diálogo e uma construção coletiva de conceitos, feitos tanto pelos 

estudantes, como também, pela professora de matemática que refletiu 

metacognitivamente durante todo o processo da Sequência didática proposta a partir 

da dúvida inicial, do primeiro dia, sobre a temperatura durante a neve na Alemanha. 

Desta forma, percebemos que os alunos e a professora ficaram curiosos e com vontade 

de aprender mais, o que é básico para uma boa aprendizagem de um conhecimento.  

Por se tratar de um conceito, que historicamente, deixou muitas marcas de dificuldades 

a serem superadas escolhemos a História da Matemática para permear o ensino como 

de fundamental importância para nossas reflexões diárias e durante todo o processo.  
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Percebemos, também, que obstáculos epistemológicos poderiam causar uma inércia 

que tentamos evitar trabalhando com pesquisas e jogos matemáticos, sugerindo 

desafios e constantes diálogos para que realmente houvessem situações investigativas 

de matemática nesse percurso que consideramos criativo e diferente de ensino e 

aprendizagem de matemática por trazer um leque de opções variados que instigam a 

criatividade o tempo todo. 
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo relatar a experiência de uma aluna do Instituto Federal do Espírito 
Santo – Campus Vitória ao ministrar uma aula sobre perímetro para a turma do 6º ano da Escola Municipal 
do Ensino Fundamental Padre Anchieta através do PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência nas aulas de matemática em turma de nonos anos e primeira série do ensino médio, 
pesquisando, desenvolvendo e aplicando trabalhos integrados ao professor e aos alunos. Toda a aula foi 
ministrada com o auxílio do professor titular na aplicação da aula e exercícios. Foi uma oportunidade de 
ter contato com a sala de aula de forma mais efetiva e sentir na prática as dificuldades dos alunos e 
professores. 
 
Palavras-chave: Dificuldades; Docência; Experiência; Teoria da atividade. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo compartilhar a experiência pedagógica e social 

construída pelo PIBID no campo da formação inicial de alunos de matemática e, 

possivelmente, futuros professores/as da educação básica.   

Essa experiência é realizada por meio de um trabalho coletivo entre 

coordenadores de área, bolsistas de supervisão e bolsistas de iniciação à docência. Para 

os que serão futuros professores é de suma importância relatar as vivências na escola, 

no contexto da educação básica, pública e suas finalidades, como a construção e a 

formação de professores críticos com qualidade educacional para intervir na escola 

socialmente determinada.  
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O PIBID oportuniza ao licenciando a refletir sobre a prática docente. Ao 

adentramos nesse universo da formação docente, a primeira conclusão que se tem é de 

que estamos lidando com uma tarefa complexa, por isso se devem estimular as inter-

relações dos estudantes bolsistas, universitários de iniciação à docência pelo PIBID nas 

instituições escolares públicas com os professores que estão na escola, especialmente 

se o objetivo central é formar sujeitos reflexivos e críticos, conscientes do lugar que 

ocupam no trabalho social, das necessidades dos educandos e de mudanças na 

realidade educacional. Especificamente este relato reflete sobre o desenvolvimento de 

uma prática pedagógica abordando o conteúdo de perímetro para alunos do 6º do 

ensino fundamental tendo como pressuposto teórico a Teoria da Atividade. 

TEORIA DA ATIVIDADE 

 

As estratégias didáticas de ensino devem levar em conta as teorias de 

aprendizagem como fundamento psicológico do processo de construção do 

conhecimento. Na Teoria Histórico Cultural, proposta por Vygotsky (2001) e seguidores, 

desenvolvem-se vários conceitos como: a zona de desenvolvimento proximal, a teoria 

da Atividade, a formação por etapas das ações mentais e os conceitos e o Ensino 

Problematizador. O artigo pretende articular a proposta da teoria da atividade usada 

para a apropriação de conhecimento específico de perímetro. 

Todo o artigo será baseado na Atividade Orientadora de Ensino - AOE. Para isso, 

temos que compreender a própria essência humana. Objetivando focar na formação de 

estudantes, professores e demais profissionais que atuam na área da educação. O 

professor é como se fosse um ator no cenário educativo onde sua principal função será 

organizar o ensino. Davídov (1998) ainda fala sobre o processo educativo, além do 

conhecimento as crianças assimilam também as capacidades, surgidas historicamente, 

que estão na base da consciência e do pensamento teórico.  

A AOE é “o conjunto articulado da intencionalidade do educador que lançará 

mão de instrumentos e estratégias que permitirão uma maior aproximação dos sujeitos 

e objeto de conhecimento” (MOURA, 1996, p. 19).  
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Colabora para uma dupla formação, do estudante ao se apropriar do 

conhecimento matemático e do professor ao aproximar o sentido pessoal de suas ações 

da significação da sua atividade pedagógica (MOURA, 2010, p. 108). Ela entende o 

professor e o aluno como sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizado, onde o 

professor tem o importante papel de promover a atividade do aluno organizando 

estratégias que despertem a atenção voluntária do mesmo.  

Tomar consciência de que o sujeito estar em atividade é  o primordial para 

considerar a AOE como um processo de aproximação constante do objeto: o 

conhecimento de qualidade nova. A atividade, assim, só pode ser orientadora.  

 

RELATO DA ATIVIDADE ORIENTADORA DE ENSINO 

 

A aula em que se desenvolveu a tarefa sobre perímetro foi ministrada na escola 

municipal do ensino fundamental Padre Anchieta na turma do 6º ano. A ação foi 

conduzida de forma que os estudantes participassem ativamente do seu processo de 

aprendizagem. Nesse caso, consideramos o estudante como coprodutor da atividade. 

O professor ao elaborar o conjunto de ações deve atentar que  

A função da educação escolar, criada para difundir o conhecimento científico, 
é a de proporcionar a compreensão do significado de seus conceitos. Tal 
objetivo implica criar condições para que as gerações posteriores 
compreendam a necessidade humana que gerou a criação do conceito, bem 
como seu processo de desenvolvimento. Com isso o estudante se apropria 
dos conceitos e compreende que é herdeiro do conhecimento desenvolvido 
pelas gerações precedentes (MOURA, 2010, p.66). 

Iniciamos a aula fazendo uma revisão sobre o conteúdo, abordando sobre as 

figuras planas e como obtemos os perímetros das mesmas e, em seguida, passamos 

cinco tarefas para serem desenvolvidas em duplas e em conjunto. Conforme as Figuras 

1 e 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Orientação para a execução de exercícios.  
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 
Figura 2: Lista de exercícios.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

O objetivo de cada tarefa é tornar o aluno conhecedor de como se calcula o 

perímetro de quaisquer figura geométrica, a partir de situações que trazem significado 

pro aluno.  Assim as tarefa transforma a aluno, o tornando coautor do seu processo de 

aprendizagem. 

A aprendizagem conforme defende Vygotsky (2001), pressupõe uma natureza 

social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 

daqueles que as cercam. É na relação do sujeito com o meio físico e social, mediada por 

instrumentos e signos, que se ao transformar a natureza, o homem também se 

transforma. Assim “o desafio do professor é organizar o ensino, de modo em que o 

processo educativo escolar se constitua como atividade para o estudante e para o 

professor”(MOURA,2010,p.96). 
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Os alunos foram bem participativos, tirando dúvidas e respondendo as 

perguntas, como a partir de um quadrado de 8cm de lado, podemos obter o perímetro 

da figura . O propósito da tarefa era ensinar o conteúdo de perímetro. As elaborações 

dos estudantes, fazendo relação com uma quadra de esportes ou até mesmo uma 

esquina de rua mostram que se pode observar a presença de aspectos sociais e 

históricos na construção do conhecimento matemático, na medida em que se convida a 

interagir os sujeitos que compartilham significados. Porém, é visto com clareza que o 

resultado idealizado, de desenvolver os cálculos de perímetro dos exercícios propostos 

no início da aula, não foi realmente o esperado devido à nítida dificuldade apresentada 

com a tabuada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Essa aula que foi ministrada, deu oportunidade do bolsista de iniciação à 

docência a adentrar no meio acadêmico da sala de aula, levando consigo uma espécie 

de bagagem teórica aprendida nos bancos universitários.  

Isto porque no curso das disciplinas ele vai conhecendo, teoricamente, os vários 

elementos que compõem o contexto escolar, ajudando-nos na elaboração e 

desenvolvimento das primeiras atividades. 

Vale a pena salientar que após a primeira experiência teórica-prática na/com a 

escola com a participação dos alunos, ficamos muito motivadas, o que possibilitou uma 

reflexão e um amadurecimento no planejamento das atividades para as próximas aulas. 

Concordamos então  

De forma mais específica, podemos entender como ações do professor em 

atividade de ensino eleger e estudar os conceitos a serem apropriados pelos 

estudantes; organizá-los e recriá-los para que possam ser apropriados; 

organizar o grupo de estudantes de modo que as ações individuais sejam 

providas de significado social e de sentido pessoal na divisão do trabalho do 

coletivo; e refletir sobre a eficiência das ações, se realmente conduziu aos 

resultados inicialmente idealizados. (MOURA,2010,p.102) 

 

As tarefas desenvolvidas não só contribuíram para aquisição de conhecimentos 
dos alunos, como também faz parte da formação acadêmica de todos nós, professores 
em formação, permitindo uma melhor qualificação na nossa futura atuação profissional. 
Por isso, uma aula baseada na teoria da atividade estudando tanto a pedagogia da aula 
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quanto o lado social, seria o mais adequado para a curto prazo termos uma evolução 
satisfatória com a turma. Os protagonistas, durante a realização de todo o trabalho, 
vivenciavam as atividades de ensino propostas e manifestavam um tipo de necessidade, 
de motivo: (re)significar para si mesmos conceitos matemáticos aprendidos nos Ensinos 
Fundamental ou Médio e significar sua futura prática pedagógica.  
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RESUMO 

Este relato de experiência apresenta o desenvolvimento de uma prática pedagógica, em uma aula 
ministrada por alunos da Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo (Limat-Ifes), 
que participam do projeto de pesquisa e extensão “Pitágoras: em (e além do) teorema” que trata de 
demonstrações históricas do teorema de Pitágoras, bem como de outras produções da escola pitagórica.  
Esta prática oportunizou aos alunos da Limat um primeiro contato com uma sala de aula de curso 
Profissionalizante de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Para o desenvolvimento desta prática 
utilizamos materiais didático-pedagógicos (MDP) e nossas análises e ações pautaram-se no viés do 
Modelo dos Campus Semânticos (MCS) desenvolvido pelo Professor Romulo Campos Lins para análise da 
produção de significados dos atores envolvidos no processo (licenciandos do Limat e alunos do Proeja 
envolvidos na prática em questão). 

 

Palavras-chave: Modelo dos Campos Semânticos (MCS); Proeja; Teorema de Pitágoras; Técnica da 
dissecção.   

 

INTRODUÇÃO 

O presente relato retrata nossa experiência, como dois licenciandos em Matemática, em 

uma turma que faz parte do Proeja (Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação para Jovens e Adultos) 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). 

Após a realização de alguns trabalhos de extensão do Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Modelo dos Campos Semânticos e Educação Matemática (Gepemem) – grupo ao qual 

somos participantes – no Ifes e em outras instituições públicas de ensino, uma 

professora, de Matemática do Ifes, regente de uma turma do curso Técnico em Turismo, 

de Ensino Médio Integrado, convidou-nos para apresentarmos a seus alunos, uma 

prática, objeto deste relato. Essa professora solicitou que aplicássemos uma oficina, 

sobre o teorema de Pitágoras, utilizando os materiais didáticos-pedagógicos (MDP) 
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produzidos no projeto “Pitágoras: em (e além) do teorema” desenvolvido pelo 

Gepemem.  

PROEJA 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação para Jovens e Adultos (Proeja) foi criado pelo Decreto Federal 

de número 5.478 em 2005. O Proeja tem como principal característica agregar à 

educação escolar básica um ensino especializado para introduzir os jovens e adultos no 

mercado de trabalho, oferecendo uma educação profissional técnica (de diversas áreas) 

onde pode ser encontrada as seguintes modalidades: educação profissional técnica 

integrada (ou concomitante) ao Ensino Médio; qualificação profissional, incluindo a 

formação inicial e continuada integrada (ou concomitante) ao Ensino Fundamental; 

qualificação profissional, incluindo a formação inicial e continuada integrada (ou 

concomitante) ao Ensino Médio.  

TEOREMA DE PITÁGORAS E A TÉCNICA DA DISSECÇÃO 

No que se refere ao teorema atribuído a Pitágoras, a proposição 47, do Livro 1, de Os 

Elementos, diz que “nos triângulos retângulos, o quadrado sobre o lado que se estende 

sob o ângulo reto é igual aos quadrados sobre os lados que contêm o ângulo reto” 

(EUCLIDES, 2009, p. 132). Em relação à sua demonstração, encontramos mais de 300 

maneiras de fazê-la, conforme verifica-se em “The Pythagorean Proposition”, livro de 

Elisha Scott Loomis (LOOMIS, 1968 [1940]).  

Para realização dessa oficina com uma turma de Proeja, utilizamos a técnica da 

dissecção e recomposição (ou decomposição e composição) de figuras planas, que tem 

como objetivo a reorganização das partes de uma figura sem alterar sua área, de 

maneira que se possa medir outros polígonos mais “complicados” a partir de formas 

mais “simples” e “direta”. 

Peguemos, como exemplo, dois quadrados de lado (𝑎 + 𝑏) (cf. figuras 1 e 2), onde suas 

áreas equivalem a (𝑎 + 𝑏)2. Na figura 1, os triângulos retângulos possuem lados 

adjacentes a e b e formam o ângulo reto (catetos), assim como os triângulos retângulos 

da figura 2, onde possuem a área igual a (𝑎. 𝑏)/2. Quando retirarmos os 4 triângulos 

congruentes de cada um dos quadrados de lado (𝑎 + 𝑏), o resultado obtido será de que 
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a soma das áreas dos quadrados de lado 𝑎 e 𝑏, respectivamente, é igual à área do 

quadrado de lado 𝑐, chegando assim ao teorema, onde, 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2. 

Figura 1 – Quadrado de lado (𝑎 + 𝑏) Figura 2 – Quadrado de lado (𝑎 + 𝑏) e quadrado 
de lado c 

   

Fonte: Acervo Gepemem (2018) Fonte: Acervo Gepemem (2018) 

Em um primeiro momento, a professora responsável, nos apresentou à turma e nós 

falamos um pouco do projeto do Gepemem. Em seguida, para desenvolvermos a oficina 

pedimos que os alunos se dividissem em grupos de 4 integrantes e distribuímos os kits 

(cf. figuras 3 e 4) com os MDP para a demonstração histórica do teorema, apresentada 

em Chaves e Rodrigues (2014, p. 61-62). Nesses kits havia 1 malha quadrada de lado 7 

unidades, 1 quadrado de lado 5 unidades, 1 quadrado de lado 4 unidades e 8 triângulos 

retângulos com os lados adjacentes ao ângulo reto de lados 3 e 4 unidades 

respectivamente. Enquanto os alunos se dividiam em grupos, um dos membros do 

Gepemem desenhou no quadro 2 quadrados de lado 7 unidades, no qual o primeiro 

quadrado de lado 7 era formado por 1 quadrado de lado 3 unidades, 1 quadrado de lado 

4 unidades e 4 triângulos retângulos; o segundo quadrado de lado 7 unidades era 

formado por 1 quadrado de lado 5 unidades e 4 triângulos retângulos. Em seguida, 

pedimos aos alunos que montassem esses quadrados com as peças dos kits como 

mostram as figuras 3 e 4 a seguir. 

Figura 3 – A malha e os quadrados 7 x 7 Figura 4 – Os alunos e o MDP 
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Fonte: Acervo Gepemem (2018) Fonte: Acervo Gepemem (2018) 

Após os alunos montarem os quadrados de lado 7 e identificarem que ambos tinham 49 

unidades de área cada um, começamos a decompor as figuras, retirando 1 triângulo de 

1 quadrado e 1 triângulo do outro quadrado e, verificando que se retirássemos partes 

iguais de 2 figuras preservariam uma correspondência de “igualdade” entre suas áreas. 

Assim, após retirarem os 4 triângulos de cada figura, os alunos chegaram à conclusão de 

que a soma da área dos 2 quadrados menores era igual à área do quadrado maior. E 

depois de verificarmos essa igualdade, utilizando a malha quadrada, começamos a 

identificar quem eram os catetos (lados adjacentes ao ângulo reto) e a hipotenusa (lado 

oposto ao ângulo reto) para podermos operar de forma algébrica.  

A construção algébrica foi desenvolvida, essa resolução foi feita em conjunto com os 

alunos, ou seja, íamos perguntando e montando no quadro até chegarmos à conclusão 

de que a soma dos quadrados da medida dos catetos é igual ao quadrado da medida da 

hipotenusa, formalizando, de forma algébrica, assim, o teorema de Pitágoras. 

MODELO DOS CAMPOS SEMÂNTICOS 

À luz do Modelo dos Campos Semânticos (MCS), que tomamos como referência, o 

processo comunicativo é essencial entre professor e aluno e o processo de produção de 

significado configura-se como “o aspecto central de toda aprendizagem – em verdade o 

aspecto central de toda a cognição humana.” (LINS, 1999, p. 86). Para tal, é fundamental 

que se estabeleça um espaço comunicativo como resultado de uma efetiva 

comunicação, onde quem fala é um autor, o que fala é um texto e quem produz 

significado para esse texto é um leitor. Com isso explicitamos que em nossas práticas, o 
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aluno tem que verbalizar e não nos preocupamos com o valor lógico daquilo que 

enuncia; isto é, não valorizamos o “certo” ou desvalorizamos o “errado”, preocupamo-

nos tão-somente em relação à produção de significado e a estabelecermos uma efetiva 

comunicação com o aluno, daí a participação de monitores em grupos de 4 alunos. O 

papel de cada monitor é básico para que se estabeleça tal processo comunicativo. O 

aluno fala e, ao falar, exercitamos a dialogicidade na tentativa de leva-lo à produção de 

conhecimento que seja propícia ao tema em questão. 

No que se refere ao desenvolvimento da prática, objeto deste relato, tomamos como 

pressuposto tarefas, tal como apresentadas em Luria (1990), com foco na: 

(i) percepção (nomeação e agrupamento de cores, nomeação e agrupamento de figuras 

geométricas, respostas a ilusões visuais): as peças dos materiais concretos que 

utilizamos foram confeccionadas considerando cores distintas que pudessem levar ao 

agrupamento e composição das peças (poligonais) para a aplicação da técnica de 

dissecção; 

(ii) abstração e generalização (comparação, discriminação e agrupamento de objetos, 

definição de conceitos): com o agrupamento de objetos e respectivas denominações de 

incógnitas, foi possível estabelecer comparações entre segmentos, ângulos e áreas; 

(iii) dedução e inferência (estabelecimento de conclusões lógicas a partir de informações 

dadas): a comparação entra as respectivas áreas possibilitou que verbalizassem a área 

do maior como soma das áreas dos outros dois quadrados. Daí, para deduzirmos e eles 

inferirem que o quadrado (segunda potência) do maior lado vem a ser a soma dos 

quadrados (potências) dos lados adjacentes ao ângulo reto, foi a partir dos diálogos 

estabelecidos aos moldes explicitados como pertinentes à adoção do MCS; 

(iv) solução de problemas matemáticos a partir de situações hipotéticas apresentadas 

oralmente: adotando a composição e decomposição de polígonos a partir da técnica de 

decomposição; 

(v) imaginação (elaboração de perguntas ao experimentador): no que se refere à 

formação do mosaico de figuradas e em relação aos lados. 
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(vi) autoanálise (avaliação de suas próprias características): como se comportaram 

diante da proposta. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao entrarmos em contato com a turma, foi possível observar um perfil diferente das 

demais turmas de Ensino Médio e Fundamental, principalmente no que se refere à 

heterogeneidade em relação às idades. 

Inicialmente, sentimo-nos um pouco receosos, pois, até então, nunca havíamos 

ministrado uma aula para alunos de Proeja, mas avaliamos que ao final a experiência foi 

muito enriquecedora, tanto para nós, licenciandos, quanto para os alunos que, até 

então, não haviam oportunizado trabalhar com a dinâmica que adotamos em aula de 

Matemática.  

Houve um feedback bem positivo da turma pois, quando estávamos de saída, ouvimos 

falas como “voltem mais vezes” e “poderia ser assim sempre”. Também percebemos 

que a turma além de receptiva, mostrou estar muito empenhada na tentativa de 

compreender a demonstração do teorema. 

As construções, aritmética e geométrica, foram mais sucintas em seu desenvolvimento, 

porém, não houve dificuldades em construir a demonstração algébrica. No primeiro 

momento, a professora mostrou um certo receio quando começamos a trabalhar com a 

demonstração de forma algébrica mas, ao longo do desenvolvimento, a professora se 

surpreendeu quando os alunos começaram a responder as perguntas referentes àquela 

demonstração e acompanhar a resolução sem grandes problemas. 

Percebemos que, muitas vezes, ao ouvirmos falar sobre as turmas de Proeja, muitas 

pessoas utilizam um tom pejorativo e depreciativo em relação aos estudantes destas 

turmas, o que sugere uma certa subestimação da capacidade e da motivação destes 

alunos. Temos consciência de que cada turma é diferente, tendo suas próprias 

peculiaridades, independentemente do público (educação para jovens e adultos ou 

educação básica regular) mas, por meio dessa experiência, percebemos que as pessoas 

que falam do Proeja de forma pejorativa sendo tendenciosas e realizando uma leitura 

pela falta. 
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Sabemos também que muitos dos jovens e adultos que fazem parte do programa 

trabalham e/ou cuidam de casa no contraturno e, entendemos que mesmo cansados, 

eles tentam manter um ambiente descontraído e animado, mostrando interesse e 

reconhecimento pela oportunidade de estarem estudando. 
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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo discutir como as representações ouvintistas impactam sobre as identidades 
surdas no contexto escolar. Apresenta ainda a análise de uma aula presencial de matemática para 
estudantes do 1º ano do ensino médio regular, ministrada em uma instituição de educação básica que 
tiveram como sujeitos de pesquisa dois estudantes surdos, a professora regente e dois intérpretes de 
Libras. A metodologia adotada é de natureza qualitativa configurando-se um estudo de caso e os dados 
foram obtidos a partir das observações descritas em um diário de bordo. Com base nessa pesquisa, pode-
se afirmar que as representações ouvintistas ainda tem muito impacto sobre as identidades surdas, e que 
é necessário o conhecimento acerca da cultura surda para o entendimento da melhor forma de ensino 
para esses sujeitos. 

Palavras-chave: Surdos; Identidades Surdas; Inclusão; Libras; Ouvintismo 

 

O OLHAR SOBRE O OUTRO 

A surdez é uma grande invenção, é a construção de um olhar sobre aquele que não ouve, 

pois, ao definir o sujeito com surdez, nós também definimos os sujeitos sem surdez, 

colocando este último em um padrão de normalidade. Por muitos anos a sociedade 

procurou corrigir o indivíduo surdo, dito anormal, com métodos para a oralização, com 

pedagogias corretivas determinando a sua aprendizagem (LOPES, 2007). 

Não temos a pretensão de camuflar a surdez, pelo contrário, a surdez é reconhecida 

como materialidade inscrita em um corpo, a questão é essa necessidade que a 

sociedade tem de rotular as diferenças e hegemonizar os indivíduos. 

Ser surdo é ter experiências totalmente diferente de um ser ouvinte. É estar imerso em 

um campo visual onde, se adaptar as correções de normalização da sociedade para se 

comunicar não é mais necessário, pois os surdos hoje devem ser reconhecidos não pela 

surdez em si, como feito ao longo de tantos anos, mas por sua cultura que está 

diretamente ligada a sua forma de comunicação, a Libras.  

Portanto, essa discussão tem a finalidade de trazer o leitor a perceber o surdo como um 

ser cultural, como um ser capaz de aprender e se desenvolver cognitivamente em sua 

língua. Esses indivíduos que antes eram escondidos ou exterminados passaram por esse 
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processo de “aceitação” da sociedade e foram sujeitos a pedagogias corretivas, 

correções com cirurgias, implantes cocleares e métodos de oralização (FOULCAULT, 

2001). 

[...] entender a surdez como um traço cultural não significa retirá-la do corpo, 
negando seu caráter natural; nem mesmo significa o cultivo de uma condição 
primeira de não ouvir. Significa aqui pensar dentro de um campo em que 
sentidos são construídos em um coletivo que se mantém por aquilo que 
inscreve sobre a superfície de um corpo. (LOPES, 2007, p.16). 

A surdez é condição necessária para a existência da Cultura Surda, mas não temos aqui 

a intenção de demarcar clinicamente o sujeito surdo. A singularidade do sujeito surdo 

ser percebida pelo viés da deficiência, impõe a esse sujeito a falar na mesma língua do 

ouvinte sob dominação ouvintista com pedagogias corretivas e normalizadoras. 

No que diz respeito à cultura, D'Ambrosio (2010, p. 25) nos diz que “é o substrato dos 

conhecimentos, dos saberes/fazeres e do comportamento resultante, compartilhado 

por um grupo, comunidade ou povo. Cultura é o que vai permitir a vida em sociedade.”  

Assim como qualquer grupo, comunidade ou povo, a comunidade surda9 manifesta a 

sua cultura entre os pares. Quando há apenas um surdo na escola, longe de outros 

indivíduos surdos, é difícil o autoconhecimento de sua própria cultura. Por esse motivo 

que é aconselhável que exista em uma mesma escola um grupo de estudantes surdos, 

se possível na mesma sala para partilharem da mesma língua e desenvolverem a 

aprendizagem da mesma forma que os ouvintes. 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA: A (RE) PRODUÇÃO DOS SURDOS PELO VIÉS OUVINTISTA 

NA AULA DE MATEMÁTICA. 

O Ouvintismo segundo a concepção de Skliar (1999, p. 7), sugere “uma forma particular 

e específica de colonização dos ouvintes sobre os surdos. Supõe representações práticas 

de significação, dispositivos pedagógicos etc. em que os surdos são vistos como sujeitos 

inferiores”. 

Historicamente, os surdos foram inferiorizados, mas não queremos aqui trazer o leitor 

a ter um olhar de consternação, de dó, mas fazê-lo olhar para as práticas em que os 

 
9 A comunidade surda é composta por surdos ou ouvintes que partilham a mesma língua e compartilham 

experiências. 
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surdos estão inseridos e o fazem estar em constante adaptação ao meio ouvinte em que 

vivem. Isso é compreensível até pela quantidade de ouvintes existentes em relação aos 

surdos. 

Nesse processo histórico em que os surdos viveram excluídos e segregados da 

sociedade, e o processo de normalização para se aproximar do sujeito ouvinte através 

da dos processos de transforma-lo em ouvinte, a sociedade criou um padrão de 

normalidade e tudo aquilo que não se enquadra no modelo perfeito, é o diferente, o 

estranho, é defeituoso. E entendendo isso, a maioria dos surdos negam-se a si mesmo 

e procuram parecer-se através de suas práticas com a cultura ouvinte, na tentativa de 

ser e agir como tal.  

A partir dessa inferência, a seguir apresentamos um relato de experiência de dois 

estudantes surdos matriculados no 1º ano do ensino médio de uma escola regular na 

cidade de Vitória – ES, configurando-se como sujeitos da pesquisa: dois estudantes 

surdos, a professora regente e dois intérpretes de Libras. 

A pesquisa se configura como um estudo de caso. Essa modalidade consiste no “estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, com contornos claramente definidos, 

permitindo seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 2009, p. 54). 

Como a pesquisadora esteve imersa no campo de pesquisa, os dados foram coletados e 

descritos em um diário de bordo, por meio de observações diretas. Vale destacar que 

esse relato foi descrito a partir de uma aula em que a professora regente, na aula 

anterior, solicitou aos estudantes que fizessem um resumo sobre o conteúdo de função 

e fosse entregue na aula seguinte. 

Esse resumo teria conceitos iniciais de função e a professora iria avaliar cada resumo, 

essa iniciativa deu-se pelo fato de que os estudantes estão um pouco desmotivados a 

ler e estudar em casa, então foi uma forma de incentivá-los a ler sobre o conteúdo e 

reforçar o que foi visto em sala de aula. Os estudantes surdos não entregaram, e a 

professora disse que eles poderiam entregar depois do feriado. 
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Podemos fazer aqui a nossa primeira inferência. Sabemos que não é intencional de cada 

pessoa ou profissional, mas conforme elucidado anteriormente esse sujeito é visto com 

piedade e por isso acabam tendo “privilégios” em relação aos demais estudantes. 

Em seguida, pedimos permissão aos estudantes para apenas olhar o resumo que ainda 

estavam incompletos. O resumo continha partes do livro escritas a mão, porém sem a 

acentuação devida, pois a língua portuguesa para os surdos não faz muito sentido, são 

códigos decorados. 

Faremos outro apontamento a partir desta descrição. Os resumos feitos pelos 

estudantes são apenas para o cumprimento da atividade e para ganhar nota. Se 

pensarmos ao longo da trajetória acadêmica dos surdos, eles sempre estiveram na 

escola dita inclusiva, mas que na maioria dos casos nunca incluiu, apenas teve a intenção 

de socializar esses indivíduos. 

Nesse resumo feito pelos estudantes, podemos perceber as representações da cultura 

ouvinte e não da cultura surda. Para exemplificar, alguns questionamentos nos vêm à 

tona: Por que os estudantes surdos não fizeram o resumo na língua de sinais? Ou por 

que não fizeram através de imagens, gráficos, setas ou diagramas? Por que a escrita 

domina, se não faz nenhum significado para eles? 

Foi perguntado aos estudantes o que estava escrito, eles apenas diziam que era um 

resumo, e foi insistido na pergunta para saber o que estava escrito, eles não souberam 

responder. Portanto, não há como negar que essa representação ouvintista está 

inteiramente associada às práticas dos surdos. 

Chama-nos atenção o fato de que os estudantes perdem praticamente a aula toda para 

copiar os conteúdos que é passado no quadro. Eles têm dificuldade na leitura da língua 

portuguesa, e normalmente copiam palavra por palavra, o que torna enfadonho, 

repetitivo e muitas vezes sem sentido para a compreensão daquele conteúdo. 

Outra questão a ser analisada é a forma como acontece a tradução dos intérpretes para 

os surdos. A tradução é feita de forma simultânea, e nesse processo, a maioria das 

dúvidas são os próprios intérpretes que respondem, conforme o que aprenderam da 

aula para não interromper a professora regente. Desta forma, aquele momento em que 
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o intérprete responde a dúvida do estudante a aula continua e eles acabam perdendo 

parte da fala da professora. Vale também destacar que a maioria da fala dos estudantes 

ouvintes também não é traduzida, apenas quando são direcionados aos estudantes 

surdos.  

ALGUMAS REFLEXÕES 

O que move o nosso discurso são os dispositivos que movem o sujeito surdo pela falta 

e não pela singularidade. São os efeitos que o discurso ouvinte tem sobre o sujeito surdo 

de forma a silenciar esse indivíduo inclusive na manifestação de suas particularidades e 

a forma de manifestar o seu pensamento. 

A surdez, para muitos ainda se configura como deficiência e está localizada dentro do 

discurso de anormalidade. Esse discurso não nega a surdez inscrita em um corpo, e não 

temos a intenção de negá-la, porém o sujeito surdo deve ser percebido não pela falta 

de audição, mas como um sujeito que tem uma língua diferente, que se manifesta de 

forma particular em relação ao ouvinte. 

Com esses apontamentos percebemos que talvez essa configuração de escola inclusiva 

talvez não seja tão inclusiva assim. E que é necessário que os surdos tenham mais espaço 

dentro da sala de aula para falar e expressar as suas dúvidas e que todos possam 

participar das suas dúvidas não apenas surdos e intérpretes. 

Sem respostas, diante dessa discussão, devolvemos a nossa inquietação. Será que as 

representações ouvintistas nessa configuração de escola inclusiva algum dia deixará de 

ter impacto sobre as identidades surdas?  

Se existe a possibilidade dos surdos se manifestarem enquanto ser socialmente 

construído pela sua cultura e se os profissionais envolvidos na educação dos surdos se 

propuserem a conhecer mais sobre esse sujeito, talvez haja uma possibilidade de que a 

sua identidade não seja tão influenciada pelas representações ouvintes. 
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RESUMO 
Este trabalho vem apresentar uma atividade de jogo matemático, utilizando o baralho de cartas, 
desenvolvida com os alunos da terceira série do ensino médio de uma escola estadual do estado do 
Espírito Santo. A atividade tem por objetivo auxiliar na compreensão e aprendizagem do conteúdo de 
medidas de tendência central, o qual vinha sendo trabalhado em sala de aula pelo professor. Desta forma, 
aplicamos um jogo para auxiliar na compreensão do referido conteúdo, tendo como ponto de partida as 
dificuldades dos alunos em assimilarem a teoria estudada em sala de aula com o meio o qual estão 
inseridos. O trabalho desenvolvido proporcionou que alunos da escola tivessem uma oportunidade para 
aprender esse conteúdo de uma forma diferenciada e o desenvolvimento de habilidades como o trabalhar 
em grupo e prática de cálculo mental. O conteúdo de medidas de tendência central é de suma importância 
sendo cobrado nas provas de vestibulares do país bem como nas provas de nível médio, além de ser um 
conteúdo amplamente utilizado no cotidiano das pessoas. 
Palavras-chave: matemática; ensino e aprendizagem; jogos; estatística; medidas de tendência central. 

INTRODUÇÃO  

É comum ao observar uma sala de aula nos dias atuais visualizar grande parte dos alunos 

dispersos ao objetivo da aula, muitos deles estarão escutando música com seus fones 

de ouvido, outros estarão de cabeça baixa, alguns conversando com os colegas e apenas 

uma pequena parte da turma estará de fato dedicando seu tempo a aprender. Isto pode 

ocorrer por diversos motivos, principalmente pelo fato da aula não se mostrar atraente 

para o educando.  

Assim como nossa sociedade sofreu grandes mudanças com o decorrer do tempo, o 

educando também já não é mais o mesmo. Com o avanço e popularização das 

tecnologias e da internet, absorver conhecimento sobre determinado tema tornou-se 

algo bem mais simples. Na atualidade, o mais importante, talvez não seja o jovem ir para 

a escola memorizar a fórmula de Bhaskara, por exemplo, pois ele sabe que sempre que 

precisar utilizá-la basta alguns segundos com o celular na mão e lá estarão todas as 

informações necessárias.  

Talvez, todo esse avanço tecnológico tenha colaborado para que com o passar das 

gerações o saber que o professor detém deixasse de ser enxergado como algo 

importante pelos mais jovens, uma vez que, eles têm a certeza de que terão outras 
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fontes de acesso para aprender sobre certo conteúdo quando julgarem necessário, 

assim faz-se imprescindível motivar os estudantes a aprender sobre determinado 

assunto, despertando sua curiosidade sobre o tema e para isso o docente pode, quando 

julgar necessário, utilizar didáticas inovadoras, atividades lúdicas, discussões e diálogos 

onde os discentes podem dar sua opinião ou aulas em outros ambientes dentro da 

escola.  

Com a intenção de fomentar a motivação dos estudantes e implantar uma didática um 

pouco mais ajustada ao aluno sobre o estudo dos conteúdos matemáticos, buscando 

atingir um maior envolvimento dos estudantes e uma melhor assimilação do conteúdo 

pelos mesmos, inserimos os jogos matemáticos para ensiná-los sobre “Medidas de 

Tendência Central”. A escolha desse tema se deu por entendermos  que este conteúdo 

é de alta relevância para os educandos, pois além de ser estudados em séries do ensino 

fundamental e médio, é um tema em que muitos apresentam dificuldades de 

compreensão.  

Desta forma, pretendemos construir conhecimentos e desenvolver a capacidade do 

educando de efetuar cálculo mental sobre as medidas de tendência central por meio 

das experiências vivenciadas em sala de aula, com a aplicação dos jogos matemáticos, 

como também, proporcionar que o aluno utilize estes conhecimentos na resolução de 

problemas de seu cotidiano, além de estimular o raciocínio lógico e o trabalho em grupo, 

promovendo a socialização e o relacionamento interpessoal entre os educandos. 

REFERENCIAL TEÓRICO  

A Matemática faz parte da vida de todas as pessoas, estando presente de forma direta 

ou indireta em quase todos os momentos do cotidiano, porém nem sempre é fácil 

contextualizar para o estudante sobre aplicação prática, de modo a despertar o 

interesse do aluno pelo aprendizado ou motivá-lo por meio de problemas que refletem 

o seu dia a dia. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (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 
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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. Esses sistemas contêm ideias e objetos que são 
fundamentais para a compreensão de fenômenos, a construção de 
representações significativas e argumentações consistentes nos mais 
variados contextos (BRASIL, 2017, p. 265). 

Nesse sentido o uso de jogos como estratégia de ensino e aprendizagem na sala de aula 

é um recurso pedagógico que produz resultados satisfatórios, criando situações que 

permitem ao discente desenvolver métodos de resolução dos problemas, estimulando 

a sua criatividade num ambiente desafiador e ao mesmo tempo gerando motivação, um 

dos grandes desafios dos docentes que buscam dar significado aos conteúdos 

desenvolvidos.  

Em relação ao aspecto positivo de se jogar na escola, Borin (1996) destaca, 

[...]outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de Matemática é a 
possibilidade de diminuir os bloqueios apresentados por muitos de nossos 
alunos que temem a matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. 
Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a 
motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos 
falam matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes 
mais positivas frente a seus processos de aprendizagem (BORIN, 1996, p. 9). 

Ainda na visão de Borin (1998), conforme os alunos vão jogando, percebem que o jogo 

não possui somente caráter lúdico e que deve ser levado a sério e não encarado apenas 

como brincadeira. Isso pode ser notado quando o educando realiza a análise das regras 

do jogo e ao refletir consegue criar uma conexão clara entre as habilidades necessárias 

para realizar o jogo e os conteúdos matemáticos trabalhados em sala de aula.  Também 

é necessário que o jogo tenha regras pré-estabelecidas que não sejam mudadas durante 

uma partida. 

D’Ambrósio (1990), chama a atenção para o papel a ser desempenhado pelo docente,  

O papel do professor deverá ser um facilitador da aprendizagem, mediador 

do conhecimento, criando situações provocadoras que possam caminhar 

para que o aluno tenha condições de gerar seus próprios conhecimentos, ou 

seja, “desenvolver a capacidade do aluno para manejar situações reais, que 

se apresentam a cada momento, de maneira distinta” (D’AMBRÓSIO, 1990, 

p. 16). 

 

Dessa forma, entendendo que as metodologias mencionadas se colocam como  fios 

condutores no desenvolvimento das aulas de matemática, pois, por meio delas, o aluno 
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poderá se apropriar dos conhecimentos pela observação e vivência dos fatos, 

adquirindo as competências e habilidades esperadas. 

METODOLOGIA  

A metodologia descrita a seguir foi realizada em uma escola estadual do Espírito Santo 

em uma turma da 3ª série do ensino médio, esta turma possui vinte e oito alunos que 

frequentam regularmente e são extremamente agitados.  No primeiro momento o 

professor aplicou uma avaliação diagnóstica com intuito de mensurar previamente qual 

grau de conhecimento que os alunos já possuíam sobre o assunto e onde estavam os 

pontos mais críticos a serem trabalhados. A avaliação foi composta com seis questões, 

sendo: a primeira e a segunda sobre média aritmética, a terceira e a quarta sobre 

mediana e a quinta e a sexta sobre moda. Segue abaixo os gráficos com o resultado da 

correção da avaliação: 

Gráfico 1: Resultado da avaliação diagnóstica 

 
Constatamos que os educandos possuíam alto grau de dificuldade a respeito do tema, 

mesmo tendo estudado o assunto em séries anteriores. Poucos alunos possuíam pleno 

conhecimento a respeito de medidas de tendência central.  

No segundo momento, realizamos uma revisão onde buscamos focar na explicação do 

conteúdo de medidas de tendência central, no qual nosso objetivo foi trabalhar junto 

aos discentes na formulação e compreensão de conceitos matemáticos à respeito do 

tema. No momento seguinte, iniciamos a aula explicando aos alunos sobres as regras do 

jogo, dando as seguintes orientações:  

Cada grupo será composto por seis jogadores e um croupier10 que será responsável por 

embaralhar e distribuir as cartas, além de fiscalizar se as regras do jogo estão sendo 

 
10 É o profissional de cassino responsável por "pagar" todos os jogos do salão. 
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cumpridas pelos jogadores. Cada grupo receberá, também, um baralho que deverá ser 

separado em dois montes de cartas, um monte de 12 cartas contendo as figuras: reis 

(k), damas (Q) e valete (J), quatro cartas de cada figura. Essas cartas representam as 

operações matemáticas que serão realizadas, a figura do rei (K) corresponderá ao 

cálculo de média aritmética, a dama (Q) representará o cálculo de mediana e o valete 

(J) o cálculo de moda. Cada jogador do grupo receberá uma figura por rodada. O 

segundo monte de cartas contará com 40 cartas, contendo cartas de 1 a 10, sendo 

quatro cartas de cada número. O número um (1) será representado pela carta de ás. 

Iniciando o jogo, o croupier deverá embaralhar os dois montes de cartas separadamente 

e deverá distribuir primeiramente as três cartas numéricas para cada jogador, após 

deverá distribuir uma carta do monte das figuras para cada um dos jogadores, assim que 

todos tiverem recebido suas cartas o croupier deverá cronometrar um minuto para que 

os jogadores realizem o cálculo mental utilizando os valores das cartas numéricas e a 

operação referente à carta de figura, ao término do tempo os jogadores devem começar 

a apresentar seus resultados ao grupo, de modo que, o primeiro a ter recebido as cartas 

será o primeiro a apresentar os resultados e, assim, sucessivamente. Caso o jogador 

acerte o resultado ele se classifica para próxima rodada, se errar o cálculo ele estará 

desclassificado. A cada rodada o número de cartas numéricas aumentará em uma 

unidade. Caso nenhum jogador da rodada acerte o resultado, a mesma deverá ser 

anulada e repetida com os mesmos jogadores. As rodadas devem ser repetidas até que 

reste apenas um único jogador vencedor no grupo. 

Figura 1: Estudantes durante o momento de jogo 

Fonte: acervo pessoal 
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No dia seguinte, na última aula daquele conteúdo aplicamos uma nova atividade 

avaliativa aos 28 alunos presentes nesse dia, esta avaliação abordou o conteúdo de 

medidas de tendência central de maneira que o docente buscou formular uma avaliação 

de nível bem simular ao da avaliação diagnóstica, respeitando a mesma quantidade de 

questões e a mesma distribuição por conteúdo. Segue abaixo o gráfico com o resultado 

da correção da avaliação: 

Gráfico 2: Resultado da avaliação 

 
Fonte: acervo pessoal 

 

O gráfico demonstra um bom desempenho dos alunos em relação ao conteúdo 

trabalhado, ficando bem evidente que os alunos apresentaram uma melhora de 

aprendizado em relação aos conceitos de medidas de tendência central. 

RESULTADOS, DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Ao fazer um paralelo entre os gráficos das avaliações, é perceptível que o gráfico 1 

demostra o alto grau de defasagem dos alunos em relação ao conteúdo e após o uso da 

metodologia de jogos, fica evidente, no gráfico 2, que o vivenciado na experiência com 

o jogo cumpriu com as expectativas, visto que, as metodologias adotadas foram 

assertivas. Ao optar pela inserção do jogo em vez da aula expositiva, foi possível 

transformar a aula de matemática em um espaço democrático, onde o conhecimento 

foi construído e testado pelos próprios estudantes, tendo estes, assumido papéis de 

protagonistas no processo de ensino-aprendizagem e que refletiu em um resultado 

satisfatório. 

Os alunos se sentiam mais importantes e muito mais motivados, pois toda construção 

de conhecimento durante as aulas dependia deles, ou seja, no jogo a participação do 

aluno tornou-se insumo necessário para que as aulas de fato ocorressem. O professor 

se sentiu mais motivado em realizar o seu trabalho, pois os alunos tomaram gosto por 

sua aula e se tornaram mais participativos, muitas vezes fazendo questionamentos que 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

131 

em uma aula expositiva, provavelmente, não fariam. Esse fato fica bem evidente ao 

observar alguns trechos dos relatos dos alunos a respeito da atividade: 

Figura 2: relato do grupo de alunos sobre a aula de jogos  

 
Fonte: Acervo pessoal. 

A partir do relato da figura 2, o grupo de alunos deixou explícito que eles acham a 

matemática uma disciplina de difícil compreensão, no entanto, ao utilizar metodologias 

diferenciadas, os alunos sentem-se mais interessados e isso facilita o aprendizado. Essa 

compreensão torna-se evidente quando os alunos no início desse trecho classificam a 

matemática como difícil, contudo, no final relatam que até acharam fácil e divertido. Na 

figura 3, fica claro que o jogo abre possibilidades para a participação de todos, inclusive 

daqueles mais tímidos.  

 

 

 

 
Figura 3: relato do grupo de alunos sobre a aula de jogos 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

A maior descoberta na atividade foi que alunos que muitas vezes eram dispersos, 

dormiam ou passavam a aula mexendo no celular, foram os que mais tomaram frente 

nas atividades práticas, o que fez o professor concluir que a questão não era que o aluno 

não queria nada, na verdade, esses alunos não se sentiam envolvidos na aula. 

A aula lecionada a partir dos jogos possibilitou que os alunos desenvolvessem o 

raciocínio para execução do cálculo mental, além disto, muitas das falhas de 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

132 

aprendizagem, verificadas no desenrolar das jogadas, puderam ser prontamente 

sanadas com a intervenção do professor. Para isso, foram utilizados, muitas vezes, a 

moderação de debate entre dois ou mais alunos e explicações no quadro.  

Destacou-se, também, durante a atividade o maior interesse e segurança na realização 

dos cálculos mentais, além da grande interação entre os alunos no sentido de colaborar 

com seus pares. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre um fato decorrente da Maratona de Matemática que era  
realizada pelos bolsistas do Pibid em escolas de ensino fundamental e médio tentando propor atividades 
envolvendo matemática por meio de uma competição sadia; e nos levou a pesquisar sobre o que engloba 
o caráter punitivo e a necessidade que os alunos expressaram de punir os próprios alunos. Inicialmente, 
ao nos questionarmos sobre as diferenças e proximidades entre educar e punir, a pesquisa nos levou as 
questões legais e as medidas socioeducativas. Para embasar nossa reflexão fizemos a leitura de Sentano, 
na tentativa de compreender o âmbito jurídico das medidas punitivas no contexto prisional que engloba 
menores de 18 anos; Piaget e Skinner como estudo do comportamento humano diante de tais medidas; 
e de Montessori para compreender como essas medidas punitivas adentram o contexto educacional e 
impactam na forma como ensinamos. Entendemos que devido à complexidade do tema e por se tratar 
apenas de uma pesquisa inicial, não chegamos a conclusões. Observamos, porém, que somos indivíduos 
epistêmicos que buscamos não apenas as recompensas, mas também a punição do outro, promovendo 
assim um ciclo de ações negativas dentro da sociedade, e, por isso, devemos promover uma mudança no 
estímulo da consciência, substituindo comportamentos indesejados, por meio de práticas educativas e 
não de ações punitivas. 

Palavras-chave: Punição, Pibid, Educação, Comportamento. 

INTRODUÇÃO 

A vivência de sala de aula no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência (Pibid), contribui no processo de compreender o que é lecionar e educar. 

Durante as nossas vivências, um fato que ocorrido nos levou a pesquisar sobre o que 

engloba o caráter punitivo.  

Inicialmente, ao nos questionarmos sobre as diferenças e proximidades entre educar e 

punir, nos remetemos à questões legais e as medidas socioeducativas. 

Nesse sentido podemos citar o trabalho de Sentano (2016), que faz um histórico do 

caráter punitivo das medidas socioeducativas, trazendo um apanhado das leis para 

menores-infratores através dos séculos, desde quando as mesmas não existiam e não 

havia distinção entre os menores-infratores e os adultos, até os tempos atuais quando 

a mesma conclui com firmeza. 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

134 

Diante dos dados estatísticos trazidos ao longo deste trabalho, observa-se 
que houve um aumento vertiginoso de praticadas infracionais, mais 
precisamente da década de noventa para cá, gerando grande apelo popular 
por soluções drásticas e rápidas em face da violência praticada por 
adolescentes infratores. Entretanto, essa pressão coletiva apenas destoou da 
ideia originária de responsabilização por meio pedagógico e tornou a medida 
socioeducativa um instrumento punitivo com resquícios da pena aplicada a 
indivíduos maiores de dezoito anos, e pior ainda, por vezes se revela mais 
punitiva do que a própria pena. (SENTANO, 2016) 

O relato da autora mostra que, atualmente, a sociedade exige uma punição para o outro, 

seja qual for, e de preferência o mais severa possível, como no caso que motivou essa 

reflexão. 

DESENVOLVIMENTO 

Todos os anos, os alunos que atuam no Pibid, realizam uma maratona de Matemática 

normalmente durante a metade do segundo semestre, tentando propor atividades 

envolvendo matemática por meio de uma competição sadia. No nosso caso, a equipe 

elaborou os desafios e as regras da maratona que seria realizada na escola em que 

atuávamos, uma escola de Ensino Médio da rede municipal de ensino. Durante três dias 

aconteceriam provas compostas de raciocínio lógico, de caráter classificatório, e uma 

etapa final onde duas turmas finalistas, respondiam perguntas, nos estilo conhecido 

como “torta na cara”. As regras previam que o tempo de realização seria definido pelo 

sinal sonoro da escola programado para um intervalo de 30 minutos, não podendo haver 

qualquer tipo de consulta. O gabarito deveria estar preenchido e ter sido entregue até 

o tilintar do sinal. Caso qualquer turma não respeitasse as regras preestabelecidas, a 

mesma seria desclassificada da competição. 

A Maratona ocorreu conforme o previsto nos dois primeiros dias; organizamos a divisão 

dos bolsistas de acordo com a experiência dos mesmos com a gincana: dois que estavam 

a mais tempo naquela escola, estariam em sala de aula para substituir professores que 

não poderiam monitorar o andamento da prova, enquanto outros quatro bolsistas se 

distribuiriam nas funções de vistoriar os corredores, fotografar o evento e administrar 

eventuais problemas, encaminhando-os para o professor responsável.  

Contudo, no terceiro dia, ocorreu um problema: a professora responsável pela turma 

3M1 não havia avisado que estaria ausente durante a prova. Para evitar contratempos, 

solicitou que um dos fiscais de corredor, um bolsista que tinha apenas meses de 
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programa e pela primeira vez participava do evento, a substituísse assim que o sinal 

tocasse. Não ciente das regras estipuladas, o bolsista pediu que os alunos, ao toque do 

sinal, que terminassem de preencher o gabarito e entregassem o material distribuído 

para a prova. Assim, quando o sinal tocou e o terceiro dia de prova chegou ao fim, os 

alunos eufóricos foram todos para o recreio. Porém, a turma do 3M1 continuou 

terminando a prova, o que causou um estresse na turma do 3M2, devido a uma 

rivalidade entre as turmas desde quando foram divididos em duas turmas de segunda 

série no ano anterior. Quando a bolsista que estava na turma ao lado viu o aglomerado 

de alunos na porta da sala, questionou os alunos o que havia acontecido e os mesmos 

informaram que a turma 3M1 ainda fazia a prova. A bolsista entrou na sala e informou 

ao bolsista que o prazo havia terminado e que ele deveria recolher as provas, o que foi 

feito de imediato.  

Não satisfeitos com o descumprimento das regras pela turma adversária, um grupo de 

alunos da turma 3M2, exigiu ao professor responsável que a turma sofresse as devidas 

consequências, tendo em vista as regras estabelecidas.  

O professor responsável, dadas as circunstâncias que motivaram o descumprimento das 

regras e o fato da turma reivindicante, naquele momento, estar em primeiro lugar na 

competição, com 4 pontos de vantagem sobre a 3M1, julgou que desclassificar esta 

turma seria uma punição muito dura. Desse modo, sugeriu como punição que a turma 

(3M1) disputasse com uma turma da 1ª série do Ensino Médio, que até então estava em 

terceiro lugar, um lugar para a final. A turma do 3M1 aceitou a proposta do professor; 

contudo, o 3M2 não ficou satisfeito e exigiu que o professor desclassificasse a outra 

turma como havia sido previsto. No fim, ocorreu a desclassificação, pois “Regra é regra”.  

Descontente com o comportamento inflexível e severo da turma 3M2, o professor 

ponderou que o mesmo rigor quanto ao descumprimento de regras, poderia acontecer 

para a avaliação final, lembrando que 59 pontos não são 60, em uma alusão aos valores 

a serem obtidos para aprovação. 

O fato descrito acima nos provocou uma reflexão: punimos tentando educar. Porém, 

devido aos acontecimentos posteriores ao fato, percebemos que como futuros 

professores, devemos nos conscientizar que uma ação punitiva nem sempre gera uma 

resposta reflexiva. 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

136 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Nas escolas em que há aulas de moral, o professor ou lê um texto ou faz 
discursos. Mas… a palavra nada consegue. E foi por isso que se entrou pelo 
caminho das recompensas e castigos: aproveitou-se o que de mais baixo 
existe na alma humana – vaidade ou medo – para obter resultados 
morais.(SILVA, 1991) 

Skinner (2003), estudioso do comportamento humano, desenvolveu um estudo 

chamado behaviorismo radical, onde aborda a questão da punição e seus 

desencadeamentos. Uma de suas conclusões refere-se ao fato da punição somente 

retirar o comportamento indesejado em caso de aplicação imediatamente após a 

infração, porém, a mesma mostra-se ineficiente, quanto ao que tange esclarecer o que 

a pessoa deve fazer após ser punida. 

A punição em si não educa, ela só tenta evitar o ato, sem muito sucesso, pois, um 

comportamento punido pode transcorrer de algumas maneiras: um efeito 

generalizador, ou seja, dependendo de como a punição é feita, a pessoa punida pode 

generalizar e temer qualquer ato relativo ao comportamento punido; um efeito 

temporário, como exemplo, um a cada quatro detentos são reincidentes, segundo a CNJ 

2015; um efeito sobre vigilância, onde a indivíduo evita reproduzir o comportamento 

quando em presença do agente fiscalizador.  

Luz (2004), Piaget descreve o sujeito como epistêmico, aprendendo de forma ativa em 

todas as fases de seu desenvolvimento, buscando conhecer e compreender o universo 

circundante através de suas interações e seus planos mentais, Nosso comportamento, 

subdividido em privado, público, consciente e inconsciente, deriva-se simultaneamente 

de nosso meio e de nossos esquemas mentais, logo, podemos identificar os exemplos 

de bons comportamentos como melhor influência na educação, a fim de identificar, 

conscientizar e substituir comportamentos indesejados. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos durante essa primeira reflexão sobre um tema tão complexo e abrangente 

que, com base no fato relatado e nos autores citados, somos indivíduos epistêmicos que 
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buscamos não apenas as recompensas, mas também a punição do outro, promovendo 

assim um ciclo de ações negativas dentro da sociedade. Pensamos que, conscientes 

disso, devemos promover uma mudança no estímulo da consciência e da substituição 

de comportamentos indesejados, através de práticas educativas e não de ações 

punitivas.  

REFERÊNCIAS 

LUZ, J. L. B. d. Jean Piaget e o sujeito do conhecimento. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. 

SENTANO, Paula Soares. O caráter punitivo nas medidas socioeducativas. FURG.2016. 

SILVA, Agostinho. O Método Montessoriano. Lisboa: Editorial Inquérito, 1991. 

SKINNER,  Burrhus Frederic. Ciência e Comportamento Humano. tradução João Carlos 

Todorov, Rodolfo Azzi. - 1 Ia ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2003. - (Coleção biblioteca 

universal). 

ZAMPIER,D. Um em cada quatro condenados reincide no crime, aponta pesquisa. 

http://cnj.jus.br/noticias/cnj/79883-um-em-cada-quatro-condenados-reincide-no-

crime-aponta-pesquisa. acesso em: 25/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

138 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO ENSINO MÉDIO:                                                            

DISCUTINDO CESTA BÁSICA 

Alexandre Krüger Zocolotti 

akruger.vix@gmail.com 

Eliane Denes Rocha 

elianedenesr@gmail.com 

Eucilene Campos  

eucilenecampos@gmail.com 

Resumo  
Apresentamos aqui o relato de uma atividade sobre Educação Financeira envolvendo alunos do Ensino 
Médio. Tomando a proposta da Base Nacional Curricular Comum – Ensino Médio de trabalhar esse 
assunto, pedimos que os estudantes de uma turma do segundo ano de um curso técnico Integrado ao 
Ensino Médio de uma Instituição Federal de Ensino, localizada na cidade de Vitória, no Espírito Santo, 
elaborassem um panfleto (usando uma folha A4) com informações que julgassem relevantes à respeito 
da Cesta Básica. Optamos por esse termo pois suspeitávamos que, para os nossos alunos, suas origens, 
componentes e variações regionais fossem desconhecidas. Os panfletos apresentados, além de confirmar 
nossa hipótese inicial, reforçaram a necessidade de implementação de mais atividades a respeito desse 
tema em turmas da Educação Básica. 

Palavras-chave: Educação Financeira; Cesta Básica; Ensino Médio. 

1. INTRODUÇÃO 

Frequentemente, os meios de comunicação apresentam dados a respeito do 

endividamento de pessoas. Quase sempre, uma das causas apontadas para esse 

endividamento recai sobre o descontrole de gastos. No fim das contas, conclui-se que a 

população não é educada financeiramente. Mas, o que é ser educado financeiramente? 

Entendemos que essa é uma pergunta polêmica, e que suscita discussões que podem se 

tornar intermináveis. Não pretendemos (e nem queremos) entrar nessa discussão: 

nosso propósito é mostrar que, alguns termos empregados são usados pelas pessoas 

que não conhecem, de fato, aquilo sobre o qual falam.  

O texto que segue relata uma atividade que envolveu alunos do Ensino Médio em um 

estudo a respeito do termo “Cesta Básica”. Numa tentativa de permitir que os 

estudantes manifestassem sua criatividade, pedimos que, após estudarem o termo, 

criassem, em uma folha de papel A4, um panfleto a respeito do tema. 

Os produtos finais e, principalmente, os relatos dos participantes durante a aula de 

entrega desse material, reforçam a necessidade de se incluir, cada vez mais, discussões 
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de temas como esse em nossas aulas, se pensamos, como professores, no processo 

formativo de um cidadão crítico.     

2. MATEMÁTICA FINANCEIRA E EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

A respeito da Educação Matemática Crítica, Skovsmose (2001) cita três preceitos 

“oriundos” da Educação Crítica:  

• Competência Crítica, que preconiza que a relação entre o professor e o aluno deve ser 

pautar pelo diálogo; 

• Engajamento Crítico, que indica que os alunos participem das decisões a respeito das 

ações a serem conduzidas em sala de aula; 

• Currículo Crítico, envolvendo: 

1) a aplicabilidade do assunto: quem o usa? Onde é usado? Que tipos de 
qualificação são desenvolvidos na Educação Matemática? 
2) os interesses por detrás do assunto: que interesses formadores de 
conhecimento estão conectados a esse assunto? 
3) os pressupostos por detrás do assunto: que questões e que problemas 
geraram os conceitos e os resultados na matemática? Que contextos têm 
promovido e controlado o desenvolvimento? 
4)  as funções do assunto: que possíveis funções sociais poderia ter o assunto? 
Essa questão não se remete primariamente às aplicações possíveis, mas à 
função implícita de uma Educação Matemática nas atitudes relacionadas em 
relação a suas próprias capacidades etc. 
5) as limitações do assunto: em quais áreas e em relação a que questões esse 
assunto não tem qualquer relevância? (SKOVSMOSE, 2001, p.19) 

Entendemos que o Currículo Crítico nos permite questionar os conteúdos a serem 

ensinados, superando uma ideia utilitarista – representada pela pergunta clássica: 

Professor, onde viu usar isso na minha vida? Sob essa perspectiva, muito mais que o uso, 

importam as contribuições daquele conteúdo para a formação do indivíduo que a 

estuda. 

Esse entendimento, aliadas à circunstâncias profissionais, fizeram com que nos 

aproximássemos de discussões sobre a Educação Financeira. A esse respeito, o 

aprofundamento nessas questões nos fez perceber a discussão a respeito da 

Matemática Financeira está, necessariamente, inserido nos processos ligados à 

Educação Financeira, mas que a segunda não reduz à primeira. Enquanto professores de 

Matemática, pensamos que o conjunto Matemática Financeira está contido no 

conjunto Educação Financeira, sendo o contrário falso. 

 

3. BNCC E EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
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Pensando apenas no Ensino Médio, por muitos anos, a Matemática Financeira tratou de 

assuntos como Razão, Proporção, Porcentagem, Juros Simples e Juros Compostos. 

Entendemos que, de fato, tais assuntos devem ser abordamos; porém, como destaca 

Rosetti (2009), esses conteúdos devem ser trabalhados com situações reais. Para aquele 

autor, o uso de exemplos artificiais, nesse caso, contribui para um ensino sem 

significado, que acaba levando o aluno a estudar apenas para a avaliação, não 

permitindo que o estudante compreenda que, em particular, tais conteúdos 

transcendem a vida escolar.   

Mas, e a Educação Financeira?   De acordo com a Base Nacional Curricular Comum:  

Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas 
respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e 
às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que 
afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente 
de forma transversal e integradora. Entre esses temas, destacam-se: ... bem 
como saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação 
financeira e fiscal, .... Na BNCC, essas temáticas são contempladas em 
habilidades dos componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e 
escolas, de acordo com suas especificidades, tratá-las de forma 
contextualizada. (BNCC, p.19 e 20) 

Ainda que o documento veja a Educação Financeira como um tema contemporâneo e 

que deva discutidos nos espaços escolares, não existem descrições a respeito do que 

deve ser tratado, deixando isso à critério das escolas. Foi usando justamente essa 

“liberdade” de ação que nos permitiu montar a atividade que apresentaremos a seguir. 

4. FALANDO DE CESTA BÁSICA: A EXPERIÊNCIA VIVIDA 

Diariamente, a expressão “Cesta Básica” é utilizada pelos meios de comunicação.  Mas, 

o que está por trás do termo “Cesta Básica”?  

Foi por meio do Decreto Lei nº 399, de 30 de abril de 1938, que o salário mínimo no 

Brasil foi regulamentado. Por meio desse mesmo documento foi criada uma cesta, um 

conjunto de produtos alimentícios em quantidades suficientes para garantir, durante 

um mês, o sustento e bem-estar de um trabalhador em idade adulta. Assim como o 

Salário Mínimo, essa ideia de Cesta Básica se mantém, ainda hoje, vigente.  

Os produtos, bem como as quantidades, que compõem a Cesta Básica estão 

apresentados na tabela 1, respeitando às diferentes características das regiões 

brasileiras.   

Tabela 1: Produtos que compõem a Cesta Básica 
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Produto Região 1 Região 2 Região 3 

Carne  6,0 kg 4,5 kg 6,6 kg 

Leite 7,5 l 6,0 l 7,5 l 

Feijão 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 

Arroz 3,0 kg 3,6 kg 3,0 kg 

Farinha 1,5 kg 3,0 kg 1,5 kg 

Batata 6,0 kg  6,0 kg 

Legumes (Tomate) 9,0 kg 12,0 kg 9,0 kg 

Pão Francês 6,0 kg 6,0 kg 6,0 kg 

Café em Pó 600 g 300 g 600 g 

Frutas (Banana) 90 unid 90 unid 90 unid 

Açúcar 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 

Banha/óleo 750 g 750 g 900 g 

Manteiga 750 g 750 g 750 g 

Fonte: DIEESE, 2009. 

✓ Região 1: Estados da Região Sudeste, Goiás e o Distrito Federal; 

✓ Região 2: Estados das Regiões Norte e Nordeste; 

✓ Região 3: Estados da Região Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

A relação dos produtos colocados na Cesta Básica, bem como as quantidades e as 

diferenças regionais poderiam ser tema de discussão em sala de aula. Porém, por não 

dispormos de tempo para isso, optamos por propor, agosto de 2018, para uma turma 

que frequentava o Segundo Ano do Ensino Médio, Integrado ao Curso Técnico em 

Estradas de uma Instituição Federal localizada no município de Vitória, no Espírito Santo, 

a seguinte tarefa: elaborar, utilizando uma folha A4 (287 mm x 210 mm), um panfleto 

informativo sobre Cesta Básica. 

Cada um dos nove grupos formados – cada grupo era constituído por quatro alunos, 

deveria entregar os panfletos de dois modos distintos:  impresso e digital (em formato 

PDF). O conteúdo deveria ser decidido pelo grupo após pesquisas sobre o tema. Nossa 

indicação inicial de pesquisa foi o site do Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE) – www.dieese.org.br.  

http://www.dieese.org.br/
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A única limitação que colocamos foi o tamanho da folha de papel e como seria usada, 

frente e verso da folha. Justificamos nossa intenção pois era nosso desejo observar quais 

informações seriam consideradas relevantes. Tínhamos em mente que a observação 

dessas informações poderia ser útil em propostas futuras envolvendo Educação 

Financeira e Ensino Médio. 

5. O QUE REVELAM OS PANFLETOS PRODUZIDOS 

Todos os grupos entregaram os panfletos no prazo estipulado e de acordo com o que 

estabelecemos a respeito das dimensões do material que poderia ser utilizado. 

Os itens que compõem a Cesta Básica foram colocados em todos os panfletos entregues. 

Isso comprova que, mesmo que o termo Cesta Básica fosse conhecido por aqueles 

alunos, o significado de cesta básica não era.   

 

Figura 1 – Panfleto com questionamento a respeito dos componentes da Cesta Básica. 

Durante a entrega, alguns alunos relataram a surpresa que tiveram ao ler sobre o que 

era a cesta básica, seus propósitos e, principalmente, seus componentes e quantidades. 

Sobre isso, muitos questionavam a ausência de alguns produtos, enquanto outros 

manifestavam que, de acordo com o que pensavam, aquelas quantidades eram 

insuficientes para a quantidade de pessoas a quem a Cesta Básica se destina. Tais 

indagações nos deram o entendimento que, cada vez mais, devemos incluir, em nossas 

aulas, discussões envolvendo termos econômicos usados no cotidiano como uma forma 

possível para trabalhar a Educação Financeira. 
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Figura 2 – Parte de folder apresentado com a composição da Cesta Básica. 

Também despertou nossa atenção o fato de cinco trabalhos apresentarem discussões a 

respeito da Cesta Básica em diferentes cidades. Isso pode indicar que a proposta de 

Rosetti (2009) de utilizar exemplos reais pode ser um importante aliado em estudos 

relacionados Matemática Financeira e Educação Financeira.  

 

Figura 3 – Parte de panfleto destacando o valor da Cesta Básica em Vitória, ES. 

Temas como as origens da Cesta Básica, diferenças regionais e a relação entre Salário 

Mínimo e Cesta Básica também foram apontados em alguns trabalhos, mas devido as 

limitações para a produção desse texto, não serão analisadas. 

 

Figura 4 – Parte de folder destacando a relação entre Salário Mínimo e Cesta Básica 

Encerramos nosso texto destacando que a experiência vivida com a aplicação desta 

atividade deixou-nos a convicção de que trabalhar a Educação Financeira com alunos da 

Educação Básica significa contribuir diretamente, para a formação de cidadãos éticos, 

críticos e conhecedores de seus direitos (e também de seus deveres).  
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Figura 5 – Parte de folder destacando informações sobre a Cesta Básica. 
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Resumo:  Este trabalho apresenta a análise de uma aula presencial de lógica ministrada em uma 

instituição de educação básica que contou com a participação de uma aluna surda. O objetivo da 
experiência foi o de levantar dados para, posteriormente, produzir materiais assistivos voltados para a 
EAD que estimulem estudantes surdos no desenvolvimento de habilidades da lógica matemática na 
prática da programação. A metodologia adotada foi de natureza qualitativa, configurando-se uma 
pesquisa experimental, e os dados foram obtidos a partir de observações e intervenções realizadas 
durante a referida aula. Configuram-se como sujeitos da pesquisa: uma aluna surda, a professora regente 
e dois intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras). O registro dos dados se deu a partir de gravações 
em vídeo. Com base no experimento realizado, pode-se afirmar que um planejamento prévio do processo 
de tradução atrelado às escolhas didático-pedagógicas e a interação contínua com os discentes surdos 
durante a realização da aula experimental podem fornecer importantes insumos para a produção de 
recursos pedagógicos.    

Palavras-chave: Surdos; Lógica; Inclusão; Libras; Materiais assistivos 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA  

A experiência descrita neste trabalho surgiu de uma demanda de ensino do conteúdo 

“operadores lógicos” em um minicurso de programação com a participação de 

estudantes surdos. O curso foi realizado no centro de formação de um instituto de 

Educação Básica, localizado no município de Vitória, Espírito Santo.  

No primeiro semestre de 2018, estudantes surdos se matricularam no referido curso 

que seria ofertado em EAD para o público em geral. Como essa seria a primeira 

experiência com a participação desses sujeitos, os organizadores convidaram alguns 

voluntários para a realização de um minicurso presencial prévio que seria realizado em 

Libras no período de Março a Junho de 2018. O objetivo do minicurso era a identificação 

e desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades dos sujeitos e, com base nessa 

experiência, o posterior desenvolvimento de atividades que incluíssem a todos (surdos 

e ouvintes) no curso em EAD.  
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Na elaboração do trabalho, partiu-se da premissa de que os estudantes surdos não 

possuem qualquer impedimento cognitivo acarretado pela surdez, ou seja, levou-se em 

consideração que os estudantes surdos, apesar de enfrentarem obstáculos cotidianos 

para interagirem com pessoas que não dominam a Libras, enfrentam as mesmas 

dificuldades que os estudantes ouvintes nos processos de apropriação dos conceitos.  

Para esse contexto, definimos o sujeito surdo a partir de Lopes (2007, p.22) que 

direciona “olhar a surdez não pela falta, mas por aquilo que marca como diferente”. O 

que difere os sujeitos surdos dos ouvintes é a sua forma de se comunicar e de se interagir 

que se manifesta na sua língua, a Libras.  

Também vale destacar que existem surdos que não são alfabetizados em Libras e 

desenvolvem a oralidade quando submetidos a tratamento fonoaudiológico ou mesmo 

sem o auxílio deste profissional. Ainda há aqueles que se comunicam por uma linguagem 

de sinais11 que eles mesmo desenvolvem.  

Com base nesse princípio, entende-se, a partir dos estudos de Pimentel (2003) e Oliveira 

et. al (2018), no que tange às dificuldades na abordagem de conteúdos da área 

programação, os estudantes (surdos ou ouvintes) usualmente enfrentam problemas na 

aquisição das competências básicas requeridas. Para esses autores, essas dificuldades 

permeiam três eixos: (A) Noções de sintaxe e semântica na compreensão de problemas 

e enunciados; (B) Concepção e formulação de algoritmos; (C) Lógica para a 

programação. 

O recorte desta pesquisa compreende um problema identificado que contempla as 

dificuldades do eixo “(C)”, uma vez que os surdos apresentaram dificuldades em 

compreender os conceitos relacionados à temática “expressões aritméticas”. Dessa 

forma, para evitar as mesmas dificuldades na continuidade conteúdos de “proposições 

lógicas” e facilitar a aprendizagem da estudante, foi elaborada uma aula de “lógica 

matemática” com o intuito de apresentá-la de maneira adequada aos conteúdos iniciais 

 
11 Linguagem de sinais é diferente de Libras. A Libras tem uma estrutura gramatical em sua 
língua.  
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de programação relativos às “expressões lógicas” e às “estruturas de controle 

condicional” e “de repetição”. 

A aula foi ministrada com o auxílio de dois tradutores-intérpretes de Libras. As etapas 

de análise do processo de pesquisa envolveram três momentos: O planejamento 

educacional entre intérprete de Libras e a professora; a aula de lógica ministrada pela 

professora para alunas surdas; e as possíveis contribuições do recurso pedagógico 

“vídeo assistivo” para estudantes surdos. 

A metodologia adotada foi a pesquisa experimental, a qual se caracteriza como uma 

metodologia de investigação científica de caráter qualitativo. Para a coleta dos dados, 

optou-se pela observação participante. Considerando as concepções de Fiorentini; 

Lorenzato (2012, p. 107), ao afirmarem que a realização da coleta de dados acontece 

“(...) junto aos comportamentos naturais das pessoas quando essas estão conversando, 

ouvindo, trabalhando, estudando em classe, brincando, comendo (…)” pressupondo 

assim um grande envolvimento do pesquisador na situação. 

O planejamento foi realizado via web com a participação da pesquisadora (que iria 

ministrar a aula), do intérprete, da professora orientadora da pesquisa, e da professora 

coordenadora do minicurso.  

A confecção do planejamento levou em consideração as observações dos intérpretes e 

dos professores que atuaram nas aulas anteriores. Eles apontaram as dificuldades 

conceituais dos estudantes. Essas observações prévias serviram de base para a 

elaboração do plano de aula. Durante o planejamento foi identificada a necessidade de 

convencionar de maneira provisória alguns sinais para representarem conceitos 

específicos da área de programação. 

Alguns sinais foram convencionados previamente, outros no momento de realização da 

aula. Esse processo seria necessário para uma melhor articulação do discurso em Libras, 

pois, caso o contrário, os sinais deveriam ser soletrados por meio de datilologia 

(soletração manual) exaustivamente. Os conceitos selecionados foram o de 

“proposição”, “tabela verdade”, e os conectivos “and”, “or” e “not”. Durante a 
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realização da aula, foi esclarecido para a aluna de que esses sinais foram criados 

provisoriamente para cumprirem funções didáticas.   

Como demonstração, apresentamos a seguir, uma imagem com sinal do conectivo “or”.  

Figura 1: Sinal do conectivo or 

 

Fonte: os autores 

Para representar esse conceito, acordou-se a escolha provisória do sinal correspondente 

a palavra “OU” (dois primeiros quadros a partir da esquerda) em língua portuguesa 

seguido de um sinal que corresponde à ideia de “QUAL DOS DOIS?” (terceiro quadro a 

partir da esquerda) que deu mais significado ao sinal convencionado para aquele 

momento. 

Após o planejamento a aula foi ministrada em língua portuguesa e traduzida para a 

Libras, e ela aconteceu no mês de junho de 2018, em uma das salas de aula do centro 

de formação do referido instituto de educação e teve duração de aproximadamente 

uma hora e meia.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Descrição da aula de lógica 
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Etapas da Aula Descrição 

Planejamento da aula A aula foi planejada com a participação dos intérpretes e a 

professora regente. 

Introdução do conceito 

de Proposição 

O conceito de proposição foi apresentado a partir de frases 

que não têm valor lógico. 

Criação de proposições e 

o seu valor lógico 

A aluna criou proposições a partir da sua própria realidade, 

o que facilitou a abstração dos valores lógicos. 

Apresentação dos 

conectivos and, or e not 

Os conectivos foram apresentados e atribuído o valor 

lógico com as proposições criadas. 

Criação da tabela 

verdade 

Foram criadas quatro proposições, duas com o valor lógico 

verdadeiro e duas com o valor lógico falso para a criação 

da tabela verdade. 

Fonte: os autores 

A aula de lógica ministrada para a aluna surda encontra-se disponível na íntegra no canal 

do youtube no link <https://www.youtube.com/watch?v=_q413mr8rRg>. A aula foi 

preparada com a maior proximidade possível do cotidiano da aluna e as proposições 

para a tabela verdade foram criadas por ela com a atribuição dos valores lógicos (duas 

verdadeiras e duas falsas) resultando em uma tabela verdade sem nenhum erro em sua 

construção. 

RESULTADOS E REFLEXÕES 

Para muitos, a surdez ainda se configura como deficiência e está localizada dentro do 

discurso de anormalidade. Isso não quer dizer que a surdez como materialidade 

reconhecida em um corpo, construída a partir do “olhar” dos ouvintes, seja negada. Mas 

há o reconhecimento de que, para além dessa materialidade, a surdez também é 

https://www.youtube.com/watch?v=_q413mr8rRg
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construída culturalmente e se manifesta, sobretudo, por meio da língua de sinais. 

(LOPES, 2007). 

Com isso em mente, os profissionais envolvidos neste trabalho buscaram apresentar 

uma experiência que demonstrasse uma relação de profundo respeito à Libras e à 

cultura surda. Após a conclusão da experiência percebeu-se que o planejamento das 

aulas envolvendo professores e tradutores mostrou-se eficiente na identificação dos 

conhecimentos prévios, no desenvolvimento das estratégias didáticas e das estratégias 

de tradução. Além disso, durante a realização das aulas, a comunicação contínua entre 

profissionais e as interlocuções com os estudantes surdos otimizou a resolução de 

problemas considerados básicos  como a compreensão das noções de “números 

primos” e “divisores”, conceitos desconhecidos pela aluna, não por incapacidade 

cognitiva, mas pelas lacunas de conhecimentos deixadas ao longo das etapas 

fundamentais que se desvelam nas condições precárias de ensino básico tanto para o 

aluno ouvinte quanto para o aluno surdo. Dessa forma, podemos concluir que as 

interações entre profissionais do ensino e da tradução atreladas a escuta contínua das 

necessidades dos estudantes envolvidos gerou importantes insumos que poderão 

beneficiar tanto estudantes surdos como ouvintes em aulas na modalidade EAD.  
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RESUMO: 
Este Relato de Experiência é parte de um pequeno recorte do trabalho de conclusão do curso de 
graduação, realizado como requisito parcial para obtenção do grau de licenciatura em Pedagogia. A 
atividade foi desenvolvida em uma escola pública da Grande Vitória/ES e como objetivo investigar como 
vem sendo feita a abordagem do método resolução de problemas pelos professores no ensino 
fundamental – anos iniciais. O relato é componente dos desdobramentos realizados a partir da pesquisa 
principal e aconteceu na escola Alfa, à experiência narrada foi desenvolvida em uma turma do 3º ano dos 
anos iniciais. Ressaltamos o quanto foi relevante o aprendizado que tivemos sobre a importância de como 
elaborar problemas matemáticos participando do grupo de estudo em Educação Matemática, lugar onde 
esta atividade foi elaborada e a partir dela, nos sentimos desafiadas a motivar os 24 alunos a pensarem 
nas possibilidades de solucionar problemas em parceria com a professora de arte da escola. Esta atividade 
nos permitiu observar e compreender que o professor ao criar situações para que os alunos formulem os 
problemas e depois ofereçam aos seus colegas para tentarem resolver, consente ao aluno um sentimento 
de autoria, autonomia e capacidade.  Percebemos também que manter um clima de interesse e 
descontração serve de incentivo para que os alunos compreendam e se sintam seguros para resolver as 
questões formuladas por seus colegas. 
 
Palavras-chave: ensino fundamental; anos iniciais; matemática; resolução de problemas. 

1.INTRODUÇÃO 

Este relato de experiência tem como foco o tema resolução de problemas matemáticos. 

A escolha desta atividade aconteceu ao perceber que alguns professores da educação 

básica nem sempre utilizam de métodos diversificados para solucionar e elaborar 

problemas. O objetivo foi investigar como é feita a abordagem do método para 

resolução de problemas pelo professor em uma sala de aula do 3º ano do ensino 

fundamental – anos iniciais.   

O interesse contido neste trabalho,  surgiu a partir dos encontros com a professora das 

disciplinas de matemática no Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Espírito 

Santo e do aprendizado sobre a importância de como elaborar problemas matemáticos 

por meio do grupo de estudo em Educação Matemática, lugar onde esta atividade foi 

criada. A partir dela nos sentimos desafiadas a motivar os alunos a pensarem nas 
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possibilidades de formular e solucionar problemas em parceria com a professora de arte 

da escola. O envolvimento nesta atividade contribuiu para nosso crescimento como 

estudante de pedagogia e pesquisadoras. 

1.1 Descrição do problema estudado 

Embora não concordemos totalmente com as avaliações em larga escala, 

compreendemos que parte de seus resultados possam ser levados em consideração e 

podem nortear as reflexões dos professores. Se examinarmos os dados do Sistema de 

Avaliação da Escola Básica – [SAEB] e verificarmos o desempenho de alunos de 2015 na 

Prova Brasil, encontramos que a proporção de alunos que aprenderam o “adequado” 

na competência resolução de problemas, de 5º ano, no ensino da rede municipal de 

Vitória, é de apenas 43%. E os outros 57% não têm aprendido adequadamente? Por 

quê? Essas questões nos inquietaram e nos fizeram refletir novamente sobre a 

necessidade de formação continuada para os professores. 

1.2 Trabalhos Relacionados 

Amparadas em alguns estudos, afirmamos que o tema resolução de problemas vem 

sendo abordado por diversos estudiosos como, Allevato (2014), Barbosa (2015), Brum 

(2015), Dante (2010, Onuchic (2004), Pimentel (2015), Polya (1978), Santos.-Wagner 

(2015), Vale (2015), dentre outros. Todos defendem os benefícios do método e a 

importância de saber abordá-lo junto aos alunos. Alguns desses, estudiosos como: Vale, 

Pimentel e Barbosa (2015) alegam que a resolução de problemas contribui motivando e 

encorajando os alunos quanto as questões investigativas, a tomada de decisões, a 

procura por padrões, o estabelecimento de conexões, a discussão de ideias e a 

identificação de alternativas.  

Entretanto, Brum e Santos-Wagner (2015) apontam uma deficiência na formação do 

próprio professor, quando afirmam que “É preocupante ter estudantes de pedagogia 

com essas falhas conceituais”. Preocupa-nos também os espaços/tempos de: revisar, 

revisitar, reconstruir os conceitos básicos de aritmética, álgebra e geometria, dentre os 

vários conceitos matemáticos com os quais eles irão trabalhar futuramente, depois de 

formados, como professores dos anos iniciais do ensino fundamental. e deverão ensinar 

e explicar esse conceito matemático aos seus alunos. A partir dessa observação, 

percebemos que o maior problema na verdade é como aprendemos a matemática na 
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infância e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, onde a base é formada (CUNHA, 

2004), o gosto pela disciplina e tudo que envolve a matemática pode ser desenvolvido. 

2. METODOLOGIA 

No grupo de estudo em Educação Matemática, elaboramos esta atividade com o 

propósito de incentivar as crianças a criar os próprios problemas. Para colocar em 

prática foram utilizados os seguintes materiais: tampinhas de refrigerantes; plástico 

autoadesivo de cores variadas; papel panamá; 1 moeda de 25 centavos; tesouras; várias 

réguas; lápis; borracha; lápis de cor; diversas figuras geométricas planas para servirem 

de modelo aos alunos; cola branca; tinta guache de várias cores e pincéis.  

A professora de arte iniciou a aula dialogando com as crianças e falando sobre as figuras 

geométricas planas. Logo após, propôs que escolhessem uma figura das que estavam 

disponíveis, para representá-la no papel que seria distribuído. Os alunos traçaram no 

papel um esboço da figura geométrica escolhida. Em seguida receberam  tampinhas 

para colarem sobre o traçado da figura feito no papel. As tampinhas teriam que ser 

distribuídas de forma harmoniosa para servir de acabamento ou preenchimento de toda 

a figura. Os alunos escolheram vários círculos de plástico autoadesivo das cores de sua 

preferência para revestirem a parte interna das tampinhas que ficaram voltadas para 

cima com a finalidade de colori-las. 

Na aula seguinte, pedimos que reproduzissem em uma folha o desenho fiel da arte 

criada levando em conta a quantidade de tampinhas e a distribuição de suas cores. A 

partir daí eles criariam seus próprios problemas de matemática contendo algumas das 

quatro operações, considerando as características do seu trabalho de arte. Os 

problemas foram escritos na primeira pessoa, os alunos se viam na história. Desse modo 

refletimos sobre o quanto é importante para os alunos que as atividades sejam 

contextualizadas de acordo com suas realidades e gostos, tornando-se mais significativo 

e interessante (CARRAHER; CARRAHER; SCHLIEMANN, 2006). Esta foi uma atividade que 

permitiu dar as crianças liberdade e estímulos para criar e argumentar. Foi possível 

perceber quais são as necessidades dos alunos em relação à matemática (para melhor 

entendimento serão apresentados exemplos com fotos nos slides da apresentação 

deste relato de experiência).  

2.1 Participantes da pesquisa, construção e análise dos dados. 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

155 

Os sujeitos que participaram desta atividade foram: 24 alunos do 3º ano e 1 professora 

de arte. Compreendemos que uma abordagem qualitativa foi a que melhor se 

enquadrou na proposição desse trabalho.  

Ao analisarmos as questões criadas por uma aluna do 3º ano, percebemos que ela 

elaborou um problema composto que exigiu a realização de  várias operações.  

Figura 1 - Problema elaborado por aluna do 3º ano 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

“Se eu tenho 20 tampinhas e quero dividir para mim e mais um amigo. Eu fico com 10 e 
ele com 10. E se eu multiplicar as rosas pelas vermelhas? E se eu dividir por 3?  
R: Eu multipliquei por 3 e fiquei com 33”. ( Aluna do 3º ano). 
 
Todavia, esse caso, nos levou a refletir sobre tudo aquilo que devemos considerar ao 

avaliarmos os resultados, levando em conta cada detalhe e buscando saber com os 

próprios alunos como foram traçadas suas estratégias, utilizando os equívocos para 

ajudá-los a reconstruir seus argumentos e táticas.  Finalizamos, com a exposição dos 

trabalhos para os alunos de outras turmas observarem.  

 

 

3. VIVÊNCIAS E APRENDIZAGENS  

Partindo de tal atividade, sugerimos que outras formas de estímulo para criação de 

problemas possam ser oferecidas. De igual modo, entendemos o quanto é importante 

que os professores estimulem os alunos a criar e solucionar corretamente os problemas 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

156 

matemáticos e apresente-os para os colegas resolverem.  A realização desta atividade 

possibilita a eles um sentimento de autoria, autonomia e capacidade. Do mesmo modo, 

criar um clima de interesse e descontração também serve como incentivo para que 

queiram compreender e resolver as questões formuladas pelos colegas. Os alunos 

percebem que não precisam apenas resolver algo feito por estudiosos da matemática, 

mas que também podem ser participantes ativos no processo de criação. 

4. REFLEXÃO, CONHECIMENTO E APRENDIZAGENS. 

Partindo dos depoimentos dos sujeitos envolvidos, faz-se necessário a oferta de cursos 

de formação continuada tanto para professores já em atividade quanto para aqueles 

que estão na graduação, através de disciplinas optativas ou da reformulação do 

currículo do Curso de Pedagogia, destinando uma carga horária maior voltada para o 

ensino da matemática com ênfase em resolução de problemas. Enfim, passamos por 

diversas experiências, acertando e errando. Mas, diante dessa experiência vivida, 

dividimos os problemas, subtraímos as dificuldades, somamos o companheirismo e 

multiplicamos a alegria de compartilhar esses momentos com todos os envolvidos. 

5. CONTRIBUIÇÕES DO GRUPO DE ESTUDO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA NOSSA 

FORMAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

Este Relato de Experiência se fez diante das vivências e práticas obtidas dos conselhos 

que ouvimos de amigos participantes do grupo de estudo em Educação Matemática, 

que nos incentivaram a melhorar nossas práticas, a rever resultados, retomar as coletas 

de dados e até mesmo refazer a atividade de uma forma diferente, buscando o 

crescimento e o aperfeiçoamento quanto à abordagem dos alunos. Portanto, este 

trabalho nasceu inspirado em nossos encontros, por isso sentimos o desejo de reservar 

estas linhas principalmente com o objetivo de registrar toda a nossa gratidão e o quanto 

se fazem necessários, na vida do profissional em formação, participar de grupos de 

estudos e pesquisas em virtude do potencial transformador. 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste Relato de Experiência, focamos em métodos específicos, mesmo sem 

estarmos familiarizadas com o tema, isto foi desafiador. Contudo, a experiência vivida 

nos trouxe grandes lições. Estamos certas que nossa motivação inicial foi suprida por 

intermédio deste trabalho. Queríamos saber como as professoras do ensino 
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fundamental – anos iniciais, abordavam a resolução de problemas junto a seus alunos  

por meio de observações das aulas de matemática. No momento em que estivemos na 

escola constatamos que o método de resolução de problemas que utilizavam era 

“ensinar matemática para resolver problemas”, ou seja, primeiramente aplicavam os 

conceitos contidos nos livros didáticos para depois oferecerem uma lista de problemas 

para que as crianças resolvessem individualmente (ONUCHIC; ALLEVATO, 2004). É 

preciso que haja uma nova forma de abordar a resolução de problemas, utilizando 

materiais lúdicos e propondo questões adequadas e variadas que desafiem e motivem 

os alunos a pensarem. Assim, sugerimos outras variáveis para essa atividade que pode 

ser o uso de imagens, paisagens, recortes de revistas e jornais ou até mesmo palavras 

preferidas pelos alunos, para que a partir dessas influências eles possam criar problemas 

de matemática de sua própria autoria, compreendendo, que esse exercício de criação 

de questões matemáticas favorece a apropriação da leitura, da escrita e da 

interpretação que lhes será tão útil em tantas outras áreas de suas vidas.  Além de 

perceberem que não precisam apenas resolver algo pronto, mas que também podem 

ser participantes ativos no processo de criação de seus próprios problemas 
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RESUMO 
Este relato de experiência descreve a atuação de um licenciando em Matemática no programa de 

Residência Pedagógica e os aspectos mais relevantes da mesma. Sendo a educação, de acordo com a 

opinião pública, a resposta na busca do desenvolvimento humano e tecnológico, alternativas que deem 

aos futuros profissionais de Educação a oportunidade de trabalhar a dicotomia “teoria e prática” são 

muito bem-vindas. As disciplinas de estágio nos cursos superiores, o estágio não obrigatório, o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, etc. são atividades com o mesmo intuito. Todos os 

23 bolsistas de Residência Pedagógica, com período de vigência começando em 01 de agosto de 2018, 

estudantes do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo foram lotados 

na Escola Estadual Prof. Fernando Duarte Rabelo que fica na Praia do Canto, na cidade de Vitória. Este 

relato é baseado num convívio de 6 horas semanais por um período de 6 meses com uma turma de 1° ano 

do ensino médio de uma unidade de ensino que segue o modelo Escola Viva. 

Palavras-chave: Residência pedagógica; Licenciando em matemática; Ensino médio. 

INTRODUÇÃO 

Com a sanção da Lei n° 11.502 de 11 de Julho de 2007, durante o governo do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, foram modificadas as competências e a estrutura organizacional da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Esta passou então a 

subsidiar o Ministério da Educação na formulação de políticas e no desenvolvimento de 

atividades de suporte à formação de profissionais de magistério para a educação básica e 

superior e para o desenvolvimento científico e tecnológico do País. Atualmente a CAPES 

desenvolve outras 12 ações de Formação de Professores da Educação Básica além da Residência 

Pedagógica. 

Todos nós do curso de Matemática do IFES desenvolvemos nossas atividades na Escola 

Estadual Prof. Fernando Duarte Rabelo, que oferece 800 vagas de ensino médio. Essa é uma das 

36 escolas do Espírito Santo que funciona seguindo o modelo de Escola Viva. O modelo já foi 

implantado em outros estados brasileiros como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, 

Ceará, Piauí e Sergipe e tem a proposta de funcionamento em tempo integral, ampliando o 
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tempo de permanência dos jovens no espaço escolar. O período letivo tem a duração diária de 

9 horas e 30 minutos, com refeições incluídas (almoço e lanche). 

A organização curricular dessa escola é constituída pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), assim entendida: Língua Portuguesa, Artes, Educação Física (área de 

Linguagens e códigos); História, Geografia, Sociologia, Filosofia (Ciências Humanas); 

Física, Química, Biologia (Ciências da Natureza) e Matemática; e por outra parte 

diversificada, componentes integradores e também disciplinas eletivas que são 

elencadas a partir da escolha dos estudantes de acordo com seu interesse e aptidão. 

Os professores que atuam no programa têm regime de 40 horas semanais de 

trabalho, por meio de extensão de carga horária especial, em período diurno, 

totalmente cumpridas no interior das respectivas escolas, com carga horária 

multidisciplinar ou de gestão especializada. A seleção desses profissionais é feita por 

meio de processo seletivo e a permanência dos servidores na Escola Viva é condicionada 

à avaliação do seu desempenho, conforme regulamentação própria. 

A carga horária é das 7h30 às 17h, sendo uma hora e vinte minutos para almoço e dois 

intervalos de 20 minutos para o lanche da manhã e da tarde. O almoço e os dois lanches 

são ofertados dentro da escola. 

UMA EXPERIÊNCIA INICIAL  

Depois de termos sido contemplados como bolsistas do Programa Residência 

Pedagógica, foi marcada uma reunião com o coordenador Edmar Reis Thiengo para que 

recebêssemos instruções e direcionamento. Fomos informados da escola na qual 

realizaríamos nossas atividades e sobre quem seria nosso professor supervisor. Fomos 

divididos em 2 grupos. Eu fiquei no grupo supervisionado pela professora Izaura da 

Conceição Malverdi Barboza. Ela é formada em Engenharia Civil e também em 

Matemática. 

Nosso primeiro contato com Izaura foi na véspera do feriado nacional da 

Independência, nesse dia nos reunimos para que ela nos apresentasse o espaço físico 

da escola e a maneira como trabalha. Ela nos mostrou o Currículo Básico da SEDU 

(Secretaria Estadual de Educação), os conteúdos exigidos na prova PAEBES (Programa 

de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo) e o seu guia trimestral de 

aprendizagem. O terceiro documento é individual para cada professor da escola e é 
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desenvolvido em consonância com os dois primeiros. Demos uma olhada no horário 

semanal de aulas e escolhemos um dia da semana para ir à escola desenvolver a 

Residência, eu e outro residente escolhemos a sexta feira pela manhã. Nesse dia havia 

4 aulas com turmas de 1º ano. 

Rico e bem detalhado, o guia de aprendizagem do 3º trimestre usava como 

referências 4 livros didáticos para abordar os conteúdos de Educação Financeira e 

Tributária, Geometria, Grandezas e Medidas e Estatística e Probabilidade. Competências 

e Habilidades que se pretendia desenvolver também eram descritas no guia. Eram 

detalhadas também as Atividades Didáticas (aulas expositivas, atividades em grupos, 

debates, etc), Atividades Didático-cooperativas (atividades na área externa, no 

laboratório de informática, etc.), Atividades Complementares (pesquisas, produção de 

painéis, exibição de vídeos, disciplinas eletivas), os Temas Transversais (ética, 

pluralidade cultural, meio ambiente, mercado de trabalho) e os Valores (solidariedade, 

autonomia, competências acadêmicas, protagonismo, pedagogia da presença, os quatro 

pilares da educação e senso de organização). Os Critérios para Avaliação eram atividades 

escritas, atividades avaliativas individuais, atividades avaliativas em grupo e também o 

rendimento do(a) aluno(a) na prova PAEBES. 

Dentro do conteúdo Educação Financeira e Tributária, a turma do 1ºA que 

acompanhamos estava trabalhando o tópico Juros Simples. Os alunos resolveram listas 

de exercício podendo contar com nossa ajuda; participaram de dinâmicas em grupo na 

resolução de problemas e usaram o laboratório de informática para aprender a montar 

uma planilha no programa Microsoft Office Excel para o cálculo de juros simples 

manipulando as variáveis prazo, capital e taxa. 

Em Geometria, Grandezas e Medidas os estudantes foram dos princípios básicos 

até a área de figuras planas, fechando com a resolução de problemas envolvendo os 

conceitos de perímetro e área. Houve aulas no laboratório de informática para que 

acessassem individualmente ao site Racha Cuca, no qual tinham que tentar todos 

montar a mesma figura com polígonos de um tangram. O aluno que conseguissem 

encaixar as peças da maneira solicitada em menos tempo marcava pontos. 

Voltando ao guia de aprendizagem do 3º trimestre de 2018, uma das atividades 

complementares desenvolvidas por Izaura era disciplina eletiva Como, logo existo!. 
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Essa disciplina era lecionada em parceria com a professora de Izabella Capucho 

Céllia Guimarães que leciona Sociologia. Por meio da gastronomia os estudantes eram 

levados a refletir a respeito de culturas, civilizações, e relações políticas de várias partes 

do mundo. Os temas das aulas eram definidos por continentes que eram estudados (e 

saboreados) um por vez. A disciplina tinha duas aulas disponíveis. Na primeira delas a 

professora Izabella apresentava com o uso de imagens, vídeos e dados estatísticos o 

continente e o alimento que eram o tema do dia. Enquanto isso, na cozinha, a professora 

Izaura fazia a fase inicial do preparo dos ingredientes da receita com o meu auxílio e do 

outro residente (que tinha experiência de trabalho em restaurantes, o que ajudava 

muito). 

Ao fim da apresentação, os jovens eram levados a cozinha para participarem do 

preparo da comida. O grupo da disciplina tinha cerca de 15 alunos, e como as receitas 

geralmente serviam a 2 ou 4 pessoas, eles precisavam recalcular as quantidades de cada 

ingrediente de modo que fosse suficiente para todo o grupo. Assim, eram trabalhados 

proporcionalidade, razão e proporção, etc. Mais do que um prato, a aula entregava 

conhecimentos históricos, geográficos e matemáticos. Das Habilidades e Competências 

a serem desenvolvidas constantes no guia de aprendizagem da disciplina, dou destaque 

a seguinte: Compreender as diferentes culturas como processo de mudanças e 

adaptações, ressaltando que não existe hierarquia cultural, tendo em vista que cada 

contexto possui uma lógica própria de compreensão do mundo. 

Ao fim do trimestre a disciplina culminava em uma Feira Gastronômica–Cultural 

com comidas totalmente preparadas pelos estudantes com enfoque na gastronomia em 

escala global. 

A escola Fernando Duarte Rabelo teve em outubro a Semana Estadual do Livro e 

Incentivo à Leitura, recebendo a visita de ex-alunos que atualmente fazem REP (Ritmo e 

Poesia) para palestrarem a respeito da história do Hip-Hop e organizarem batalhas de 

rima entre si, entre alunos e entre professores. 

A prova PAEBES foi realizada em novembro e contou com a mobilização de toda 

a equipe escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O programa de Residência Pedagógica tem o entendimento de que a formação de 

professores nos cursos de licenciatura deve assegurar aos seus egressos, habilidades e 

competências que lhes permitam realizar um ensino de qualidade nas escolas de educação 

básica, considerando que justamente um dos aspectos mais importantes em relação à formação 

docente é proporcionar ao aluno oportunidades para que desenvolva a capacidade de relacionar 

teoria e prática docente. 

Ao fim do semestre e do ano letivo de 2018 e notando o enriquecimento prático obtido 

com a experiência deste programa como também a de um estágio que desenvolvo em uma 

instituição privada, me sinto mais seguro e me faço ser entendido de maneira mais efetiva. O 

prazer pela Matemática neste curso superior não pode fazer com que a Educação e as 

experiências que envolvam a prática do processo de ensino-aprendizagem (seja por análise, 

observação e/ou intervenção) se tornem subvalorizadas no processo da formação de 

professores. Na atividade de transmitir conhecimento, obter cada vez mais conhecimento não 

deve ser a única preocupação de um educador, mas sim aprimorar a maneira como passa aos 

seus alunos o saber que ele já possui. E para isso o programa de Residência Pedagógica 

subsidiado pela CAPES tem em muito colaborado. 
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RESUMO  
Esse relato traz vivências de um licenciando em Matemática em sua jornada na Iniciação Científica, onde 
se investiga Situações Desencadeadoras de Aprendizagem no processo ensino-aprendizagem do conceito 
de Número na Educação Infantil, em acordo com a abordagem da Atividade Orientadora de Ensino e 
Perspectiva Histórico-Cultural. Como parte das ações, bem como para produção de dados, o licenciando 
foi inserido num curso de extensão ofertado a professores da rede pública que ensinam Matemática na 
Educação Infantil. A equipe executora do curso foi formada por pesquisadores doutores, mestrandos e 
licenciandos, de modo a integrar Pesquisa, Ensino e Extensão. Apresenta-se também a trajetória de sua 
pesquisa até o presente momento, em que os dados produzidos estão em processo de análise, além de 
expor os próximos passos para uma próxima pesquisa no mesmo tema. 

Palavras-chave: Número; Educação Infantil; Perspectiva Histórico-Cultural; Atividade Orientadora de 
Ensino. 

INTRODUÇÃO  

Essa comunicação oral é um relato de experiência num curso de extensão que faz parte 

de uma pesquisa de Iniciação Científica (IC) dentro do Programa Institucional Voluntário 

de Iniciação Científica (PIVIC) e vinculado ao projeto “Educação Matemática na 

perspectiva histórico-cultural: experiências em práticas pedagógicas e formação de 

professores”. Sob o Plano de Trabalho “Situações Desencadeadoras de Aprendizagem 

de Matemática na Educação Infantil”, a pesquisa em questão tem como objetivo 

aprofundar a investigação histórica do conceito de Número - até a concepção do sistema 

de numeração indo-arábico - e acompanhar discussões e ações sobre Matemática na 

Educação Infantil. O Projeto se apoia na perspectiva histórico-cultural e tem como parte 

de suas ações, estudar a teoria adotada; investigar o movimento lógico e histórico do 

conceito numeral abstrato indo-arábico e planejar juntamente com mestrandas ações 

de ensino que constituirão em situações desencadeadoras de aprendizagem (SDA) na 

abordagem deste conteúdo em oficinas no Laboratório de Ensino da Matemática (LEM), 

 
12 Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Vitória 
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bem como realizar investigações sobre Atividades Orientadoras de Ensino (AOE) que 

contribuem para a apropriação do objeto matemático em questão. O curso de extensão 

foi ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

(Ifes) e se caracterizou como curso de formação continuada destinado a professores que 

ensinam matemática na Educação Infantil, ofertado a professores ativos da rede pública 

de ensino. 

O trabalho de Lopes (2009) mostra experiências de formação inicial de professores no 

contexto de um laboratório de ensino de matemática da Universidade de São Paulo com 

licenciandos de diferentes áreas (matemática, física, pedagogia). Nessa experiência, a 

autora coloca em evidência o movimento de formação dos licenciandos a partir da 

demanda de organização de situações de ensino. Os licenciandos acompanhados na 

pesquisa eram incentivados a planejar e desenvolver ações de ensino no laboratório de 

matemática da USP, numa abordagem colaborativa. Essas ações envolviam alunos da 

rede pública e exigia dos licenciandos formas de atuação intencionais e diversas, como 

considerar as necessidades de aprendizagem dos alunos a partir da interação com os 

professores regentes, com o modo de desenvolvimento das aulas e de preparo das 

tarefas, além de avaliarem o conjunto de atos praticados nesse processo numa 

perspectiva coletiva. Assim, o processo de reflexão e elaboração sobre o trabalho de 

ensinar provocava nos licenciandos constantes aprendizagens docentes que ao 

avaliarem dava nova qualidade a futuras ações de ensino. Outro trabalho que destaca o 

processo de aprendizagem da docência como movimento que pode ser apreendido 

quando licenciandos são colocados em atividade de formação (LEONTIEV) é o de Ribeiro 

(2011). Essa pesquisadora evidencia em seus dados o processo de aprendizagem da 

docência de licenciandos de matemática quando são mobilizados a realizarem o 

trabalho de ensinar matemática, contribuindo com ações e operações que levem os 

licenciandos a refletirem e se apropriarem do pensamento teórico sobre o trabalho de 

ensinar. Os dados da pesquisa de Moretti (2007) apontam que a formação numa 

perspectiva coletiva a partir das demandas do trabalho docente, revela desafios na 

escolha de estratégias e instrumentos de ensino e mobiliza a necessidade de apreender 

a história da matemática na abordagem dos conteúdos. A autora mostra que algumas 
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mudanças foram observadas nos dados produzidos pelos professores, como a adoção 

de proposições de situações problemas e momentos coletivos de trabalho em sala de 

aula nos seus planos de ação. Esses indicativos, segundo a autora, mostram mudanças 

no processo de pensar o trabalho de ensinar que ela atribui aos momentos de estudos 

teóricos e práticos possibilitados na formação realizada. Assim, a atividade de ensino do 

professor revela potencial para a constituição do pensamento teórico e prático inerente 

ao trabalho docente. 

Por meio do trabalho pedagógico o professor age intencionalmente numa realidade com 

o propósito de compartilhar a cultura humana com as novas gerações. Para isso, precisa 

se apropriar de instrumentos e formas que favoreçam o processo de mediação dos 

conhecimentos e alcance o objetivo de seu trabalho. Além desses aspectos, a 

abordagem dos conhecimentos numa perspectiva histórico-lógica se torna fundamental 

para não perder de vista a especificidade humana da produção dos conhecimentos, em 

especial, dos conhecimentos matemáticos, foco de nosso interesse. Portanto, o trabalho 

de ensinar não é algo inato, instintivo, mas aprendido e por isso requer ações 

sistematizadas de formação. 

ATIVIDADE ORIENTADORA DE ENSINO E O CURSO DE EXTENSÃO 

Vemos o educador matemático da mesma maneira que Moura (2000, p. 18), como 

“aquele que toma o conhecimento matemático como um projeto humano e procura 

todos os meios de fazer com que os seus educandos adquiram este conhecimento por 

meio de situações de ensino onde quer que a matemática possa estar”. 

Sob essa perspectiva de formação, o autor licenciando foi integrado a uma equipe 

executora de curso de extensão, para trabalhar numa perspectiva colaborativa junto a 

duas mestrandas do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências e 

Matemática (Educimat), sob a orientação e supervisão de nossas professoras-

orientadoras, planejando e desenvolvendo ações de ensino, avaliando as ações e 

considerando as necessidades de aprendizagem dos cursistas: vinte e seis professores 

da rede pública que ensinam Matemática na Educação Infantil. O curso foi realizado no 

segundo semestre de dois mil e dezoito, organizado e executado por integrantes do 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Práticas Pedagógicas de Matemática (Grupem). O 
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cronograma do curso contou com treze encontros presenciais realizados no Laboratório 

de Ensino de Matemática (LEM) e ações de estudos a distância através do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, totalizando oitenta horas, além das interações 

por meio de um grupo de WhatsApp. Os encontros presenciais eram semanais e, nossos 

estudos e planejamentos coletivos se deram no decorrer de cada semana, além das 

discussões prévias e posteriores ao curso. Esse foi o ambiente em que dados da pesquisa 

foram produzidos. 

A partir dos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, Moura (1996) propõe a Atividade 

Orientadora de Ensino (AOE). Essa vertente entende que professor e o estudante têm 

necessidades distintas em relação ao processo de ensino e aprendizagem de 

matemática. A necessidade do professor é ensinar um conteúdo matemático e a do 

estudante é aprender este conteúdo, sua origem, sua utilização e seus procedimentos. 

Assim, “a atividade de ensino do professor deve gerar e promover a atividade do 

estudante. Ela deve criar nele um motivo especial para a sua atividade: estudar e 

aprender teoricamente sobre a realidade” (MOURA et al, 2010, p.90). Utilizamos a AOE 

como proposta teórico-metodológica para o ensino de Matemática nas diferentes 

ações. A escolha desta abordagem teórico-metodológica se deve ao fato desta teoria, 

em especial a Teoria da Atividade proposta por Leontiev, dar unidade ao trabalho de 

ensino do professor e a ação de estudo do aluno. Para planejar estas ações, precisamos 

entender que a AOE apresenta três etapas características de sua estruturação, são elas: 

a síntese histórica do conceito, a situação desencadeadora de aprendizagem e a síntese 

da solução coletiva. Essas etapas foram estudadas e planejadas nas atividades de ensino 

que desenvolvemos nesta pesquisa. 

No curso de extensão pudemos classificar as ações em três eixos: Números, Geometria 

e Grandezas e Medidas. Para essa pesquisa de IC foi feito um recorte, debruçando-nos 

sobre as ações no eixo Números. Nossos estudos sobre o movimento lógico e histórico 

do conceito Número se limitou historicamente até o momento em que os numerais 

indo-arábicos e seu sistema decimal posicional foram, através da adoção e uso, 

reconhecidos por outras culturas e povos como eficientes. Esse estudo teve como base 

o livro Os Números - a história de uma grande invenção, de George Ifrah. No entanto, 
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durante os estudos e diante de alguns questionamentos, outras obras foram 

consultadas, tais como História da Matemática, de Carl Boyer, Maravilhas da 

Matemática, de Hogben, Introdução à história da matemática, do Eves, Conceitos 

Fundamentais da Matemática, de Caraça e História da Matemática - uma visão crítica, 

desfazendo mitos e lendas, da Tatiana Roque. 

Após leitura, estudo e discussão do movimento lógico histórico do conceito, fez-se 

necessário sistematizar de maneira lógica algumas etapas históricas que a humanidade 

percorreu até chegarmos aos numerais que utilizamos nos dias atuais, tais como: 

Quantificação por um senso numérico; controle de variação de quantidade por meio de 

objetos; numeral-corpo; numeral-objeto; registro escrito do numeral-objeto; numeral 

grafado; numeral em cordas; numeral posicionalmente grafado; a casa vazia e, então, 

os numerais indo-arábicos. Por entre essas invenções diversos conceitos permeiam os 

numerais: comparação, conservação, inclusão, sequências, ordenação e agrupamentos. 

Além disso, diversas necessidades humanas movem o homem a criar e desenvolver os 

numerais: controle de quantidades, necessidade de registros, simplificação, eficiência 

de um sistema posicional, os problemas no registro de um sistema posicional; e isso 

desenvolvido em meio a diversas demandas sociais: a troca, o comércio, a dívida, a 

contabilidade, a política, os impostos, as guerras, a economia, os sistemas de produção 

e outras. 

Em geral, no que podemos observar quanto ao ambiente sala de aula na Educação 

Infantil, há um esforço intensivo em fazer uma associação direta entre os numerais indo-

arábicos e as quantidades que eles representam (Figura 2). Às vezes essa prática chega 

a envolver outros elementos matemáticos nas tarefas propostas, sem que esses tenham 

qualquer relação com o conceito a ser explorado (Figura 3). Esse tipo de abordagem 

ignora a gênese do conceito e as necessidades humanas para que o mesmo tivesse seu 

desenvolvimento histórico. Um sujeito sem necessidade, não entra em atividade. 

Conhecendo toda essa dinâmica, o desafio, então, era isolar o conceito matemático a 

ser trabalhado e, com base na história do conceito, elaborar uma Situação 

Desencadeadora de Aprendizagem (SDA) – seja por meio de um jogo, uma história-

virtual ou uma possível situação emergente do cotidiano – a ser proposta aos cursistas 
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de modo que eles vivenciassem a gênese do conceito, gerando a necessidade de se 

aprender tal conceito e ainda os despertar para a elaboração de outras DAS de acordo 

com suas necessidades e contextos escolares, além de aproximá-los de nosso aporte 

teórico. 

Figura 2 – Associação de algarismos indo-arábicos com quantidade de palitos 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa. 

Figura 3 – Formas geométricas sem qualquer relação com os numerais ou com as 
quantidades por eles representadas 

Fonte: Acervo da Pesquisa. 

Durante os encontros presenciais, fazíamos intervenções de modo a colaborar para o 

desenvolvimento do pensamento teórico. Os encontros com suas discussões e 

intervenções foram registrados em arquivos de áudio, vídeo e imagem fotográfica, além 

de registros em diário de campo. Reservamos dois encontros para que os professores 

cursistas elaborassem, uma SDA. Incentivamos para que essa SDA fosse proposta em 
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sala de aula, na Educação Infantil; assim, reservamos outros três encontros para que os 

cursistas apresentassem seus relatos. Quanto à pesquisa de IC, estamos no processo de 

se debruçar sobre os encontros que fazem referência ao eixo Números; identificando as 

intervenções realizadas pelo licenciando autor dessa comunicação para, então, se fazer 

um registro escrito com embasamento teórico e histórico de suas intervenções em 

consonância ao que fora estudado no movimento lógico e histórico do conceito. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os cursos de licenciatura em Matemática formam professores especialistas para 

atuarem a partir do sexto ano do Ensino Fundamental até o último ano da Educação 

Básica. No entanto, há ensino de Matemática desde a Educação Infantil. A partir de 

vivências no Ensino Fundamental II por meio do Programa Institucional Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) e de Estágio, considerando as dificuldades de muitos 

estudantes e tantos que ainda no nono ano se utilizam do registro de numerais 

concretos na Aritmética - recorrendo à correspondência um-a-um, por exemplo - e a 

possibilidade do trabalho docente realizado nos anos que antecedem a introdução de 

um professor especialista não efetivar a apropriação do conceito de numeral abstrato, 

sem o desenvolvimento de um pensamento teórico, fez-se necessário à formação 

integral do futuro professor voltar-se à Educação Infantil e compreender cientificamente 

abordagens metodológicas que melhor contribuem para a apropriação do conceito de 

Número e Numeral, desde os primeiros anos da Educação Básica. 

A integração de doutores, mestrandos e licenciandos se mostra um coletivo rico e 

propício à aprendizagem à medida que as diferentes necessidades de cada um se 

encontram para o desenvolvimento de ações e operações coletivas. A IC faz parte da 

formação inicial do licenciando e as contribuições que essas ações coletivas deram à 

pesquisa de IC se estendem e se ampliam ao considerar que essas ações integram a 

formação do licenciando como professor que ensina Matemática. Esse ambiente de 

pesquisa se apresentou como um espaço que ajuda o licenciando a compreender cada 

vez mais esta formação humana da matemática. Isso nos leva aos nossos pressupostos 

básicos, que defende que o professor se forma em ações juntamente com outros 
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professores, interagindo com seus pares, movidos por motivos tanto individuais como 

coletivos (MOURA, 2000). 

Com os resultados e análises parciais da pesquisa de IC, tendo observado previamente 

que a Pesquisa aponta para um estudo teórico e prático mais aprofundado do tema, o 

autor licenciando estenderá seus estudos por meio de pesquisa que integrará seu 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Nessa, os estudos teóricos serão aprofundados, 

o movimento lógico e histórico do conceito de Número será reorganizado e as SDA serão 

planejadas coletivamente com duas professoras da Educação Infantil que participaram 

ativamente do curso de extensão a que esse relato faz menção. 
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RESUMO 
Este é um relato de uma atividade realizada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) em parceria com o Instituto Federal do Espirito Santo (Ifes) numa escola de ensino fundamental. 
Nela buscou-se observar, através de uma tarefa em grupo sobre frações algébricas, os procedimentos 
mecânicos que são processos onde não é necessário a compreensão de um conceito apenas repetição de 
fórmulas e algoritmos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), trazem que deve-se superar esse tipo 
de processo e também sempre estimular o aluno a desenvolver seu conhecimento. Com esse tipo de 
observação pode-se ter uma ideia, mesmo que superficial, de quais os possíveis significados esses alunos 
conseguem produzir para o conteúdo em questão e assim poder superar possíveis obstáculos no processo 
de aprendizagem. Assim foi possível ter uma melhor ideia de como esses alunos lhe davam com o 
conteúdo de Frações algébricas. 

Palavras-chave: Observação; procedimentos mecânicos; atividade em grupos. 

INTRODUÇÃO     

Esta atividade foi aplicada no segundo semestre de 2018 em uma turma de 8º 

ano do ensino fundamental da escola EMEF Padre Anchieta que localiza-se no município 

de Vitória/ES, pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid).  

A atividade contava com uma lista oito de questões sobre frações algébricas que 

foram selecionadas pelo motivo de que se diferenciavam um pouco do padrão de 

questões que os alunos estavam habituados a resolver em sala de aula. Uma vez que 

acompanhamos algumas aulas anteriores foi possível notar que esses alunos estavam 

muito acostumados a resolver somente um mesmo modelo de exercícios sem nem 

precisar pensar muito. Muitas vezes esses alunos deixavam claro que não conseguiam 

produzir significado para tal conteúdo ou o único significado produzido era o "não sei”. 

“Significado de um objeto é aquilo que efetivamente se diz a respeito de um objeto, no 
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interior de uma atividade. Objeto é aquilo para que se produz significado.” (LINS, 2012, 

p.28). Ou seja, nesse caso, o significado é aquilo que os alunos entendem sobre o 

conteúdo matemático que estão trabalhando. De tal forma, não conseguiam 

compreender o conceito daquilo que estavam desenvolvendo e apenas tentavam 

memorizar um processo para se chegar a solução. “[...] a reprodução correta pode ser 

apenas uma simples indicação de que o aluno aprendeu a reproduzir alguns 

procedimentos mecânicos, mas não apreendeu o conteúdo e não sabe utilizá-lo em 

outros contextos.” (BRASIL, 1998, p.37). Então essas questões exigiam que esses alunos 

possuíssem algum entendimento sobre o conteúdo de frações algébricas. Vale ressaltar 

que essas questões foram desenvolvida por mim, através de observações anteriores na 

sala de aula. Elas não envolviam enunciado interpretativo que pudesse confundi-los, 

pelo contrário, eram questões diretas, relativamente parecidas com as que eles estavam 

acostumados a resolver em sala de aula, apenas uma organização de termos diferentes. 

Buscava-se observar se esses alunos possuíam entendimento sobre frações 

algébricas ou se só repetiam um mesmo processo de algum algoritmo memorizado, o 

qual talvez nem soubessem como funcionava, ou seja, se eles conseguiam realmente 

produzir significado para tal conteúdo. Toda essa atividade foi pensada em prol desse 

norte e durante o seu desenvolvimento, pode-se observar como os alunos reagiam 

diante às questões apresentadas, através das suas dúvidas e do que externavam 

oralmente e nas suas produções escritas. Uma observação desse tipo é importante pois 

ajuda o professor a conhecer os possíveis obstáculos que são envolvidos em 

determinados aspectos da aprendizagem do seus alunos. 

O PLANEJAMENTO DA APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade foi realizada com 18 alunos que dividiram-se em quatro grupos, dois 

grupos com 5 pessoas e dois grupos com 4 pessoas. Ela consistia em uma lista de oitos 

questões sobre frações algébricas. Um fato que é bom pontuar é o de que os alunos 

podiam consultar todo o conteúdo do caderno. E como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais trazem, essa interação coletiva é muito importante e favorece muito o 

desenvolvimento de várias capacidades como saber explicitar o seu pensamento, chegar 

em consenso na busca pela solução, discutir as dúvidas, incorporar soluções, etc.  
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[...] a interação entre alunos desempenha papel fundamental no 

desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e de inserção social. Em geral, 

explora-se mais o aspecto afetivo dessas interações e menos sua potencialidade em 

termos de construção de conhecimento. Ao tentar compreender outras formas de 

resolver uma situação, o aluno poderá ampliar o grau de compreensão das noções 

matemáticas nela envolvidas. (BRASIL, 1998, p.38) 

No total foram utilizadas duas aulas de 50 minutos com o intervalo de uma 

semana entre elas. Então os alunos no final da primeira aula entregaram as listas e na 

outra semana essas listas foram devolvidas para o término da atividade. Inicialmente, 

não era o desejável, mas devido ao calendário escolar muito apertado diante a situação 

de final de ano letivo e também porque a escola começou as aulas um mês atrasado 

devido à um movimento de greve, foi a melhor solução possível e conseguiu-se realizar 

a atividade. 

DESENVOLVIMENTO DA TAREFA 

A aplicação da atividade contou com o suporte de quatro monitores pibidianos13, 

que revezavam-se pelos grupos, observando e auxiliando os alunos durante o processo, 

atuando basicamente como mediadores da tarefa. De acordo com os PCN, mediador é 

umas das funções que o professor deve exercer em sala de aula. “[...] Outra de suas 

funções é como mediador, ao promover a análise das propostas dos alunos e sua 

comparação, ao disciplinar as condições em que cada aluno pode intervir para expor sua 

solução, questionar, contestar.” (BRASIL, 1998, p.38).  

A divisão dos grupos (Figura 1) foi deixada a cargo dos próprios alunos. Depois 

de feita foi entregue uma lista com as questões para cada grupo. 

 

Figura 1 – Alunos organizados em grupos 

 
13 Alunos que fazem parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

176 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

No primeiro momento pode-se observar que nenhum dos grupos dividiram 

responsabilidades entre os integrantes, mas havia a participação de quase todos os 

membros, um ou outro que não queriam participar. No decorrer da atividade surgiam 

discussões entre os alunos sobre quais os processos poderiam ser utilizados para se 

chegar a solução e também surgiam os questionamentos sobre o porquê de usar tal 

método.  

Decorridos alguns minutos notou-se que os alunos não estavam conseguindo 

avançar na primeira questão proposta explicitada na Figura 2: 

Figura 2 – Primeira questão 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Nessa questão os alunos tiveram uma certa dificuldade pois não conseguiam 

“fatorar duas vezes seguidas”, as questões que geralmente resolviam envolvia quase 

sempre somente um processo de fatoração. Com isso muitos conseguiam colocar a 

expressão com o “𝑥” em evidência “𝑥(𝑦² −  𝑧²)” mas paravam por aí, sem perceber 

que era possível fatorar uma segunda vez. Assim, os monitores começaram a intervir 
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mais com indagações sobre o desenvolvimento dessa questão, tentando assim fazer 

esses alunos refletirem sobre as possibilidades que poderiam ser feita nessa questão. 

Ao longo da atividade foi percebido que muitos alunos tinham dificuldades com 

as quatro operações básicas, outros tinham dificuldades com frações e também não 

conseguiam produzir significado para as expressões algébricas. Alguns alunos falavam 

que não conseguiam fazer contas com letras, referindo-se as operações algébricas. 

Também diziam que não entendiam muito bem o conteúdo. Quando questionado sobre 

o porquê de então ele ter conseguido fazer exercícios anteriores no caderno, um aluno 

disse que conseguia resolver os exercícios no caderno porque era tudo parecido e que 

só sabia fazer se fosse naquele modelo de exercício. De tal forma pode-se observar que 

esse aluno não produziu significado para o conteúdo, ele apenas se apoiou em processos 

mecânicos, que mesmo sem entender o que se está fazendo, era satisfatório para ele 

apenas chegar numa solução. Só que esses processos eram limitados a um único modelo 

de exercício, como ficou claro na quarta questão ilustrada na Figura 3. 

Figura 3 – Quarta questão 

 

Fonte: Acervo pessoal 

A expressão do numerador é um Trinômio Quadrado Perfeito (TQP), logo pode 

ser fatorado, só que os alunos não conseguiam entender isso como um trinômio 

quadrado perfeito pelo simples fato de que para eles isso só seria um TQP se o termo 

“2𝑎𝑏” fosse o “termo central” do polinômio. Ao serem questionados do porquê aquilo 

não ser um TQP os alunos se justificaram mostrando anotações do caderno onde todas 

as questões que fizeram eram do mesmo modelo e onde os termos que estão elevado 

ao quadrados localizavam-se nas extremidades do polinômio. Com isso, observou-se 
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que os alunos também não conseguiram produzir significado para esse tipo de produto 

notável, apenas baseavam-se na organização dos termos.  Ou seja, eles não conseguiam 

entender como que a fatoração funcionava, muitos até faziam alguns exercícios no 

caderno, mas de uma forma puramente mecânica (por reprodução/repetição).  

Todavia o que chamou mais a atenção foi, depois que os monitores explicaram 

que aquela expressão era um produto notável e que eles poderiam fatorá-la, o 

procedimento adotado para a fatoração. Segundo eles funcionava do seguinte modo: 

Pega-se os valores da ponta (o primeiro e terceiro termos do polinômio), extrai a raiz 

quadrada, e o resultado coloca-se dentro dos parênteses com o sinal e eleva-se ao 

quadrado, de acordo com a explicação de um dos alunos. Basicamente o que ele quis 

dizer é que se tem o trinômio “𝑎² +  2𝑎𝑏 +  𝑏²”, então traça-se a raiz quadrada no “𝑎²” 

e no “𝑏²”, o resultado disso, que seria “𝑎” e “𝑏”, põe-se dentro dos parênteses com o 

sinal do termo do meio, logo “(𝑎 +  𝑏)²”. No caso seria a resposta correta, mas somente 

nesse tipo de caso, somente nessa organização de termos, um caso muito específico. O 

que mostra a maneira puramente mecânica que esse aluno agia. Mas não era só esse 

aluno, outros alunos também esbarram nisso. Eles extraíam a raiz quadrada do primeiro 

termo e do terceiro termo, só que nesse caso o primeiro termo era o “2𝑎𝑏”, e paravam 

por aí, pois não sabiam mais o que fazer com “√2𝑎𝑏”. Nesse momento nem mesmo com 

o auxílio dos monitores os alunos conseguiam entender a questão. Então os grupos 

deixaram a questão e tentaram fazer as outras. Por fim, depois que os monitores 

salientaram que eles poderiam inverter a ordem dos termos, foi que os alunos 

conseguiram resolver a questão.  

Houve algumas outras situações que pôde-se observar durante a aplicação dessa 

tarefa, mas o que ficou mais evidente é que muitos desses alunos se apoiavam em 

procedimentos puramente mecânicos para o desenvolvimento dessas questões, o que 

sinaliza que esses alunos possuem certas dificuldades em produzirem significados para 

esse conteúdo matemático. Mas não foi só isso, a falta de uma base curricular também 

foi outro obstáculo observado. Muitos desses alunos chegam no oitavo ano do ensino 

fundamental, com muita dificuldade com as quatro operações básicas, principalmente 
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multiplicação e divisão, e tudo isso dificulta mais ainda para que esses alunos consigam 

produzir significados e consigam desenvolver um conhecimento pleno. 

Ao término da segunda aula referente à atividade, nem todos os grupos 

conseguiram fazer as oito questões, mas todos os grupos mostraram-se empenhados 

em resolvê-las. A interação dos integrantes dos grupos foi algo positivo. Pode-se 

observar que essa divisão estimulou muito a participação dos alunos. A troca de ideias, 

de pensamentos sempre é importante para os alunos, os quais sinalizaram que também 

gostaram de trabalhar em conjunto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisar quantas questões esses alunos acertaram ou erraram não era o objetivo 

dessa atividade, até porque seria uma análise bem rasa. Em números absolutos um 

grupo acertou 75%, outro 50%, outro 25% das questões e ainda teve o quarto grupo que 

não entregou a atividade. São apenas estatísticas frias que não servem muito para o 

intuito dessa atividade que sempre foi o de observar qual o grau de entendimento esses 

alunos possuíam, como lidavam diante as questões e pode-se observar isso durante a 

aplicação da tarefa.  

Diante tudo, em cada uma das oito questões foi possível observar que esses 

alunos, não todos, possuíam muitas dificuldades em produzir significado conceitual para 

o conteúdo de frações algébricas. Muitos alunos mostravam não saber o que significa o 

termo algébrico, e criavam determinada resistência as representação de letras nessas 

expressões. 

Durante toda a aplicação da atividade foi observada um forma puramente 

mecânica de resolução, processos decorados, de memorização, casos específicos de 

resolução. Esses alunos mostravam que não conseguiam produzir significado conceitual 

para o conteúdo. As questões selecionadas não envolviam enunciados interpretativos, 

era algo direto, só diferenciava mesmo a organização dos termos, ou fatorar mais de 

uma vez, e ainda pode-se consultar todo o conteúdo que os alunos tinham no caderno. 

Essa forma mecanicista que foi observada nesses alunos durante o desenvolvimento 

dessa tarefa é algo muito limitado, ela não permite o aluno entender o processo por trás 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

180 

do conteúdo, e sem entender o aluno não consegue desenvolver um conhecimento 

pleno sobre aquilo. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais está bem claro que sempre tem-se que buscar 

superar essa mera memorização de regras e algoritmos e fugir desses procedimentos 

mecânicos que limitam de forma desastrosa o ensino da matemática. Pois para o aluno 

desenvolver um determinado conhecimento ele tem que ter o entendimento do que 

está fazendo. Onde “um conhecimento só é pleno se for mobilizado em situações 

diferentes daquelas que serviram para lhe dar origem.” (BRASIL, 1998, p.36). 
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RESUMO 
Este trabalho trata-se de um relato de experiência do programa Residência Pedagógica (RP), no qual é 
desenvolvido em regime de colaboração com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação com as 
Instituições de Ensino Superior. Este programa organiza projetos institucionais articulando com a 
proposta pedagógica das redes de ensino que receberam os seus licenciandos. Neste relato iremos propor 
reflexões de uma prática pedagógica realizada em turmas da 1° ano do ensino médio que teve por objetivo 
discutir questões relacionadas à permanência, evasão escolar e fatores que podem influenciar o processo 
de ensino-aprendizagem nessa etapa de escolaridade, além disso, mencionar ações desenvolvidas em 
diferentes escolas. Essas práticas pedagógicas foram desenvolvidas pelas professoras regentes das turmas 
e contou com a colaboração da estagiária residente nas discussões e reflexões coletivas com os 
estudantes sobre temas relacionados a questões sociais que podem influenciar o aprendizado nas aulas 
de educação matemática. 

Palavras-chave: Residência Pedagógica; Permanência Escolar; Evasão Escolar; Educação Matemática.  

INTRODUÇÃO 

O programa de residência pedagógica objetiva alinhar teoria e prática dos licenciandos, 

aperfeiçoando suas ações na escola, por meio de atividades que contribuam de forma 

significativa no processo de formação enquanto residentes e futuros professores. Ao 

refletirmos sobre a permanência e evasão escolar, observamos que os fatores sociais 

são apontados como causa determinante nesse processo. Nesse sentido, o fator 

desemprego é um fator preponderante, pois obriga o estudante a buscar alternativas 

de sobrevivência, deixando a escola em segundo plano; além disso, famílias 

desestruturadas, a falta de perspectiva dentre outras questões que fazem parte do 

cotidiano dos adolescentes os afasta da escola. Diante dessa realidade, a escola acaba 

por assumir o papel principal de incentivar a permanência desses alunos efetivamente. 

Trataremos aqui de algumas atividades realizadas em sala de aula que buscam fomentar 

reflexões sobre esses fatos, além de estudos e pesquisas sobre a temática, tomando por 

base os estudos de Arroyo (1993) e Zago (2011) que apontam para as questões 

familiares e principalmente a necessidade do trabalho como forma de sustento, como 

fatores exógenos. 
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EVASÃO E PERMANÊNCIA ESCOLAR  

De acordo com estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o índice de evasão escolar é maior entre os estudantes do Ensino Médio. Tais 

pesquisas mostram que os alunos abandonam a escola por não terem bom desempenho 

escolar e por diversos fatores sociais. 

No Brasil, é responsabilidade do Estado e da família a entrada e a permanência do aluno 

na instituição educacional, amparada pela lei e diretrizes e bases da educação (LDBE), 

Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que em seu Art. 2º afirma: 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 

Observamos que o Estado e família tem um papel fundamental no desenvolvimento 

geral do estudante e a escola tem uma função prioritária e relevante na busca de 

transformações em relação à permanência e abandono escolar.  

De acordo Arroyo (1997), a evasão escolar acontece por causas diversas e na maioria 

das vezes é de responsabilidade da escola, porém esta possui dificuldade em estabelecer 

a dinâmica necessária entre familiares, professores e alunos que contribuirá na possível 

resolução dessas questões. 

A escola atual deve se preparar e realizar ações para auxiliar os alunos, principalmente 

aqueles que historicamente vivem à margem da sociedade, que se mostra incoerente e 

injusta, visto que as oportunidades não são iguais para todos. Para tanto, é preciso 

professores que sejam capazes de inovar e transformar sua sala de aula em um lugar 

atrativo e estimulador. 

Observa-se que a evasão escolar culmina num problema para a própria sociedade, 

tornando dessa forma um ciclo vicioso. Identificar as causas e trata-las é uma 

necessidade urgente. 
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

O objetivo da prática pedagógica foi promover a discussão e reflexão coletiva com os 

estudantes dos 1º ano do ensino médio sobre a permanência, evasão escolar e fatores 

sociais que podem influenciar o abandono e desinteresse dos estudantes pelas aulas de 

matemática. Essa prática pedagógica foi motivada pela equipe pedagógica da E.E.E.F.M 

- Escola Estadual Francisca Peixoto Miguel na jornada de planejamento pedagógico (JPP) 

ao identificar o alto índice de evasão escolar nos 1° anos do Ensino Médio. A equipe 

pedagógica da escola buscou juntamente com os professores ações a serem 

desenvolvidas com intuito de reduzir os altos índices de evasão escolar e garantir a 

permanência no ambiente escolar. 

Esse olhar pedagógico e essas ações me despertou interesse por este estudo, pois em 

escolas diferentes no qual foi realizada a residência pedagógica foi desenvolvido ações 

semelhantes. A E.E.E. M Professor Fernando Rabelo Duarte desenvolve o modelo de 

“Escola Viva” que inclui uma metodologia de práticas educativas como o acolhimento, 

tutoria e pedagogia da presença que fazem toda a diferença para os alunos com 

problemas sociais. 

Tais ações valorizam o estudante, pois trabalha neles uma reflexão de futuro para seus 

sonhos, projetos e escolhas e ajuda os alunos a serem protagonistas de sua própria vida. 

Destaco a resiliência um tema trabalhado pelos professores nesse momento da vida dos 

estudantes que determinará o futuro e suas escolhas mesmo diante de fatores de risco 

sociais. Nessa perspectiva nota-se que o diálogo é uma ferramenta para o uso da equipe 

pedagógica com professor, aluno e família. 

As ações descritas promovem a aprendizagem significativa, que: 

 

 

 

[...] implica proceder a uma representação interna e pessoal dos conteúdos 
escolares, estabelecendo relações substantivas entre o novo conteúdo de 
aprendizagem, conhecimentos e esquemas prévios e cria-se uma nova 
representação ou conceituação. Nesta perspectiva, a aprendizagem não é um 
processo linear de acumulação de conhecimentos, mas uma nova 
organização do conhecimento, que diz respeito tanto ao “saber sobre algo” 
(esquemas conceituais) como o “saber o que fazer” e, ainda, como “com o 
que se sabe” (esquemas de procedimentos) e o “saber quando utilizá-lo” 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

184 

(conhecimentos sobre em que situações usar o que se sabe). A aprendizagem 
implica, portanto, uma mudança e uma transformação do conhecimento 
(DUK, 2006, p. 175). 

Buscaremos relatar uma prática pedagógica desenvolvida em uma das escolas na qual 

tive a oportunidade de vivenciar essa experiência. 

A atividade desenvolvida pela professora na aula de Matemática na primeira semana do 

ano letivo de 2019 e ocorreu em três etapas; 

Na primeira etapa a professora discutiu com as estudantes questões relacionadas a 

evasão escolar. Os alunos responderam as seguintes perguntas: 

O que significa Evasão Escolar? 

Quais os fatores que influenciam para que a evasão escolar ocorra? 

Quais fatores que contribuem para a permanência dos alunos na escola? 

Em relação a primeira pergunta, a professora registrou os fatores apresentados pelos 

alunos para a visualização coletiva.  As respostas dos estudantes foram colocadas no 

quadro, como mostra foto a seguir: 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

Na segunda etapa da prática pedagógica a professora passou um vídeo de sensibilização 

sobre a temática. Antes de passar o vídeo solicitou aos alunos que escrevessem frases, 

palavras, impressões do que estavam assistindo. O vídeo tem acesso livre e está 

disponível no link abaixo: 
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Fonte: Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cinIaODneJo 

Após a visualização do vídeo os estudantes compartilharam suas impressões e associou 

o vídeo com tema da primeira etapa da aula prática a discussão sobre “evasão escolar”.  

Na terceira etapa a professora apresentou um vídeo que trazia na reportagem o 

exemplo de um estudante que superou suas dificuldades sociais e conseguiu a 

aprovação em três universidades federais. 

Fonte: Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=2K-7iNVER6w 

A partir dessas visualizações, as frases e palavras que os alunos escreveram e 

mencionaram foram colocadas no quadro pela professora finalizando o assunto e 

motivando os alunos a serem protagonistas se suas próprias vidas e atitudes 

acadêmicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=cinIaODneJo
https://www.youtube.com/watch?v=2K-7iNVER6w%0D
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Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A residência pedagógica contribui de maneira consistente e importante na formação 

profissional, o refletir e o pensar na prática dos professores regentes é um lugar 

privilegiado para o licenciando, pois estimula e torna visíveis as dificuldades e desafios 

a serem encontrados no ambiente escolar.  

Os professores nas escolas devem também realizar ações com o objetivo de contribuir 

para que os estudantes permaneçam na escola. Percebemos que as metodologias que 

funcionam em algumas escolas devem ser implementadas para as demais escolas, 

principalmente sendo da mesma rede de ensino. 

As atividades desenvolvidas favorecem o diálogo de forma a valorizar a vida dos alunos 

em suas particularidades. Observamos que as dificuldades acontecem com os 

estudantes em suas escolhas diárias são influenciadas por questões sociais que 

determinará o seu futuro. 

Assim para formar cidadãos que exerçam seu papel na sociedade, é necessário o cuidado 

dos órgãos competentes na busca da redução da evasão escolar. Diante disso, essa 

temática abordada é meta de todos e a permanência nas escolas virá como 

consequência de um trabalho feito em equipe. 
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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo apresentar uma experiência realizada com alunos da 1ª série do ensino médio 
de uma escola pública, que tinha como finalidade avaliar os resultados da aprendizagem de homotetia, 
pelo uso do software de geometria dinâmica Geogebra. Descreve-se a aplicação de atividades elaboradas 
segundo o modelo de van Hiele do pensamento geométrico, desenvolvidas no intuito de verificar quais 
os benefícios para a aprendizagem que esta metodologia aliada a uma ferramenta tecnológica 
proporcionam. Para isso, utilizou-se um processo de aprendizagem que explorava a visualização 
geométrica, onde os conceitos foram construídos gradativamente a partir de conhecimentos prévios e 
mediante a manipulação de construções no software Geogebra. Observou-se ao longo das aulas, que os 
alunos se sentiram motivados e avançaram nos níveis cognitivos previstos por van Hiele. A prática adotada 
favoreceu uma postura ativa dos alunos, resultando na efetiva aprendizagem da homotetia e ainda 
proporcionou a aplicação prática da semelhança de triângulos, paralelismo, congruência e teorema de 
Thales, enriquecendo ainda mais a aprendizagem. 

Palavras-chave: Homotetia; modelo de van Hiele; Geogebra; tecnologias; ampliação de figuras. 

INTRODUÇÃO 

A matemática foi desenvolvida ao longo dos séculos para atender necessidades 

humanas. Grande parte de seus conceitos foram pensados para resolver problemas 

práticos ou representar situações vivenciadas pelo homem. É inegável a importância 

desta ciência para a compreensão do mundo e das questões sociais, historicamente e 

nos dias atuais, e para a formação de um cidadão crítico (BRASIL, 2018, p. 265). 

Pensando na formação crítica do aluno e na necessidade de representação do mundo, 

a geometria possui grande importância. Sem o estudo de geometria, algumas 

habilidades importantes para a formação do cidadão não serão adquiridas e o aluno não 

será capaz de resolver problemas da vida que dependem da geometria (LORENZATO, 

1995, p. 5). A geometria é a área da matemática onde mais facilmente se identifica a 

representação do mundo e, por isso, sua utilidade prática é evidente. 

A geometria é dinâmica e, muitas vezes, o uso de métodos de ensino e aprendizagem 

tradicionais é insuficiente para que o aluno compreenda os conceitos geométricos. 

Desta forma, o uso de tecnologias digitais nas aulas de geometria favorece a 

aprendizagem, mediante processos de investigação, argumentação e manipulação 

nestas ferramentas. 
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Os alunos que atualmente frequentam a escola fazem parte de uma geração que nasceu 

em meio a tecnologia e durante seu crescimento, vivenciaram as transformações que 

ela proporcionou ao mundo. A maioria dos alunos lida com ferramentas digitais 

cotidianamente e isso influencia o seu modo de pensar e raciocinar (PRENSKY, 2001, p. 

1). Muitos dos problemas vivenciados nas escolas provêm do fato de os professores, 

oriundos de uma geração anterior a era digital, pensarem de forma distinta dos alunos. 

A tecnologia formou alunos mais dinâmicos, que assimilam informações rapidamente e 

que gostam de ser estimulados (PRENSKY, 2001, p. 2). E é neste novo contexto escolar 

que se devem amparar as pesquisas de educação matemática. É preciso refletir sobre 

métodos de ensino que atendam às necessidades desta nova geração de alunos. 

Ainda que a maioria dos alunos tenha acesso direto a tecnologias, ainda se encontram 

nas escolas alunos que, por dificuldades diversas, não têm contato com estas 

ferramentas. Pensando nisso, inserir a tecnologia nas aulas de matemática é muito 

importante, pois ao mesmo tempo em que as ferramentas transformam os conceitos 

matemáticos em objetos dinâmicos, estimulando a aprendizagem dos alunos que já 

utilizam tecnologia em suas vidas, é uma forma de oportunizar o acesso dos alunos que 

não a utilizam e promover uma inclusão digital. 

Pensando no ensino de geometria através de ferramentas digitais, encontram-se 

disponíveis diversos softwares gratuitos. Um software de geometria dinâmica é o 

Geogebra. Além de gratuito, possui inúmeras funcionalidades como construção de 

gráficos, figuras planas e espaciais, entre outros, e diversas ferramentas de 

manipulação. Porém, o simples uso deste software, sem uma boa metodologia não será 

suficiente para promover a aprendizagem eficaz dos estudantes. 

O Modelo de van Hiele do pensamento geométrico é uma metodologia voltada para o 

ensino de geometria. Este modelo leva em consideração o nível de aprendizagem nos 

alunos. O casal van Hiele apresentou cinco níveis de desenvolvimento cognitivo: 

visualização (raciocínio por meio de considerações visuais), análise (análise informal de 

características através da observação e manipulação), dedução informal (formação de 

definições abstratas, percebendo-se relações entre propriedades), dedução formal 

(desenvolvimento de afirmações formais a partir de outras) e rigor (compreensão de 
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estruturas com alto grau de rigor) (KALEFF, 1994, p. 25-26). O aluno, conforme constrói 

seu conhecimento, vai avançando de nível, sem retroagir, indo da simples visualização 

até o conhecimento do conceito com todo o rigor matemático (KALEFF, 1994, p. 24). 

Para o ensino eficaz de conceitos geométricos, é importante aliar uma metodologia 

adequada com ferramentas de ensino diferenciadas, e é isso que este artigo propõe. 

Apresentamos a seguir uma experiência vivenciada em sala de aula onde se construiu o 

conceito geométrico de homotetia, bastante presente no mundo tecnológico e de 

grande importância, pela manipulação do software Geogebra, orientados por atividades 

elaboradas à luz do modelo de van Hiele. 

METODOLOGIA E PÚBLICO ALVO 

O presente artigo surgiu a partir de uma experiência didática realizada com alunos da 1ª 

série do Ensino Médio de uma escola pública. A turma era composta por 35 alunos. Para 

a experiência didática, foram elaboradas e aplicadas 7 atividades que possibilitaram o 

avanço dos níveis cognitivos e a construção gradativa dos conceitos. Os níveis cognitivos 

alcançados com as atividades foram visualização, análise, deduções informal e formal. 

Para realização das atividades, exigiu-se como pré-requisito o conhecimento de razões 

e proporções, paralelismo, congruência, teorema de Thales e semelhança de triângulos. 

Estes conhecimentos foram discutidos em aulas anteriores a esta sequência didática. As 

atividades foram desenvolvidas no laboratório de informática da escola, onde os alunos, 

em dupla, manipularam o software Geogebra e resolveram as atividades propostas para 

construir o conceito formal de homotetia. As atividades foram realizadas em 7 aulas de 

55 minutos. 

Os resultados foram avaliados de forma qualitativa, mediante as observações em sala 

de aula e do desempenho dos alunos nas resoluções das atividades propostas. 

 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS E RESULTADOS 

As atividades que serão apresentadas foram baseadas no modelo de van Hiele, 

explorando desde a visualização até a dedução formal dos conceitos geométricos. Por 

meio delas, foi construído o conceito formal de homotetia. Estas atividades visavam 
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complementar a aprendizagem de geometria plana, reunindo conceitos importantes, 

trabalhados anteriormente, para a construção da homotetia de figuras planas. 

Iniciamos a aula com uma revisão dos conceitos pré-requisitos e apresentação da 

proposta didática. Verificou-se que os alunos conheciam exemplos de ampliação e 

redução de figuras, mas não os reconheciam como um processo matemático.  

Na segunda aula, realizou-se a Atividade 1 que constava em apresentar aos alunos 

retângulos em malha quadriculada para que, utilizando o conceito de semelhança e a 

proporção dos lados, reconhecessem quais retângulos seriam semelhantes ao retângulo 

G, representados na Figura 1. Os alunos analisaram também o processo de ampliação 

dos retângulos, concluindo que apenas os retângulos semelhantes (com lados 

proporcionais) seriam ampliações do menor e que os demais haviam “deformado” o 

retângulo original. Concluímos as discussões com a Atividade 2 que explorava a relação 

entre a ampliação de figuras e a ferramenta zoom, disponível no computador e celular. 

Os alunos concluíram que as imagens ampliadas pelo zoom eram semelhantes aos 

originais, caso contrário, as ampliações seriam deformadas. Os níveis cognitivos 

alcançados nesta aula foram visualização e análise. 

Figura 1 – Atividade 1: análise de retângulos semelhantes 

 

Fonte: O autor 

Na terceira aula, foi realizada a Atividade 3 onde os alunos analisaram as propriedades 

de dois triângulos construídos no Geogebra, sabendo que o maior se tratava de uma 

ampliação do menor. Os alunos compararam ângulos e lados correspondentes, 

verificando que os ângulos correspondentes eram congruentes e os lados 

correspondentes proporcionais, e, portanto, concluíram que os triângulos eram 

semelhantes. Após estas considerações, foi pedido aos alunos que reexibissem as 

construções que estavam ocultas no Geogebra e o processo de homotetia foi exposto e 
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analisado, evidenciando que o triângulo menor foi ampliado. Os níveis cognitivos 

alcançados foram visualização, análise e dedução informal. 

Figura 2 - Atividade 3: analisando propriedades das figuras 

 

Fonte: O autor 

Na quarta aula, foi realizada a Atividade 4, que constava em apresentar formalmente a 

definição de homotetia como uma função afim que a cada ponto P faz corresponder o 

ponto P’ tal que OP´ = k.OP, onde k é denominada razão de homotetia. Além disso, 

apresentou-se os elementos da homotetia (centro de homotetia, figura original, figura 

homotética e razão k), bem como as propriedades dos polígonos homotéticos, já 

percebidas pelos alunos nas atividades anteriores: figuras homotéticas são 

semelhantes, seus lados correspondentes são proporcionais e paralelos e os ângulos 

correspondentes são congruentes. O nível cognitivo alcançado foi dedução formal. 

Na quinta aula, foi realizada a Atividade 5, que apresentava uma construção manipulável 

de homotetia de triângulos no Geogebra. Usando a ferramenta controle deslizante os 

alunos deveriam aumentar e diminuir a razão de homotetia, percebendo o que ocorria 

com a figura homotética quando a razão era k<0, 0<k<1 e k>1. Com a ajuda do professor, 

os alunos perceberam que se k>1, a imagem é maior que o objeto e a homotetia é uma 

ampliação; se 0<k<1, a imagem é menor que o objeto e a homotetia é uma redução; se 

k<0, a imagem corresponde a uma homotetia de razão positiva seguida de uma rotação 

de 180o em torno do centro da homotetia. Os níveis cognitivos alcançados foram 

visualização, análise e dedução informal. 

Figura 3 - Atividade 5: figuras homotéticas geradas com variação da razão de homotetia 
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Fonte: O autor 

Na segunda parte da Atividade 5, os alunos utilizaram as ferramentas ângulo e distância 

do Geogebra para destacar os ângulos e medidas dos lados do triângulo original e o 

homotético. Com isso, variando o valor da razão k de homotetia, verificaram que as 

propriedades das figuras homotéticas estudadas na aula anterior se mantinham válidas, 

mesmo para razões diferentes. Ao final desta aula, realizou-se uma discussão sobre a 

prova das afirmações e os alunos consideraram que a manipulação já se tratava de 

prova, mas destacamos que era necessária uma demonstração formal, utilizando 

conceitos matemáticos. Esta demonstração foi apresentada aos alunos na aula seguinte. 

Os níveis cognitivos alcançados foram visualização, análise e dedução informal. 

Figura 4 – Atividade 5: análise das propriedades de figuras homotéticas 

 

Fonte: O autor 

Na sexta aula, todas as observações dos alunos foram reunidas e demonstradas. Partiu-

se do conceito de homotetia que faz um ponto P corresponder a um ponto P´ tal que 

OP´= k.OP, sendo O o centro da homotetia. E mediante aplicação de semelhança de 

triângulos e do teorema de Thales, provou-se formalmente que as figuras homotéticas 

são semelhantes, logo seus lados correspondentes são proporcionais com razão igual à 

razão de homotetia, ângulos correspondentes são congruentes e ainda se provou uma 

propriedade não observada pelos alunos: lados correspondentes são paralelos. O nível 

cognitivo alcançado foi dedução formal. 

Figura 5 – Atividade 6: demonstração das propriedades de homotetia 
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Fonte: O autor 

Na sétima aula, trabalhou-se a Atividade 7 que constava na construção pelos alunos de 

figuras homotéticas a um quadrilátero, utilizando o Geogebra, com razões k = 2 e         k 

= 1/2. As construções foram realizadas de acordo com a orientação do professor e 

utilizando a definição, os elementos e propriedades da homotetia. Os níveis cognitivos 

alcançados foram visualização, análise e dedução informal. 

Figura 6 – Atividade 7: construção de figuras homotéticas 

 
Fonte: O autor 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mundo passou por grandes mudanças nas últimas duas décadas em virtude do avanço 

tecnológico e essas mudanças refletem no processo de ensino. O perfil dos estudantes 

que frequentam as escolas está mudado, mais dinâmico, com processo de raciocínio 

diferenciado. O ensino de matemática precisa ser renovado para atender esse novo 

público e, para isso, é necessária a inclusão de recursos tecnológicos nas aulas de 

matemática. As aulas de geometria se tornam muito mais dinâmicas e atrativas quando 

trabalhadas com softwares e construções feitas no computador. 

Buscou-se apresentar com este relato de experiência, uma vivência diferenciada e bem-

sucedida do uso de tecnologia aliada a uma metodologia adequada no ensino de 

homotetia. As construções e manipulações proporcionadas pelo Geogebra e propostas 

nas atividades elaboradas segundo o modelo de van Hiele enriqueceram a 

aprendizagem, tornando claras as propriedades das figuras e permitindo a aquisição de 
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conhecimento de forma mais dinâmica. A medida que realizavam as atividades e 

refletiam sobre as análises propostas, os alunos avançavam de nível cognitivo e se 

sentiam estimulados para continuar os estudos e construir novos conhecimentos. Como 

todas as atividades foram orientadas pelo professor, todos os alunos conseguiram 

atingir os níveis cognitivos esperados em cada atividade. 

Esta experiência possibilitou a descoberta de um recurso pedagógico, que possibilita a 

aprendizagem dos alunos e contribui para a formação de cidadãos críticos, além de ser 

um meio de inclusão digital para alunos que não têm acesso a tecnologia. 
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RESUMO 
O trabalho apresentado consiste em um relato de experiência de uma atividade realizada com alunos do 
terceiro ano do ensino médio, utilizando o modelo educacional híbrido, que é um novo método que liga 
tecnologia e educação. O objetivo deste trabalho é conceituar o ensino híbrido, relacionando-o a 
formação de professores, bem como seus benefícios e, por fim, relatar uma prática em sala de aula 
pautada nesse modelo educacional. O modelo possui várias vertentes e ferramentas, e dentre elas, foi 
utilizada a sala de aula invertida, na qual o aluno estuda os conteúdos em casa e pratica em sala de aula 
atividades, uso o momento para sanar dúvidas e complementar o aprendizado. Neste contexto o 
professor tem papel de mediador, abrindo discussões com os alunos sobre o conteúdo estudado e 
direcionando-os a assumirem o papel de protagonista dentro da sala de aula. O relato proporcionou 
observar as contribuições do modelo para o ensino aprendizagem do aluno e a construção da sua 
autonomia dentro do conteúdo matemático, mais precisamente, o estudo de gráficos. 

 Palavras-chave: Ensino Híbrido, Sala de Aula Invertida, Autonomia. 

INTRODUÇÃO 

Em meio a grandes decisões que os alunos do terceiro ano do ensino médio são 

submetidos como: ENEM, vestibulares, escolha de cursos superiores e outras várias, o 

professor se depara com uma situação um tanto quanto complexa, finalizar o conteúdo 

permitindo o máximo de aprendizagem possível para o aluno (MOREIRA, 2019) 

O professor como regente de classe deve buscar inovações para auxiliar na 

aprendizagem dos alunos, direcionando e orientando em seus estudos, busca essa que 

permitirá a inserção de novas ferramentas no meio educacional. 

Em meio a diversas ferramentas e modelos educacionais encontra-se o modelo 

de ensino híbrido, que é a personalização da aprendizagem, com modelos de ensino 

envolvendo tecnologias digitais.  

O modelo da escola híbrida vem de encontro ao acesso à informação e, 

principalmente, em resposta ao que fazer com toda a ligação entre tecnologia e 

educação, pois se caracteriza em um método educacional cuja essência parte 

inicialmente do acesso à informação oportunizado pelos meios tecnológicos, 

principalmente pela Internet.  

 Ao utilizar o modelo educacional do ensino híbrido no desenvolvimento desta 

pesquisa objetivou-se aperfeiçoar o ensino em sala de aula, tornar as aulas mais 
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atrativas aproveitando a bagagem de conhecimentos dos alunos. Desta forma, o relato de 

experiência, proporciona uma síntese das experiências em sala de aula com a turma da terceira 

série do ensino médio, bem como, conceitua o modelo de ensino híbrido, as contribuições para 

formação do professor, seus benefícios. 

O ENSINO HÍBRIDO 

Híbrido significa mesclar, misturar, ou seja, interagir um ou mais segmentos de 

acordo com a necessidade. Este método de ensino segue o modelo presencial e o on-

line, de maneira que o aprendizado ocorre em sala de aula, como já é tradicionalmente, 

e em casa, mediado pelas ferramentas tecnológicas que os discentes possam ter em 

mãos. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (2016), “a criação de oportunidades de 

aprendizado online e de plataformas abertas e a expansão da aplicação de recursos 

digitais [...], poderiam formar até 450 milhões de indivíduos em programas educativos 

intimamente vinculados às TIC’s.” 

A educação é de extrema importância para todos, isso é um fato inquestionável, 

assim como é preciso pensar na melhor forma possível de introduzir na sala de aula 

metodologias que ajudem a expandir o campo de conhecimento dos alunos e cultivem 

a atenção deles. Diante disso, o ensino híbrido apresenta uma proposta metodológica 

que visa interagir professores e alunos com a tecnologia, favorecendo o 

desenvolvimento de um ambiente de trabalho mais estruturado ao docente e uma 

aprendizagem considerável aos discentes. 

A ideia é que educadores e educandos aprendam e ensinem em conjunto e em 

locais diversificados, podendo expandir cada vez mais seus conhecimentos. Contudo, é 

essencial que mudanças ocorram, partindo de novos planejamentos escolares 

objetivando o desenvolvimento da autonomia e a aprendizagem significativa dos 

estudantes, utilizando as tecnologias digitais como ferramentas pedagógicas que 

auxiliarão o processo. 

 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES  

Quando se trata de um novo método educativo, facilmente se faz necessário 

uma nova visão sobre os tipos de formação dos profissionais que dele fará uso e que 
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será o responsável pelo seu desenvolvimento. A formação do professor vem sendo alvo 

de inúmeras críticas há tempos, deixando claro que deve repensar sua forma que é 

ministrada e levada ao futuro docente. Conforme destaca Perrenoud (2000, p. 128): 

[…] formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico, 
o pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e de 
pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura e a 
análise de textos e de imagens, a representação de redes, de procedimentos 
e estratégias de comunicação. 

Em relação ao modelo da escola híbrida, muitos profissionais que se encontram 

trabalhando na educação básica ou superior não demonstram domínios necessários 

para fazer parte deste emergente modelo educacional por muitos fatores, mas 

principalmente pela falta de familiaridade ou contato com os meios tecnológicos. 

A atual postura dos profissionais da educação implica a afirmar que a presente 

formação dos professores se mostra ineficiente em razão do ensino dos usos das TIC’s, 

pois muitos professores que se encontram trabalhando no contexto educacional não 

possuem certa familiaridade com os meios tecnológicos, “[...] muitas vezes, o professor 

tem esse recurso e não sabe como utilizá-lo” (BRANDÃO; MOURA, 2018), o que 

impossibilita o avanço educacional. 

“O computador desperta, na maioria dos alunos a motivação que pode ser o 

primeiro “triunfo” do educador para resgatar a criança que não vai bem na sala de aula.” 

(NUNES; SANTOS, 2013, p. 3). Quando bem utilizado, pode ser capaz de realizar as mais 

variadas tarefas, podendo fazer com que seus alunos aprendam cada vez mais, além de 

trabalhar com uma ferramenta que torna as aulas mais prazerosas aos discentes. 

Devido à grande utilização dos meios tecnológicos pelo modelo educacional da 

escola híbrida, considera-se a formação do professor um dos pontos que deve ser 

reestruturado, pois, para que esse método possa alcançar seus objetivos, os professores 

devem possuir certo conhecimento nessa área, a fim de gerar materiais suficientes para 

fomentar o ensino híbrido. 

O professor que não domina o básico sobre as novas tecnologias deve procurar 

aprender, através de cursos, palestras e oficinas, com o intuito de que consiga manusear 

ou melhorar o seu manuseio da tecnologia digital. A capacitação é fundamental, pois o 

processo de formação é contínuo, cabendo ao próprio professor se atualizar para o 

exercício da sua função. 
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Além do preparo do professor, vale ressaltar que a escola precisa se preparar a 

fim de receber essa nova forma de ensino. Instalando computadores e aparelhos 

eletrônicos para a utilização por alunos e docentes, assim como espaços reservados para 

a realização das videoaulas, que serão disponibilizadas para que os alunos estudem em 

casa. 

BENEFÍCIOS DO ENSINO HÍBRIDO 

O ensino híbrido é composto de aulas presencias e on-line. Inovação em relação 

ao modelo tradicional de ensino, as aulas on-line têm como objetivo principal a 

construção da autonomia do estudante no processo de aprendizagem. O professor, de 

acordo com Freire (1996, p. 59), “tem que dar possibilidades para que seu educando 

tenha autonomia, esta que possibilita a criança ter novas aprendizagens”. 

É fundamental que o educando saiba conduzir seus estudos, pesquisas e 

atividades. Para isso, no entanto, é importantíssimo o papel do professor, que atuará 

como mediador nesse processo, indicando os materiais e enviando apostilas. O ensino 

híbrido visa o protagonismo do aluno, que ele seja capaz de construir seu conhecimento 

e desenvolver competências, tornando-o um sujeito ativo que realiza a sua 

aprendizagem (BELLONI, 1999). 

Um outro benefício é a maior interação entre os discentes, que podem se reunir 

dentro e fora de sala de aula, com maior facilidade para estudar e elaborar suas dúvidas, 

trazendo‐as ao professor durante as aulas. O professor, por sua vez, terá mais tempo 

para se dispor a ensinar os conteúdos da grade curricular e para esclarecimento das 

dúvidas dos estudantes; tais procedimentos são de extrema importância para os alunos. 

Portanto, trabalhando de maneira correta, dinamizando mais as aulas, os discentes 

saem ganhando com o uso das tecnologias, pois aumenta o interesse e a participação 

nas aulas. Os professores têm maior prazer em ministrar as aulas, com maior rendimento 

dos alunos, além de se tornarem verdadeiros tutores na trajetória dos alunos. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O modelo de ensino híbrido tem várias vertentes que proporcionam aos alunos 

diferentes formas de adquirir o conhecimento, como: rotação em estações, laboratório 

rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Atividade realizada com os alunos 

do terceiro ano do ensino médio foi sala de aula invertida. 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

199 

Na matriz curricular do Estado do Espírito Santo, no que se refere a terceira série 

do ensino médio, o primeiro conteúdo do trimestre se constitui em Estatística Básica, o 

estudo de fatos a partir de pesquisas, censos e outros meios de analises de dados, que 

permitem realizar uma construção e a interpretação de tabela, gráficos, além de 

percepção de tendências de medidas de centralidade e dispersão. Os alunos no ensino 

fundamental e consequentemente do ensino Médio, já viram tabelas, gráficos e 

medidas de centralidade em outros momentos o que permite ao professor aproveitar 

este conhecimento para garantir uma aprendizagem mais prazerosa e efetiva.  

Para aproveitar os conhecimentos dos alunos e das novas propostas de 

aprendizagem, foi utilizado a proposta de sala de aula invertida, na qual o aluno realizou 

o estudo do conteúdo em casa e dentro de sala de aula, juntamente com o professor, 

foi proporcionado uma discussão pautadas nas dúvidas e fixado o conteúdo por meio 

de exercícios.  

Segundo Bacich (2016) a definição da ferramenta de aprendizagem Sala de Aula 

invertida se constitui em:  

Sala de aula invertida: nesse modelo, a teoria é estudada em casa, no formato 
online, e o espaço da sala de aula é utilizado para discussões, resolução de 
atividades, entre outras propostas. O que era feito na sala de aula (explicação 
do conteúdo) é agora feito em casa e, o que era feito em casa (aplicação, 
atividades sobre o conteúdo), é agora feito em sala de aula. (BACICH,2016, 
p.100) 
 

              A proposta apresentada é um estudo dirigido utilizando os vídeos do Khan 

Academy para que os alunos estudem gráficos e medidas de tendência central em casa, 

e a tarefa para sala de aula era que trouxessem gráficos com informações que fazia parte 

do cotidiano deles, para gerar uma discussão sobre o vídeo tirar as dúvidas e dar um 

reforço no conteúdo utilizando os gráficos pesquisados por eles. 

Dentro de sala de aula surgiram gráficos com dados de time de futebol, 

orçamento geral da união, gráfico de feminicídio no Brasil, distribuição das medalhas de 

ouro Olimpíadas de Sidney, retirados do ENEM 2004. Abaixo alguns dos gráficos 

pesquisados pelos alunos. 

Figura 1 
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                                 Fonte: Ministério Público do Estado de São Paulo. Disponível em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Nucleo_de_Genero/acessorapido/planilhasgraficos 
 

Após o recebimento dos gráficos, a turma foi dividida em grupos para discutir 

sobre os gráficos, nesta discussão deveriam observar as características, a fonte, se tinha 

título, legenda, onde é mais comum de encontrar cada gráfico apresentado.  

Após a discussão orientada nos grupo, foi realizada uma conversar em conjunto 

como os alunos utilizando os gráficos trazidos por eles, isso foi possível, pois os gráficos 

foram encaminhados antes, por isso já estavam montados no PowerPoint para facilitar 

a interpretação, e a partir disso, foi retomado os tipos de gráficos, como de barras ou 

colunas, segmentos ou linha, setores, pictograma, falando das características, a situação 

que o gráfico é mais adequado, um exemplo que surgiu foi do pictograma por se tratar 

de um gráfico composto por desenhos, figuras, é mais atrativo  e fácil de interpretação, 

o ideal  é a publicação em revista. 

Com a exposição por meio de slides, percebe-se que alguns gráficos não tinham 

fonte, e devido a isso foi discutido a importância da veracidade das informações, de 

colocar o dia do acesso, o site; outros não tinham títulos, então era difícil analisar o 

gráfico sendo que não sabemos do que se trata; também existiam gráficos completos, e 

para suscitar a importância das informações necessárias foi comparado suas 

informações com os sem fonte e título, construindo o conhecimento em conjunto. 

A partir dos gráficos e o estudo online realizado em casa, construímos questões 

envolvendo média aritmética, média ponderada, moda e mediana, e em meio a isso, 

tirando as dúvidas dos alunos.  

Depois de sanar as dúvidas, houve uma mudança dos grupos de acordo com 

monitores reconhecidos pela avaliação diagnóstica e avaliação contínua na sala de aula, 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Nucleo_de_Genero/acessorapido/planilhasgraficos
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e foi aplicado questões do ENEM e PAEBES envolvendo conteúdo que estudamos, como 

o objetivo de treinar o conhecimento adquirido. 

A sala de aula invertida proporcionou aos alunos autonomia nos estudos 

realizados em casa, socialização em dois momentos em sala de aula quando estavam 

nos grupos, e economia de tempo, trabalhado este conteúdo em duas aulas de 

cinquenta e cinco minutos cada, que se fosse utilizado a estratégia didática aula 

expositiva teria sido necessária no mínimo umas quatro aulas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como visto no relato a ligação entre os alunos e a tecnologia é quase 

indissociável, o aluno estudando em casa e discutindo as questões em sala de aula, cria 

autonomia em relação a aprendizagem, podemos perceber um melhor aproveitamento 

do tempo em sala de aula. 

É importante ressaltar que para melhorar formação do professor, no quesito 

informática, deve-se buscar conhecimento, pois é de extrema importância adequar-se 

aos novos modelos educacionais criados que se encontram atualmente. 

Por fim, observa-se que a estratégia de ensino utilizada no terceiro ano do ensino 

médio proporcionou um momento diferenciado aos alunos, bem como a fixação dos 

conteúdos por parte dos alunos, tornando o momento de aprendizagem mais 

satisfatório.  

A experiência proporcionada nesta turma pode ser reproduzia em outras etapas 

do ensino, pois se trata de uma forma simples de ensinar, que não requer muitos 

investimentos para sua realização, cabe apenas ao professor adequar-se aos novos 

modelos, e os proporcionar em sala de aula. 
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EMEF Padre Anchieta 
RESUMO  
Este artigo descreve a experiência de uma estudante do curso de licenciatura em matemática na aplicação 
de material didático para a fixação da matéria de equação do primeiro grau através do uso de dinâmica 
com balança de dois pratos, visando o estudo de uma alternativa lúdica para o ensino, além de oferecer 
significado ao conceito de equilíbrio na equação de maneira palpável e prática ao conteúdo. Foi 
desenvolvida com alunos do oitavo ano da Escola de Ensino Fundamental Padre Anchieta que fica em 
Vitória – ES, no ano de 2018 por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). 
Como resultado foi possível identificar que no decorrer da prática houve o engrandecimento no interesse, 
na euforia perante a atividade e a independência nas resoluções de problemas. Os alunos, em sua maioria, 
conseguiram compreender melhor os conceitos da matéria, e ao entenderem as relações da brincadeira 
com conteúdo ficaram entusiasmados com a forma de enxergá-lo, tendo então maior significado e ficando 
mais fácil apreende-lo. Foi possível com a aplicação da atividade, associar o conteúdo teórico com a 
prática, como por exemplo, ao relacionar o significado do equilíbrio da balança à igualdade da equação. 

Palavras-chave: Balança de Dois Pratos; Educação Matemática; Equação do primeiro grau. 

CONTEXTO 

Ao fazer uma revisão de conteúdos já estudados, foi possível perceber as dificuldades 

que os alunos possuem ao se depararem com a matéria de equação do primeiro grau. 

Isso se dá pelo fato de tratarem dos conceitos matemáticos somente como regras e sem 

entender motivo e significados dessas regras. Perante aos impasses da interpretação da 

equação, observou-se a necessidade de apresentar o conteúdo de forma mais simples e 

prática possível, usufruindo de uma ferramenta já conhecida por eles e que faz parte do 

cotidiano dos mesmos: a balança de dois pratos. Com o uso dessa, as regras da 

matemática passaram a ser detalhes mais compreensíveis e naturais.  

 

 

As linhas de frente da Educação Matemática têm hoje um cuidado crescente 
com o aspecto sociocultural da abordagem Matemática. Defendem a 
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necessidade de contextualizar o conhecimento matemático a ser transmitido, 
buscar suas origens, acompanhar sua evolução, explicitar sua finalidade ou seu 
papel na interpretação e na transformação da realidade do aluno. (FONSECA, 
1995). 
 

A sistematização retratada tem por finalidade contribuir no processo de ensino-

aprendizagem auxiliando na absorção das definições e no raciocínio crítico, mediante as 

atividades com acepção real para os alunos. Foram aplicados testes diagnósticos antes 

e depois do emprego da ferramenta pedagógica para identificar a evolução na 

assimilação do conteúdo. Durante e posteriormente às dinâmicas foi possível constatar 

a amplificação da curiosidade e entusiasmo perante as mesmas e a independência nas 

resoluções de problemas. 

ENSINO DE EQUAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU 

No dicionário equação significa “igualdade entre duas expressões designatórias numa 

ou mais variáveis relativas a dado universo (incógnita da equação), verificada (ou não) 

para alguns valores dessas variáveis (soluções ou raízes da equação)”.  

Equação é definida como igualdade entre duas expressões, porém, por conta do uso das 

regras matemáticas para facilitar a resolução de problemas mecanicamente, os alunos 

se confundem ao usá-las por não entendê-las. Por exemplo, para resolver a equação 2x 

= 2, a regra aplicada por eles é passar o “2” que multiplica o “x” do primeiro membro 

para o segundo membro dividindo por “2”, chegando ao resultado do valor de x = 1. O 

resultado correto foi alcançado, porém o aluno precisa compreender o motivo do 

resultado. Precisa entender que x vale 1 pois ele multiplicado por 2 é 2, fazendo sentido 

a igualdade. E é exatamente isso que a atividade pedagógica com o uso da balança de 

dois pratos propõe, pois há a igualdade de pesos, que será a medida utilizada na 

equação. 

A IMPORTÂNCIA DE ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

A matemática é uma matéria muito temida por grande parte dos estudantes, que a 

consideram um estudo de difícil compreensão, por possuir muitas regras nem sempre 

são entendidas por eles. O ensino por meio de atividades lúdicas torna a aprendizagem 

mais dinâmica, uma vez que prende a atenção de muitos alunos que possuem 

dificuldade na matéria.  
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Por meio de jogos as crianças poderão agir como produtoras de seu 
conhecimento, tomando decisões, sendo capazes de pensar por conta própria 
e resolver problemas. Com isso, a Matemática contribui para a formação de 
cidadãos autônomos. (RICCETTI, 2001, p.19)  

 
Além disso, oferece maior independência perante as resoluções de problemas, fazendo 

com que o estudante reflita, questione e tenha pensamento crítico sobre o conteúdo. 

Ausubel apud Barbosa (1982) diz que o aprendizado expressivo só acontece de fato no 

momento em que o aluno demonstra ter capacidade, de modo que com suas próprias 

palavras possa expressar conceitualizações que lhe foram passadas. Não somente tratá-

las como regras e repeti-las automaticamente. Dessa forma, há possibilidade de o aluno 

passar a compreender melhor as relações entre regras e os conceitos matemáticos com 

a prática de uma forma mais divertida e espontânea para ele.  

RELATO DA ATIVIDADE 

Analisando os impasses encontrados pelos alunos na resolução de problemas de 

equação do primeiro grau, constatou-se a necessidade de se utilizar um método 

diferente para a abordagem desse conteúdo matemático. Surgiu então a idéia de se 

aplicar uma atividade que pudesse apresentar de forma apropriada aos alunos as regras 

e operações utilizadas na resolução de equações do 1º grau. A atividade lúdica foi 

desenvolvida com uma turma de oitavo ano da Escola XXX, que fica em XXX – ES, no ano 

de 2018 dentro das atividades previstas pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (Pibid). 

A dinâmica consistiu-se no uso de balanças de dois pratos, bolinhas de gude e 

recipientes opacos (de maneira que não seja possível enxergar o que está em seu 

interior). As bolinhas de gude representando as unidades, os recipientes a incógnita (x) 

e a balança a igualdade equação. O prato esquerdo da balança simboliza o primeiro 

membro e o prato direito simboliza o segundo membro da equação conforme ilustrado 

na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Balança de Dois Pratos 
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

A atividade foi aplicada em duas aulas de 50 minutos e dividida em dois momentos. 

Inicialmente foi apresentado aos alunos a relação entre a balança, as bolinhas de gude 

e os recipientes com a equação do primeiro grau. Sendo a balança a representação da 

igualdade da equação: o prato esquerdo da balança simboliza o primeiro membro e o 

prato direito simboliza o segundo membro da equação, as bolinhas de gude com pesos 

aproximadamente iguais a representação das unidades e os recipientes a representação 

da incógnita (x).  

Para a explicação foram demonstradas equações na balança já simplificadas, como no 

exemplo: em um prato da balança foi colocado um recipiente fechado representado 

pelo valor de “x”, nele existia uma quantidade de bolinhas de gude que queríamos 

descobrir. No outro prato da balança foram sendo colocadas bolinhas de gude 

gradativamente até o equilíbrio da balança, desvendando conseguintemente quantas 

bolinhas de gude haviam dentro do recipiente, que correspondem ao valor de “x” nesta 

equação. Após abrir o recipiente e contar as bolinhas de gude mostrou-se que é a 

mesma quantidade de bolinhas colocadas no outro prato. Posteriormente o grau de 

dificuldade das equações foi aumentando de acordo com o desenvolvimento da turma. 

Todos os resultados foram calculados e conferidos ao calcular o valor de “x” da equação 

no quadro e ao abrir o recipiente para demonstrar a quantidade de bolinhas que havia 

dentro dele conforme Figura 2. 

 

 

 

 

Figura 2 – Aplicação da Atividade 
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

Posteriormente, ao longo dos exemplos dados, os alunos perceberam que ao fazer 

qualquer mudança em um dos membros da equação, o mesmo deveria ser feito no 

outro membro para manter a igualdade. Ou seja, se para chegar ao resultado da 

equação 2+x=3 é necessário eliminar o “2” do primeiro membro, a forma usada pode 

ser subtrair 2 nos dois membros, ficando então x=1, dessa forma mantendo o equilíbrio 

da balança. Com isso, os alunos conseguiram fazer relação com o método usado por eles 

anteriormente à atividade. E é exatamente isso que a atividade pedagógica com o uso 

de balança de dois pratos propõe, pois o equilíbrio da balança se equipara à igualdade. 

No segundo momento a turma foi dividida em quatro equipes com quatro ou cinco 

membros cada, em que cada grupo tinha uma balança, 20 bolinhas de gude e 4 

recipientes para a aplicação dessa dinâmica na resolução de problema na forma de 

competição entres as equipes. Foi-lhes apresentada a seguinte instrução: “Anote e 

resolva as equações do primeiro grau que serão passadas no quadro e monte-as na 

balança para conferir o valor de “x”. A equação deve ser demonstrada na balança. Para 

cada equação o grupo que acertar primeiro ganhará 5 pontos no jogo, mas se a resposta 

estiver errada o grupo perde 3 pontos no jogo”. 

Ao ser passada uma equação no quadro, os grupos tentavam resolver e testar na balança 

para ver se o valor de x encontrado satisfazia a igualdade. O grupo que conseguia ia ao 

quadro resolver e mostrar na balança. Se a resolução estivesse correta, o grupo ganhava 

5 pontos no jogo e outra equação era passada, caso estivesse errada, o grupo perdia 3 

pontos no jogo e a oportunidade era passada para outro grupo. 

A princípio os alunos manifestaram um pouco de dificuldade ao desenvolver a atividade 

e perceber a equação de uma forma menos teórica, pois estavam acostumados a lidar 

com matemática através da realização de contas no caderno. Dessa forma, inicialmente 
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tiveram impasse ao relacionar a atividade da balança com o conteúdo do modo que 

estavam habituados a resolver. Porém, pelo estímulo da competição houve grande 

participação da turma na atividade, como mostra na figura 3, e evolução no 

aprendizado, deixando para trás a insegurança ao aplicar regras da matemática, uma 

vez que já possuíram maior domínio sobre os conceitos e entenderam o motivo de 

aplicá-las. Possibilitando que o estudante possa compreender melhor as relações entre 

as regras e os conceitos matemáticos com a prática de uma forma mais espontânea e 

divertida para ele.  

Figura 3 – Participação dos Alunos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 
O material didático foi aplicado para a fixação da matéria de equação do primeiro grau 

através do uso de dinâmica, visando o estudo de uma alternativa lúdica para o ensino, 

além oferecer significado ao conceito de equilíbrio na equação de maneira palpável e 

prática ao conteúdo. Contribuindo assim no processo de ensino-aprendizagem e 

auxiliando na absorção das definições, fazendo com que o estudante reflita, questione 

e tenha pensamento crítico sobre a matéria, uma vez que a atividade apresenta acepção 

real para os alunos. Durante e posteriormente às dinâmicas foi possível constatar a 

amplificação da curiosidade e entusiasmo perante as mesmas e a independência nas 

resoluções de problemas.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o decorrer da aula foi possível perceber a mudança de comportamento de 

alguns dos alunos perante a atividade. Inicialmente foi difícil atrair a atenção e fazê-los 

perceber a equação de uma forma menos teórica, mas ao entenderem as relações da 
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brincadeira com a matéria ficaram entusiasmados com a forma de enxergar o conteúdo, 

tendo então maior significado e ficando mais fácil apreende-lo. Foi possível com a 

aplicação da atividade associar o conteúdo teórico com a prática.  

Por outro lado, alguns demonstraram resistência diante à dinâmica, uma vez que estão 

acostumados a tratarem da resolução de problemas de equação do primeiro grau como 

passo a passo de regras. À vista disso é fundamental que sejam feitas melhorias no modo 

de aplicação para alcançar maior quantidade da atenção e interesse da turma pelo 

conteúdo.  

Como resultado foi possível identificar que no decorrer da prática houve o 

engrandecimento no interesse, na euforia perante a atividade e na independência nas 

resoluções de problemas. Os alunos, em sua maioria, conseguiram compreender melhor 

os conceitos da matéria, e ao entenderem as relações da brincadeira com conteúdo 

ficaram entusiasmados com a forma de enxergá-lo, tendo então maior significado e 

ficando mais fácil apreende-lo. Foi possível com a aplicação da atividade associar o 

conteúdo teórico com a prática, como por exemplo ao relacionar  o significado do 

equilíbrio da balança à igualdade da equação. Dessa forma, há possibilidade de o aluno 

passar a compreender melhor as relações entre regras e os conceitos matemáticos com 

a prática de uma forma mais divertida e espontânea para ele.  
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Resumo: Este relato tem por objetivo mostrar a experiência que aconteceu em uma sala de aula com 
crianças de cinco anos, da educação infantil da rede municipal da Serra. A atividade realizada faz parte de 
uma tarefa do curso de extensão intitulado Ensino de Matemática na Educação Infantil, ofertado 
pelo Ifes/Campus Vitória, onde colocamos em prática novos conhecimentos adquiridos nessa formação. 
Sendo assim, trabalhamos o jogo bola ao cesto, onde os principais objetivos foram estimular o raciocínio 
para que as crianças criassem diferentes formas de registro da pontuação, além de criar estratégias para 
concluir o jogo, somar os pontos e decidir qual foi a equipe vencedora. Concluímos, que mesmo que esse 
jogo seja relativamente fácil para a faixa etária, os estímulos para concluir a brincadeira ampliaram de 
forma significativa os conhecimentos e as potencialidades de todos os participantes, propiciando um 
aprendizado efetivo da matemática. 
 
Palavras-Chave: Bola ao cesto; registro; estratégias; ensino da matemática; educação infantil. 

INTRODUÇÃO  

Os professores que atuam na educação infantil, em sua maioria, sabem a importância 

de se trabalhar de forma lúdica, despertando o interesse das crianças em adquirir novos 

conhecimentos a partir das experiências vividas. O curso de extensão do ensino da 

matemática na educação infantil, realizado no segundo semestre de 2018 no Instituto 

Federal do Espírito Santo – Ifes – Campus Vitória, nos levou a refletir como estamos 

trabalhando a matemática com essas crianças, e a importância de se ensinar levando 

em consideração que ocorreu um movimento histórico-cultural do homem no 

desenvolvimento da matemática a partir das necessidades humanas. 

Cabe ao professor organizar o ensino, tendo em vista que os conhecimentos 
elaborados historicamente pela a humanidade possam ser apropriados pelos 
indivíduos. [...] pensar em “educação humanizadora” implica considerar o 
trabalho como mediação necessária no processo de constituição dos sujeitos, 
e não apenas como fim de si mesmo (ASBAHR, RIGON, MORETTI, 2010, p. 25). 

 

Entendemos que a matemática faz parte da vida da criança antes mesmo que ela 

comece a frequentar a escola, o desafio então é fazê-la se apropriar desse conhecimento 

construído historicamente. Moura (2007) nos diz que, para que a criança se aproprie do 

conhecimento historicamente acumulado é necessário a intervenção de uma pessoa 
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adulta. Trata-se de efetivar a mediação. Então, como devemos fazer essa mediação para 

que o público da educação infantil se aproprie desses conhecimentos? 

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, documento elaborado pelo 

Ministério da Educação em 1998, tem por objetivo auxiliar o professor de educação 

infantil no trabalho educativo diário, ele também nos fala sobre o trabalho com a 

matemática na educação infantil. 

(...) a instituição da Educação Infantil pode ajudar as crianças a organizarem 
melhor as suas informações e estratégias, bem como proporcionar condições 
para a aquisição de novos conhecimentos matemáticos. O trabalho com 
noções matemáticas na educação infantil atende, por um lado, às 
necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que 
incidam nos mais variados domínios do pensamento, por outro, corresponde 
a uma necessidade social de instrumentalizá-las melhor para viver, participar 
e compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e 
habilidades. (RCNEI, 1998, p. 209) 

 

Para colocar em prática todo esse conhecimento que nos apropriamos no curso de 

extensão em ensino de matemática na educação infantil, optamos por desenvolver em 

nossas turmas, de crianças de 5 anos, o jogo “Bola ao cesto”, pois acreditamos que o 

lúdico aplicado de forma correta no ensino da matemática, pode favorecer muito o 

aprendizado. Segundo o RCNEI (1998), a aprendizagem da Matemática não se dá pela 

simples proposta de jogo; as brincadeiras, as atividades lúdicas e os jogos devem ser 

muito bem dirigidos e terem uma intencionalidade. Sendo assim, incentivando as 

crianças a acharem soluções e a tomar atitudes, criando diferentes estratégias, a 

produção de conhecimento pode ocorrer de forma mais efetiva.  

Por essas características é que se pode afirmar que o jogo propicia situações 
que, podendo ser comparadas a problemas, exigem soluções vivas, originais, 
rápidas. Nesse processo, o planejamento, a busca por melhores jogadas e a 
utilização de conhecimentos adquiridos anteriormente propiciam a aquisição 
de novas ideias, novos conhecimentos [...] (SMOLE, 1996, p. 138) 
 

DESENVOLVIMENTO  

Participaram do jogo as duas turmas do grupo V vespertino de um Centro Municipal de 

Educação Infantil localizado no Município da Serra, sendo que as turmas disputaram 

entre si e para isso criamos algumas regras. A primeira regra estabelecida foi a escolha 

da bola e a escolha do cesto, pois todos deveriam utilizar a mesma bola e o mesmo cesto. 

Realizamos uma discussão com os alunos sobre a melhor bola para a ação (Figura 1). 
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Essa discussão foi importante, pois já iniciamos discussões acerca de tamanho e lugar 

ocupado no espaço, conceitos geométricos importantes. 

Figura 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

A segunda regra foi à distância entre o local de arremesso e a cesta. Depois 

questionamos se montaríamos equipes com alguns participantes ou se todos deveriam 

jogar, os alunos estabeleceram que todos deveriam participar. Portanto, decidimos que 

cada um teria direito a dois arremessos, visto o grande número de participantes. Para 

isso, as crianças se organizaram e foram escrevendo os nomes no quadro. A medida que 

fossem jogando, registrariam sua pontuação ao lado, enfatizamos que eles poderiam 

registrar a pontuação da forma que achassem melhor. É importante ressaltar que 

automaticamente eles dividiram os times de acordo com a própria turma, não 

questionaram a quantidade de crianças que haviam em cada grupo, que por 

coincidência, nesse dia eram iguais. Entendemos que esse momento de criação e 

estabelecimento das regras foi muito importante, pois contribuiu para o 

desenvolvimento da criatividade e do raciocínio da criança tanto quanto na execução do 

jogo, permitindo também uma percepção de espaço e lugar.  
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Os jogos têm diversas origens e culturas que são transmitidas 
pelos diferentes jogos e formas de jogar. Este tem função de 
construir e desenvolver uma convivência entre as crianças 
estabelecendo regras, critérios e sentidos, possibilitando assim, 
um convívio mais social e democracia, porque enquanto 
manifestação espontânea da cultura popular, os jogos 
tradicionais têm a função de perpetuar a cultura infantil e 
desenvolver formas de convivência social. (Kishimoto, 1993, p. 
15) 

 Ao iniciar o jogo esbarraram no primeiro obstáculo que foi a escolha do cesto, que era 

muito leve e ao jogar a bola ele se movia, optaram por trocar por uma caixa de plástico 

que fosse maior (Figura 2). 

Figura 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

Após testarem jogar a bola na caixa e constataram que era melhor, reiniciamos o jogo. 

Cada criança que ia jogando, registrava sua pontuação no quadro, ao lado do seu nome. 

Orientamos que eles poderiam registrar a pontuação da forma que achassem melhor, 

de forma unanime os alunos, das duas equipes, fizeram o registro utilizando a 

representação numérica. Então lançamos o segundo desafio: como faremos para somar 

os pontos e saber qual foi à equipe vencedora. Eles reconheciam os algarismos, tentaram 

começar a somar, mas logo se perderam na soma. Sempre utilizamos material concreto 

para trabalhar contagem e quando iniciamos o curso começamos apresentar às crianças 

outras formas de representar quantidades além da escrita numérica e ao observarmos 

a dificuldade de somar a pontuação questionamos se haveria outra possibilidade para 

facilitar a contagem. O aluno João logo lembrou e propôs fazer os “pauzinhos” ao lado 
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do algarismo que representava a quantidade de cestas de cada participante da equipe 

dele (Figura 3). Dessa forma, João não teve dificuldades em registar às quantidades nem 

de somar a pontuação da equipe dele, concluindo que marcaram 14 pontos. 

Figura 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 Então, desafiamos o outro grupo a pensar em outra forma de somar os pontos da equipe 

para saber quem venceu. Após refletirem e conversarem sobre diversas possibilidades 

que não funcionariam, Bernardo propôs realizar a contagem com palitos de picolé, esse 

objeto é muito utilizado por nós para trabalhar contagem. Após ter a ideia, ele pegou o 

pote de palitos, foi olhando para o quadro e tentando separar as quantidades, mas 

acabou se perdendo várias vezes, percebeu que não conseguiria separar os palitos 

sozinho, então com intervenção da professora, optou por entregar aos colegas a 

quantidade de palitos para representar a pontuação de cada um. Ao final, eles juntaram 

todos os palitos para contar, não satisfeito com a contagem coletiva, Bernardo colocou 

todos os palitos no chão e contou novamente (Figura 4). 

 

 

 

 

Figura 4 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

216 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

É importante ressaltar, que após contar os palitos de picolé e concluir que a equipe dele 

marcou 12 pontos, Bernardo não conseguiu representar utilizando os numerais, 

precisando de auxílio de um outro colega que imediatamente saiu correndo para mostrá‐

lo como era representado essa quantidade através dos numerais colados na parede da 

sala (Figura 5). 

 

Figura 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

Questionamos quem foi à equipe vencedora e todos concluíram que foi a equipe B com 

14 pontos enquanto a equipe A fez 12 pontos. Para finalizarmos a atividade lançamos o 
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último desafio, quantos pontos a mais a equipe B fez, rapidamente vários alunos 

responderam que a diferença foi de 2 pontos.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vale ressaltar que esse tipo de jogo é muito comum na educação infantil, mas muitas 

vezes tínhamos a intencionalidade apenas de jogar, marcar a pontuação individual 

geralmente incentivávamos a representação numérica. Após o curso, ampliamos as 

possibilidades de observação e aproveitamos cada momento para inserir um novo 

desafio, e como podemos observar com esse jogo conseguimos abrir um canal para 

explorar ideias referentes a números e as possibilidades de representações não só 

através da escrita numérica.  Enquanto brincaram, incentivamos a registrar a pontuação 

de diferentes formas, realizar contagens, comparações de quantidades, identificar 

algarismos, além de perceberem noções de velocidade, força, altura, direção e sentido 

com que jogavam a bola para acertar o cesto, observamos como as crianças conseguem 

expressar com muito mais espontaneidade o pensamento independente, a criatividade 

e a capacidade de resolver problemas quando estão envolvidas em jogos. 
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RESUMO 
Apresentamos uma experiência realizada com duas turmas de 1º ano do ensino médio.  A atividade foi 
planejada por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação docência (PIBID). Foi realizada uma 
oficina, utilizando como recurso didático o Geoplano. O objetivo principal foi retomar os conceitos de área 
e perímetro, através de uma aula diferenciada, que permitisse aos alunos realizar construções dos 
polígonos no Geoplano, possibilitando uma visualização das figuras para a realização dos cálculos. 
Percebemos o quanto as atividades pautadas em condições que envolvam o aluno na situação‐problema 
são potencializadoras da mediação que o professor faz entre o aluno e o conhecimento. Vale ressaltar que 
a oficina nos possibilitou a aproximação com o aluno de forma prazerosa e produtiva. 
Palavras-chave: Área; Perímetro; Geoplano; Educação Matemática. 

INTRODUÇÃO 

 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) é uma prática 

fundamental para os estudantes das licenciaturas, uma vez que, proporciona aos futuros 

professores, a troca de conhecimentos e a singular experiência de estar vivenciando a 

sala de aula. Os bolsistas têm a oportunidade de vivenciar os dilemas do universo escolar 

antes de concluir a graduação. Eles acompanham os professores regentes das disciplinas 

correlatas a sua área de conhecimento no dia a dia dentro e fora da sala de aula numa 

determinada escola contemplada. Nessas condições, a atividade foi desenvolvida com 

duas turmas do Ensino Médio, e consistia numa oficina para explorar o estudo da 

Geometria e de aprofundar e fixar ainda mais os conteúdos matemáticos tais como 

medidas de área e perímetro de figuras planas. 

Quando olhamos a nossa volta percebemos inúmeras formas geométricas. Sendo assim 

o estudo da Geometria nos capacita a entender e representar essas formas em um plano 

bidimensional e, a partir disso determinar distâncias, ângulos, áreas e perímetros. Essa 

oficina teve a finalidade de colocar o aluno a par dos conceitos, numa forma de revisão, 

porém, com um viés mais lúdico a respeito da Geometria plana, mais especificamente 
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sobre área e perímetro. É de suma importância a abordagem do tema proposto, pois 

essa área da geometria é um campo pouco explorado (infelizmente) na educação pelos 

professores, muitas vezes pelo fato da ementa priorizar a álgebra. 

O GEOPLANO 

Rousseau (1712 – 1778), no final do século XVIII passou a considerar a educação como 

parte do processo natural do desenvolvimento de uma criança. Nessa concepção surge 

pensadores como Pestalozzi (1746 – 1827) e seu seguidor Froebel (1782 – 1852), pioneiros no 

conceito de “escola ativa”. Pestalozzi fundou um internato que tinha no currículo atividades 

como canto, desenho, jogos, modelagem, excursões ao ar livre. Baseados nos estudos de 

Pestalozzi, Montessori (1870 – 19520) e Decroly (1871 – 1932) desenvolveram uma didática 

especial, voltada para o ensino da matemática. Esses materiais eram dotados de características 

voltadas para a “percepção visual e tátil”, tendo crianças excepcionais como público para 

desenvolver suas experiências. Para Montessori não havia aprendizado sem ação, logo: "Nada 

deve ser dado à criança, no campo da matemática, sem primeiro apresentar-se a ela uma 

situação concreta que a leve a agir, a pensar, a experimentar, a descobrir, e daí, a mergulhar na 

abstração." (Azevedo, p. 27) 

Trazendo essa perspectiva para o cenário atual e entrelaçando com o uso de recursos 

didáticos para a construção de conhecimento por parte do aluno, há uma gama de artifícios 

educacionais que nos levam a repensar seu uso, a escola pensar seu plano pedagógico levando 

em consideração o seu tipo de aluno, o contexto ao qual está inserido e como e quais recursos 

possibilitaram o alcance da proposta de ensino. Nesse sentido o Geoplano foi o mecanismo que 

escolhemos para realizar a oficina e tentar ajudar os alunos a observarem a matemática de 

forma abstrata. 

A palavra geoplano vem do inglês “geoboards” ou do francês “geoplans” onde 

“geo” vem de geometria e “plan” siginifica plano, tábua, tabuleiro ou superfície plana. 

Na Figura 1 temos a ilustração de um geoplano. 
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 Um dos primeiros trabalhos sobre o geoplano foi do Dr. Caleb Gattegno (1911 – 

1988) em 1961. Ele foi reconhecido pelas inovações no ensino e na aprendizagem sobre 

a matemática. O geoplano chega como um recurso didático para o ensino da geometria 

plana elementar e é uma forma de despertar a curiosidade e estimular as crianças a 

fazerem perguntas, a criarem hipóteses e a chegarem a diversas conclusões. 

O raciocínio geométrico abrange um conjunto de habilidades importantes, como 

a resolução de problemas, que surge com diversas aplicações na realidade, e objetiva 

uma percepção mais apurada do mundo que cerca o indivíduo. Desse modo, este 

indivíduo observa para construir, ou constrói para observar, ou ainda representa e 

constrói. 

O geoplano é um recurso que pode auxiliar o trabalho nesta área da matemática, 

desenvolvendo atividades com figuras e formas geométricas (planas), características e 

propriedades delas (vértices, arestas, lados), ampliação e redução de figuras, simetria, 

área e perímetro. Trata-se de mostrar novos caminhos e novos procedimentos ao 

educador que possam contribuir para o desenvolvimento do pensamento geométrico. 

Figura 1: Materiais Concretos. Fonte: 

http://mat.ufcg.edu.br/pibid/materiais-manipulaveis/materiais-

concretos. 
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O geoplano é um meio, uma ajuda lúdica, que oferece um apoio na 

representação mental de figuras geométricas e uma etapa para o caminho da abstração. 

Para facilitar essa impalpabilidade, surge o interesse dos professores na utilização dos 

recursos didáticos. 

A ATIVIDADE 

A atividade foi realizada em uma escola de ensino médio. Foi disposta uma aula 

de 55 minutos a fim de ser realizada a oficina com os estudantes. Os alunos foram 

orientados a se dividirem em duplas e receberam um Geoplano (cada dupla), 6 elásticos 

para auxiliar as construções e uma folha resposta (que seria recolhida ao final do 

experimento para que a avaliação pudesse ser feita) A princípio foi exposto aos discentes 

em um aparelho multimídia, quais seriam os passos do evento e toda a parte teórica. Foi 

explicado a eles o que era e as variações do objeto que os mesmos manipulariam, além 

dos dados de sua criação.  

Em seguida relembramos os conceitos matemáticos pertinentes à utilização do 

material e da proposta final da atividade. A cada conceito relembrado pedíamos aos 

alunos para que eles realizassem uma atividade no Geoplano, para que o conteúdo 

saísse do abstrato e se transformasse em algo concreto.  A atividade exigia dos alunos 

interpretação, raciocínio lógico e crítico sobre o que deveria ser feito. Enquanto 

tentavam descobrir o significado das instruções, eles trabalhavam em dupla, um aluno 

manipulava o material e o outro ficava responsável por fazer a transposição para a folha 

resposta (revezando o material para que todos tivessem a oportunidade de manipulá‐

lo). 

Para que a oficina tivesse sucesso, foi relembrado aos alunos os conceitos de  

perímetro e área e logo após foi pedido a eles para realizarem as seguintes construções 

no geoplano: 

 Um quadrado com perímetro medindo 4 unidades de comprimento; 

 Mais dois quadrados com a condição de que cada um tenha o perímetro medindo 

o dobro do perímetro do quadrado anterior. 

E depois era necessário que eles construíssem os seguintes polígonos, ilustrados 

na Figura 2 e, calculassem suas respectivas áreas. 
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Abaixo podemos ver fotos do momento da oficina 

e dos alunos (em duplas) realizando a 

atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ensinando geometria com o Geoplano. Fonte: 

http://www.ensinandomatematica.com/ensinando-matematica-

geoplano. 

Figura 4: Alunos articulando construções 

utilizando o geoplano. 

Figura 3: Alunos articulando construções 

utilizando o geoplano. 
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Passada a aula e após as folhas de respostas terem sido recolhidas, observamos 

ótimos resultados. Aproximadamente 90% dos alunos obtiveram aproveitamento 

máximo da atividade e isso nos deixou esperançosas para a prova que eles realizariam 

na semana posterior sobre o assunto abordado na oficina.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para nós, bolsistas do programa, a experiência foi válida e prazerosa, pois o momento 

que tivemos com os alunos nos serviu de aprendizagem e foi também uma etapa que nos 

possibilitou um melhor contato com eles. Além do mais, nos promoveu uma visão mais ampla 

de como é o comportamento dos alunos quando há a chance de uma aula “diferente”. 

Infelizmente o sucesso dos alunos na prova não ocorreu, apenas 1 aluno das duas turmas 

conseguiu ficar acima da média (6/10) enquanto todo o resto não se saiu bem. 

 A preparação das atividades revelou o quanto é difícil criar algo atrativo, com finalidade 

de proporcionar aprendizado ao aluno, tendo como obstáculo o tempo e os imprevistos que 

podem acontecer. Entretanto, podemos afirmar ser gratificante para os envolvidos criar e 

aplicar uma atividade mesmo que o processo de criação exija dedicação e perseverança. Diante 

das situações vivenciadas no desenvolvimento das atividades durante a oficina, percebemos o 

Figura 5: Alunos articulando construções utilizando o geoplano. 
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quanto as atividades pautadas em condições que envolvam o aluno na situação-problema são 

potencializadoras da mediação que o professor faz entre o aluno e o conhecimento. Vale 

ressaltar que a oficina nos possibilitou a aproximação com o aluno de forma prazerosa e 

produtiva. No fim de atividade que foi realizada, os alunos nos relataram a satisfação em 

participar daquela atividade e que a matemática estava mais atrativa. Para outros alunos 

percebemos que a oficina não conseguiu atingi-los, o que pode ser justificado pela época de 

final de ano, desgaste, falta de interesse, conformidade com a não aprovação, dentre outras 

possibilidades. Porém, os relatos dos alunos são impulsionadores para que continuemos com a 

convicção de que é possível ensinar matemática de forma que todos os sujeitos do processo se 

envolvam no compromisso com o estudo e com a aprendizagem e se tornem agentes 

protagonistas desse processo de aprendizagem. 
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RESUMO 
Este texto apresenta um relato de uma experiência sobre os processos de planejamento e construção de 
um material didático sobre Educação Estatística a partir de tabelas nutricionais de alimentos. Sabemos 
que a Educação Estatística contribui no desenvolvimento da capacidade crítica dos estudantes, 
garantindo-lhes um exercício pleno de sua cidadania. Nesse contexto, a orientação da alimentação na 
adolescência, proposta nesse material educativo, pode proporcionar oportunidades de intervenção e 
medidas de educação em saúde, que poderão levar os estudantes de Ensino Médio a hábitos saudáveis. 
Analisamos esse processo à luz dos eixos conceitual, pedagógico e comunicacional de Kaplún (2002;  
2003). Sobre o processo de produção de um material educativo, Kaplún (2003) destaca que o uso 
posterior pode, muitas vezes, escapar das intenções iniciais dos criadores. Por esse motivo, é pertinente 
destacar que nosso material já foi validado em três turmas, uma de nono ano e outras duas de Ensino 
Médio. 
Palavras-chave: Educação Estatística; Educação Nutricional; Material Educativo. 

INTRODUÇÃO 

Segundo uma Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, o brasileiro não possui 

hábitos alimentares adequados, de modo que, em média, seu IMC é maior ou igual a 25, 

que caracteriza sobrepeso,  e o consumo de sódio é quase o dobro estabelecido pela 

Organização Mundial da Saúde. Nesse contexto, torna-se oportuna a realização de 

atividades de ensino que promovam a educação nutricional de brasileiros. Isto porque, 

a tabela nutricional, presente em alguns alimentos e que procuramos problematizar em 

nosso estudo, podemos evitar o consumo exagerado e inconsequente.  

Este texto apresenta um  relato de uma experiência sobre os processos de planejamento 

e construção de um material didático produzido a partir de uma pesquisa financiada 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico que visa 

compreender as potencialidades da Educação Estatística para o letramento de dados 

nutricionais. O presente artigo, em especial, tem como objetivo compartilhar o processo 

de construção de um material didático sobre Educação Estatística, a partir de tabelas 

nutricionais de alimentos, à luz dos eixos conceitual, pedagógico e comunicacional de 

Kaplún (2003). 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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Entre os conteúdos que fazem parte do Currículo Básico da Educação, temos o 

tratamento da informação, que abre possibilidades para promover aprendizagens ainda 

mais interessantes, uma vez que a Estatística vem conquistando espaço na sociedade, 

em momentos como na tomada de decisões. Para Souza, Lopes e Souza (2015), o ensino 

de Estatística nas escolas desenvolve habilidades essenciais como a comunicação, 

resolução de problemas, tomadas de decisões. Também faz com que os estudantes 

possam agir como consumidores prudentes e responsáveis, além de auxiliar em outras 

questões no dia-a-dia do aluno.  

Para Lopes (2008), é preciso analisar criticamente os dados apresentados. Assim, como 

não é suficiente ao aluno desenvolver a capacidade de organizar e representar uma 

coleção de dados, faz-se necessário interpretar e comparar esses dados para tirar 

conclusões. Diante disso, o professor pode incentivar o protagonismo dos estudantes na 

busca da interpretação dos resultados obtidos através da Estatística, além de promover 

atividades diferenciadas utilizando não apenas dados fictícios, conforme propomos em 

nossa pesquisa. 

De acordo com Castro e Castro Filho (2011), a escola precisa desenvolver atividades de 

busca e organização de dados para incentivar os estudantes a compreenderem as 

informações, representando na forma de tabelas e gráficos, contribuindo na formação 

dos alunos como cidadãos, além de desenvolver habilidades não apenas matemáticas, 

mas também o raciocínio lógico, a organização, o espírito investigativo e o senso crítico. 

Como muitos autores enfatizam que o uso da Estatística permite o desenvolvimento 

intelectual e cognitivo dos alunos, acreditamos que trabalhar com dados relacionados à 

saúde na sala de aula pode contribuir com a conscientização acerca de uma boa 

alimentação. Isto porque uma das aplicações Estatística são os estudos voltados para 

alimentação dos jovens, que, por sua vez, já evidenciam que adolescentes e crianças não 

possuem uma alimentação adequada (SILVA, TEIXEIRA; FERREIRA, 2014; SILVA et al, 

2015). 

Conforme destacado por Alvarenga (2008), os padrões alimentares dos adolescentes 

costumam ser caóticos. Muitos desses pulam refeições principais, estabelecem 

associações distorcidas entre valores calóricos e nutritivos, além da frequência 

exorbitante em fast-foods. Nesse contexto, a orientação da alimentação na 
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adolescência cria oportunidades de intervenção e medidas de educação em saúde, que 

poderão levar a hábitos saudáveis na vida adulta. Silva, Teixeira e Ferreira (2014) e Silva 

et al (2015), reforçam ainda que as práticas educativas alimentares podem servir de 

meio para conscientizar crianças e adolescentes sobre como e por que se alimentarem 

de forma adequada, considerando que o ambiente escolar representa um espaço 

apropriado para a realização de práticas educativas alimentares. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os temas transversais, como 

a educação para a Saúde, cumprirão seus objetivos ao conscientizar os alunos para o 

direito à saúde, sensibilizá-los para a busca permanente da compreensão de seus 

determinantes e capacitá-los para a utilização de medidas práticas de promoção, 

proteção e recuperação da saúde ao seu alcance. 

Em relação à produção de um material educativo, Kaplún (2003, p. 46), o define como 

“um objeto que facilita a experiência de aprendizado”, isto é, algo que, em um 

determinado contexto, apóia o desenvolvimento de tarefas de ensino, oportunizando a 

aprendizagem discente. Por outro lado, Kaplún (2002; 2003) não nos garante que 

materiais desenvolvidos com fins educativos consigam cumprir sua função, assim como 

nos dá a oportunidade de utilizar materiais desenvolvidos para fins não educativos 

serem utilizados para o aprendizado, desde que seja aplicado de uma maneira certa. 

Sobre processo de produção de um material educativo, Kaplún (2003, p. 47) afirma que 

“é uma tríplice aventura: a da criação, a do próprio material e a do uso posterior, que 

muitas vezes escapa às intenções iniciais e aos cálculos dos criadores”. Kaplún (2003) 

ainda relaciona cada processo da produção de um material educativo com um de três 

eixos que, para ele, compõem um material educativo: os eixos conceitual, pedagógico e 

comunicacional. De modo sintético, podemos exprimir as ideias de Kaplún(2002; 2003) 

da seguinte forma: o eixo conceitual: “são as ideias centrais que serão abordadas pelo 

material, bem como o tema ou temas principais através dos quais se procurará gerar 

uma experiência de aprendizado” (KAPLÚN, 2003, p. 48). O eixo pedagógico: “expressa 

o caminho que estamos convidando alguém a percorrer, que pessoas estamos 

convidando e onde estão essas pessoas antes de partir” (KAPLÚN, 2003, p. 49). O eixo 

comunicacional: “propõe, através de algum tipo de figura retórica ou poética, um modo 

concreto de relação com os destinatários” (KAPLÚN, 2003, p. 54). 
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REFLEXÕES A PARTIR DO EIXO CONCEITUAL 

O primeiro eixo apresentado por Kaplún (2002; 2003) compreende “[...] as ideias 

centrais que serão abordadas pelo material, bem como o tema ou temas principais 

através dos quais se procurará gerar uma experiência de aprendizado” (KAPLÚN, 2002, 

p. 3). Neste aspecto, nosso material educativo apresenta como principais temas o 

Tratamento da Informação, com ênfase na leitura e interpretação de tabelas e em 

conteúdos como proporcionalidade e medidas de tendências central, e a saúde, tema 

transversal estabelecido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), mais 

especificamente, na educação nutricional. 

A introdução realizada no início da aula de validação do material, além de introduzir a 

história e como a biotecnologia pode atuar, apresentou sobre como a tabela nutricional 

é calculada e quais são os parâmetros utilizados para o seu desenvolvimento, além de 

envolver um pouco da história da rotulação de alimentos no Brasil e qual agência 

reguladora que é responsável por isso, que no caso, é a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa). 

REFLEXÕES A PARTIR DO EIXO PEDAGÓGICO 

O segundo eixo definido por Kaplún (2003) é o pedagógico, que “[...] expressa o caminho 

que estamos convidando alguém a percorrer, que pessoas estamos convidando e onde 

estão essas pessoas antes de partir” (KAPLÚN, 2003, p. 7). Neste aspecto, antes de 

apresentar o caminho a ser percorrido, precisamos reconhecer o alguém que o 

percorrerá; ou seja, o processo de construção de um material educativo deve iniciar com 

um planejamento que considere o público que fará uso desse produto.  

De acordo com Chisté (2018), deve-se procurar entender o perfil da turma antes de 

desenvolver uma ficha, isto é, procurar saber se o produto estará adequado à turma. 

Nesse sentido, reconhecemos a importância de valorizar a formação profissional dos 

estudantes e, durante a produção o material educativo, buscamos dados 

complementares, como a história da Biotecnologia e sua relação com a produção de 

alimentos, para potencializar a aprendizagem dos discentes do curso técnico 

investigado. Ressaltamos, muito embora, que este produto educacional não se limita a 
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alunos de curso técnico em biotecnologia. Pelo contrário, já validamos a produção com 

alunos do nono ano do ensino fundamental (CONCEIÇÃO, 2019). 

REFLEXÕES A PARTIR DO EIXO COMUNICACIONAL 

O eixo comunicacional, terceiro e último proposto por Kaplún (2003, p. 10), “propõe, 

através de algum tipo de figura retórica ou poética, um modo concreto de relação com 

os destinatários”. Neste aspecto, o planejamento e desenvolvimento da ficha podem ser 

divididos nos seguintes aspectos:  

1. Linguagem verbal e não verbal: a forma que escolhemos para nos comunicarmos 

verbalmente com os leitores foi coloquial, visando facilitar a compreensão dos 

estudantes. Além de abordarmos os assuntos de forma amigável, procuramos fazer com 

que os leitores não se sentissem obrigados a resolver a atividade e sim convidados à sua 

realização.  

As figuras também foram implantadas com intuito de promover a ludicidade ao 

material. Por exemplo, ao lado da seção da tabela nutricional, há imagem de frutas, que 

remetem a alimentos saudáveis, que remetem a saúde, que remete a educação 

nutricional e alimentar, etc... 

2. Itens de mediação: enquanto o aspectos linguísticos procuraram familiarizar e 

ambientar os alunos durante a atividade, os itens de mediação buscaram orientar os 

estudates para realização da taefa. Em relação à formatação do texto, destacamos em 

negrito algumas partes da ficha, chamando a atenção do leitor para trechos que se 

configurariam como referência para aquela etapa da atividade. Além disso, o uso de 

exemplos na ficha foi importante, para que estes também servissem como uma 

orientação para a realização da atividade. 
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Figura 1 – Trecho da ficha

 

Fonte: Acervo dos pesquisadores (2019). 

3. Organização em seções: a ficha foi dividida em blocos, visando organizar as 

informações apresentadas e facilitar a compreensão de diferentes tarefas pelo 

estudante. Por exemplo, na seção 1 (figura a seguir), a leitura do título faz com que o 

aluno leia na forma da procura de novas informações para o entendimento do tema 

central, enquanto que na seção do exercício, o aluno deve ler na forma de como realizar 

o exercício que será proposto. A linguagem utilizada nas seções é importante, pois é 

uma das primeiras coisas que o aluno lê, e dependendo da forma que é escrita, pode 

mudar completamente a maneira que esse aluno enxergará a seção. 

Figura 2 – Seção inicial da ficha  
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Fonte: Acervo dos pesquisadores (2019). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto apresentou o processo de planejamento e construção de um material didático 

sobre Educação Estatística a partir de tabelas nutricionais de alimentos. Analisamos esse 

processo à luz dos eixos conceitual, pedagógico e comunicacional de Kaplún (2002;  

2003). Sabemos que a Educação Estatística contribui no desenvolvimento da capacidade 

crítica dos estudantes, garantindo-lhes um exercício pleno de sua cidadania. Nesse 

contexto, a orientação da alimentação na adolescência, proposta nesse material 

educativo, pode proporcionar oportunidades de intervenção e medidas de educação em 

saúde, que poderão levar os estudantes de Ensino Médio a hábitos saudáveis.  

Sobre processo de produção de um material educativo, Kaplún (2003) destaca que o uso 

posterior pode, muitas vezes, escapar das intenções iniciais dos criadores. Por esse 

motivo, é pertinente destacar que nosso material já foi validado em três turmas, uma 

de nono ano e outras duas de Ensino Médio. Nesse processo, houveram alterações na 

ficha para melhorar a dinâmica com base em momentos experimentados nas aplicações 

anteriores. Assim, deixamos um convite aos leitores para utilizarem este material em 

suas aulas e a contribuírem no seu processo contínuo de reformulação. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta uma experiência de ensino de matemática vivenciada com alunos de duas turmas 
de 9º ano, numa escola estadual em Cariacica/ES. O jogo Adivinho Indiscreto foi aplicado durante o mês 
de abril de 2019 como um recurso lúdico para a fixação do conteúdo de potenciação. Essa experiência foi 
desenvolvida à luz da investigação matemática, pois antes da confecção das cartelas do jogo, os alunos 
foram instigados a descobrir o motivo pelo qual conseguimos adivinhar qualquer número pensado por 
alguém. A experiência evidenciou o quanto os alunos envolvidos foram auxiliados a romperem bloqueios 
de aprendizado da matemática, do mesmo modo que foram oportunizados a fixarem o conteúdo de uma 
maneira diferente da tradicional: se divertindo ao praticarem o jogo com os colegas e seus familiares. 
Palavras-chave: Jogos; Ensino de matemática; Adivinho Indiscreto. 

INTRODUÇÃO  

O presente relato aborda uma experiência didática de matemática vivenciada durante 

o mês de abril de 2019 com duas turmas de 9º ano em uma escola pública estadual em 

Cariacica/ES. A atividade desenvolvida à luz da investigação matemática teve por 

objetivo fixar o conteúdo de potenciação utilizando o jogo Adivinho Indiscreto como 

recurso didático. 

O desenvolvimento de jogos nas aulas de matemática permite aos alunos uma 

aprendizagem interessante e divertida, pois não basta ensinar fórmulas e algoritmos, é 

necessário formar alunos capazes de reconhecer essa ciência em seu contexto social e 

cultural. Dessa forma, os jogos são um recurso cada vez mais viável, dinâmico e 

prazeroso, na perspectiva de motivar o aluno para o aprendizado da matemática. 

Jesus e Fini (2001) afirmam que o jogo geralmente apresenta um desafio e uma 

situação-problema em que o aluno precisa solucionar um conflito. São nessas discussões 

que acontecem o processo de construção dos conceitos, desencadeando a 

aprendizagem. 

A utilização de jogos no ensino de Matemática é uma das formas de conduzir o 

aluno na busca dos conhecimentos, pois, ao jogar, o aluno vivencia um ambiente em que 
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seu esforço se transforma em aprendizagem, pois “dentro da situação de jogo é impossível 

uma atitude passiva, aumentando a motivação, fazendo com que os alunos falem 

Matemática, apresentando um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente aos 

processos de aprendizagem” (BORIN, 1996, p. 9). 

Diante do exposto, o objetivo desse artigo é evidenciar a importância dos jogos como 

recurso pedagógico para a construção do conhecimento matemático de forma 

prazerosa e dinâmica. Por fim, iremos descrever como se deu o envolvimento dos alunos 

com o jogo Adivinho Indiscreto e de que maneira essa prática contribuiu para a 

construção do conhecimento sobre o conteúdo de potenciação. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O jogo é um recurso que favorece a construção dos conceitos matemáticos de forma 

divertida e fácil. A utilização de jogos nas aulas de matemática representa um 

importante recurso didático, pois auxilia na aprendizagem de um novo conceito 

matemático ou na fixação de conceitos já adquiridos pelo aluno. Segundo Smole et al. 

(2007): 

[...] 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 et al., 2007, p. 9). 
 

Além disso, os jogos proporcionam o desenvolvimento de habilidades como observação, 

análise, levantamento de hipóteses, reflexão, argumentação e organização, sendo todas 

essas habilidades importantes para a interação da turma. Os alunos, ao discutirem sobre 

a melhor ação a ser tomada, desenvolvem a cooperação, o respeito mútuo e a crítica. 

As atividades com jogos podem representar um importante recurso pedagógico e 

segundo as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s):  

Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes – 
enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da crítica, 
da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las quando 
o resultado não é satisfatório - necessárias para aprendizagem da Matemática 
(BRASIL, 1997, p. 47, grifos nossos). 

A utilização de jogos nas aulas de matemática transforma o ambiente escolar, tornando-

o um espaço significativo de aprendizagem revelando um novo modelo de ensino, que 

diferente do tradicional, utiliza-se de novas metodologias de ensino de matemática. Ao 
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unir a matemática com os jogos, aproximamos o ensino de matemática à realidade dos 

alunos, afinal brincar e jogar são atividades realizadas durante toda a infância e unimos, 

assim, o ensino de matemática a uma aprendizagem natural, espontânea e diferenciada.  

Além disso, concordamos com os PCN’s que ressalta a importância do jogo em sala de 

aula, pelo seu aspecto desafiador que provoca nos alunos (BRASIL, 1998). E ainda, 

conforme afirma Borin (1996, p.9, grifos nossos): 

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a 
possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos 
que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro 
da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é 
grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam 
Matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais 
positivas frente a seus processos de aprendizagem. 

Diante do citado acima, consideramos que a utilização de jogos nas aulas de matemática 

torna possível todas essas potencialidades, pois o aluno ao brincar constrói com mais 

facilidade os conceitos matemáticos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia “Cenário de Investigação” é definida por Skovsmose (2000) como um 

ambiente criado para dar suporte a uma aula investigativa. Numa aula que parte dessa 

premissa, o professor muda a sua postura e passa a agir como um mediador, ele deve 

questionar os alunos para que eles se tornem protagonistas do processo de 

aprendizagem. Essa metodologia promove a comunicação entre o professor e os alunos, 

uma vez que o diálogo para o debate e o compartilhamento das soluções deve ser 

valorizado. Nesse sentido, Oliveira, Segurado e Ponte (2009, p. 3) afirmam que: 

o professor terá como papel fundamental iniciar e dirigir o discurso, envolver 
cada um dos alunos, manter o interesse pelo assunto, colocar questões 
esclarecedoras ou estimulantes e não aceitar apenas a contribuição dos 
alunos que tem habitualmente respostas correctas ou ideias válidas. 

Além disso, o professor deve apresentar uma atitude investigativa na apresentação da 

proposta para influenciar de forma positiva a curiosidade dos alunos, pois como as 

situações-problema são questões abertas podemos planejar o início de uma 

investigação, porém não sabemos como ela irá acabar (OLIVEIRA; SEGURADO; PONTE, 

1996; PONTE; BROCADO; OLIVEIRA, 2009).  

A aplicação do jogo Adivinho Indiscreto foi realizada em uma escola estadual localizada 

em Cariacica/ES, que atende alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental no período 
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diurno. A atividade foi desenvolvida em duas turmas de 9º ano, totalizando 76 alunos, 

em 3 aulas de 55 minutos. Durante o primeiro trimestre, o conteúdo de potenciação 

estava sendo retomado e aprofundado por meio da revisão dos conceitos envolvidos e 

das propriedades da potenciação. 

O jogo Adivinho Indiscreto surgiu de uma adaptação da proposta do livro Explorando o 

Ensino da Matemática (BRASIL, 2004) que aborda a escrita dos números por meio de 

potências de base dois. O jogo consiste em adivinhar um número de 1 a 63, mostrando 

seis cartelas com números quaisquer e quando identificado o número escolhido, a 

cartela é separada das demais. Para finalizar a mágica, soma-se mentalmente a primeira 

célula de cada cartela separada e adivinha-se o número pensado. Seguem a seguir as 

cartelas que foram confeccionadas para o jogo. 

Figura 6 - Cartelas produzidas para o Jogo Adivinho Indiscreto. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 

Inicialmente o jogo foi apresentado aos alunos, a priori, sem que eles conhecessem as 

regras. Em seguida, foi solicitado que os alunos investigassem o motivo de sempre 

conseguirmos adivinhar o número escolhido. Foi solicitado que os alunos registrassem 

numa tabela o valor escolhido e a soma realizada durante o truque, como estratégia 
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para desvendar o mistério do jogo. Para isso foi confeccionada uma tabela para o 

preenchimento dos alunos durante as atividades, conforme abaixo. 

Quadro 1 – Tabela preenchida pelos alunos durante o desenvolvimento do jogo. 

Valor escolhido Soma dos números iniciais das cartelas selecionadas 

  

  

  

  

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÕES 

Conforme dito anteriormente, o jogo foi apresentado aos alunos, inicialmente apenas 

para familiarização com o jogo e seu funcionamento. Alguns alunos foram escolhidos de 

forma aleatória, para que eu adivinhasse o número escolhido por eles. Nesse momento, 

os alunos se envolveram e se mostraram empolgados em descobrir o truque da 

adivinhação, porém houve diversos questionamentos de como era possível adivinhar 

qualquer número escolhido por eles. Os questionamentos não foram respondidos para 

não interferir no planejamento do jogo. Entretanto, esse momento foi importante para 

motivá-los a descobrir o segredo do jogo, corroborando com o que afirma Smole et al. 

(2007) que o jogo nas aulas de matemática possibilita momentos de prazer e uma 

aprendizagem significativa. 

Posteriormente, cada turma foi dividida em grupos com 6 alunos e um deles foi 

escolhido como o mágico do grupo, que recebeu uma folha contendo as instruções do 

jogo (desvendando o segredo do truque), as cartelas do jogo e a tabela que deveria ser 

preenchida para auxiliar a investigação. O mágico foi responsável por fazer as mágicas 

com todos os integrantes do grupo e, em seguida, ao revelar o segredo da mágica ao 

grupo, coordenar o processo investigativo.  

Os grupos, mesmo fazendo o preenchimento da tabela de forma correta, demoraram 

um pouco a perceber o que aqueles números representavam. Foi necessário dar 

algumas dicas para auxiliar o processo de solução. Após orientá-los e mostrar que 

aqueles números representavam potências, prontamente os grupos conseguiram 

identificar que os números somados representam potências de base 2. Porém, essa 
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resposta ainda não explica o porquê da mágica ser possível. A seguir, há a reprodução 

de algumas tabelas preenchidas pelos grupos. 

Figura 7 - Tabela preenchida pelo grupo 4. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

Figura 8 - Tabela preenchida pelo grupo 2. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

Em seguida, os alunos foram questionados sobre o motivo que precisamos somar 

potências de base dois para que a mágica dê certo. Esse questionamento demorou a ser 

respondido pelos grupos, muitos davam respostas incompletas ou respostas que não 

eram coerentes ao real motivo ou ainda questionavam querendo a resposta pronta. 

Durante essa etapa, notei que os grupos tiveram dificuldades para realizar a 

investigação para descobrir o motivo da mágica e isso acabou desmotivando alguns 

alunos. Muitos ficaram dispersos e começaram a conversar, sendo necessário chamar a 

atenção da turma para que voltassem ao processo de investigação do jogo. Acredito que 

esse desinteresse foi motivado pela metodologia aplicada, pois os alunos não estavam 

acostumados a desenvolverem atividades usando a investigação matemática que, 

segundo Ponte et al. (2009), envolve questões abertas e os alunos se tornam os 

protagonistas do processo de ensino-aprendizagem (PONTE et al., 2009). 

Apenas na última aula um dos grupos conseguiu desvendar o segredo e explicou para a 

turma que todo número natural pode ser escrito como uma soma de potências de base 

dois. Ainda sob dúvidas de outros colegas, alguns alunos para validar a explicação, 

começaram a escrever os números de 1 a 63 como somas de potências de base dois.  
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A aplicação do jogo Adivinho Indiscreto permitiu aos alunos um primeiro contato com a 

investigação matemática, que apesar de não ter sido bem compreendido no início, foi 

uma experiência válida, pois os alunos alcançaram o objetivo proposto com a atividade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi relatado uma experiência de ensino de matemática com o uso do jogo 

Adivinho Indiscreto. O uso de jogos tem como objetivo tornar a matemática mais 

acessível aos alunos, contribuindo para uma ampliação de metodologias utilizadas no 

ensino da matemática. Buscamos com essa atividade proporcionar aos alunos um 

ambiente de ensino diferenciado daquele em que estão habituados, visto que na 

investigação matemática o aluno é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem 

e é convidado a debater e discutir os conceitos necessários para a resolução da atividade 

proposta. 

Acreditamos que atividades lúdica, assim como os jogos se apresentam como um 

importante recurso didático, com formas específicas e características próprias, 

favoráveis a facilitar o entendimento de muitas estruturas matemáticas existentes de 

difícil compreensão e que precisa ser inserido juntamente com outros tipos de 

atividades. De maneira simples e direta revela necessidades e especificidades que, 

muitas vezes, não são identificadas nas atividades rotineiras. A experiência com o jogo 

Adivinho Indiscreto contribuiu para que os alunos envolvidos rompessem bloqueios de 

aprendizado em relação ao conteúdo de potenciação, ao mesmo tempo que os mesmos 

participaram de um momento descontraído durante as aulas de matemática. 
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RESUMO 
Este artigo versa sobre a experiência de uma licencianda em Matemática no Estágio não Obrigatório 
ofertado por meio da Coordenação de Integração Escola Empresa (Cie-e), que atua na Coordenadoria de 
Matemática. Evidenciando a relação da mesma com os três coordenadores que atende e com os 
professores das coordenadorias buscamos relatar como este estágio colabora para a formação da mesma, 
utilizando a narrativa como método de trabalho. O estágio prevê ações de apoio administrativo junto à 
Coordenadoria de Matemática, à Licenciatura em Matemática e ao Laboratório de Ensino de Matemática. 
Concluímos então que, direta e indiretamente, a experiência relatada é única e válida para a formação 
pedagógica da Licencianda em Matemática. 
Palavras-chave: Estágio não obrigatório; narrativa; licenciatura em matemática; formação de professores. 

INTRODUÇÃO  

Este artigo versa sobre a experiência de uma licencianda em Matemática no Estágio não 

Obrigatório ofertado por meio da Coordenação de Integração Escola Empresa (Cie-e). 

Ela atua na Coordenadoria de Matemática do Ifes Campus Vitória com carga horária de 

6 horas diárias. Destacaremos aqui o serviço realizado pela mesma e como esse impacta 

na sua formação docente diante de uma análise de relatos feitos pela estagiária e da 

visão do Professor Orientador de Estágio e do Coordenador do Curso. 

Durante suas horas de trabalho, a estagiária, responde à Coordenadoria de Matemática 

(Comat), a Coordenadoria do curso Licenciatura em Matemática (Limat) e a 

Coordenação do Laboratório de Ensino de Matemática (Lem). Neste estágio, além da 

experiência com o mundo do trabalho, coloca-a em contato direto com o 

funcionamento de uma coordenadoria do Instituto, observamos como se organiza o 

setor, desde os procedimentos padrões como requisições de materiais ao almoxarifado, 

até conversas de docentes sobre conteúdos matemáticos, planejamento das aulas e 

discussões pedagógicas que enriquecem sua bagagem para um futuro emprego como 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

242 

docente, além das orientações realizadas por professores aos alunos que os procuram 

na coordenadoria. 

O ESTÁGIO 

O Estágio não Obrigatório é ofertado pela Coordenação de Integração Escola Empresa 

(Cie-e) do Ifes Campus Vitória junto à Coordenadoria de Matemática (Comat) do mesmo 

campus, para atender às demandas da Comat, em regime de contratos de um ano, 

sendo os mesmos prorrogáveis por mais um ano, tendo atuado como estagiários um 

estudante da Ufes e três Licenciandos do Ifes até a presente data. 

O estágio prevê ações de apoio administrativo junto à Comat tais como elaborar 

memorando, declarações, controle de estoque, atendimento ao público, apoio aos 

professores, assessoria à realização de olimpíadas de matemática, participação em 

projetos vinculados à Comat; apoio ao Lem no que tange a organização do ambiente, 

apoio às aulas, apoio à elaboração e preparação de material didático; e à Limat 

auxiliando e orientando aos licenciandos quanto a atividades complementares, estágio 

não obrigatório, matrículas e rematrículas, organização curricular; e demais demandas 

decorrentes do dia a dia das três coordenadorias. 

METODOLOGIA 

Nesse relato, utilizamos a narrativa como método de trabalho. Uma narrativa pode ser 

uma história, algo contado ou recontado por alguém, um relato de um evento real ou 

fictício, um relato de uma série de eventos conectados em sequência, um relato de 

acontecimentos, uma série de eventos lógicos e cronológicos, enfim, muitos são os 

significados.  

As narrativas circulam em textos orais, escritos e visuais e tem sido amplamente 

investigadas na área de Linguística Aplicada.  

Adotaremos, a ideia de que “uma narrativa é composta por uma sequência singular de 

eventos, estados mentais, ocorrências envolvendo seres humanos como personagens 

ou autores” (BRUNER, 2002, p. 46), podendo esta ser real ou imaginária.  

A VIVÊNCIA DO ESTÁGIO 
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Ao iniciar as atividades, a estagiária possuía outra visão sobre a graduação que cursa, 

visto que à medida que foi inserida na coordenadoria, pôde ter contato mais próximo 

com os docentes da Comat, conhecendo diversos aspectos relacionados ao processo de 

ensino e aprendizagem dentro da própria licenciatura em matemática e em outras 

áreas, como os cursos técnicos, ensino médio, engenharias e proeja. A partir de tais 

vivências, sua forma de aprender e estudar foi modificando, ampliando seu olhar, a 

partir de orientações e incentivos vindo dos professores à sua volta. 

RELAÇÃO COM A COORDENAÇÃO DA MATEMÁTICA 

A maioria das atividades desempenhadas pela estagiária são administrativas e 

desencadeadas na necessidade diária da Coordenação. É interessante observar nesse 

relato, como o relacionamento com a chefia imediata, o coordenador da Comat, era 

estabelecido sobre os pilares do profissionalismo, respeito e corresponsabilidade. 

Aprendendo diariamente ao que refere a relacionamento interpessoal dentro do 

ambiente de trabalho, pois, segundo a chefia, devia ver àqueles que a cercavam além 

da visão aluno-professor, mas como colegas de trabalho, e a todo instante as decisões 

eram tomadas sobre a ideia de que os colegas eram iguais e deveriam ser tratados de 

tal forma, sem distinção, e sem favoritismos. E sobre como deveria ser pontual e 

competente. O que evidenciamos como ganho no tempo que ela está na Comat, é como 

esta chefia a colocou como funcionária que tinha deveres e obrigações, mas que era 

também humana. Pois diante das dificuldades, era ouvida e compreendida, enquanto 

também cobrada. O que foi enriquecedor para seu crescimento como estagiária. 

Enquanto aluna, o coordenador da Comat apoiava em priorização dos estudos e foi o 

primeiro em colocar em perspectiva a oportunidade rica de aprendizado que tinha 

dentro daquele ambiente e como deveria aproveitar do mesmo para potencializar os 

estudos sobre matemática e educação matemática. 

 

 

RELAÇÃO COM A COORDENAÇÃO DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
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Com a Coordenação da Limat, foi estabelecida uma relação de parceira, integrando 

licenciandos e coordenadorias por meio de informações e conversas, trazendo ao 

coordenador as demandas dos alunos.  

Enquanto aluna, foi ouvida pelo coordenador sobre algumas das suas inseguranças e 

dúvidas a respeito da formação que teria e foi de suma importância as opiniões e 

direcionamentos do mesmo quanto a linha de pesquisa do Trabalho de Conclusão de 

Curso da estagiária, tendo-o como orientador em algumas escritas, inclusive, foi o 

mesmo que propôs o desenvolvimento desta. Sempre solícito, trouxe uma perspectiva 

sobre um futuro mestrado, sua experiência diante de pesquisas e suas visões sobre 

educação matemática no país.  

Durante um período, enquanto trabalhava com um aluno surdo, entendeu melhor as 

relações de ensino-aprendizagem com esse jovem, segundo a experiência do 

coordenador na área, tanto à questão pedagógica, quanto à relação interpessoal com 

essa necessidade especial. 

RELAÇÃO COM A COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA 

Logo quando chegou a Comat, a Coordenação do Lem estava mudando. O professor que 

assumiu a coordenação era novo na Comat, então não conhecia muito dos processos. 

Pela familiaridade dela com o Laboratório, realizaram um trabalho em conjunto para 

organização e reestruturação do Lem, que foi desenvolvido em janeiro, quando ambos 

não tinham direito a férias. Foram longas tarde carregando livros e separando materiais. 

Com o início do semestre, fizeram uma seleção de estagiários bolsistas para atuar 

durante o dia e a noite, e sistematizaram o sistema para marcar horários no mesmo. 

Durante essa experiência, no que diz respeito a como relacionavam-se coordenação do 

Lem e estagiária, sempre houve respeito e também o processo de interação no que 

condizia às tarefas solicitadas por outros em relação ao uso do Lem. No contato diário 

ela observou que organização é um ponto de vista e que nem sempre é possível atender 

a todos da forma como esses querem, mas que é necessário sempre responder a todos, 

na medida do possível.  

Enquanto aluna, essa interação, possibilitou repensar a forma como estudava, 

colocando-a não apenas como leitora do conteúdo matemático, mas como alguém que 
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estuda ativamente e pesquisa em outra área. Desenvolvendo junto ao coordenador do 

Lem alguns trabalhos sobre matemática pura, trazendo outra perspectiva de 

matemática. 

RELAÇÃO COM OS PROFESSORES 

“É muito diferente conviver diariamente com seus professores”, nas palavras da 

Estagiária. Neste caso incluindo os três coordenadores citados acima, é muito difícil 

evidenciar todo o aprendizado que foi enunciado pela estagiária sobre matemática e 

sobre pedagogia convivendo com os professores, desde a simples observação de como 

pensam e como trabalham seus processos de entendimento e formulação da 

matemática e do processo de ensino-aprendizagem, até os momentos que pode sentar 

e conversar sobre matemática, licenciatura e licenciatura em matemática enquanto 

estudo, ensino e pesquisa. 

Todas as conversas que teve individualmente e em grupos com os professores, 

possibilitaram a ela visões diferentes de vários aspectos da matemática, do ensino de 

matemática; da carreira acadêmica; de como é trabalhar na rede privada, na rede 

pública e na rede pública federal; de como preparar aula; entre tantos outros temas. As 

pesquisas desenvolvidas com alguns dos professores, que foram facilitadas e até 

surgiram no contexto da Comat. Quando conversaram sobre carreira acadêmica, ela era 

incentivada pelos professores, através de informações sobre como funcionam os 

processos para Mestrado, Doutorado, e formação continuada e quais as opções 

existiam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o relato pessoal da estagiária narrado acima, por meio do referencial 

teórico, observamos que, mesmo sendo subjetiva, a experiência foi construtiva na 

formação da mesma, enquanto aluna, futura professora e como pessoa. Pois, além dos 

aprendizados matemáticos e pedagógicos destacados neste, ainda é evidenciado como 

cada professor forma o caráter dela como licencianda, enriquecendo seus estudos e a 

forma como trata a carreira acadêmica. E enquanto pessoa, por conviver diariamente 

com professores que pensam diferente também sobre a vida. Concluímos então que, 

direta e indiretamente, a experiência relatada é única e válida para a formação 

pedagógica da Licencianda em Matemática. 
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RESUMO 
No estudo de Geometria Espacial percebe-se que a visualização dos poliedros em 3 dimensões em livros 
didáticos não é de fácil compreensão pelos estudantes. Diante disso, surgiu a necessidade de 
proporcionar ao estudante atividades que pudessem explorar a visualização dos poliedros de forma 
concreta, criando mecanismos para minimizar as dificuldades e facilitando a compreensão de seus 
conceitos. Assim, foi proposto um trabalho de construção de sólidos geométricos com materiais 
manipuláveis utilizando palitos de dente e jujubas para explorar a visualização em 3 dimensões dos 
sólidos, além de alguns conceitos e suas relações. O objetivo desse estudo é analisar a utilização de 
materiais manipuláveis no ensino de Geometria Espacial a partir de uma experiência vivenciada na 
terceira série do ensino médio no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral 
“Aristeu Aguiar”. As atividades foram desenvolvidas com a metodologia de abordagem qualitativa, na 
qual foram analisados os registros dos estudantes relacionados ao estudo de poliedros por meio de 
materiais manipuláveis. Os resultados obtidos apontam positivamente para o estudo de poliedros feitos 
com materiais manipuláveis, bem como esse conteúdo pode ser trabalhado, principalmente, na 
identificação dos vértices, faces e arestas e na Relação de Euler.  

Palavras-chave: Poliedros; Materiais Manipuláveis; Ensino Médio.  

INTRODUÇÃO  

A Geometria Espacial estuda as figuras no espaço que possuem três dimensões, isto é, 

altura, largura e comprimento. As escolas públicas possuem poucos recursos em 

aparelhos tecnológicos, com isso, na maioria das vezes o conteúdo de Geometria 

Espacial é estudado através de livros didáticos, o que torna mais difícil a visualização dos 

sólidos geométricos, devido à limitação da projeção tridimensional.  

As figuras geométricas não se definem por formas encontradas em livros, sua 

caracterização é encontrada no cotidiano do estudante por objetos concretos. De 

acordo com Pohl (1994), para ter um aprendizado aprofundado e eficaz em conceitos 

espaciais, a melhor maneira de aprender a visualização do espaço tridimensional é na 

construção de objetos geométricos. 

Neste contexto, objetivou-se com este trabalho analisar a utilização de materiais 

manipuláveis no ensino de Geometria Espacial a partir de uma experiência vivenciada 

na terceira série do ensino médio sobre poliedros, utilizando como metodologia de 
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ensino materiais manipuláveis, que além de auxiliar o estudo da Geometria, proporciona 

uma melhor visualização de formas geométricas tridimensionais. 

Nessa perspectiva, esse estudo assume relevância na medida que se propõe a 

apresentar a utilização de materiais acessíveis tornando as aulas diferenciadas e 

atrativas, contribuindo assim, para o desenvolvimento dos estudantes no que tange o 

ensino da Geometria Espacial. 

ENBASANDO A PROPOSTA 

A Geometria espacial é uma ampliação da Geometria plana e trata dos métodos 

apropriados para o estudo de objetos tridimensionais, assim como sua relação. O 

processo de ensino e aprendizagem da geometria pode desenvolver nos estudantes a 

capacidade de abstração, o reconhecimento de formas bidimensionais e 

tridimensionais, e a resolução de problemas do cotidiano. Dessa maneira, com a prática 

pedagógica destacamos como objetivo para esse processo, que nossos estudantes se 

comuniquem, critiquem, pensem e questionem; que saibam utilizar os conhecimentos 

aprendidos e apliquem no cotidiano. Com o ensino da geometria espacial é necessário 

que o estudante desenvolva o raciocínio lógico, adquirindo noção de espaço, e 

capacidade resolver problemas matemáticos do dia a dia. Assim, como a geometria 

espacial que está presente no cotidiano, torna-se importante destacar que: 

O raciocínio geométrico desenvolve-se inicialmente através da visualização de formas 

bidimensionais e tridimensionais: a maioria dos estudantes conhecem a geometria por 

objetos que existem e no contexto que estão inseridos. As figuras geométricas espaciais 

são reconhecidas por sua aparência (BRASIL, 1997). 

É por meio da visualização das formas geométricas que o estudante cria seu próprio 

conhecimento; e desenvolve o raciocínio crítico para que consiga identificar essas 

formas geométricas no seu cotidiano, aplicando assim, os seus conhecimentos na 

resolução dos problemas matemáticos. 

Segundo Becker (2009, apud Gutiérrez 1992) quando se trabalha com a forma 

tridimensional, é importante que se tenha uma boa visualização, pois a capacidade de 

observação é uma habilidade fundamental no campo do conhecimento. O indivíduo que 

apresenta dificuldades na visualização, provavelmente terá problemas em entender 
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representações gráficas apresentadas nos livros e terá dificuldades em demostrar suas 

próprias idealizações. 

Cabe ao professor utilizar novas metodologias, buscar uma forma diversificada para 

desenvolver o estudo da Geometria Espacial, para que o estudante desenvolva suas 

habilidades, visando à compreensão e a percepção do espaço. Assim, para ensinar 

geometria de forma leve e divertida, a utilização de materiais manipuláveis no ensino 

da geometria espacial, será necessária auxiliar o estudante a compreender melhor os 

conteúdos, construir, e manipular objetos conhecidos do seu dia-a-dia; para que tenha 

um bom desempenho na construção dos conceitos e propriedades relativas as figuras 

geométricas. 

DESCREVENDO A METODOLOGIA UTILIZADA   

A pesquisa foi realizada em 2 (duas) turmas da terceira série do ensino médio com a 

professora pesquisadora da turma, que analisou a própria pratica e que também teve a 

ajuda de um professor parceiro, que cedeu sua turma para que as aulas, tendo em vista 

a realização da intervenção didática, especificamente para o conteúdo Geometria 

Espacial.  

Para a realização da pesquisa foram ministradas em 2 aulas, de 50 minutos cada; na 

turma 1 com 32 estudantes e na turma 2 com 31 estudantes, os estudantes participantes 

da pesquisa, compreendem a faixa etária de 17 a 19 anos.  

As aulas foram realizadas no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo 

Integral “Aristeu Aguiar”, localizado no município de Alegre, estado do Espírito Santo. A 

escola recebe estudantes dos municípios de Alegre e respectivos distritos, e município 

como Jerônimo Monteiro, sendo composta de estudantes residentes tanto na zona 

urbana quanto rural, na faixa etária de 13 a 19 anos que cursam o 9º ano do ensino 

fundamental e 1º, 2º e 3º ano do ensino médio.  

Realizou-se uma aula com fins didáticos sobre o conteúdo abordado, no intuito de 

mostrar aos estudantes uma forma lúdica e prazerosa de aprender a Geometria Espacial 

na construção de sólidos geométricos com a utilização de materiais manipuláveis como 

palitos de dentes e jujubas (Figura 1), com o objetivo de analisar o reconhecimento e 
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nomear os principais poliedros; identificar vértices, faces e arestas e utilizar a Relação 

de Euler para resolver problemas. 

Figura 1 – Materiais manipuláveis usados na aula prática. (Centro Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio em Tempo Integral “Aristeu Aguiar”) 

 

 

Fonte: arquivo pessoal das pesquisadoras, 2018 

 

 

No primeiro momento, abordou-se uma aula expositiva com os recursos da tecnologia; 

com a utilização do PowerPoint para a demonstração dos poliedros, dentre outros. Em 

seguida, apresentou-se uma afirmação e algumas perguntas aos estudantes. 

Quando estudamos matemática aprendemos sobre Geometria e consequentemente 

sobre os Poliedros.  

Mas vocês sabem o que são poliedros? Como é sua estrutura e quais as classificações 

que podem ter?  

Dessa forma, as atividades foram realizadas com um caráter introdutório ao conteúdo 

sobre Poliedros e Relação de Euler, de modo a ser um ponto de partida para a discussão 

de tal conceito. 

A segunda etapa objetivou propor uma atividade de construção de poliedros regulares 

no qual os estudantes deveriam responder algumas questões referentes ao mesmo. Na 

sequência os estudantes forma divididos em grupos, ocorreu uma dinâmica com a 

turma, momento em que os estudantes onde os estudantes construíram alguns 

poliedros regulares utilizando palitos de dentes e jujubas. Ao final da aula os estudantes 

preencheram uma tabela identificando os vértices, faces e arestas dos poliedros que 

construíram. 

A terceira etapa referiu-se a um relato feito pelos estudantes referente a atividade 

prática, utilizando matérias manipuláveis na construção de poliedros. O material 
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desenvolvido pelos estudantes foi recolhido para posterior avaliação dos resultados e 

da forma como os mesmos se apropriaram do tema. 

A sequência didática proposta na aula está descrita na Tabela 1. A prática voltou-se para 

construção de poliedros utilizando apenas palitos de dente e jujubas com a finalidade 

de identificar poliedros regulares, utilizando-os após a construção para preencher o 

quadro da atividade 5 (Figura 2), sem a necessidade da utilização das fórmulas 

geométricas (Relação de Euler).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - A sequência didática: Poliedros e Relação de Euler. 

Atividades Descrição Imagem 
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1 Construir um tetraedro regular. 

 

2 Construir um hexaedro regular. 

 

3 
Construir uma pirâmide de base 

pentagonal. 

 

4 Construir um prisma de base triangular. 

 

5 

Preencher a tabela, segundo as 

observações feitas na construção dos 

poliedros regulares. 

Figura 2 (abaixo) 

6 Construir poliedros de sua preferência. 
 

 

7 

 

Fazer um breve comentário sobre a 

atividade proposta. 

 

Fonte: arquivo pessoal das pesquisadoras, 2018 

Figura 2 – Quadro apresentada aos alunos para a realização da Atividade 5. 

Poliedro Vértices (jujubas) Faces Arestas (Palitos) 

Tetraedro Regular    

Hexaedro Regular    

Pirâmide de base pentagonal    

Prisma de base triangular    

Fonte: arquivo pessoal das pesquisadoras, 2018 

ANALISANDO E DISCUTINDO OS RESULTADOS 
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Figura 3 - Poliedros construídos pelos estudantes para cumprimento das atividades de 
1 a 4 da sequência didática da Tabela 1. (a) Poliedros construídos pelos estudantes da 

turma 1. (b) Poliedros construídos pelos estudantes da turma 2. 

  

(a) Poliedros construídos pelos estudantes da turma 1. 

Fonte: arquivo pessoal das pesquisadoras, 2018 

 

  

(b) Poliedros construídos pelos estudantes da turma 2. 

Fonte: arquivo pessoal das pesquisadoras, 2018 

Tabela 2 – Respostas padrão dos estudantes para o quadro* da atividade 5 da 
sequência didática. 

Poliedro 
Vértices 

(jujubas) 
Faces 

Arestas 

(Palitos) 

Tetraedro Regular 4 4 6 

Hexaedro Regular 8 6 12 

Pirâmide de base 

pentagonal 
6 6 10 

Prisma de base triangular 6 5 9 

* Quadro apresentado na figura 2. 

Fonte: arquivo pessoal das pesquisadoras, 2018 

A atividade foi desenvolvida com estudantes da terceira série do ensino médio, que já 

haviam estudado no segundo trimestre sobre o conteúdo de Geometria Espacial e 
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através dos resultados das notas do segundo trimestre, foi realizado um momento de 

diálogos com os estudantes, em que muitos alegaram ter dificuldades no estudo da 

Geometria Espacial e que ficaram com dúvidas na identificação de alguns poliedros; e a 

maioria na resolução de problemas matemáticos.  

De maneira geral, podemos considerar que a aula prática é aquela em que os estudantes 

fazem uso de equipamentos e materiais, com os quais eles executam uma experiência 

que os levará a entender uma lei científica e seus efeitos. 

A prática foi aplicada nas 2 (duas) turmas da terceira série do ensino médio e contou 

com a participação de todos os estudantes. Grande parte da aula se desenvolveu 

mediante a atividade proposta. 

Os resultados que destacaram a importância desse tipo de metodologia no processo de 

ensino aprendizagem. Todos os envolvidos se mostraram interessados em construir um 

novo conhecimento mediante a atividade proposta. Não houve resistência na utilização 

dos materiais. 

 

Tabela 3 - Registros de alguns comentários da Atividade 7. 

Turma Aluno Comentário 

1 

A 

“A atividade foi interessante e produtiva. Consegui identificar as 

arestas, vértices e faces apenas na visualização dos poliedros que 

construímos, e percebi que todos os grupos realizaram a atividade 

conforme foi planejada”. 

B 
“A atividade proposta foi interessante e instrutiva, pois aulas 

práticas despertam a atenção dos estudantes”. 

C 
“Achei interessante, pois nos estimula a aprender de uma forma 

dinâmica e divertida”. 

D 
“É uma atividade que cativa os estudantes pela utilização do 

prático”. 

E 
“A aula foi muito interessante e dinâmica, enfim a aula mais doce 

da minha vida”. 

2 F 
“Foi uma atividade diferenciada, realmente as escolas precisam de 

mais aulas assim”. 
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G 
“Uma ótima experiência, que na prática além de divertida trouxe 

aprendizado”. 

H 
“Muito bem elaborada, muito prática, ótima aula e bem divertida, 

ensinando de uma forma diferente”. 

I “Foi diversificada e diferenciada, foi uma experiência legal”. 

J “Prática, divertida, diferente, educativa e funcional”. 

Fonte: arquivo pessoal das pesquisadoras, 2018 

Segundo Lorenzato (2006), a educação requer um ensino voltado ao desenvolvimento 

da autonomia intelectual, criatividade e capacidade de reflexão crítica pelo estudante. 

Com os novos recursos baseados na concepção de que o estudante deve ser o centro do 

processo de ensinar e aprender Matemática, reconhecendo, identificando e 

considerando seus conhecimentos prévios é fundamental para que ele possa torna-se 

um cidadão que gera constantes mudanças na sociedade. 

A aula prática é essencial para o processo de ensino- aprendizagem dos estudantes. É 

por meio dela que os professores poderão desenvolver as habilidades da turma e 

instigar-lhes ainda mais, ao deixá-los manipular os materiais e mostrar as implicações 

reais que cada conteúdo adquirido possui.  

Durante a aplicação da tarefa foram levantadas dúvidas entre os estudantes sobre a 

construção de alguns poliedros. Segundo Demo (2011), cabe ao professor ter a 

competência de conduzir a aprendizagem significativa, orientando o estudante de forma 

permanente para se expressar de maneira fundamentada, exercitando 

questionamentos e formulação própria, de forma a reconstruir autores, teorias e 

cotidianizar a pesquisa.  

O autor supracitado acrescenta que a base da educação escolar está na pesquisa, e 

através dela se é possível desenvolver questionamento sistêmico e reconstrutivo da 

realidade do estudante. Essa reconstrução compreende um conhecimento inovador que 

sempre é renovado, tendo a consciência crítica como base. Dessa forma, cada estudante 

cita sua própria interpretação, formulação pessoal e aprende a saber pensar. 
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Destacam-se a importância da partilha do conhecimento entre os estudantes. Foi 

possível observar que o ensino-aprendizagem de forma coletiva e colaborativa traz um 

resultado satisfatório para todos os envolvidos, pois podem aproveitar o conhecimento 

dos colegas para a construção da sua própria aprendizagem. 

De acordo com Menezes (2009), quem reconhece a importância da participação ativa e 

interativa em uma sala de aula se dispõe a promovê-la em situações reais e enfrenta 

bem o desafio de colocá-la em prática mesmo em classes numerosas. Para promover a 

aprendizagem, não bastam materiais didáticos e um estudante protagonista. É preciso 

propor à classe atividades coletivas bem estruturadas/elaboradas, aulas diversificadas; 

pois todos devem estar motivados e conscientes do sentido delas. 

A aula desenvolvida permitiu concluir que a maioria dos estudantes obteve um 

crescimento sobre o conteúdo, os estudantes foram avaliados por meio da atividade 

proposta. A atividade despertou o interesse dos mesmos com utilização de materiais 

manipuláveis, trouxe a oportunidade de participar da construção de poliedros (Figura 3) 

e explorar a Relação de Euler (Tabela 2). Neste momento, foi possível uma simples 

construção, pelos estudantes, de aspectos relacionados com o cotidiano. Entretanto, a 

discussão em grupo, a formulação de hipóteses, a diversidade de estratégias, fizeram 

com que o pensamento matemático dos estudantes- se tornasse vivo e dinâmico. Foi 

possível ainda constatar não só o interesse de grande parte deles nas aulas como 

também ficaram mais confiantes em expor suas ideias. 

Foram percebidas algumas dificuldades dos estudantes em relação à atividade 6, na 

identificação de alguns poliedros, e também na construção do octaedro e dodecaedro, 

mas também foi notória a necessidade de estarem envolvidos numa atividade que exija 

o seu empenho de maneira prazerosa.  

Acreditando que, com a diversidade dos materiais utilizados, este projeto atingiu seu 

objetivo, que foi amenizar as defasagens relacionada com o conteúdo básico da 

Geometria Espacial, mais especificamente dos Poliedros de Platão, no qual 

proporcionou uma aprendizagem efetiva e significativa. 

As atividades desenvolvidas trouxeram para os estudantes a oportunidade de visualizar 

as figuras tridimensionais; e apontam positivamente resultados feitos com materiais 

manipuláveis, na identificação dos vértices, faces, arestas e na Relação de Euler. Com 
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essa aula prática os estudantes tiveram mais facilidade na resolução de problemas 

matemáticos.  

Com a visualização e a construção de poliedros, os estudantes conseguiram identificar 

que a soma das faces e vértices resultam em duas unidades a mais que o número de 

arestas, e relembraram o que foi dito nas aulas anteriores, que se trata da Relação de 

Euler; uma fórmula matemática que relaciona o número de faces, vértices e arestas de 

poliedros.  

Explorando a Relação de Euler tem-se a possibilidade de desenvolver atividades que 

facilitem a visualização dos poliedros regulares até os poliedros mais difíceis de construir 

com os palitos regulares que para construí-los teriam que ser utilizados vários tamanhos 

de palitos, esses tipos de poliedros são chamados de poliedros complexos, como o 

icosaedro, dodecaedro, entre outros. Ao final da aula foram resolvidos alguns 

problemas matemáticos utilizando a relação, bem como relembrados alguns nomes dos 

poliedros estudados e os poliedros complexos. Os estudantes se reuniram em fileiras e 

aplaudiram a aula dizendo que foi: “A melhor aula de Matemática que eles assistiram, 

que interagiram e conseguiram responder a tabela sem precisar usar a Relação de Euler; 

a aula mais doce da vida deles”.  

A utilização de uma metodologia que permitisse maior interação e motivação dos 

estudantes fez com que as aulas ficassem mais agradáveis não só para eles, como 

também para o professor. A demonstração da satisfação tornou o ensino da matemática 

algo muito mais prazeroso, e consequentemente, menos cansativo. Além disso, mostrou 

que desenvolver aulas práticas facilita o processo de ensinar e aprender. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de atividades práticas explorando figuras 

geométricas que fazem parte do cotidiano dos estudantes com intuito de aprimorar seus 

conhecimentos por meio da manipulação de figuras tridimensionais, utilizando uma 

proposta didático-pedagógica que visa fortalecer e instigar os conhecimentos sobre o 

estudo de poliedros e a Relação de Euler. Tal aplicação implicou na melhoria da 

aprendizagem dos conteúdos e facilitou a visualização dos poliedros em três dimensões, 

com foco no ensino da Geometria Espacial. 
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A Geometria Espacial pode ser explorada de uma maneira agradável, de modo que os 

estudantes se sintam motivados, sendo capazes de desenvolver e entender o conteúdo 

de forma significativa, ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

A importância da inovação na forma de ensino se faz necessária para que o estudante 

aprenda de forma mais simples e prazerosa. A atividade prática com palitos de dente e 

jujubas para a construção de poliedros acrescentou conhecimento aos estudantes, 

motivando e propiciando uma participação ativa, desenvolvendo sua autonomia. 
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RESUMO 
Este relato de experiência apresenta uma atividade realizada na aula de Matemática numa escola pública 

participante do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), na cidade de Vitória - ES, 

em uma turma do 7º ano do ensino fundamental com o conteúdo de “razão, proporção e grandeza” na 

qual foi proposta uma atividade virtual com o objetivo de revisar a matéria da prova por meio de um quiz. 

O intuito dessa ferramenta foi de despertar o interesse dos alunos em um ambiente fora de sala de aula 

fugindo das aulas consideradas tradicionais. Devido aos equipamentos necessários, foi realizada no 

laboratório de informática, junto com a professora supervisora e alunos participantes do programa que 

cursam Licenciatura em Matemática no Instituto Federal do Espírito Santos (Ifes) .Os resultados obtidos 

foram satisfatórios, os alunos foram participativos e se sentiram motivados durante a realização da 

atividade proposta.  

Palavras-chave: Quiz; Razão; Proporção.  

1 INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) proporciona 

aos alunos de Licenciatura uma vivência da rotina em sala de aula nas turmas de 

educação básica das escolas públicas. No Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - 

campus Vitória, o programa oferece bolsas para alguns discentes do curso de 

Licenciatura em Matemática que atuam em duas escolas públicas do município de 

Vitória, sendo uma do ensino médio e a outra do ensino fundamental. 

Toda semana os bolsistas, conhecidos como pibidianos, têm um determinado 

horário para frequentarem a sua respectiva escola, atuando em de sala de aula a partir 

de um planejamento previamente estabelecido. Uma vez por mês ocorre uma reunião 

com todos os membros no Ifes – campus Vitória. Em um desses encontros foi proposto 

aos pibidianos a elaboração de atividade para complementar o ensino nas turmas das 

escolas cadastradas no programa, a partir dos conteúdos de Matemática que estavam 

sendo discutidos nas aulas. 

mailto:brunamollf@hotmail.com
mailto:sheilamss@hotmail.com
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Com isso, foram necessários alguns meses de observação para analisar o 

andamento e o comportamento da sala, assim como as explicações e forma de conduzir 

a aula por meio da professora supervisora. Cada licenciando escolheu um conteúdo que 

seria estudado naquele trimestre e de acordo com as turmas dos seus respectivos 

horários desenvolveram uma atividade ou um jogo, com o auxílio da professora 

supervisora e dos outros licenciandos que estavam presentes.  

Este relato apresenta o desenvolvimento de uma atividade com o conteúdo de 

“razão, proporção e grandeza” em uma turma do 7º ano, da rede municipal de Vitória, 

com o objetivo de revisar a matéria da prova por meio de uma ferramenta virtual 

chamada “Kahoot!”. Sabendo das situações dessas escolas, como o índice de evasão, 

além da falta de interesse dos alunos nos estudos, foi pensado uma atividade diferente 

das aulas tradicionais.  

2 CONSTRUINDO A ATIVIDADE 

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Padre Anchieta, durante o 

dia de planejamento, cada licenciando propôs suas ideias e a atividade para 

determinada turma. Na turma do 7º ano com o conteúdo citado anteriormente foi 

pensado no uso de uma ferramenta virtual, por ser uma atividade em que seria 

necessário sair da sala de aula e utilizar um ambiente externo – o laboratório de 

informática - que, em geral, desperta o interesse dos alunos, com o intuito de se 

sentirem motivados a realizar a atividade.  

A primeira autora deste relato em uma de suas aulas no curso de Licenciatura 

em Matemática conheceu o “Kahoot!”, a ferramenta virtual que seria utilizada para o 

desenvolvimento do Quiz (jogo de questionários para avaliar o conhecimento) proposto 

para a turma.  

O “Kahoot!” é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos com o intuito 

de ajudar os professores a ter um espaço diferenciado envolvendo o aprendizado. Nele 

o professor cria seu próprio Quiz, com questões de múltipla escolha podendo escolher 

o formato, tempo, números de questões e também inserir fotos e vídeos para completar 

a pergunta. 

 Com isso, ele cria sua própria sala virtual e, consequentemente, é gerado um 

código para os alunos inserirem no computador, tablet ou celular para entrar no jogo. 
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Nesta sala acontece o quiz em tempo real com as perguntas e opções de respostas 

(Figura 1) projetadas na parede, e no computador do aluno aparecem somente quatro 

botões coloridos (Figura 2) correspondentes a cada uma das respostas possíveis.  

A pontuação é calculada em função do acerto ou não da questão e do tempo de 

resposta esperado. Após a realização da atividade, o “Kahoot!” gera uma planilha no 

Excel a qual o professor pode analisar cada questão, identificando quantos e quais 

alunos acertaram e em que tempo responderam a questão. 

Figura 1 – Exemplo de uma questão utilizada no quiz 

 

Fonte: https://kahoot.it/ 

Imagem 2 - Opções das respostas 

 

Fonte: https://kahoot.it/ 

Para realizar essa atividade com a turma, foi preciso verificar se a escola possuía 

os equipamentos necessários (projetor e computadores com internet) já que nessa 

escola é proibido o uso do celular dentro da sala de aula. Devido a isso, o único local 

adequado era a sala de informática que apresentava todos os equipamentos e na 

quantidade certa para os alunos, porém o laboratório de informática era utilizado 
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somente para as aulas de informática. Foi preciso reajustar os horários para que a 

atividade acontecesse no dia em que a turma do 7º ano possuía duas aulas seguidas de 

Matemática, tempo ideal para apresentar o jogo, explicar e para que os alunos 

pudessem responder as perguntas do quiz.  

Com tudo marcado para uma semana antes da prova, no mês de novembro, a 

autora criou a sala virtual com 20 perguntas sobre o conteúdo que seria abordado na 

prova. Nas perguntas foram utilizadas fotos para aumentar o engajamento e foram 

formuladas de acordo com os tipos de questões que a professora passava em sala de 

aula, pois em nossas observações percebemos que nas aulas os alunos apresentavam 

dificuldades quando era formulada uma questão diferente do modelo já visto, apenas 

trocamos as informações. Assim, como se tratava de um quis, com perguntas e um 

determinado tempo para respondê-las, optou-se por colocar o maior tempo que o jogo 

oferecia (120 segundos) e com questões de respostas rápidas.  

3 APLICAÇÃO E ANÁLISE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 
No dia da atividade estavam presentes a professora supervisora e cinco 

licenciandos participantes do PIBID. Os alunos foram encaminhados para o laboratório 

de informática e cada um se direcionou a um computador. Inicialmente, percebemos 

que os alunos teriam dificuldade em olharem a projeção, pois as cadeiras estavam 

posicionadas ao lado oposto da projeção e além disso, haviam pilastras que dificultavam 

a visualização. Entretanto isso não impediu a realização da atividade pois os bolsistas 

presentes auxiliaram os alunos. Após todos os alunos se organizarem em seus 

computadores foi explicado como funcionava o quis e foram sanadas algumas dúvidas. 

Diante disso, foi solicitado que entrassem no site colocando seus respectivos nomes 

para identificá-los na sala virtual. 

Com o início do quiz, os alunos ficaram um pouco desesperados com o tempo de 

resposta, apesar das perguntas serem de raciocínio rápido, mas aos poucos foram se 

adaptando e conseguiram pensar rapidamente nas respostas.  

O site gera algumas informações pelo Excel, dentre elas tem o tempo que cada 

aluno gastou em determinada pergunta. Conforme Figura 3, podemos observar uma 

grande variação no tempo de resposta, tendo alguns alunos respondendo quase que 

imediatamente, o que indica que não chegaram sequer a ler e refletir sobre a questão.   
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Figura 3 – Tempo de cada aluno na questão 

 
 

Fonte: https://kahoot.it/ 

Além da possibilidade de ter várias informações após a conclusão do jogo, 

durante o quiz no final de cada questão encerrada, aparece um gráfico indicando 

quantas pessoas haviam respondido cada alternativa e o ranking com as respectivas 

ordens de colocação e a quantidade de pontos de cada aluno naquele momento. Por 

meio dessas informações, que eram projetadas para todos analisarem, eles 

comemoravam e se tornavam mais motivados e competitivos com o objetivo de 

ultrapassarem os colegas e ficar entre os primeiros lugares.  

Alguns alunos apresentavam dificuldades para responderem as questões e, 

mesmo se tratando de uma competição, puderam contar com a ajuda da professora e 

dos licenciandos para não se sentirem desmotivados. 

O uso da tecnologia em sala de aula pode ser uma grande ferramenta de ensino, 

possibilitando atividades pedagógicas inovadoras, a fim de facilitar o processo de 

aprendizagem do aluno apresentando um espaço para que os alunos tenham novas 

descobertas. Essa ferramenta em um ambiente desafiador, pode aumentar a motivação 

do aluno, mas para não perder esse incentivo, é necessário que a proposta da atividade 

seja interessante (FIGUEREDO, 2003).  

O uso dos jogos, como o apresentado neste relato, para o ensino da matemática 

pode melhorar significativamente o aprendizado e fixação dos conteúdos, visando 

também despertar o interesse do aluno em aprender e gostar dessa disciplina por ser 

uma maneira de aprender diferente. Além disso, a utilização do jogo pode deixar os 

alunos mais ativos, melhorar a interação social, autonomia e concentração e, ainda,  
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Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a 
possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos 
alunos que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. 
Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a 
motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos 
falam Matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes 
mais positivas frente a seus processos de aprendizagem. (BORIN, 1996, p.9) 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o intuito de usar a tecnologia para fugir da aula tradicional, a utilização do 

Kahoot para revisar o conteúdo de “razão, proporção e grandeza” para a turma do 7º 

ano, apresentou resultados satisfatórios em relação ao objetivo da atividade. 

Os alunos durante o jogo se sentiram motivados e animados para realizar o quiz 

e ao final, pediram para a professora para que acontecesse mais atividades 

diversificadas, que apesar de ser um ambiente diferente e desafiador apresenta uma 

grande interação e não deixa de ser um lugar de aprendizado.  

Um grande desafio é tornar a atividade interessante para não deixar os alunos 

desmotivados e acontecer deles apenas chutarem as respostas, para isso não acontecer 

é aconselhado que durante a produção do jogo, o professor precisa conhecer bem a 

turma para saber os tipos de questões e o tempo específico para elas.  

Neste relato, como a turma só foi acompanhada por poucos meses pela autora, 

acabou sendo necessário a utilização do máximo de segundos que o jogo oferecia pois 

foi percebido que a turma apresentava grande dificuldades. Conclui-se que o 

desenvolvimento de cada quiz, varia de turma para turma, cabendo ao professor a 

criação deste para a sua sala de atuação. 

Essas análises foram possíveis devido as oportunidades geradas pelo PIBID, que 

oportuniza aos alunos da Licenciatura em Matemática adquirirem uma experiência da 

vivência da sala de aula, suas rotinas e especificidades antes da nossa graduação, além 

de nos ajudarem a perceber que nem todas as atividades propostas pelo professor 

podem ter sucesso de aprendizagem pelo aluno, por isso temos que levar para a sala de 

aula metodologias de ensino diversificadas para continuar motivando os alunos no 

processo de ensino. 

Essa atuação da atividade na escola foi possível devido ao apoio financeiro da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
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RESUMO 
Esse artigo apresenta um relato de experiência de dois alunos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação docência (Pibid) do Instituto Federal do Espirito Santo, e aborda aspectos do preparo de uma 
atividade de geometria realizada em turmas do primeiro ano do ensino médio em uma escola da rede 
estadual no município de Vitória, ES. Este trabalho mostra a intervenção onde julgamos, naquele 
momento necessária e possível de ser realizada. Com isso, elaboramos uma atividade com base nos jogos 
matemáticos e a demonstração do Teorema de Pitágoras em um software de geometria dinâmica com o 
intuito de ajudar os alunos da escola atendida a compreender de forma mais lúdica e dinâmica o conteúdo 
escolar estudado por eles naquele trimestre. Além disso, relata como foi a experiência inicial como futuros 
professores e demonstra que a atividade aplicada contribuiu para uma melhor interação entre os alunos 
das turmas atendidas. 

Palavras-chave: Formação inicial de professores; GeoGebra; Pibid; Teorema de Pitágoras 

INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de bolsa de iniciação à docência (Pibid) propicia a 

inclusão de alunos graduandos em licenciatura do 1º ao 4º período dentro da sala de 

aula do ensino básico como futuros professores, dando início à experiência de uma 

prática pedagógica.  

Os graduandos auxiliam o professor de matemática na escola pública e veem na 

prática como é a profissão no cotidiano escolar. O intuito primordial é a aprendizagem, 

mas nem por isso os bolsistas deixam de ministrar atividades por eles propostas sob a 

 
15Graduando em Licenciatura em Matemática no Instituto Federal do Espirito Santo (ifes, Campus 

Vitória)  
16Graduando em Licenciatura em Matemática no Instituto Federal do Espiríto Santo (ifes, Campus 

Vitória)  
17 Professora na EEEM Carlos Xavier Paes Barreto.  
18 Professor no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes Campus Vitória)  



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

267 

supervisão do professor regente. Além disso, os bolsistas também tem papel 

fundamental na sala de aula, pois auxiliam os estudantes tirando dúvidas.   

A atividade proposta e descrita nesse trabalho foi a realização de um jogo, na 

qual estão inseridas quatro matérias de geometria plana sendo elas, semelhança de 

triângulos, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras e área de figuras planas, estudadas 

no trimestre em que estávamos atuando na escola e serviria como revisão para a 

avaliação trimestral. 

 Nesse sentido, o programa torna-se essencial à medida que contribui com a 

formação do aluno de licenciatura para a docência, inserindo-o em uma experiência de 

ensino e aprendizagem fundamental para sua futura carreira como docente. Dessa 

forma, pretende-se por meio deste trabalho relatar a experiência de dois bolsistas, os 

dois primeiros autores deste artigo. Vinculados ao Programa de iniciação à docência do 

Instituto Federal do Espirito Santo – Subprojeto Matemática – Campus Vitória. 

DESENVOLVENDO A ATIVIDADE 

A intervenção feita por nós bolsistas foi a elaboração de uma aula com o 

propósito de ajudar os alunos do primeiro ano do ensino médio na recuperação da prova 

de geometria com o conteúdo de semelhança de triângulos, Teorema de Tales, área de 

figuras planas e Teorema de Pitágoras. A atividade foi aplicada em uma escola da rede 

municipal do município de Vitória, ES, no dia 27 de novembro de 2018 nos primeiros 

horários do turno matutino de 7:00 às 9:45. Cada turma foi atendida em seu horário da 

aula matemática e fomos acompanhados pelo professor regente das turmas que nos 

disponibilizou o horário e os equipamentos para execução da aula.  

Demonstração do Teorema de Pitágoras no Software Geogebra 

No processo de investigação do que poderia ser feito por nós para ajudar os 

alunos, analisamos como eles entendiam e aplicavam os conceitos do conteúdo de 

geometria estudados e demos ênfase as principais dificuldades encontradas por eles na 

resolução dos exercícios. A meta era propor uma atividade em que todos participassem 

e não se sentissem inseguros no momento de executar os exercícios. 

Antes da aplicação da atividade, iniciamos com uma breve revisão do conteúdo 

de geometria (semelhança de triângulos, Teorema de Tales e cálculo de área de algumas 
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figuras planas) e uma demonstração do Teorema de Pitágoras usando o GeoGebra19, 

tudo para refrescar a memória deles com o conteúdo que eles vinham estudando. 

Os parâmetros curriculares nacionais (1998) diz, a respeito do uso de softwares 

para o ensino de geometria e relações isométricas: 

Em Matemática existem recursos que funcionam como ferramentas de 

visualização, ou seja, imagens que por si mesmas permitem compreensão ou 

demonstração de uma relação, regularidade ou propriedade. Um exemplo 

bastante conhecido é a representação do teorema de Pitágoras, mediante 

figuras que permitem “ver” a relação entre o quadrado da hipotenusa e a 

soma dos quadrados dos catetos. (p. 45). 

A demonstração do Teorema de Pitágoras usando o Software GeoGebra foi 

usada para ajudar os alunos a compreenderem o Teorema que é: “A soma das áreas dos 

quadrados construídos sobre os catetos de um triângulo retângulo é igual à área do 

quadrado construído sobre a hipotenusa desse triângulo”. Assim, eles conseguiriam 

fugir da abstração e visualizassem de fato como essa relação acontece. Ao manipular os 

lados do triângulo retângulo as áreas dos quadrados sobre os catetos e hipotenusa 

também se alteravam e mantinham a lei matemática de Pitágoras. Na Figura 1 temos a 

visualização do triângulo de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5 e na figura 2 o mesmo triângulo 

com os catetos aumentado para 5 e 12 e hipotenusa 13. 

 
Figura 9: Triângulo retângulo com os lados medindo 3,4 e 5 executado no GeoGebra. 

 
19 Software de matemática dinâmica para todos os níveis de ensino que reúne Geometria, Álgebra, 
Planilha de Cálculo, Gráficos, Probabilidade, Estatística e Cálculos Simbólicos. 
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Figura 10: Triângulo retângulo com os lados 5, 12 e 13 executado no GeoGebra. 

 

De acordo com os PCN (1998, p. 46) “O que se propõe hoje é que o ensino de 

Matemática possa aproveitar ao máximo os recursos tecnológicos, tanto pela sua 

receptividade social como para melhorar a linguagem expressiva e comunicativa dos 

alunos”. 

A escolha da demonstração do teorema usando o GeoGebra foi a mais viável, 

pois, a escola dispunha de sala de vídeo e projetor, consideramos estas ferramentas 

essenciais para tornar a aula mais atrativa, além de fugir um pouco dos padrões usuais: 

quadro e livro didático.  

Unimos a revisão do conteúdo e a demonstração feita no Geogebra para 

aplicarmos os exercícios. A atividade em forma de jogo, onde segundo Kamii (1992, p. 

172) “envolvem regras e interação social, e a possibilidade de fazer regras e tomar 

decisões juntos é essencial para o desenvolvimento da autonomia”. O trabalho a ser 

feito por nós era fazer com que todos os alunos se empenhassem em fazer a atividade 

e participassem da aula. A atividade em forma de jogo os ajudou a trabalhar em grupo, 

assim, discutindo o que deveria ser feito e expondo seus conhecimentos com os 

integrantes do grupo. Exatamente como determina os Parâmetros Curriculares 

Nacionais: 

 
 

 Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes – 

enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da crítica, 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

270 

da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las quando 

o resultado não é satisfatório – necessárias para aprendizagem da 

Matemática. (1998, p. 47) 

A atividade de geometria 

Pedimos para que eles se dividissem em grupos com quatro a cinco integrantes, 

por escolha deles, para iniciarmos a aplicação. O exercício a ser feito pelos alunos era 

completar o percurso de um “caminho geométrico”, iniciava-se no ponto “A” e para 

chegar até o ponto “F” eles deveriam encontrar os valores das incógnitas X, Y e Z. Haviam 

regras a serem seguidas e os grupos tinham que usar de estratégias para completar o 

percurso em primeiro e não perder pontuação no jogo, isso garantiria o vencedor do 

jogo. 

Regras do jogo: 

1) Não usar calculadora; 

2) Evitar a repetição do método de resolução; (5 pontos) 

Ex.: Se você usou o teorema de Pitágoras para descobrir algum valor do 

percurso evite usá-lo novamente, tente outros meios.  

A repetição da fórmula ou método descontará alguns pontos. Se isso 

ocorrer será dado dois pontos pela resolução. 

Quem vence? 

1) Quem concluir as quatro tarefas primeiro e tiver mais pontos; 

2) Quem percorrer a maior parte do trajeto dentro do limite de 

tempo e tiver mais pontos; 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 3 temos a representação gráfica que compõe algumas das 

atividades propostas. 
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Figura 11: Imagem inserida na folha de atividade, o caminho geométrico. 

 

1) Você está no ponto A, se desloque até o ponto C. Para isso 

descubra o valor de X e saiba quantos metros você deve andar. 

2) Você avançou uma etapa. Agora, do ponto C siga mais alguns 

metros até o ponto E, passando por D. Quantos Y metros você deve andar 

para chegar até o ponto D? 

3) Mais uma etapa concluída! Do ponto E caminhe Z metros até o 

ponto F. Qual a distância a ser percorrida no trecho Z? 

4) a) Qual a distância total que foi percorrida, partindo do ponto A e 

passando pelos outros pontos até chegar ao ponto F?  

b) Quanto seria em centímetros essa distância? 

Desempenho das turmas  

Relatamos de forma individualizada como prosseguiu a aplicação da atividade 

em cada turma e, também, uma avaliação geral da realização da atividade.  

1- Na turma 1º M4: apenas alguns alunos se empenharam em fazer 

a atividade. Muitos pediram ajuda para cumprir as tarefas. Na etapa 2 da tarefa 

onde eles deveriam encontrar o valor de “Y” usando a semelhança de triângulos/ 

teorema de Tales, alguns grupos tinham muitas dúvidas e não conseguiam 

prosseguir, nesse momento eles pediam nosso auxílio. Dessa turma apenas um 

grupo conseguiu completar a atividade, os outros grupos concluíram apenas ¾ 

da atividade. 
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2- Na Turma 1º M5: todos os grupos mostraram interesse na 

atividade e não sentiram grandes dificuldades na realização da mesma. Apenas 

um grupo teve dificuldade em fazer a primeira tarefa, que consistia em encontrar 

a medida de um lado do triângulo e para isso eles precisavam extrair a raiz da 

área do quadrado que estava disposto no mesmo lado do triângulo e depois 

aplicar o teorema de Pitágoras para ir encontrando outros valores das figuras. 

Com essa turma, três grupos conseguiram realizar toda a tarefa. O desempenho 

deles foi melhor que da turma anterior. 

3- Na Turma 1º M3: Os alunos gostaram da demonstração e das 

explicações feitas antes da atividade. Todos se empenharam para fazer as 

tarefas. A maioria dos grupos conseguiu fazer o que se pedia e não houve tantas 

dificuldades na resolução. Essa foi a turma em que os grupos trabalharam com 

melhor interação entre os seus membros, o que garantiu maior sucesso na 

atividade e todos conseguiram finalizá-la. 

Avaliando de forma geral o desempenho das turmas na realização da 

atividade, constatamos que quando os alunos trabalharam em grupo houve mais 

foco para finalizar a tarefa, onde resultou a criação de estratégias pelos grupos 

que culminou no compartilhamento do conhecimento e trocas de ideias entre os 

integrantes, assim, mesmo os grupos que não realizaram 100% da atividade 

conseguiram se envolver e praticar o que foi proposto por nós. Após o término 

da atividade pelos grupos, corrigimos junto com eles no quadro (figura 4) para 

que eles pudessem ver as soluções e estratégias que eram exigidas nos 

exercícios, deixando de forma mais clara o raciocínio a ser empregado. 
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Figura 12: Correção da atividade no quadro (fonte: autores) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Participar do Programa de Iniciação à docência tornou-se uma oportunidade 

ímpar para o desenvolvimento e capacitação de futuros docentes. Esse é sem dúvida um 

dos passos iniciais para a construção de um novo ensinar e para atender às novas 

perspectivas da prática docente na educação. Nesse sentido, o PIBID, 

inquestionavelmente, exerce grande importância na formação de professores 

qualificados, pois abre espaço para que esses futuros professores desenvolvam-se. 

Portanto, estar inserido no cotidiano da escola básica durante a graduação nos leva a 

encontrarmos de forma precoce as adversidades que surgem durante a prática docente 

e com isso aprendemos a repensar sobre as metodologias de ensino e criar outros 

caminhos. Esta situação veio a acontecer conosco durante a aplicação da atividade, 

optamos pela retirada das regras do jogo, pois, os alunos não entenderam bem o 

funcionamento das regras e esta atitude desconstruiu o caráter de jogo fazendo a 

atividade retornar apenas para ao modelo de resolução de exercícios. Contudo, 

continuamos a aplicação da atividade com essa adaptação feita e assim seguiu. O tempo 

das aulas de 55 minutos foi suficiente para fazer a demonstração no software, revisar o 

conteúdo, os alunos resolverem a atividade e finalizarmos com a correção no quadro. 

Outro ponto a ser explicitado é que a atividade antecedeu a prova de recuperação do 

último trimestre do ano letivo e logo após a prova os alunos estavam dispensados para 
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o recesso escolar e não conseguimos coletar resultados de superação nas notas. Ter 

essas experiências nos faz querer alcançar um perfil profissional na busca de melhores 

resultados e nos faz entender a importância dos métodos pedagógicos. 

De modo geral, a presença de bolsistas dentro da sala de aula, foi algo benéfico 

para os estudantes da escola que é atendida pelo programa, pois dividem com o 

professor a responsabilidade de tirar dúvidas, fazendo com que a atenção individual nas 

turmas aumentasse. Contudo, é importante ressaltarmos a importância do programa 

para nossa formação como novos professores e agradecer aos professores-

coordenadores do projeto pelas orientações e acompanhamento do nosso 

desenvolvimento nessa parceria entre o ifes e as escolas da rede pública e a Capes pelo 

apoio financeiro. 
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RESUMO 
O trabalho em questão caracteriza-se como um relato de experiência vivenciado no programa Residência 

Pedagógica, com o intuito de provocar conjecturas com base em análises das experiências ao decorrer da 

progressão das atividades escolares, realizadas na Instituição Fernando Duarte Rabello, no segundo 

semestre do ano de 2018 até o término do ano letivo em questão. Uns dos principais objetivos do 

Programa Residência Pedagógica é progressão na qualidade de formação dos futuros professores, 

oportunizando os futuros docentes a conhecer os obstáculos e desafios que o âmbito escolar tem a 

oferece.  

Palavra-chave: Residência Pedagógica; Escola Viva; Ensino Integral; Formação.  

INTRODUÇÃO 

O presente conteúdo tem como intuito relatar, documentar e realizar críticas de teor 

construtivos referente a experiência vivenciada no programa Residência Pedagógica no 

CEEMTI- Fernando Duarte Rabelo. Programa este desenvolvido pela Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no mês de março em 

2018, cujo objetivo é o aperfeiçoamento dos graduandos na área pedagógica 

(licenciando), dando suporte e experiência para os futuros docentes. Sendo o ano de 

2018 o período de implementação do programa, tudo é novo e desconhecido porém 

tantos os alunos (graduandos) e coordenadores estão empolgados e otimistas com essa 

novidade que beneficia os discentes e alunos das escolas públicas do país.  

A formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática 
docente, de modo a permitir que examinem suas teorias implícitas, seus 
esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo 
constante de auto avaliação que oriente seu trabalho. A orientação para esse 
processo de reflexão exige uma proposta crítica da intervenção educativa, uma 
análise da pratica do ponto de vista dos pressupostos ideológicos e 
comportamentais subjacentes. Imbernón (2001, p. 48-49). 

O PROGRAMA ESCOLA VIVA 

 O governo do Estado do Espirito Santo implementou em algumas unidades de ensino, 

um novo modelo escolar, a Escola Viva, modelo este que promete ser uma tendência 

nacional, pois sete estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Ceará, Piauí 

e Sergipe, ) já  realizam o programa com resultados significativos. No Espirito Santo 28 
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municípios foram contemplados com o programa, que abrange tanto o ensino 

fundamental, quanto o ensino médio. 

“A Escola Viva nasceu para ser uma experiência educacional ampla e profunda. É no 
programa que, a partir de um conjunto de inovações, os alunos descobrem e trabalham 
os seus diversos potenciais. Com gestão, pedagogia e monitoramento de resultados, 
esse novo modelo de escola pública tem marcado a vida de muitos jovens capixabas.” 
FONTE: http://escolaviva.es.gov.br/. 

 Os alunos permanecem na escola por período integral, tem a duração diária de 9 horas 

e 30min, incluindo as pausas para almoço e lanche. Durante este período, os alunos 

cursam as disciplinas obrigatórias, as que compõem o currículo da BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular) e os estudantes podem cursar disciplinas optativas, tais como, 

músicas, fotografias, entre outra.  

ESCOLA VIVA NO CEEMTI FERNANDO DUARTE RABELO 

No que diz respeito ao programa Escola Viva, na unidade EEEM- Escola Estadual de 

Ensino Médio Professor Fernando Duarte Rabelo, o segundo semestre do ano de 2018 

foi um ano de experiência, adaptação e mudança.  As alterações começaram pela a 

nomenclatura da instituição, hoje sendo referida como CEEMTI- Centro Estadual de 

Ensino Médio em Tempo Integral Professor Fernando Duarte Rabelo. Localizada próxima 

a Praça Cristóvão Jaques, no bairro Santo Heleno, Vitória, a escola passou a atender aos 

seus alunos na modalidade de ensino integral, conforme as diretrizes do programa 

Escola Viva, sendo um período de adaptação para professores, coordenadores, 

colaboradores, e, claro alunos, pois a carga horaria não é apenas de um único turno e 

sim por período integral. Mas todos os envolvidos estão otimistas e ansiosos para colher 

os frutos desta nova era.   

RELATANDO A EXPERIÊNCIA 

No dia 4 de setembro do ano de 2018, cheguei à escola por volta de 12h40min e fui 

abordado pelo segurança do local e o mesmo informou que a instituição tem uma regra, 

na qual diz que terceiros só podem entrar no recinto após as 13h e essa norma se aplica 

até mesmo aos funcionários da Secretaria Estadual de Educação, SEDU, após o horário 

estabelecido, me dirigi ao prédio onde funciona as atividades escolares, fui recebido 

pelo professor Eduardo. Em uma conversa informal ele apresentou sua agenda, horários 
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de aulas e a estrutura metodológica que a escola construiu para a aplicação das 

atividades escolares ao decorrer do dia.   

Durante esse período fiz algumas observações do que diz respeito ao aspecto físicos da 

escola, contexto social, conceito Didático. 

• Aspecto Físico 

 A escola tem um espaço físico favorável no que diz respeito a tamanho, as salas de aulas 

são amplas, a escola contem uma quadra poliesportiva para momentos de aulas e 

recreação, outra coisa que chamou a atenção, foi a quantidade de verde (arvores) 

presente no pátio, o que proporciona sombra para os alunos. É disponibilizado aos 

alunos também, o acesso à rede de internet móvel, através do wi-fi, cujo objetivo é usar 

a tecnologia a favor do ensino. É valido ressaltar que a assepsia de todo o ambiente 

escolar é constante, os banheiros e corredores estão sempre limpos.  

No aspecto negativo, foi notado que o refeitório não comportada todos os alunos 

simultaneamente, pois seu tamanho é inapropriado para o quantitativo de alunos, o que 

acarreta no atraso do intervalo, pois alguns alunos ficam aguardando a liberação de um 

espaço na mesa para sentar-se.  

As salas de aula embora sejam grandes, infelizmente não são frescas, pois  não possui  

janelas em todos os ambientes, ha apenas basculantes em algumas, o que não 

proporcionam uma boa ventilação, deixando assim, o ambiente mais quente e abafado.  

Embora haja uma quadra poliesportiva, a mesma não é coberta, ou seja, em dias muitos 

ensolarados os alunos são castigados com o sol escaldante o que ocasionam dores de 

cabeça em alguns estudantes após as atividades e em dias chuvosos estão 

impossibilitados de fazerem atividades. 

Infelizmente, a escola não tem uma rampa ou elevador para que pessoas com 

necessidade de locomoção tenham acesso aos andares superiores. Quando 

questionado, o professor regente relatou que já houve um caso de aluno cadeirante, e 

a solução que direção propôs, foi que a turma do aluno em questão tivesse aulas 

ministradas no térreo, o professor complementou, informando que uma rampa será 

construída durante a reforma da escola, mas infelizmente não há uma previsão para o 
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início das obras. O teatro/ auditório é um espaço muito utilizado na escola, porém 

precisa de algumas melhorias, como por exemplo, assentos para  todos os ocupantes. 

• Contexto Social  

Com base nas orientações estabelecidas no Programa Escola Viva, o corpo docente 

cumpre com o papel de ministrar as aulas teóricas dos conteúdos pré-programados pela 

BNCC, mas paralelamente a instituição promove eventos como feiras de ciências, das 

profissões, palestras etc. Com a finalidade de apresentar aos alunos, profissões que 

dominam o mercado atual, destacando suas remunerações, os requisitos para as 

respectivas funções, sendo um dos objetivos, orientar os adolescentes a se identificar 

ou conhecer a profissão na qual eles se identificam. O mais interessante é que os alunos 

são postos como protagonistas do evento, eles apresentam as feiras, apresentam o 

tema abordado e convocam convidados que contribuíram com uma breve 

apresentação. 

Há também outros eventos que envolvem os alunos e professores em atividades 

coletivas, tais como amostras culturais, que visão a importância de valorizar as culturas 

locais e regionais, festas temáticas, palestras de cunho social que da ênfase a 

importância da socialização e a integração no âmbito escolar, são destaques na escola, 

como por exemplo, a palestra realizada para todas as turmas, cujo destaque foi a   Libras- 

Língua Brasileiras de Sinais, promovendo uma reflexão sobre a importância da libras não 

só na vida do surdo, mas na sociedade como um todo, pois assim, os deficientes 

auditivos terão um maior reconhecimento e valorização relacionado a sua  cultura.  

• Conceito Didático 

Durante as observações foi notado que alguns alunos se sentiam cansados após algumas 

horas de atividades escolar, no período matutino isso ocorria nos minutos que 

antecedem o horário de almoço e no turno vespertino isso era frequente em alguns 

alunos após o intervalo das 15h e 30min, alguns alunos literalmente dormiam durante a 

execução da aula. 

Ao decorrer das aulas foi observado que alguns alunos usavam de modo excessivo os 

aparelhos celulares o que ocasionou em alguns momentos o professor interromper a 

aula, uma vez que seus alunos estavam dispersos por conta do aparelho celular.  
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Era comum o professor regente dividir os alunos em duplas ou grupos para realizarem 

tarefas de fixação, ou antecipadamente solicita aos alunos uma breve pesquisa sobre 

um determinado matemático e sua importância no mundo da ciência exata, feito isso, 

na aula seguinte cada dupla ou aluno, falará sobre sua respectiva personalidade e sua 

contribuição, após essa primeira etapa o professor dava início ao conteúdo, o que é 

interessante, pois assim a matéria não será tão abstrata, uma vez que os alunos tem 

uma breve compreensão relacionada ao conteúdo.  

Existe uma grande preocupação por parte do docente regente com o pós-ensino médio 

dos alunos, por isso periodicamente os alunos eram submetidos a teste, principalmente 

os que compunham a turma do 3º ano, pois estes iriam realizar o teste do Enem- Exame 

Nacional do Ensino Médio. Como incentivo para que os alunos tivessem mais disciplinas 

e dedicação para a realização dos testes como o do PAEBES- Programa de Avaliação da 

Educação Básica do Espírito Santo, os alunos teriam acrescentado no sistema acadêmico 

uma nota que correspondia a uma porcentagem de acertos no teste.  

Nem sempre as aulas eram ministradas em sala de aula, eventualmente o laboratório 

de informática era utilizado com a finalidade de pesquisa e realizações de tarefas. 

Manter uma turma do ensino médio entretido é quase que um desafio, com o anseio de 

inovar as aulas, a professora regente Isaura desenvolveu um projeto que visa a interação 

dos alunos na resolução de problemas e paralelamente a integração dos pais no âmbito 

escolar, ou seja, os pais eram convidados a passarem uma tarde na escolar e participar 

da atividade. A ideia não é que os pais ou responsáveis dos alunos saibam matemática 

ou suas propriedades, seu papel no grupo seria de mediador entre os próprios alunos, a 

fim de promover a discussão de possíveis resultados na resolução dos problemas 

proposto. Mas infelizmente poucos pais se propuseram a comparecer na escola, e por 

sua vez a professora solicitou a ajuda dos Residentes para a aplicação de uma atividade 

interativa.  

A motivação que sustenta e guiam os alunos, professores, colaboradores, familiares, 

para um olhar mais apreciativo e minucioso para a educação, pois sabem que a 

educação é a porta que abre o caminho para o mundo e para a liberdade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O programa Residência Pedagógica surge com a finalidade de promover aos futuros 

docentes, uma vivencia do que é ser professor, possibilitando o graduando sair do 

mundo teórico que é construído durante a sua formação acadêmica e o mesmo passa a 

vivenciar a realidade do que é estar em um ambiente escolar. Embora o primeiro papel 

que o residente assume na escola seja mais passivo ou seja, um observador, não 

podemos olhar para uma instituição de ensino apenas como um espaço qualquer, é 

necessário sim, ter um olhar crítico com o objetivo de analisar as variáveis e adotar ideias 

que contribuirão para o conhecimento dos alunos. Como relatado anteriormente neste 

trabalho, o CEEMTI Fernando Duarte Rabelo, é uma das unidades de ensino que 

participa do Programa Escola Viva, sendo assim, a mesma atende aos alunos na 

modalidade de ensino integral, embora o ano de 2018 foi um período de experiência 

para a instituição, houve diversos trabalhos e atividades  em que os alunos se 

envolveram, desde a participação em jogos interclasses ha feiras e conferências, o que 

contribui para a valorização do ambiente escolar, deixando-o mais atrativo, uma vez que 

os mesmos passaram uma parcela significativa do seu dia. Concluo enfatizando que o 

programa Residência Pedagógica no Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo 

Integral Professor Fernando Duarte Rabelo, contribui e muito para a minha formação 

acadêmica, mas acredito que a escola é beneficiada na mesma proporção, uma vez que 

o professor tem em sala de aula, aliados que agregarão ideias e projetos com o intuído 

de promover o conhecimento.  
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RESUMO  
Este artigo descreve a experiência de uma estudante do curso de licenciatura em matemática na aplicação 
de material didático para a fixação da matéria de equação do primeiro grau através do uso de dinâmica 
com balança de dois pratos, visando o estudo de uma alternativa lúdica para o ensino, além de oferecer 
significado ao conceito de equilíbrio na equação de maneira palpável e prática ao conteúdo. Foi 
desenvolvida com alunos do oitavo ano da Escola de Ensino Fundamental Padre Anchieta que fica em 
Vitória – ES, no ano de 2018 por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). 
Como resultado foi possível identificar que no decorrer da prática houve o engrandecimento no interesse, 
na euforia perante a atividade e a independência nas resoluções de problemas. Os alunos, em sua maioria, 
conseguiram compreender melhor os conceitos da matéria, e ao entenderem as relações da brincadeira 
com conteúdo ficaram entusiasmados com a forma de enxergá-lo, tendo então maior significado e ficando 
mais fácil apreende-lo. Foi possível com a aplicação da atividade, associar o conteúdo teórico com a 
prática, como por exemplo, ao relacionar o significado do equilíbrio da balança à igualdade da equação. 

Palavras-chave: Balança de Dois Pratos; Educação Matemática; Equação do primeiro grau. 

CONTEXTO 

Ao fazer uma revisão de conteúdos já estudados, foi possível perceber as dificuldades 

que os alunos possuem ao se depararem com a matéria de equação do primeiro grau. 

Isso se dá pelo fato de tratarem dos conceitos matemáticos somente como regras e sem 

entender motivo e significados dessas regras. Perante aos impasses da interpretação da 

equação, observou-se a necessidade de apresentar o conteúdo de forma mais simples e 

prática possível, usufruindo de uma ferramenta já conhecida por eles e que faz parte do 

cotidiano dos mesmos: a balança de dois pratos. Com o uso dessa, as regras da 

matemática passaram a ser detalhes mais compreensíveis e naturais.  

As linhas de frente da Educação Matemática têm hoje um cuidado crescente 
com o aspecto sociocultural da abordagem Matemática. Defendem a 
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necessidade de contextualizar o conhecimento matemático a ser transmitido, 
buscar suas origens, acompanhar sua evolução, explicitar sua finalidade ou seu 
papel na interpretação e na transformação da realidade do aluno. (FONSECA, 
1995). 
 

A sistematização retratada tem por finalidade contribuir no processo de ensino-

aprendizagem auxiliando na absorção das definições e no raciocínio crítico, mediante as 

atividades com acepção real para os alunos. Foram aplicados testes diagnósticos antes 

e depois do emprego da ferramenta pedagógica para identificar a evolução na 

assimilação do conteúdo. Durante e posteriormente às dinâmicas foi possível constatar 

a amplificação da curiosidade e entusiasmo perante as mesmas e a independência nas 

resoluções de problemas. 

ENSINO DE EQUAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU 

No dicionário equação significa “igualdade entre duas expressões designatórias numa 

ou mais variáveis relativas a dado universo (incógnita da equação), verificada (ou não) 

para alguns valores dessas variáveis (soluções ou raízes da equação)”.  

Equação é definida como igualdade entre duas expressões, porém, por conta do uso das 

regras matemáticas para facilitar a resolução de problemas mecanicamente, os alunos 

se confundem ao usá-las por não entendê-las. Por exemplo, para resolver a equação 2x 

= 2, a regra aplicada por eles é passar o “2” que multiplica o “x” do primeiro membro 

para o segundo membro dividindo por “2”, chegando ao resultado do valor de x = 1. O 

resultado correto foi alcançado, porém o aluno precisa compreender o motivo do 

resultado. Precisa entender que x vale 1 pois ele multiplicado por 2 é 2, fazendo sentido 

a igualdade. E é exatamente isso que a atividade pedagógica com o uso da balança de 

dois pratos propõe, pois há a igualdade de pesos, que será a medida utilizada na 

equação. 

A IMPORTÂNCIA DE ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

A matemática é uma matéria muito temida por grande parte dos estudantes, que a 

consideram um estudo de difícil compreensão, por possuir muitas regras nem sempre 

são entendidas por eles. O ensino por meio de atividades lúdicas torna a aprendizagem 

mais dinâmica, uma vez que prende a atenção de muitos alunos que possuem 

dificuldade na matéria.  
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Por meio de jogos as crianças poderão agir como produtoras de seu 
conhecimento, tomando decisões, sendo capazes de pensar por conta própria 
e resolver problemas. Com isso, a Matemática contribui para a formação de 
cidadãos autônomos. (RICCETTI, 2001, p.19)  

Além disso, oferece maior independência perante as resoluções de problemas, fazendo 

com que o estudante reflita, questione e tenha pensamento crítico sobre o conteúdo. 

Ausubel apud Barbosa (1982) diz que o aprendizado expressivo só acontece de fato no 

momento em que o aluno demonstra ter capacidade, de modo que com suas próprias 

palavras possa expressar conceitualizações que lhe foram passadas. Não somente tratá-

las como regras e repeti-las automaticamente. Dessa forma, há possibilidade de o aluno 

passar a compreender melhor as relações entre regras e os conceitos matemáticos com 

a prática de uma forma mais divertida e espontânea para ele.  

RELATO DA ATIVIDADE 

Analisando os impasses encontrados pelos alunos na resolução de problemas de 

equação do primeiro grau, constatou-se a necessidade de se utilizar um método 

diferente para a abordagem desse conteúdo matemático. Surgiu então a idéia de se 

aplicar uma atividade que pudesse apresentar de forma apropriada aos alunos as regras 

e operações utilizadas na resolução de equações do 1º grau. A atividade lúdica foi 

desenvolvida com uma turma de oitavo ano da Escola XXX, que fica em XXX – ES, no ano 

de 2018 dentro das atividades previstas pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (Pibid). 

A dinâmica consistiu-se no uso de balanças de dois pratos, bolinhas de gude e 

recipientes opacos (de maneira que não seja possível enxergar o que está em seu 

interior). As bolinhas de gude representando as unidades, os recipientes a incógnita (x) 

e a balança a igualdade equação. O prato esquerdo da balança simboliza o primeiro 

membro e o prato direito simboliza o segundo membro da equação conforme ilustrado 

na Figura 1. 

 

 

 

Figura 1 – Balança de Dois Pratos 
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

A atividade foi aplicada em duas aulas de 50 minutos e dividida em dois momentos. 

Inicialmente foi apresentado aos alunos a relação entre a balança, as bolinhas de gude 

e os recipientes com a equação do primeiro grau. Sendo a balança a representação da 

igualdade da equação: o prato esquerdo da balança simboliza o primeiro membro e o 

prato direito simboliza o segundo membro da equação, as bolinhas de gude com pesos 

aproximadamente iguais a representação das unidades e os recipientes a representação 

da incógnita (x).  

Para a explicação foram demonstradas equações na balança já simplificadas, como no 

exemplo: em um prato da balança foi colocado um recipiente fechado representado 

pelo valor de “x”, nele existia uma quantidade de bolinhas de gude que queríamos 

descobrir. No outro prato da balança foram sendo colocadas bolinhas de gude 

gradativamente até o equilíbrio da balança, desvendando conseguintemente quantas 

bolinhas de gude haviam dentro do recipiente, que correspondem ao valor de “x” nesta 

equação. Após abrir o recipiente e contar as bolinhas de gude mostrou-se que é a 

mesma quantidade de bolinhas colocadas no outro prato. Posteriormente o grau de 

dificuldade das equações foi aumentando de acordo com o desenvolvimento da turma. 

Todos os resultados foram calculados e conferidos ao calcular o valor de “x” da equação 

no quadro e ao abrir o recipiente para demonstrar a quantidade de bolinhas que havia 

dentro dele conforme Figura 2. 

 

 

 

 

Figura 2 – Aplicação da Atividade 
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

Posteriormente, ao longo dos exemplos dados, os alunos perceberam que ao fazer 

qualquer mudança em um dos membros da equação, o mesmo deveria ser feito no 

outro membro para manter a igualdade. Ou seja, se para chegar ao resultado da 

equação 2+x=3 é necessário eliminar o “2” do primeiro membro, a forma usada pode 

ser subtrair 2 nos dois membros, ficando então x=1, dessa forma mantendo o equilíbrio 

da balança. Com isso, os alunos conseguiram fazer relação com o método usado por eles 

anteriormente à atividade. E é exatamente isso que a atividade pedagógica com o uso 

de balança de dois pratos propõe, pois o equilíbrio da balança se equipara à igualdade. 

No segundo momento a turma foi dividida em quatro equipes com quatro ou cinco 

membros cada, em que cada grupo tinha uma balança, 20 bolinhas de gude e 4 

recipientes para a aplicação dessa dinâmica na resolução de problema na forma de 

competição entres as equipes. Foi-lhes apresentada a seguinte instrução: “Anote e 

resolva as equações do primeiro grau que serão passadas no quadro e monte-as na 

balança para conferir o valor de “x”. A equação deve ser demonstrada na balança. Para 

cada equação o grupo que acertar primeiro ganhará 5 pontos no jogo, mas se a resposta 

estiver errada o grupo perde 3 pontos no jogo”. 

Ao ser passada uma equação no quadro, os grupos tentavam resolver e testar na balança 

para ver se o valor de x encontrado satisfazia a igualdade. O grupo que conseguia ia ao 

quadro resolver e mostrar na balança. Se a resolução estivesse correta, o grupo ganhava 

5 pontos no jogo e outra equação era passada, caso estivesse errada, o grupo perdia 3 

pontos no jogo e a oportunidade era passada para outro grupo. 

A princípio os alunos manifestaram um pouco de dificuldade ao desenvolver a atividade 

e perceber a equação de uma forma menos teórica, pois estavam acostumados a lidar 

com matemática através da realização de contas no caderno. Dessa forma, inicialmente 
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tiveram impasse ao relacionar a atividade da balança com o conteúdo do modo que 

estavam habituados a resolver. Porém, pelo estímulo da competição houve grande 

participação da turma na atividade, como mostra na figura 3, e evolução no 

aprendizado, deixando para trás a insegurança ao aplicar regras da matemática, uma 

vez que já possuíram maior domínio sobre os conceitos e entenderam o motivo de 

aplicá-las. Possibilitando que o estudante possa compreender melhor as relações entre 

as regras e os conceitos matemáticos com a prática de uma forma mais espontânea e 

divertida para ele.  

Figura 3 – Participação dos Alunos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 
O material didático foi aplicado para a fixação da matéria de equação do primeiro grau 

através do uso de dinâmica, visando o estudo de uma alternativa lúdica para o ensino, 

além oferecer significado ao conceito de equilíbrio na equação de maneira palpável e 

prática ao conteúdo. Contribuindo assim no processo de ensino-aprendizagem e 

auxiliando na absorção das definições, fazendo com que o estudante reflita, questione 

e tenha pensamento crítico sobre a matéria, uma vez que a atividade apresenta acepção 

real para os alunos. Durante e posteriormente às dinâmicas foi possível constatar a 

amplificação da curiosidade e entusiasmo perante as mesmas e a independência nas 

resoluções de problemas.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o decorrer da aula foi possível perceber a mudança de comportamento de 

alguns dos alunos perante a atividade. Inicialmente foi difícil atrair a atenção e fazê-los 

perceber a equação de uma forma menos teórica, mas ao entenderem as relações da 
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brincadeira com a matéria ficaram entusiasmados com a forma de enxergar o conteúdo, 

tendo então maior significado e ficando mais fácil apreende-lo. Foi possível com a 

aplicação da atividade associar o conteúdo teórico com a prática.  

Por outro lado, alguns demonstraram resistência diante à dinâmica, uma vez que estão 

acostumados a tratarem da resolução de problemas de equação do primeiro grau como 

passo a passo de regras. À vista disso é fundamental que sejam feitas melhorias no modo 

de aplicação para alcançar maior quantidade da atenção e interesse da turma pelo 

conteúdo.  

Como resultado foi possível identificar que no decorrer da prática houve o 

engrandecimento no interesse, na euforia perante a atividade e na independência nas 

resoluções de problemas. Os alunos, em sua maioria, conseguiram compreender melhor 

os conceitos da matéria, e ao entenderem as relações da brincadeira com conteúdo 

ficaram entusiasmados com a forma de enxergá-lo, tendo então maior significado e 

ficando mais fácil apreende-lo. Foi possível com a aplicação da atividade associar o 

conteúdo teórico com a prática, como por exemplo ao relacionar  o significado do 

equilíbrio da balança à igualdade da equação. Dessa forma, há possibilidade de o aluno 

passar a compreender melhor as relações entre regras e os conceitos matemáticos com 

a prática de uma forma mais divertida e espontânea para ele.  
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RESUMO 
            Serão analisadas neste artigo algumas observações realizadas em sala, durante as aulas de 
matemática, sob uma óptica diferente, com um trabalho em trio. Além disso, será destacada a 
metodologia utilizada para tentar solucionar os problemas encontrados na aprendizagem em sala de aula, 
especialmente as dificuldades dos alunos (maior parte em operações básicas, não ter hábito de estudar 
em casa ou em interpretar o que se pede na questão), que acabou tornando-se o objetivo principal do 
nosso trabalho no decorrer dos meses de atuação na escola. Somado a isso, iremos discorrer sobre a 
estrutura da escola em questão e a nossa convivência com os alunos do primeiro ano do ensino médio 
nesse ambiente, com relação ao respeito, à interação e a comunicação. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Observações; Óptica. 

INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (Pibid), veio 

ganhando eminente reconhecimento entre as universidades, e aparentemente é uma 

ótima forma de aprimorar os conhecimentos que o licenciando obtém em sala de aula 

e nos livros. Isso não é diferente para a área das ciências exatas, e é uma grande 

oportunidade tanto para os bolsistas quanto para os voluntários.  

A oportunidade do Pibid também demanda tempo e trabalho, e será 

apresentado a seguir nosso desenvolvimento em sala de aula, tanto na observação 

quanto em atividades aplicadas, além de seus respectivos resultados de forma geral na 

vida acadêmica dos alunos com relação à matemática, que é a área de atuação em 

questão. Ou seja, de forma sutil, será descrito o que deu certo e errado com 

aprendizados da licenciatura em matemática (teoria) aplicados no ensino médio 

(prática), para atingir um dos objetivos do programa: contribuir para o aprendizado de 

terceiros, que poderão utilizar desse conhecimento como base para novas propostas. 

1-PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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O local onde aconteceram as aulas, aplicações das atividades e obtenção de 

dados para esta pesquisa, foi o mesmo: uma escola localizada em Vitória – Espírito 

Santo.  Trata-se de uma escola relativamente grande e com recursos para atividades 

culturais e extracurriculares. As atividades que propomos foram direcionadas às turmas 

de 1° ano do ensino médio. 

 Foi escolhido previamente, com uma semana de antecedência de aviso ao 

professor supervisor, um dia em que todas essas turmas tivessem aula de matemática, 

uma terça-feira. Elaboramos uma lista, sobre o tema ‘Fatoração e divisão’, com algumas 

questões exemplificativas e outras para serem realizadas pelo aluno em sala de aula. 

 Preparamos uma tabela para planejar em média o tempo que gastaríamos, no 

intuito de nos organizar e prever possíveis contratempos, assim garantindo o 

cumprimento da atividade proposta dentro dos 50 minutos que tínhamos disponíveis 

para cada aula nas três turmas, como pode ser observado no quadro a seguir.  

Quadro 1 – Distribuição do tempo para a aula 

Tópicos Duração (minutos) Assunto Alunos

Apresentar proposta para alunos (introdução) 5

Passar questões da lista de exercícios 5

Fazer alguns exemplos de resolução 5

Tempo para o aluno concluir a atividade 10

Resover as questões de diversas maneiras 20

Tempo resevado  para esclarecer dúvidas 5

Tempo máximo de duração 50

Fatoração e 

divisão

Turmas do 

primeiro ano 

do ensino 

médio

Aula de apoio

 

Fonte: Autoria própria 

           No início da aula apresentamos a proposta para os alunos, afim de que 

compreendessem o motivo de estarem revendo esse assunto recorrente no cotidiano. 

Após esse primeiro passo, copiamos as questões da lista no quadro e solicitamos aos 

alunos que copiassem em seus cadernos (ou tirassem foto para adiantar o processo), e 

que somente começassem a resolver as questões no término dos exemplos que 

passaríamos. Ao nosso comando todos começaram a fazer a atividade. Decorrido o 

tempo para o aluno concluir o exercício, vimos que a maioria de todas as turmas o tinha 

feito, inclusive alunos que não tinham interesse nenhum durante as aulas regulares 

estavam interessados e até pediram ajuda ou fizeram sugestões para métodos 
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diferentes com a finalidade de se chegar ao resultado de forma “mais fácil”. Percebemos 

durante a aplicação, que apesar de termos instruído em todas as turmas que deixassem 

as dúvidas reservadas para o final da aula, isso não ocorreu, mas também não interferiu 

negativamente para a execução do plano de aula. Em meio às dúvidas e 

questionamentos, corrigimos os exercícios no quadro (a todo o momento consultando 

os alunos para ver se ao menos a maioria estava acompanhando o raciocínio), de 

diversas formas, revendo conceitos básicos, porém fundamentais, que era uma 

dificuldade da maioria dos participantes. E por fim, o tempo reservado para esclarecer 

dúvidas ocorreu em todas as turmas, porém somente com a última turma a receber a 

atividade que tudo ocorreu em conformidade com o quadro de distribuição do tempo, 

e, além disso, ela foi a única turma em que todos, sem exceção, estavam participando. 

2- FUNDAMENTOS DA PESQUISA 

          Durante os primeiro momentos com os alunos observou-se em geral uma falha 

principalmente com a base educacional, ou seja, em relação a conhecimentos básicos 

da matemática (em especial, as operações básicas) em que eles apresentavam muita 

dificuldade ou simplesmente não sabiam nada.  

            Portanto, aplicamos uma lista de exercícios para que pudéssemos analisar e 

conhecer mais os alunos que trabalharíamos naquele ano. Analisar a relação deles com 

as operações básicas e sem fazer uso de calculadora. E assim, partindo dessa pesquisa, 

poder atuar de forma melhor e mais coerente com a turma. Paulo Freire em seu livro 

Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa, cita sobre a 

importância e relevância da pesquisa no ensino, dizendo:  

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo 
e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 

ou anunciar a novidade.  (FREIRE, Paulo. Saberes necessários à 
prática educativa. São Paulo 1996, p.29). 
 

            Assim, após a aplicação das atividades pôde-se confirmar que realmente existia 

uma dificuldade quando se trata de operações básicas, em principal a divisão, 

simplificação de fração e fatoração em números primos.  A dependência no uso da 
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calculadora é forte e, infelizmente, não foi possível em tão pouco tempo de contato, 

fazer com que os alunos realmente percebessem a importância de aprender a pegar no 

lápis e fazer as contas, sozinho sem o auxilio tecnológico. Muitos continuaram apegados 

à rapidez e a facilidade tecnológica.  

          Sobre a nossa abordagem, também utilizamos de estratégias para facilitar o 

entendimento do aluno. E mais uma vez citando Paulo Freire em seu livro Pedagogia da 

autonomia, ele aborda em uma sucinta frase a questão da realidade individual e como 

isso não pode ser desprezado, 

"A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual 
e a de classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na 
parte educativa progressista, é problema que não pode ser desprezado". 
(FREIRE, Paulo. Saberes necessários à prática educativa. São Paulo 1996, 
p.41). 

           Portanto, aproveitamos que a diferença da idade deles para a nossa era de no 

máximo quatro anos e buscamos sempre nos aproximar da linguagem, gíria ou 

vocabulário comum deles, nos casos onde os alunos tinham muita ou extrema 

dificuldade. Evitamos muita formalidade (sem prejuízos de informação), pois todos os 

participantes do PIBID foram orientados previamente sobre as condições da escola, suas 

características e o perfil dos alunos. Estes que geralmente tiveram o seu ensino 

fundamental muito defasado e que encontram todas as dificuldades no ensino médio. 

Além disso, são adolescentes e adultos que vivem em bairros adjacentes, nos morros, 

onde a criminalidade ocorre com frequência, e que muitas vezes são prejudicados por: 

falta de segurança no deslocamento até a escola, falta de interesse nas aulas por não 

enxergar o potencial que a educação tem de mudar sua condição socioeconômica e 

perspectiva de vida.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vimos que a proposta foi reduzida a uma lista de exercícios, que tinha a 

finalidade de auxiliar os alunos em algumas de suas deficiências na matemática. Além 

disso, ainda tomamos esta finalidade como objetivo principal. E com apoio das 

disciplinas pedagógicas do curso e a orientação de nossos coordenador e supervisor, 

fomos adequando nossa forma de pensar e agir.  

Também pôde ser observado que nos baseamos em um livro do eminente 

educador Paulo Freire – e sua obra ‘Pedagogia da autonomia’, que inclusive nos fez 
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perceber o real problema da eficácia na aprendizagem desse ensino médio: Os alunos 

ainda não sabem estudar para as provas por conta própria – isso foi uma ideia/impulso 

que tivemos, e até uma sugestão própria para melhora do relato que podemos guardar 

para projetos posteriores. Ou seja, devíamos ter percebido isso quanto antes para 

possivelmente atingir maiores resultados. 

Sobre os resultados, se antes os alunos utilizavam de muito esforço ou 

calculadora para realizar operações básicas, após a lista de exercícios notamos que 

alguns até tentavam fazer a operação manualmente, outros conseguiam mais rápido e 

outros persistiam no uso da calculadora para obter de forma mais eficiente o resultado 

da questão. Alguns alunos que geralmente tinham um extremo desinteresse ficaram 

muito focados na aula e até abriram seus cadernos para tentar resolver, pediram ajuda 

para esclarecer dúvidas ou dar mais dicas. 

REFERÊNCIAS 
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RESUMO 
Relata a experiência de ensinar Matemática num espaço educacional não formal. Tem como objetivo 
apresentar atividades de ensino desenvolvidas com estudantes do ensino fundamental no espaço “Praça 
da Ciência”, pertencente ao município de Vitória e gerenciado pela secretaria municipal de educação. Em 
diálogo com Vygotsky e Ausubel, salientamos a importância da aprendizagem dos conceitos pela criança 
e adolescente, quando estas interagem entre si, a partir de atividades elaboradas didaticamente e que 
emergem dos equipamentos lúdicos-pedagógicos presentes na Praça da Ciência. Descreve os 
equipamentos, salientando sua contribuição para a construção dos conceitos matemáticos e apropriação 
do significado e sentido na interação com o meio.  Concluímos que o espaço não formal constitui-se de 
modo a produzir significado ao conhecimento apreendido em sala de aula, pois permite ao estudante uma 
maior interação social. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Espaço  não Formal; Aprendizagem Significativa. 

INTRODUÇÃO: 

Este relato apresenta uma experiência de ensinar Matemática num espaço educacional 

não formal, catalogado como Museu de Ciência. A experiência aconteceu de 24 de 

outubro de 2017 à 31 de dezembro de 2018 quando me foi possibilitado ensinar 

Matemática para além da sala de aula, ao assumir o cargo de coordenador do Museu de 

Ciência, pertencente ao município de Vitória.  

Mas o que é um espaço não formal? Conforme destaca Jacobucci (2008): “A Educação 

Formal é a que ocorre nos espaços formais de educação, sendo esses definidos como os 

espaços escolares, e a não formal é a que ocorre em ambientes não formais, sendo 

qualquer espaço diferente da escola onde é possível acontecer uma ação educativa.” 

(Jacobucci, 2008, p.56). Essa experiência se mostrou uma excelente oportunidade para 

desenvolver ações didáticas na perspectiva da aprendizagem significativa, de David 

Ausubel e seus colaboradores.  

Ausubel (et all) afirmam que existe uma estrutura cognitiva na qual se processam a 

organização e a interação do material que será aprendido com o conteúdo total de ideias 

que o aluno já possui. Isto é [...]” o fator mais importante que influencia a aprendizagem 

é aquilo que o aluno já sabe [...].” (Ausubel, Novak e Hanesian,1983, p.22). E de Lev 

Vygotsky, quando diz que:  

Primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro entre pessoas 
(interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se 
aplica igualmente para atenção voluntária, para a memória lógica e para a 
formação de conceitos. Todas as funções superiores originam-se das relações 
reais entre indivíduos humanos. (Vigostki. 1998, p.75) 
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Acreditando na aprendizagem e desenvolvimento no meio social, uma das atribuições é 

receber grupos de até 30 estudantes por vez nas visitas monitoradas ao espaço 

educacional não formal. Na figura 1, apresentamos as sugestões de espaços educativos 

sintetizadas por Jacobucci: 

Figura 1: Sugestão de Espaços Formais e Não Formais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jacobucci (2008) 

A partir da Figura 1, temos a visualização do nosso espaço educacional como Museu. 

DESENVOLVIMENTO: 

 O coordenador do espaço tem várias atribuições pedagógicas e administrativas. A 

principal função pedagógica do Coordenador é comandar os mediadores que explicam 

o acervo para os visitantes do espaço, sejam estudantes ou não. O espaço educacional 

não formal possui um acervo de 16 equipamentos/instrumentos/brinquedos que 

possibilitam ao estudante interagir com os mesmos e aprender os conceitos da Física e 

da Matemática no seu próprio corpo.  Passo agora a descrever os equipamentos do 

acervo do espaço educacional não formal e as possibilidades no ensino de Matemática 

de cada um. Essas possibilidades eram enfatizadas pelo professor coordenador, quando 

ele acompanhava as visitas monitoradas, dando suporte aos mediadores. O primeiro 

equipamento do acervo é um SISTEMA SOLAR EM ESCALA e, é o principal equipamento 

do espaço, pois abrange toda a área do local. 
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Figura 2: Sistema Solar em escala 

 

Fonte: Praça da Ciência – Vitória. Disponível em –  

http://www.terracapixaba.com/2010/04/praca-da-ciencia-vitoria.html 

O SISTEMA SOLAR EM ESCALA: reproduz o Sistema Solar ao longo da Praça da Ciência,  

com dimensões proporcionais à realidade. Assim, pode-se ter noção do tamanho dos 

planetas, das distâncias entre eles e das suas órbitas em torno do sol; além de 

compreender os movimentos dos planetas, possibilita o ensino de razão, proporção, 

escalas, notação científica, potenciação e a História de Ptolomeu. 

 O segundo equipamento é o RELÓGIO DE SOL. 

Figura 3: Relógio de Sol 

 

Fonte: Praça da Ciência – Disponível em – 

https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303320-d5534359-i215218525-

Praca_da_Ciencia-Vitoria_State_of_Espirito_Santo.html 

Ele mostra como a posição do Sol pode fornecer a hora local, por meio da sombra 

projetada no mostrador do instrumento; possibilita a falar sobre ângulos, da história da 

Matemática, como os Matemáticos calculavam os anos, meses e dias. O terceiro 

equipamento é o JOÃO TEIMOSO. 

Figura 4: João Teimoso 

 

Fonte: Praça da Ciência – Disponível em – 

https://www.pinterest.fr/pin/294141419396940315/ 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

297 

 Ele exemplifica as noções de equilíbrio por meio da soma de vetores e possibilita o 

estudo da adição. 

O quarto equipamento são as ALAVANCAS. 

Figura 5: Alavancas 

 
Fonte: Praça da Ciência – Disponível em – 

https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303320-d5534359-i278135461-

Praca_da_Ciencia-Vitoria_State_of_Espirito_Santo.html 

Elas são um exemplo de máquinas simples. Com o maior braço da alavanca, o objeto é 

erguido com mais facilidade; possibilidade de se trabalhar razão e proporção.  

O quinto equipamento é o REFLETOR PARABÓLICO. Ele concentra os raios solares em 

determinada área restrita, assim, torna possível a queima de objetos, como uma folha 

de jornal, possibilidade de abordar ângulos. 

O sexto equipamento é o PRATO GIRATÓRIO. 

Figura 6: Prato Giratório 

 
Fonte: Praça da Ciência – Disponível em – 

http://pcnet.org.br/2017/?p=785 

Ele demonstra as forças que surgem devido ao movimento de rotação; possibilidade 

de se falar sobre reta tangente.  

O sétimo equipamento é o PLANO INCLINADO. 

Figura 7: Plano Inclinado 

 
Fonte: Praça da Ciência – Disponível em – 

http://m.vitoria.es.gov.br/noticias/noticia-8556 
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Que retrata a 2ª Lei de Newton e mostra que a energia se conserva. A velocidade 

depende da energia potencial gravitacional que cada carrinho acumula de acordo com 

a altura; possibilita falar de distância, potência e ângulos. 

O oitavo equipamento são os BALANÇOS. 

Figura 8: Balanços 

 
Fonte: Praça da Ciência – Disponível em – 

www.youtube.com/watch?v=cBoSjA8hxzs 

Os BALANÇOS mostram que o período e a frequência não dependem da massa do 

usuário, mas sim, do comprimento da corrente, possibilitando o estudo de razão e 

proporção.  

O nono equipamento é o ESPELHO DE SOM. 

Figura 9: Espelho de Som 

 
Fonte: Praça da Ciência – Disponível em – 

http://artedainclusao.blogspot.com/2014/08/praca-da-ciencia.html 

Ele é formado por dois espelhos côncavos, com focos alinhados, para que a reflexão da 

onda sonora seja máxima. Por isso, podemos falar baixinho no foco do espelho, que o 

outro poderá nos ouvir; possibilidade de abordar o gráfico função quadrática que é uma 

parábola. 

O décimo equipamento é o GYROTEC. 

Figura 10: Gyrotec 

 
Fonte: Praça da Ciência – Disponível em – 

http://www.amobrasil.com.br/atracao-interna/praca-da-ciencia 
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Ele possibilita descobrirmos que, quando o corpo gira em várias direções, ocorre 

movimento aleatório dos cristais do ouvido interno, causando dificuldade de localização 

no espaço, possibilitando o ensino dos eixos x, y e z. 

O décimo primeiro equipamento é o ELEVADOR DE MÃO. 

Figura 11: Elevador de Mão 

 
Fonte: Praça da Ciência – Disponível em – 

https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303320-d5534359-i215218637-

Praca_da_Ciencia-Vitoria_State_of_Espirito_Santo.html 

O ELEVADOR DE MÃO é um sistema em que a associação de roldanas facilita o trabalho 

de levantar seu próprio corpo; possibilita o estudo de potenciação e divisão. 

O décimo segundo equipamento é a ESCALA MUSICAL. 

Figura 12: Escala Musical 

 
Fonte: Praça da Ciência – Disponível em – 

https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303320-d5534359-i149792913-

Praca_da_Ciencia-Vitoria_State_of_Espirito_Santo.html 

A ESCALA MUSICAL é um equipamento com o qual conseguimos relacionar a 

Matemática com a Música. Tubos com tamanhos proporcionais, ao serem tocados com 

um batente, nos apresentam as notas musicais, nos possibilita falar da História da 

Matemática, de Pitágoras e de frações. 

O décimo terceiro equipamento são as GANGORRAS. As GANGORRAS possuem assentos 

assimétricos, assim sendo, podemos compreender o equilíbrio com massas diferentes, 

possibilitando o estudo de razão e proporção. 

O décimo quarto equipamento são os ESPELHOS QUE DEFORMAM A IMAGEM. Os 

ESPELHOS QUE DEFORMAM A IMAGEM são espelhos com formatos diferenciados, que 

nos apresentam imagens em que aparentamos mais ou menos peso, além de outra 

altura, possibilitando abordar ângulos, distâncias e ponto de fuga. 

O décimo quinto equipamento é o GERADOR MANUAL DE ENERGIA. 
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No GERADOR MANUAL DE ENERGIA, temos que girando uma manivela iremos gerar 

energia para ascender lâmpadas, possibilitando estudar o tempo e adição. 

Finalmente, o décimo sexto e último equipamento do acervo é o ESPELHO PLANO. O 

ESPELHO PLANO dependendo do posicionamento que nos colocamos iremos formar 

uma ilusão de ótica, nos possibilitando a falar sobre simetrias. O professor coordenador, 

também era responsável por agendar as visitas programadas, solicitadas via telefone, 

que em sua grande maioria eram escolas, desde a educação infantil até o ensino 

superior, atendendo também, igrejas, grupos de terceira idade, turistas entre outros.  

Ao contrário dos demais professores que gozam as férias sempre no mês de janeiro, o 

professor coordenador trabalhou neste mês (Janeiro de 2018), fazendo parte da 

comissão organizadora de várias oficinas gratuitas, destinadas ao público em geral, que 

visita o espaço durante as férias. O professor coordenador elaborou em ministrou 2 

oficinas: A lenda do Tangran e da Reta ao Círculo. Como atribuição administrativa, o 

professor coordenador tinha basicamente as tarefas a saber: cuidar do livro de ponto, 

fazer a frequência dos funcionários que trabalhavam no espaço, solicitar material de 

limpeza e material de escritório. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Atuar neste  espaço educacional não formal, possibilitou inúmeras experiências ao 

professor coordenador, vivenciando uma prática educacional totalmente diferenciada 

ao observar os grupos de estudantes interagindo com os 

equipamentos/instrumentos/brinquedos e aprendendo na prática os conceitos da Física 

e da Matemática de uma forma divertida, curiosa e prazerosa. Como exemplo, podemos 

citar a experiência da aluna “A”, estudante do 1º ano do curso técnico de Estradas do 

IFES, que disse que durante as aulas de Física, extremamente teóricas, na sala de aula, 

não acreditava na Força Centrífuga, que ela simplesmente não existia, e que após de 

interagir com o equipamento intitulado “Prato Giratório”, ela pode comprovar no seu 

próprio corpo a existência da mesma. Além de ter também a tão sonhada possibilidade 

de criar e de participar de várias oficinas interativas no espaço educacional não formal. 

Antes da interação dos estudantes com cada equipamento, o mediador dá exemplos do 

cotidiano para os alunos de situações onde pode-se observar os conceitos físicos e 

matemáticos específicos demonstrados pelo equipamento em questão e abre a 
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oportunidade para que os alunos deem exemplos para complementar a explicação. Por 

exemplo, ao apresentar o instrumento/equipamento/brinquedo denominado ESCALA 

MUSICAL, o mediador questiona se dentro daquele grupo de alunos existe alguém que 

toca algum instrumento musical – tais como violão, guitarra, bateria, teclado -, e conta 

a História da Matemática atribuída a Pitágoras como o inventor da escala musical usada 

até os dias de hoje, vendo a confirmação da aprendizagem compartilhada, significativa 

e no meio social. 
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AMBIENTE DE MODELAGEM MATEMÁTICA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: 

POSSIBILIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DE DISCUSSÕES REFLEXIVAS 

Jonisario Littig 

jonisariolittig2014@gmail.com 

Renata Venturim Fontes 

renatafontes@gmail.com 

Karoliny Mendes Costa 

krolinymendscosta@gmail.com 
RESUMO 

Este trabalho descreve ações desenvolvidas em um ambiente de modelagem matemática com alunos de 
uma escola de tempo integral da rede estadual do Espirito Santo. Os alunos foram conduzidos a 
investigarem situações reais de seu interesse, desenvolvendo a autonomia e postura crítica. Objetivamos 
identificar as possibilidades para a produção de discussões reflexivas no processo de investigação e 
interpretação dos modelos na realidade. Analisamos a comunicação entre os alunos e a intervenção dos 
professores para a promoção delas. A pesquisa é de cunho qualitativo e os dados foram coletados por 
meio de observações e do diário de bordo dos pesquisadores. Os resultados evidenciam o envolvimento 
dos alunos no processo de investigação, entretanto foi necessário a intervenção dos professores para 
gerar discussões reflexivas em torno da questão investigada. 

Palavras chave: Modelagem Matemática; Discussões Reflexivas; Autonomia; Escola de Tempo Integral 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A modelagem matemática é abordada no contexto educacional para explorar e 

desenvolver diferentes aspectos do processo de aprendizagem dos estudantes. 

Pesquisadores da área denominam essas abordagens como perspectivas. E elas são 

desenvolvidas a partir da intencionalidade do professor ou pela condução das 

investigações promovidas pelos alunos (BARBOSA, 2003). 

Neste relato adotamos a perspectiva sociócritica, pois ela sugere o desenvolvimento de 

um ambiente de aprendizagem em que os alunos são convidados a questionar e 

investigar situações da realidade. Nesse ambiente as discussões têm função 

fundamental para o desenvolvimento da ação (BARBOSA, 2003). 

A experiência descrita nesse relato foi desenvolvida pelos primeiros autores desse 

trabalho, que também atuaram como professores de matemática e biologia, em uma 

disciplina da parte diversificada do currículo. A eletiva a que se refere esse relato foi 

intitulada “A liga do conhecimento” planejada inicialmente para o ensino médio. A 

composição da turma foi realizada pela escolha dos alunos e definição do público alvo 
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pelos professores.  Na composição recebemos trinta e dois alunos das três séries do 

ensino médio e três alunos do 9° ano do ensino fundamental. 

As eletivas objetivam aprofundar e enriquecer o currículo, oportunizar aos alunos a 

aplicação dos conteúdos, além disso elas precisam estar associadas aos projetos de 

vida20 dos estudantes.  

No primeiro encontro os professores questionaram os alunos sobre problemas que 

gostariam de investigar. As sugestões apresentadas foram: o desconforto térmico das 

salas de aula, a quantidade de merenda na escola, mosquitos, alagamentos dos bairros 

vizinhos à escola, superlotação dos ônibus nos horários de entrada e saída da escola, 

preconceito. 

Em seguida, para os alunos entenderem a investigação de uma situação real por meio 

da modelagem matemática, os professores exibiram um problema da escola. Foram 

apresentados alguns dados e, em grupos, os alunos discutiram, de forma tímida, 

soluções. Os professores organizaram discussões coletivas. Skovsmose (2010) prevê 

essa timidez no início de uma investigação, pois os alunos não estão acostumados a 

desenvolver atividades que exigem reflexões sobre os resultados e os impactos deles na 

realidade. 

Para organizar os ambientes de modelagem, cada aluno apontou por um problema que 

gostaria de investigar e formaram grupos por temática em comum. 

AS DISCUSSÕES REFLEXIVAS EM AMBIENTES DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

Neste relato adotamos a modelagem matemática com potencial de envolver os alunos 

em processos de investigação de situações com referência na realidade, que 

possibilitam reflexões sobre o papel da matemática neste contexto (BARBOSA, 2003).  

Para Kaiser e Sriraman (2006, p. 306) essa abordagem da modelagem  

Enfatiza o papel da matemática na sociedade e reivindica a necessidade de 
encorajar o pensamento crítico sobre o papel da matemática na sociedade, 

 
20  O projeto de vida do estudante é o tema central do programa Escola Vida e consiste em desenvolver 
nos alunos reflexões sobre projeções para o futuro.  
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sobre o papel e a natureza de modelos matemáticos e sobre a função da 

modelagem matemática na sociedade.       

Essa perspectiva de modelagem pode mudar os padrões de comunicação na aula, 

ampliar as possibilidades de cooperação e novas formas de aprendizagens (ALRO; 

SKOVSMOSE, 2010).  

Neste ambiente, a aprendizagem está associada aos diálogos desenvolvidos durante a 

investigação da situação real.  Ele é entendido como uma conversa em que os indivíduos 

estão engajados em descobrir algo. O professor assume o papel de mediador das 

discussões, sem respostas prontas, deve instigar a curiosidade participando do diálogo 

por meio de um processo cooperativo (ALRO; SKOVSMOSE 2010).  

Os diálogos são caracterizados “como um processo envolvendo atos de estabelecer 

contato, perceber, reconhecer, posicionar-se, pensar alto, reformular, desafiar e 

avaliar” (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 134), produzidos no momento da interação, são 

caracterizados como discussões. Santos e Barbosa (2007) apresentam três tipos de 

discussões: sobre conceitos matemáticos; sobre técnicas e maneiras de representar um 

fenômeno por meio da matemática; reflexivas que são promovidas sobre a influência 

dos critérios utilizados na construção do modelo e os resultados na realidade.  

Nossa atenção neste trabalho são as discussões reflexivas. Barbosa (2003) aponta duas 

possíveis formas de produção dessas discussões em ambientes de modelagem, 

referentes aos debates sobre a influência dos critérios na construção de modelos e a 

comparações entre modelos diferentes construídos pelos alunos. Para Skovsmose 

(2010), as discussões reflexivas podem ser guiadas pela avaliação das consequências do 

problema estudado, a reflexão sobre a matemática contemplada na construção do 

modelo e a avaliação dos impactos do modelo na realidade, que condicionam ao 

desenvolvimento do conhecimento reflexivo. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
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A atividade de modelagem foi desenvolvida em uma escola estadual de tempo integral 

do município de Vila Velha - ES. O programa é organizado para formar jovens 

autônomos, solidários e competentes.  

O programa foi estruturado a partir de quatro princípios educativos, a saber: 

protagonismo, que torna o aluno um ser atuante no processo educativo e em todas as 

ações da escola; os quatro pilares da educação - aprender a conhecer, a fazer, a conviver, 

a aprender; a pedagogia da presença que ultrapassa os limites da sala de aula, se 

materializa por meio do estabelecimento de vínculos de consideração, afeto, respeito e 

reciprocidade entre os estudantes e os educadores; a educação interdimensional que 

contribui para o desenvolvimento total da pessoa – espírito, corpo, inteligência, 

sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade (SEDU, 2017). 

Este trabalho pretende identificar possibilidades para o desenvolvimento de discussões 

reflexiva e consequentemente do conhecimento reflexivo. Para isso analisamos o 

percurso de investigação dos alunos de um único grupo, descrevendo as ações 

desenvolvidas por eles.  

O PROBLEMA DO CALOR NA SALA DE AULA 

O grupo investigou o problema do desconforto térmico nas salas de aula e nos 

corredores de acesso a elas. A temperatura nesses ambientes é muito superior a outros 

espaços da escola. Várias solicitações foram feitas para resolver esse problema, inclusive 

pelos alunos, contudo, por se tratar de um prédio público, qualquer intervenção 

necessita de tramites burocráticos. 

Os alunos cientes dessa situação, investigaram soluções alternativas em que eles 

pudessem intervir naquela realidade e solucionar o problema. Identificaram como 

principais causas do desconforto a falta de ventilação desses espaços, a cobertura dos 

corredores e a incidência do sol nas paredes das salas.  

Nas discussões iniciais registarmos o seguinte diálogo: 

Professor: [...]Já conseguiram pensar em alguma coisa? Aluno3: nós estávamos discutindo... Para resolver 
o problema seria fácil, só instalar ar condicionados na sala, mas isso não será feito porque vai gerar um 
custo alto para a escola, sem falar na energia que eles iriam consumir Aluno1: instalaram os ventiladores 
no lado da parede do corredor, mas não resolveu o problema, pois eles puxam o ar quente para dentro da 
sala ai fica mais quente. Aluno 2: vamos pesquisar alguma coisa que não gere custo para a escola. 
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Nessa etapa os alunos estavam entendendo o problema. O trecho evidencia a análise 

da consequência de um modelo – a utilização do ar condicionado – na realidade, 

característico da produção de discussões reflexivas (SKOVSMOSE, 2010). Além disso, 

observaram que os ventiladores não contribuem com o conforto térmico e sugeriram 

uma investigação. Blum (2002) ressalta que a investigação de uma situação real tem 

potencial de motivar os alunos no desenvolvimento da atividade, pois eles se sentem 

instigados a resolver a situação que podem favorecer e/ou melhorar a situação.  

No segundo momento de discussões apresentaram informações referentes a 

arborização do entorno da escola. Conforme as discussões que seguem 

Aluno 3: achei algumas coisas na internet dizendo que lugares com muitas arvores a temperatura é menor. 
Aluno 1: então poderíamos plantar arvores ao redor da escola. Professor: mas isso vai resolver o problema 
de vocês? Aluno 3: segundo a pesquisa sim. Aluno 2: as arvores demoram a crescer, vai resolver o 
problema, mas a longo prazo. Precisamos ver algo para agora. Professor: a arborização é uma proposta 
viável e acho que vocês podem investir, mas precisam pensar em algumas coisas: em quais espaços as 
arvores serão plantadas, qualquer tipo de arvores, quantas mudas precisarão. 

Algumas situações foram apresentadas, mas não houve a reflexão sobre a maneira como 

elas poderiam ser efetivadas na realidade. Skovsmose (2010) ressalta a importância da 

comunicação ativa entre professor e alunos para provocar reflexões. Para o autor, o 

professor deve apresentar questões desafios em torno da investigação. Na situação 

descrita o professor questiona os alunos sobre alguns pontos da proposta deles. 

Para responder aos questionamentos do professor eles mediram o perímetro onde as 

árvores seriam plantadas. Calcularam a área dos corredores, pois nesse momento 

discutiram sobre o porte de árvores que poderiam ser plantadas naquele espaço sem 

prejuízo ao prédio. Essas discussões caracterizam as discussões matemáticas segundo 

Santos e Barbosa (2007), estão diretamente relacionadas a elementos matemáticos para 

compreensão do problema. Contudo também observamos indícios de discussões 

técnicas e reflexivas, quando os alunos refletem e discutem sobre o porte e 

características das árvores que poderiam ser plantadas naquele espaço.  

Para encontrar respostas para as últimas discussões recorreram a um profissional de 

botânica. Buscaram parceria com a prefeitura do município para a doação das mudas. 

Nas imagens os alunos estão medindo e calculando a área dos espaços, selecionando as 

mudas e plantando. 
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Figura 1: medindo o perímetro                       Figura 02: identificando as mudas 

                                  

 

Figura 03: plantando as mudas                    Figura 04: corredor da escola  

                        

                                                    Fonte: arquivo dos autores, 2018  

Em paralelo buscaram soluções imediatas para a solução do calor na sala de aula. 

Realizaram pesquisas e discutiram na aula como segue: 

Aluno 4: como vimos que o problema do calor do corredor é a cobertura eu achei, na internet, um vídeo 
que utiliza caixas de leite para forrar. Será que dá certo. Aluno 1: mas como é isso? Aluno 4: eles fizeram 
uma manta com as caixas de leite e forraram. Pode diminuir em até 18°C a temperatura. Aluno 2: como é 
feita essa manta? Aluno 4: eles utilizaram folha de papel cenário e ferro elétrico. Aluno 1: precisamos ver 
quantas caixas de leite precisaremos para fazer a manta, quantas folhas de papel cenário, onde arrumar 
as caixas de leite e como colocar a manta no telhado. 
 

Nesse trecho, quando discutem sobre os tipos e quantidade de materiais para construir 

a manta encontramos indícios de discussões matemáticas e técnicas, segundo Santos e 

Barbosa (2007). Os alunos calcularam a área da cobertura do corredor (figura 5). Esse 

momento o professor provocou algumas discussões em torno da área das caixas, já que 

elas não têm as mesmas dimensões. Outra indagação do professor se referia à 

montagem da manta, pois, para unir, seria necessário sobrepor as caixas. Essas 

provocações do professor se referiam em “como agrupar as caixas com diferentes 

dimensões? ”, “ Como unir as caixas? ”, “ Qual a perda da área da manta com a 

sobreposição? ”, esses questionamentos levaram os alunos a reflexões da aplicação da 

matemática em situações reais segundo Skovsmose (2010. 

Os alunos calcularam a áreas das diferentes caixas e verificaram que não havia uma 

variação grande entre elas. Quanto as sobreposições realizaram um experimento (figura 

6) e verificaram que seria necessário um centímetro de cada dimensão para uni-las. Tais 

ações estão ligadas ao conteúdo da aprendizagem, mas certamente dizem muito sobre 

o envolvimento do aluno no processo de investigação (SKOVSMOSE 2010). 
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      Figura 05: calculando a área do corredor                    Figura 06: Experimento, unindo as caixas de leite 

                                                           

                                                           Fonte: arquivo dos autores, 2018 

Durante a investigação os alunos recorreram aos conceitos aprendidos em outros 

momentos, como cálculo de áreas. Relacionaram as dimensões da caixa de leite, a 

sobreposição e a cobertura do corredor. É importante destacar que as reflexões sobre 

essas relações, foram provocadas pelos professores. 

Os alunos construíram parte da manta, mas ela não foi exposta, pois a eletiva se 

encerrou. As discussões apresentaram características reflexivas mais evidentes quando 

os professores interviram e provocaram reflexões, mas também foram percebidas no 

envolvimento dos alunos. Eles refletiram sobre o uso de elementos matemáticos, 

avaliaram a consequências desses elementos na construção do modelo e avaliaram os 

impactos deles na realidade, característico do desenvolvimento do conhecimento 

reflexivo. (SKOVSMOSE, 2010). 

Observamos a importância da modelagem matemática para a formação integral do 

aluno, pois ele utilizou os conteúdos curriculares em situações externas a sala de aula, 

refletiu sobre os modelos matemáticos e interviu na realidade. Para Skovsmose (2010) 

esse ambiente de aprendizagem é um convite à reflexão, o aluno pode refletir sobre os 

procedimentos matemáticos de um ponto de vista diferente do comum a sala de aula. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ambiente de modelagem propiciou uma abordagem interdisciplinar dos conteúdos 

curriculares, mostrou ao aluno como a matemática tem utilidade em sua vida e também 

os incentivou a agir de forma crítica e reflexiva diante de situações reais.  
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Por meio da investigação os alunos foram envolvidos em discussões reflexivas, 

relacionaram diferentes variáveis em busca da solução para o problema. Elas foram 

profícuas para a avaliação dos impactos do modelo na realidade. 

Durante o desenvolvimento das atividades os alunos exerceram o protagonismo 

propondo cada etapa de investigação. Estabeleceram interações sociais entre os grupos 

e agentes externos respeitando e ouvindo a opinião dos integrantes. Os professores 

exerceram a pedagogia da presença durante o processo, alinhando a atividade de 

modelagem matemática aos princípios do modelo da escola. 

Apesar da intervenção do professor para o desenvolvimento das discussões reflexivas 

no ambiente de aprendizagem, o processo de investigação condiciona o aluno para 

estabelecer contato entre os conteúdos curriculares e a realidade.  
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RESUMO: O presente trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado onde investigamos a formação do 
conceito de número racional, pela mobilização dos diversos registros semióticos, em uma prática 
pedagógica de modelagem matemática, na perspectiva sociocrítica. Assim, o objetivo é evidenciar que a 
modelagem matemática, na perspectiva sociocrítica, favorece a comunicação dialógica propiciando um 
trabalho pedagógico que valoriza a Teoria dos Registros de Representação Semiótica. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa cujos instrumentos utilizados na produção de dados foram o diário de bordo dos 
alunos, produções textuais e gravações em áudio. Os resultados apontam que a modelagem sociocrítica 
constitui por excelência um espaço de interações, questionamentos, troca de conhecimentos que 
favorecem o diálogo propiciando a participação ativa dos alunos, que assumem o processo de 
investigação de forma coletiva em busca do conhecimento. A partir das informações coletadas pelos 
alunos, foi possível construir uma tabela que deu suporte para a elaboração de questões que 
oportunizaram os mesmos a mobilizarem diferentes registros semióticos para o numeral racional, objeto 
matemático que emergiu da prática da modelagem. Advogamos que a modelagem sociocrítica, o diálogo 
e a teoria dos registros semióticos, quando articulados, favorecem a aprendizagem dos conteúdos 
matemáticos. 
Palavras-chave: modelagem sociocrítica; diálogo; registros semióticos; aprendizagem. 

INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea é marcada pelo desenvolvimento da tecnologia e modelos 

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

A Matemática é uma construção humana e uma poderosa ferramenta intelectual que 

ajuda a compreender os mecanismos que regem a sociedade. 

Nesse contexto, a modelagem matemática, na perspectiva sociocrítica, é uma prática 

pedagógica viável que atende as demandas educacionais da atualidade possibilitando 

entrelaçar os problemas do contexto social, aparentemente uma situação não-

matemática, aos conteúdos escolares. De natureza investigativa favorece a 

comunicação dialógica, seja na escolha do tema ou no desenvolvimento da atividade, 

na busca de informações e na construção dos modelos matemáticos.  
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Na prática de modelagem descrita neste trabalho, procuramos explorar a teoria dos 

registros de representação semiótica que trata, especificamente, da aquisição do 

conhecimento matemático considerando que a compreensão dos objetos matemáticos 

implica na capacidade de trocar, a todo momento, de Registro de Representação 

Semiótica (Duval, 2009). 

O objetivo deste trabalho é evidenciar que a modelagem matemática, na perspectiva 

sociocrítica, favorece a comunicação dialógica, propiciando um trabalho pedagógico que 

valoriza a Teoria dos Registros de Representação Semiótica. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa desenvolvida com alunos do 8º ano do ensino fundamental. 

Na estrutura do texto, debruçamo-nos sobre a modelagem matemática na perspectiva 

sociocrítica, a comunicação dialógica e a Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica para o número racional. Em seguida, descrevemos e analisamos a prática da 

modelagem desenvolvida e apresentamos as considerações finais da pesquisa. 

MODELAGEM MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA SOCIOCRÍTICA 

No cenário internacional, Kaiser-Messmer (1991) destacaram duas discussões sobre 

modelagem matemática – a pragmática e a científico-humanista: a primeira estimula 

habilidades de resolução de problemas tendo em vista situações do dia a dia; a segunda 

considera a ciência matemática e sua estrutura como um guia indispensável para ensinar 

matemática onde os conteúdos previstos no programa devem ser seguidos literalmente. 

Barbosa (2001), ao revisar os conceitos de modelagem matemática caracterizados por 

Kaiser-Messmer (1991), argumenta que as correntes pragmática e científica mantêm o 

foco na matemática e sua aplicabilidade em resolver problemas de outras áreas do 

conhecimento. Inspirado pela educação matemática crítica, sugere uma terceira 

corrente, denominada modelagem matemática na perspectiva sociocrítica, ocupando-

se em discutir a natureza dos modelos matemáticos e sua influência na sociedade. 

Para Barbosa (2004a), 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 realmente um problema 

para eles, fazer parte do mundo-vida das pessoas.  
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• Esquemas não determinados previamente para abordar o problema — Como os 

procedimentos não são fixados de antemão, só os conhecem à medida que os 

alunos usam sua autonomia e investigam um possível caminho para solucionar 

o problema. Isso exige esforço intelectual.  

Por esse prisma, Barbosa (2004b, p. 75) salienta:  

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.  

Esse ambiente de aprendizagem privilegia os processos interativos dialógicos 

estimulando o debate, a troca de informações, o levantamento de hipóteses, a busca 

por soluções e a investigação. Nesse ambiente de problematização e investigação, o 

aluno expande seus conhecimentos atingindo níveis mais elevados de desenvolvimento.  

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

qualidade da aprendizagem, levando-se a reflexão sobre o absolutismo burocrático que 

ainda domina muitas aulas de matemática: o professor agrupa todos os erros cometidos 

pelos alunos linearmente apontando suas falhas sem justificação. O jogo de perguntas 

predomina onde o professor pergunta e o aluno responde. 

Alro e Skovsmose (2010) advogam que o diálogo é um processo investigativo. 

Consideraram que dois aspectos são imprescindíveis na realização de uma investigação: 

o envolvimento dos participantes e a natureza “aberta” da atividade. Assim, “Os alunos 

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

e participantes ativos do processo de investigação.  

Embora a aprendizagem seja uma experiência individual, Alro e Skovsmose (2010) 

salientam que ela acontece em contextos sociais encharcados em relações 

interpessoais. Não existe relação de dominação em um diálogo, pois ele é imprevisível. 

Os múltiplos desdobramentos encontrados na literatura possibilitaram aos autores 

caracterizar três aspectos do diálogo:  

 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

315 

 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 discutem de forma colaborativa, seus pensamentos uns 

com os outros. Ao dizerem o que pensam, também estão sujeitos a desistir de uma 

perspectiva de forma consciente, para construírem outras. 

Correr riscos — Dialogar envolve assumir riscos tanto epistemológicos quanto 

emocionais. Os participantes dividem emoções e sentimentos, tornando-os abertos à 

investigação e, portanto, vulneráveis. É importante não retirar o risco do ambiente de 

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

os alunos não se sintam perdidos nem desanimados.  

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

diálogo, os quais podem aceitar ou não. A noção de convite reflete a noção 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 e Skovsmose (2010) entendem que não é qualquer ato da fala que pode 

ser considerado como um diálogo, pois 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. 

Representação semiótica 

Quando se fala em representação, reporta-se à palavra semiótica, que vem do grego 

semeion, cujo significado é signo. Para Damm (1999, p. 137), toda comunicação 

matemática é feita por meio de representação: “[...] não existe conhecimento 

matemático que possa ser mobilizado por uma pessoa, sem o auxílio de uma 

representação”. Sua apreensão se dá obrigatoriamente por meio de representações.  

Neste caso as representações através de símbolos, signos, códigos, tabelas, 
gráficos, algoritmos, desenhos são bastante significativas, pois permitem a 
comunicação entre os sujeitos e as atividades cognitivas do pensamento, 
permitindo registros de representação diferentes de um mesmo objeto 
matemático. Por exemplo, a função pode ser representada através da 
expressão algébrica, tabelas e/ou gráficos que são diferentes registros de 
representação (DAMM, 1999, p. 137).  
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Duval (2009) introduz o termo “registros de representação semiótica” para designar os 

diferentes tipos de representação semiótica para o objeto matemático. Cada registro é 

heterogêneo, possuindo os próprios elementos cognitivos para o seu funcionamento.No 

ensino da matemática, usa-se uma variedade de representação semiótica: os registros 

multifuncionais com representação discursiva, os registros multifuncionais com 

representação não discursiva, os registros monofuncionais com representação 

discursiva e os registros monofuncionais com representação não discursiva. Na figura 1, 

exemplificam-se, com maior clareza, essas representações: 

Figura 1 – Classificação dos diferentes registros mobilizáveis no funcionamento matemático (fazer 
matemático, atividade matemática) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Duval (2013, p. 14). 

De acordo com Duval (2013), a mudança de representação de um objeto de um registro 

a outro pode ser mais ou menos complexo, dependendo da natureza dos registros 

usados. Quando a conversão ocorre dentro de dois registros multifuncionais ou de dois 

registros monofuncionais, é menos complexa que a conversão feita de um registro 

multifuncional para o registro monofuncional.  

Duval (2013) destaca que existem dois tipos de transformações de representação 

semióticas que são radicalmente diferentes. São elas: 

 

 

Os tratamentos são transformações de representação dentro de um mesmo 
registro: por exemplo, efetuar um cálculo ficando estritamente no mesmo 
sistema de escrita ou de representação dos números [...]. 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

317 

As conversões são transformações de representação que consistem em 
mudar de registro conservando os mesmos objetos denotados: por exemplo, 
passar da escrita algébrica de uma equação à sua representação gráfica 
(DUVAL, 2013, p.16). 

Para Duval (2013) a atividade de conversão é que conduz aos mecanismos subjacentes 

à compreensão. Ela não se reduz a aplicação de regras de codificação, mas ao contrário, 

para passar de registro a outro é necessário a articulação entre as variáveis cognitivas 

específicas ao funcionamento de cada um dos dois registros. Assim, a conversão não 

pode ser reduzida a um tratamento. 

A ATIVIDADE DE MODELAGEM PROPOSTA E AS ANÁLISES 

A prática pedagógica desenvolvida foi uma atividade de modelagem matemática na 

perspectiva sociocrítica. Os sujeitos da pesquisa foram 18 alunos, do 8.º ano do ensino 

fundamental de uma escola municipal, localizada em Castelo, Espírito Santo, em 2016. 

Os instrumentos utilizados para a produção de dados foram os diários de bordo dos 

alunos, as produções textuais e as gravações em áudio. 

Numa conversa, durante uma das aulas de matemática, os alunos revelaram a 

preocupação com a escassez de água, um problema socioambiental vivenciado por eles. 

De acordo com Barbosa (2003), a prática da modelagem deve ter uma referência num 

contexto real dos alunos e ser aparentemente um problema não matemático.  

Diante da preocupação dos alunos com a falta de água fizemos as discussões sobre o 

tema que conduziram a questão desafiadora: Eu sou gastão de água? que consistia em 

que cada aluno medisse o seu consumo diário de água. O problema não-matemático 

passa a ser visto com o olhar da matemática onde os alunos usaram suas ferramentas 

em busca de uma resposta. 

Nenhum procedimento de como realizar essa medição foi definido a priori. Para Barbosa 

(2004b), esse é um ponto crucial na prática da modelagem sociocrítica: não possuir 

esquemas prévios para abordar o problema, os quais somente são conhecidos na 

medida em que os alunos fazem a investigação, exigindo deles um esforço intelectual. 

 

Após as discussões envolvendo os procedimentos usados na medição e resultados do 

consumo diário de água, analisamos os diários de bordo de cada um e organizamos o 

consumo deles na tabela 1. Identificamos, nas colunas, a maneira como eles 
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particionaram as medidas do seu consumo, separando em categorias. Essa tabela foi 

socializada com todos os alunos e serviu como base de dados para trabalhar as análises. 

Tabela 1 – Consumo diário de água pelos alunos em categorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

A tabela 1 deu suporte para a elaboração de atividades envolvendo a Teoria dos 

Registros de Representação Semiótica. O objeto matemático que emergiu do processo 

de medição foi o número racional. Tendo a prática pedagógica de modelagem na 

perspectiva sociocrítica desencadeando o processo matemático de medição feito pelos 

alunos, elaboramos a questão em análise – Questão 1, investigando a formação do 

conceito de número racional. 

Para desenvolver a Questão 1, os alunos foram organizados em grupos 

espontaneamente e podiam trocar informações a qualquer momento. Depois de um 

tempo de reflexão nos grupos, os procedimentos e resultados eram socializadas com 

todos os grupos juntos. 

 

QUESTÃO 1 – Arredondando a dezena, o consumo diário da aluna A12 é de 360 litros 

diários de água. 
4

5
 desse valor foram gastos com o banho. O que podemos concluir em 

relação ao seu consumo de água? Apresente argumentos matemáticos.  

A questão traz uma informação no sistema simbólico numérico fracionário(
4

5
). Solicita 

uma interpretação baseada em argumentos matemáticos quanto ao consumo de A12 

com o banho. Sugere conversão do registro multifuncional para o registro 
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monofuncional que, segundo Duval (2013) é mais complexa. Nenhum procedimento 

matemático é determinado, levando os alunos a investigar uma estratégia. Na 

Interação23 1 a seguir, apresentamos o discurso sobre essa questão.  

Interação 1 – Os alunos fazem diferentes interpretações para a questão em estudo 

P: A15, leia para nós essa questão e explique como vocês aí resolveram.  

A15: Nós pegamos 
4

5
 de 360, que é a fração dada, e o total de litros que A12 

gastou. Aí pegamos 360 e dividimos por 5, que deu 72, e multiplicamos por 4, 
que deu 288 litros.  
P: Ótimo! 288 litros é muito ou pouco perto do total?  
A17: É bastante!  
P: O que te faz achar isso?  
A17: Está quase chegando a 360 litros, que é o consumo máximo.  
P: Joia! Tem outro ponto que nos leva a interpretar esse consumo como 
muito?  

A13. Sim! O quatro quinto (
4

5
)porque de 5 partes ela gastou 4 com o banho. 

Só faltou 1 para chegar em 5.  
A18 e outros alunos: É mais que a metade.  
P: Muito bom! 

 
Na figura 2, os cálculos de A13 demostram consenso com o pensamento de A15 

expresso na Interação 1.  

Figura 2 – Cálculos feitos por A13 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base na produção textual de A13 (2016). 

 

Notamos na Interação 1, que A15 e A17 trabalharam juntos construindo a expectativa 

que estão descrevendo.  Eles interpretaram o resultado 288 litros como um consumo 

alto explicando que A12 gastou seu consumo de água quase todo com o banho uma vez 

que 288 litros está muito próximo de 360 litros na investigação desse grupo. Eles 

“correm risco” ao exporem suas ideias que podem ser aceitas ou refutadas pelo grupo. 

O diálogo é visto como um processo de “investigação” onde o pesquisador/professor 

continua a instigar a turma se outra perspectiva poderia contribuir com o 

 
23A fim de evitarmos a personalização dos participantes, identificamos os alunos com a letra A, 
acompanhado de um número, o pesquisador/professor pela letra P.   
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posicionamento de A17.  Eles atuam num cenário de “igualdade” no nível das relações 

das comunicações interpessoais e, de forma harmoniosa. 

Na sequência da Interação 1 outro grupo se posiciona no discurso de A17 que interpreta 

o resultado voltando-se para o lado de completar o todo, 288 litros para chegar a 360 

litros; o grupo de A13 interpretou pelo lado do registro simbólico numérico fracionário, 

quando explicou: “Sim! O quatro quintos (
4

5
)porque de 5 partes ela gastou 4 com o 

banho. Só faltou 1 para chegar em 5”. 

As duas perspectivas, a de A17 e de A13, estão associadas por caminhos distintos, mas 

conduzem à mesma interpretação. De acordo com a explicação de A13, não seriam 

necessários cálculos, pois a fração 
4

5
  já representa um consumo alto para o banho. A13 

revelou conhecer as regras de funcionamento do registro simbólico numérico 

fracionário. Duval (2009) explica que os diferentes registros de representação se 

diferenciam por sua natureza e pelo sistema de regras que autoriza sua associação. 

O diálogo favoreceu as discussões no campo específico da matemática e a interpretação 

do modelo matemático construído, quando os alunos concluíram um consumo 

exagerado de água no banho evidenciado pelos discursos de A18 e outros alunos: “É 

mais que a metade”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prática da modelagem matemática na perspectiva sociocrítica constitui, por 

excelência, um espaço de interações, questionamentos, proposições, troca de 

conhecimentos, crenças e valores que favorecem o diálogo. Por meio da conversa com 

os alunos, chegou-se à problemática da escassez de água, que constituiu o tema 

socioambiental desenvolvido na prática da modelagem.  

O diálogo permite a participação ativa dos alunos, que assumem o processo de 

investigação em busca do conhecimento de forma coletiva e respeitosa aos integrantes 

do grupo escolar a que pertencem. Acostumados a esse ambiente, terão mais chances 

de exercer na sociedade a cidadania. 

O encaminhamento dado à prática pedagógica da modelagem matemática na 

perspectiva sociocrítica deu espaço a um trabalho pedagógico que valorizou os diversos 

registros semióticos de um objeto matemático. A iniciativa dos alunos em particionar as 
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medidas de seu consumo de água, separando em categorias, deu suporte para que os 

pesquisadores organizassem a Tabela 1, com base na qual, foi elaborada a Questão 1 

envolvendo a teoria dos registros semióticos, estimulando os alunos a mobilizarem 

diferentes registros semióticos do número racional. 

 Enfatizamos que a prática pedagógica da modelagem sociocrítica, o diálogo e a Teoria 

dos Registros de Representação Semiótica, quando articulados, favoreceram a formação 

do conceito de número racional. A aprendizagem, nesse contexto, se dá num plano 

social marcado pelas interações e pela mobilização dos registros semióticos numa 

tomada pessoal de consciência do objeto matemático. 
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RESUMO 
As transformações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas ocorridas ao longo do tempo influenciam 
o contexto da educação escolar, solicitando do professor uma constante reflexão dos recursos usados no 
processo ensino e aprendizagem de matemática. Nesse sentindo, o objetivo deste trabalho é discutir as 
contribuições do jogo Contato do 1º grau, visto como um recurso pedagógico no estudo das equações do 
1º grau com uma incógnita. Trata-se de uma pesquisa qualitativa desenvolvida com alunos do 7º ano do 
ensino fundamental. Os resultados apontam que o jogo Contato do 1º grau contribuiu para a 
aprendizagem do conteúdo equações, à medida que estimulou o cálculo mental e a compreensão do 
significado de encontrar a raiz de uma equação. Além da dimensão educativa dos conhecimentos 
científicos, o jogo propiciou a ludicidade e a interação entre os participantes que, discutiram e trocaram 
informações num ambiente de aprendizagem democrático, opinando e respeitando as ideias de seus 
pares. Entendemos que, no âmbito educacional, os jogos bem planejados contribuem para a formação 
cidadã dos estudantes, uma demanda da sociedade contemporânea. 

Palavras-chave: Educação matemática; equação do 1º grau; jogos; planejamento; aprendizagem 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da tecnologia, uma característica marcante no mundo atual, exige 

indivíduos mais criativos e versáteis, capazes de entender o processo de trabalho como 

um todo, dotados de autonomia e iniciativa para resolver problemas em equipe. Nesse 

contexto, a escola pode auxiliar no desenvolvimento dessas habilidades. Por meio da 

matemática é possível desenvolvem práticas pedagógicas que enfatizam a construção 
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de estratégias, a comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa 

pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda de confiança na própria capacidade 

para enfrentar desafios. 

Starepravo (2006) afirma que muitos alunos não gostam de matemática por ela ter “fama” de 

ser difícil, o “bicho-papão” da vida escolar e ainda sobreviver uma crença de que aprender 

matemática é privilégio de alguns, aqueles que têm facilidade com os números e com as 

deduções lógicas. Para desmistificar esse cenário é necessário o uso de recursos que 

contribuam de forma eficaz para a aprendizagem de conteúdos matemáticos e que envolvam 

os alunos na descoberta e compreensão dos diferentes conceitos. 

Nesse sentindo vislumbramos no jogo “Contato do 1º grau” uma possibilidade para explorar o 

conteúdo de equações do 1º grau com uma incógnita, com alunos do 7º ano do ensino 

fundamental. Assim, o objetivo deste trabalho é discutir contribuições desse jogo no processo 

ensino e aprendizagem de matemática, especialmente de equações do primeiro grau com uma 

incógnita. A seguir, apresentamos o referencial teórico que apoia a pesquisa, descrevemos e 

analisamos a aplicação do jogo e apresentamos as considerações finais sobre o estudo. 

O jogo como ferramenta educacional  

A utilização de jogos no processo ensino e aprendizagem de matemática é defendido 

por muitos teóricos que veem neles oportunidades investigativas de construção do 

conhecimento. Smole, Diniz e Cândido (2007) explicam que o jogo na escola, foi visto 

muitas vezes, como uma atividade de descanso ou passatempo. Destacam que a 

dimensão lúdica do jogo - o desafio, a surpresa, o querer superar os obstáculos iniciais 

devem ser considerados, mas também a dimensão educativa que eles proporcionam. 

Smole, Diniz e Cândido (2007) consideram que o jogo favorece o desenvolvimento da 

linguagem, processos de raciocínio e interação entre os participantes. Destacam que as 

interações levam as crianças a pensarem criticamente de forma coerente, analisando 

suas próprias ideias e a de seus pares, aprendendo a operar juntas. Consideram que o 
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jogo além de desenvolver aspectos democráticos contribui na aprendizagem dos 

conhecimentos científicos. 

Smole, Diniz e Milani (2007) baseados em Kamii (1991) e Krulik (1993), destacam que: 

 -o jogo deve ser para dois ou mais jogadores, sendo, portanto, uma atividade 
que os alunos realizam juntos; 

 - o jogo deverá ter um objetivo a ser alcançado pelos participantes, ou seja, 
ao final, haverá um vencedor; 

 - o jogo deverá permitir que os alunos assumam papéis interdependentes, 
opostos e cooperativos, isto é, os jogadores devem perceber a importância 
de cada um na realização dos objetivos do jogo, na execução das jogadas, e 
observar que um jogo não se realiza a menos que cada jogador concorde com 
as regras estabelecidas e coopere, seguindo-as e aceitando suas 
consequências;  

- o jogo precisa ter regras preestabelecidas que não podem ser modificadas 
no decorrer de uma jogada, isto é, cada jogador dever perceber que as regras 
são um contrato aceito pelo grupo e que sua violação representa uma falta; 
havendo o desejo de fazer alterações, isso deve ser discutido com todo o 
grupo e, no caso de concordância geral, podem ser impostas ao jogo daí por 
diante; 

 - no jogo, deve haver a possibilidade de usar estratégias, estabelecer planos, 
executar jogadas e avaliar a eficácia desses elementos nos resultados obtidos, 
isto é, o jogo não dever ser mecânico e desprovido de significado para os 
jogadores (SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007, p. 13-14). 

Continuando na mesma vertente, Rego e Rego (2000), consideram que é por meio de 

experiências realizadas com material concreto do jogo que o aluno desenvolve o gosto 

pelo prazer da descoberta, para enfrentar desafios e de vencê-los, desenvolvendo 

hábitos e costumes que o conduzirão mais tarde a ser indivíduo autônomo e capacitado 

a agir. É na ação do jogo que o sujeito, mesmo que venha a ser derrotado, pode 

conhecer-se, estabelecer o limite de sua competência enquanto jogador e reavaliar o 

que precisa ser trabalhado, desenvolvendo suas potencialidades. 

Segundo Rego e Rego (2004), os jogos, em geral, não precisam estar necessariamente 

voltados para o desenvolvimento de conteúdos curriculares específicos para trazer 

ganhos cognitivos que auxiliarão o aluno a construir conhecimentos que significativos 

não apenas na Matemática, mas em outras áreas, enriquecendo sua formação geral. Seu 

uso adequado poderá promover com eficiência:  

a) a ampliação da linguagem do aluno, facilitando a comunicação de ideias matemáticas;  

b) a produção de estratégias de resolução de problemas e de planejamento de ações;  

c) a capacidade de fazer estimativas e cálculos mentais; 
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 d) a introdução ao uso de métodos de investigação científica e da notação matemática 

e estimular sua concentração, raciocínio, perseverança e criatividade. 

Starepravo (2006) explica que o que difere o jogo vivenciado nos ambientes sociais fora 

da escola dos espaços escolares é a intencionalidade do professor em promover a 

aprendizagem nos alunos cabendo a ele, propor bons problemas geradores de conflitos 

cognitivos que permitem (re)elaborar os próprios conhecimentos. Para ela, o jogo não 

se encera e si mesmo, mas deve fazer parte do projeto de ensino do professor e ter 

objetivos claros a serem alcançados. 

Dalvi e Bone (2017) ao referir-se a prática pedagógica do jogo destacam que o professor, 

acostumado a uma organização linear dos conteúdos e com atividades prontas no livro-

texto, sente-se inseguro em extrapolar as circunstâncias convencionais ressignificando 

muitas práticas. Elas destacam a importância do diálogo e das intervenções pedagógicas 

durante o jogo, pois é discutindo e refletindo as jogadas que se estabelecem novas 

relações acionando os aspectos cognitivos tornando os alunos ativos no processo ensino 

e aprendizagem. Consideram que por meio do jogo, a escola torna-se um espaço 

democrático onde as crianças aprendem a respeitar as opiniões e decidirem com 

autonomia tornando-se cidadãs comprometidas com questões sociais. 

Desenvolvimento do jogo em sala de aula 

Smole, Diniz e Cândido (2007) entendem o jogo como algo sério, uma possibilidade de 

relacioná-lo com a aprendizagem e com a construção do conhecimento matemático. 

Para elas ele exige um planejamento cuidadoso, avaliação constante das ações didáticas 

e das aprendizagens dos alunos. 

Alguns autores como Grando (2004) e, Rego e Rego (2004) organizaram alguns critérios 

que devem ser considerados na realização das atividades de jogo em situações da sala 

de aula que ajudam na aprendizagem dos conteúdos. Apresentamos alguns deles 

destacando como devem ser realizados em sala de aula: 

 

1°) Familiarização com o material do jogo: neste primeiro momento, os alunos entram 

em contato com o material do jogo, identificando materiais conhecidos e experimentam 

o material por meio de possíveis jogadas. É comum o estabelecimento de analogias com 

os jogos já conhecidos pelos alunos. 
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2°) Reconhecimento das regras: pode ser realizado de várias formas: explicadas pelo 

orientador da ação ou lidas ou, ainda, identificadas por meio da realização de várias 

partidas-modelo, onde o orientador da ação pode jogar várias partidas seguidas com um 

dos alunos, que aprendeu previamente o jogo. 

3°) “O jogo pelo jogo- jogar para garantir regras: este é o momento do jogo espontâneo 

que possibilita ao aluno jogar para garantir a compreensão das regras. Neste momento, 

são exploradas as noções matemáticas contidas no jogo. Joga-se para garantir que as 

regras tenham sido compreendidas e que vão sendo cumpridas. 

4°) Intervenção pedagógica verbal: são intervenções feitas pelo orientador da ação, 

durante o momento jogo. Caracteriza-se pelos questionamentos e observações 

realizadas pelo orientador da ação, a fim de incentivar os alunos para a realização das 

análises de suas jogadas. A atenção está voltada para os procedimentos criados pelos 

sujeitos na resolução dos problemas do jogo, buscando relacionar este processo à 

conceitualização matemática. 

5°) Registro do jogo: o registro dos pontos, ou mesmo dos procedimentos e cálculos 

utilizados podem ser considerados uma forma de sistematização e formalização, através 

de uma linguagem própria que, no nosso caso, seria a linguagem matemática. É 

importante que o orientador da ação procure estabelecer estratégias de intervenção 

que gerem a necessidade do registro escrito do jogo, a fim de que não seja apenas uma 

exigência, sem sentido para a situação do jogo. 

6°) Intervenção da escrita: trata-se da problematização de situações do jogo. Os alunos 

resolvem situações-problema do jogo. A resolução das propostas de jogo propicia uma 

análise mais específica sobre o jogo, onde os problemas abordam diferentes aspectos 

do jogo que podem não ter ocorrido durante as partidas.  

 

7°) “Jogar com competência”: é importante que o aluno retorne à ação do jogo para que 

execute muitas das estratégias definidas e analisadas durante a resolução do problema. 

Optou-se em denominar este momento por “jogar com competência”, considerando 

que o aluno, ao jogar e refletir sobre suas jogadas possíveis, adquire uma certa 

competência” naquele jogo, ou seja, o jogo passa a ser considerado sob vários aspectos.  
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Os critérios estabelecidos tanto por Grando (2004) como por Rego e Rego (2004) 

auxiliam no planejamento do professor, que encontram um suporte para propor aulas 

mais dinâmicas e divertidas.  Os jogos bem planejados são facilitadores do processo 

ensino e aprendizagem de matemática contribuindo para a formação geral dos 

estudantes. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa cujo instrumentos usados para a 

produção de dados foram as observações do professor/pesquisador, as produções 

textuais dos alunos, os registros fotográficos e o jogo Contato do 1º grau.  

O jogo foi aplicado por uma das autoras deste trabalho em três turmas de 7° ano do 

ensino fundamental, com aproximadamente 23 alunos em cada, numa escola municipal 

localizada em Castelo/ES, em 2015. 

O jogo explora a resolução de equações do 1º grau e o cálculo mental. Não é indicado 

para introduzir o assunto, mas para ser aplicado quando os alunos já possuem certos 

conhecimentos ajudando-os a refletir sobre a forma de resolução percebendo quando 

usar o cálculo mental ou algum procedimento escrito (SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007). Na 

Figura 1 a seguir, apresentamos o tabuleiro e as fichas que formam o jogo: 

 

Figura 1: Jogo: Contato do 1º grau 
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Fonte: Smole, Diniz e Milani (2007, p. 82-83) 

As regras do jogo, conforme Smole, Diniz e Milani (2007) são:  

1. Decide quem começa e os jogadores escolhem um dos campos A ou B. 

2. As cartas são embaralhadas e colocadas sobre a mesa com as equações voltadas 

para baixo. Os marcadores ficam no campo de saída conforme o campo do 

jogador. 

3. Cada jogador, na sua vez, retira uma carta do monte, resolve a equação e coloca 

o seu marcador, no seu campo, sobre o número que corresponde à raiz da 

equação. Cada jogador poderá avançar o marcador uma casa em qualquer 

direção indicadas pelas linhas que unem os números. 

4. O jogador passa a vez de jogar se tirar duas vezes consecutivas as fichas e não 

conseguir movimentar o seu marcador. 

5. Vence o jogo quem conseguir primeiro chegar ao ponto de chegada, 

posicionando pelo menos uma vez o marcador no campo adversário. 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DO JOGO E ANÁLISES 

O jogo foi desenvolvido em duas aulas de cinquenta minutos cada. O conteúdo equação 

do 1º grau já tinha sido introduzido na aula anterior. A turma foi organizada em duplas 

de forma espontânea. O professor/pesquisador entregou as duplas o jogo 

confeccionado por meio da xerox colorida, colada em papel cartão e plastificada para 

maior durabilidade. Foi dado um tempo para se familiarizarem com o material, 

atendendo ao que foi indicado por Grando (2004) e por Rego e Rego (2004). 

Em seguida, o professor/pesquisador fez algumas jogadas com os alunos coletivamente, 

explicando as regras e esclarecendo as dúvidas.  Esse momento de diálogo foi 

importante, pois além de tratar das regras em si do jogo, foram elucidadas algumas 

questões específicas da matemática, como a raiz negativa da equação - 4 = 2x e a 

positiva de 4 = 2x.  A partir desse contexto, os alunos criaram e resolveram na lousa 

outras equações semelhantes. 

Na sequência as duplas jogaram. Na Figura 2 a seguir, registramos esse momento: 
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Figura 2: Duplas jogando: Contato do 1º grau 

 

Fonte: Acervo das pesquisadoras (2015) 

O jogo Contato do 1º grau propiciou uma aula mais dinâmica e alegre uma vez que os 

alunos demonstraram interesse, levantaram questionamento, trocaram informações e 

adquiriram novos conhecimentos. Conforme destaca Smole, Diniz e Cândido (2007) o 

jogo favorece os processos de raciocínio e é por meio das interações que as crianças 

aprendem a operar juntas e são levadas a pensar criticamente. 

 

As equações eram resolvidas algumas por meio do cálculo mental, outras escrevendo 

sua resolução no caderno. Entretanto, observamos que conforme o tempo de jogo 

aumentava, os alunos adquiriam mais confiança e autonomia, arriscando mais e mais no 

cálculo mental. Assim, os procedimentos de sistematização envolvendo equações mais 

complexas ganharam maior significado, pois alunos compreenderam melhor o 

significado de encontrar o valor desconhecido na equação. 

Na Figura 3 a seguir o professor/pesquisador faz uma intervenção na jogada: 
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Figura 3: Intervenção do professor na jogada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo das pesquisadoras (2015). 

Numa aula de jogo o professor atua como mediador atento as dúvidas que podem surgir 

no intuito de esclarecê-las contribuindo para a aprendizagem dos alunos. Segundo Rego 

e Rego (2004) o orientador da ação pode fazer questionamentos observando os 

procedimentos adotados pelos jogadores buscando relacionar estes processos aos 

conceitos matemáticos.  

Na aula seguinte, por meio do diálogo, o professor/pesquisador investigou os 

conhecimentos adquiridos e propôs o registro escrito. Um dos pontos preponderantes 

destacados foi a verificação da solução encontrada na equação. Por exemplo, ao 

encontrar a solução 5 para a equação 3x – 15 = 0, averiguavam se tornava a equação 

verdadeira ou não, substituindo a raiz na incógnita da equação: 3.5 – 15 = O. Depois os 

alunos jogaram novamente o jogo Contato do 1º, grau com maior facilidade e rapidez. 

Grando (2004) apontam para a necessidade dos alunos jogarem mais de uma vez após 

intervenção do professor. 

Durante o jogo observamos que os alunos mantiverem uma posição de respeito uns com 

os outros, mesmo em situações de conflitos, ao indagarem se a solução estava correta 

ou não, podendo movimentar o marcador. O jogo Contato do 1º grau incentivou os 

alunos a manter uma posição cognitiva ativa estimulando reflexões e o cálculo mentas 

das equações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O jogo Contato do 1º grau demostrou ser um recurso lúdico favorável ao processo 

ensino e aprendizagem das equações do 1º grau, ajudando na compreensão do conceito 

e resolução mental das equações, desde que trabalhado num momento posterior a 

introdução do conteúdo. As investigações confirmando a raiz da equação deu sentido 

para os alunos que entenderam que esse valor, substituído na incógnita da equação, a 

torna uma sentença verdadeira. 

O papel mediador do professor é outro ponto importante a ser considerado numa 

prática pedagógica de jogo. Ele assume uma proposta de trabalho apoiada na reflexão, 

planejada e não desencadeada por uma ação única dele, mas numa ação comum, 

juntamente com os alunos. Situações inéditas surgem constantemente numa ação de 

jogo onde o professor atua esclarecendo dúvidas, fazendo questionamentos, 

levantando hipóteses, construindo um cenário de investigação que leva os alunos a 

atingir um nível mais elevado de conhecimento. 

Além da aprendizagem do conhecimento científico proposto pelo jogo Contato do 1º 

grau, destacamos também a sua contribuição nos aspectos democráticos. As interações 

dialógicas durante a atividade oportunizaram os alunos a vivenciarem situações de erros 

e acertos, rapidez ou não na resolução da equação, troca de conhecimentos num 

ambiente de aprendizagem igualitário e progressivo em busca do conhecimento. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre as potencialidades do material manipulativo chamado 
de Algeplan no intuito de auxiliar na construção do pensamento algébrico. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa cujo instrumentos usados na produção de dados foram o diário de bordo do pesquisador, 
produções dos alunos e registro fotográfico. O Algeplan foi usado para introduzir o estudo de monômios 
e polinômios com alunos do 8ºano do ensino fundamental numa escola localizada em Castelo, Espírito 
Santo. Os resultados revelam que o Algeplan dinamizou a aula despertando o interesse e a curiosidade 
dos alunos que formaram as expressões algébricas com autonomia. Propiciou a articulação entre 
conhecimentos aritméticos, geométricos e algébricos. Cabe frisar que o Algeplan foi manipulado de forma 
reflexiva e investigativa incentivando os alunos a representar, raciocinar e modelar situações relacionadas 
ao estudo de monômios e polinômios descobrindo propriedades e generalizações. Entendemos que o 
material facilitou à aprendizagem contribuindo para desenvolver nos alunos o pensamento algébrico. 
 
Palavras-chave: pensamento algébrico; material manipulativo; monômios; polinômios; aprendizagem. 

INTRODUÇÃO  

As transformações ocorridas ao longo da evolução humana interfere nos objetivos 

educacionais. Diante de um mundo globalizado e tecnológico nos debruçamos com o 

desafio de promover um ensino de matemática eficiente. Vislumbramos nos materiais 

didáticos manipulativos uma alternativa no que tange ao ensino da Álgebra, procurando 

criar um ambiente de aprendizagem onde os alunos atuam de forma ativa e investigativa 

sendo protagonistas do processo ensino e aprendizagem. 

Assim, o objetivo desse estudo é refletir sobre as potencialidades do material 

manipulativo chamado de Algeplan, no intuito de auxiliar na construção do pensamento 

algébrico. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Na estrutura do texto, abarcamos o 
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referencial teórico sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico e o uso do 

material didático manipulável. Em seguida apresentamos os aspectos metodológicos da 

pesquisa e descremos a prática usando o Algeplan bem como a análise dos dados. Por 

fim, fazemos nossas considerações finais sobre o trabalho. 

O pensamento algébrico 

Segundo Boyer (1996) as origens da álgebra se derem na antiguidade, na babilônia. 

Diofante, matemático grego que viveu em Alexandria no século IV d.C. é chamado de 

“pai da álgebra” sendo o primeiro a usar sistematicamente símbolos para representar 

as incógnitas. Para Miranda (apud GRANDO, 2006),  

[...] os conceitos do campo algébrico constituem um conjunto de 
conhecimentos bastante significativos para que o aluno desenvolva sua 
capacidade de análise e síntese, de abstração e generalização, além de lhe 
possibilitar a aquisição de uma poderosa ferramenta para a resolução de 
problemas (p. 56). 

Ponte, Branco e Matos (2009), consideram que aprender álgebra implica em ser capaz 

de pensar algebricamente em diversas situações, envolvendo modelação, regularidades 

e relações. Explicam que é importante manter a relação existente entre os campos da 

matemática, pois a grande potencialidade dos símbolos pode distanciar os alunos dos 

estudos anteriores envolvendo a álgebra. Quando o ensino da álgebra se aproxima ao 

da geometria, diferentes registros de representações são utilizados e, a partir destes, a 

construção de conceitos é priorizada, assim como a formação de conjecturas. Para os 

autores, o objetivo do estudo da Álgebra na Educação Básica é desenvolver o 

pensamento algébrico dos alunos de forma articulada. 

Deste modo, o pensamento algébrico inclui a capacidade de lidar com 
expressões algébricas, equações, inequações, sistemas de equações e de 
inequações e funções. Inclui, igualmente, a capacidade de lidar com outras 
relações e estruturas matemáticas e usá-las na interpretação e resolução de 
problemas matemáticos ou de outros domínios. A capacidade de 
manipulação de símbolos é um dos elementos do pensamento algébrico, mas 
também é o “sentido de símbolo” (symbolsense), como diz Abraham Arcavi, 
que inclui a capacidade de interpretar e usar de forma criativa os símbolos 
matemáticos, na descrição de situações e na resolução de problemas (PONTE; 
BRANCO; MATOS, 2009, p. 10). 

 

Ponte, Branco, Matos, (2009) organizaram no (Quadro 01), três vertentes do 

pensamento algébrico: representar, capacidade em usar diferentes sistemas de 

representação; raciocinar, dedutivamente e indutivamente e generalizar; resolver 
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problemas que inclui modelar situações usando representações diversas de objectos 

algébricos. 

Quadro 01 – Vertentes fundamentais do pensamento algébrico 

Representar ▪ Ler, compreender, escrever e operar 
com símbolos usando as convenções algébricas 
usuais; 
▪ Traduzir informação apresentada 
simbolicamente para outras formas de 
representação (por objectos, verbal, numérica, 
tabelas, gráficos) e vice-versa; 
▪ Evidenciar sentido de símbolo, 
nomeadamente interpretando os diferentes 
sentidos do mesmo símbolo em diferentes 
contextos. 

 

Raciocinar ▪ Relacionar (em particular, analisar 
propriedades); 
▪ Generalizar e agir sobre essas 
generalizações revelando compreensão das 
regras; 
▪ Deduzir. 

Resolver problemas e modelar situações ▪ Usar expressões algébricas, equações, 
inequações, sistemas (de equações e de 
inequações), funções e gráficos na interpretação 
e resolução de problemas matemáticos e de 
outros domínios (modelação). 

Fonte: PONTE, BRANCO, MATOS (2009, p. 11). 

Ponte, Branco e Matos (2009) consideram que esses pontos se relacionam a uma 

diversidade de situações que envolvem regularidades, relações, variação e modelação. 

Destaca que o desenvolvimento do pensamento algébrico é importante para lidar com 

as relações e estruturas matemáticas na interpretação e resolução de problemas. Silva 

(2013) analisou as ideias de Blanton (2006, 2007), Fiorentini; Miorim e Miguel (1993), 

Lins e Gimenez (1997), Kaput (1999), Kieran (1996, 2004), entre outros e com base 

nesses estudos elaborou um quadro (Quadro 02) procurando reconhecer como o 

pensamento algébrico acontece: 

 

 

Quadro 02: Caracterização para o pensamento algébrico 

Não envolve necessariamente uma simbologia algébrica, de modo que pode ser desenvolvido em 
qualquer etapa escolar, ou seja, não tem como pré-requisito que o estudante apresente uma 

linguagem simbólica algébrica; 

Está presente em todos os campos da Matemática, como na álgebra, geometria, aritmética; 
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É algo interno aos estudantes, de modo que não há uma relação de independência com a tarefa 
proposta; 

É um modo que envolve a construção da aprendizagem na medida em que o estudante vai 
produzindo relações e atribuindo significados para os conceitos a partir do que ele já sabe, ou seja, de 

seus conhecimentos prévios; 

Enfim, esse pensamento envolve: formulação de conjecturas; estabelecimento de relações, utilização 
de diferentes notações para uma mesma tarefa; estabelecimento de regularidades; algum processo 
de generalização; compreensão de propriedades matemáticas importantes, como a comutatividade 

na adição; agrupamento, classificação, ordenação, justificação e validação de ideias, etc. 

Fonte: SILVA (2013, p. 36). 

Para Silva (2013) não é possível definir precisamente o que seja pensar algebricamente. 

Considera que esse tipo de pensamento envolve a construção do pensamento 

matemático com o objetivo de levar os estudantes a pensarem e refletirem sobre os 

conceitos matemáticos raciocinando algebricamente.  

Gil (2008) argumenta que o pensamento algébrico deve ser desenvolvido desde cedo, 

quando as crianças iniciam o ensino fundamental, de maneira informal sendo 

trabalhada junto com a aritmética. Nas séries finais os tópicos de álgebra devem ser 

formalizados fazendo sempre uma relação com os conhecimentos já existentes. 

Corroborando com essa visão, Lins e Gimenez (1997) explicam que quando se faz uma 

separação brusca entre a aritmética e a álgebra os alunos tendem a ver esta como uma 

nova matemática, a das letras, com novas regras, fórmulas e aplicações onde os 

conhecimentos anteriores não são aplicáveis.  Segundo eles, além do retardamento do 

início do estudo da álgebra na escola, essa desconexão prejudica a aprendizagem. 

Desenvolver nos alunos o pensamento algébrico é um desafio, pois trata-se de uma 

questão complexa que não se limita ao simbolismo, mas envolve reflexão, 

generalização, descobertas, criatividade, relações e propriedades. Para tanto, é 

necessário criar situações na sala de aula que favoreçam essa construção por meio de 

investigações onde o aluno é protagonista do processo ensino e aprendizagem. 

 

 

Material didático manipulável 

Dentre os recursos usados para ensinar os conceitos matemáticos, os materiais 

manipulativos constituem uma possibilidade que pode ajudar os alunos no processo 

ensino e aprendizagem de matemática. Vários são esses materiais como, por exemplo, 

o ábaco, o disco das frações, o material dourado, entre outros.  
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De acordo com Lorenzato (2006), é fundamental conhecer as potencialidades do 

material e saber usá-lo corretamente. Considera como material didático qualquer 

instrumento útil ao processo de ensino e aprendizagem podendo ser concreto 

manipulável ou mais amplo como as imagens gráficas. Classifica o material didático 

concreto manipulável como estático, aquele que não permite alteração em sua 

estrutura física ao ser manipulado como em atividade experimental; o material 

manipulável dinâmico, aquele que permite a transformação na sua estrutura física 

facilitando a percepção das propriedades e a realização de redescobertas . 

Nesse contexto, Carvalho (1990) alerta sobre o foco principal ao usar o material didático 

que não deve centrar-se no objeto como explica: 

Na manipulação do material didático a ênfase não está sobre os objetos e sim 
sobre as operações que com eles se realizam. Discordo das propostas 
pedagógicas em que o material didático tem a mera função ilustrativa. O 
aluno permanece passivo, recebendo a ilustração proposta pelo professor 
respondendo sim ou não a perguntas feitas por ele (CARVALHO, 1990, p.107). 
 

Passos (2006) assinala que qualquer material didático serve para apresentar aos alunos 

uma situação que pode fazê-los refletir, conjecturar, investigar estruturas.  Os conceitos 

matemáticos que devem construir não estão em nenhum material, pois os conceitos 

serão formados pelos alunos pela ação interiorizada, o significado que dão às ações, às 

formulações que enunciam e as verificações que realizam. É preciso que haja a ação 

mental dos alunos passando do concreto ao abstrato. 

Todo material didático usado nas aulas com a finalidade de contribuir para a 

aprendizagem dos conceitos matemáticos requer um cuidadoso planejamento por parte 

do professor. Nesse sentido, Rêgo e Rêgo (2006), destacam alguns:  

 
 
 

I- Dar tempo para que os alunos conheçam o material (inicialmente é 
importante que os alunos o explorem livremente); 
II- Incentivar a comunicação e troca de ideias, além de discutir com a turma 
os diferentes processos, resultados e estratégias envolvidos; 
III- Mediar, sempre que necessário, o desenvolvimento das atividades, por 
meio de perguntas ou da indicação de materiais de apoio, solicitando o 
registro individual ou coletivo das ações realizadas, conclusões e dúvidas;  
IV- Realizar uma escolha responsável e criteriosa do material;  
V- Planejar com antecedência as atividades, procurando conhecer bem os 
recursos a serem utilizados, para que possam ser explorados de forma 
eficiente, usando o bom senso para adequá-los às necessidades da turma, 
estando aberto a sugestões e modificações ao longo do processo, e  
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VI- Sempre que possível, estimular a participação do aluno e de outros 
professores na confecção do material (RÊGO; RÊGO, 2006, p. 54). 
 

O planejamento é fator preponderante para alcançar o objetivo proposto pelo professor 

que deve conhecer bem o material, planejar o tempo de duração, verificar se o material 

é suficiente, pensar questões desafiadoras e estar aberto às indagações dos alunos. 

Warren e Cooper (2008) defendem o uso de materiais concretos como alternativa para 

desenvolver nos alunos o pensamento algébrico.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa cujo instrumentos usados para a produção de 

dados foram o diário de bordo do pesquisador, produções dos alunos e registro 

fotográfico.  Essa abordagem dos dados retrata as experiências vivenciadas, as 

discussões e reflexões dos alunos durante três aulas de cinquenta minutos onde 

manusearam o Algeplan. A pesquisa foi desenvolvida numa escola localizada em 

Castelo, Espírito Santo, com quatorze alunos do 8º ano do ensino fundamental sendo 

que alguns apresentavam dificuldades na compreensão dos conceitos matemáticos.  

O Algeplan é um material didático manipulável que relaciona figuras geométricas, 

quadrados e retângulos, com o estudo da álgebra: expressões algébricas, monômios e 

polinômios, produtos notáveis e fatoração. As dimensões dos lados dos quadrados e dos 

retângulos cujas medidas são 1, y e x, (1 < 𝑦 < 𝑥) estão associados as suas respectivas 

áreas sendo as peças denominadas por: 𝑥², 𝑦², 1, 𝑥𝑦, 𝑥 e 𝑦, conforme observamos na 

Figura 01 a seguir: 

 

 

Figura 01: Peças que formam o Algeplan 

 

Fonte:www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/cursos/licenciaturas/Ofertados 

Embora o Algeplan seja encontrado pronto em lojas que trabalham com materiais 

didáticos ele também pode ser confeccionado de forma alternativa em EVA ou papel 
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cartão e nesse caso é preciso estar atento a relação entre as medidas dos lados das 

figuras. Na figura anterior (Figura 01) a sugestão dada foi: 10 cm para o quadrado maior, 

4 cm para o quadrado médio e 3 cm para o quadrado menor, sendo os retângulos 

formados   pela relação entre essas medidas.  Essa medição é muito útil no caso de 

confeccionar o material como foi nesse trabalho. 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA E ANÁLISE DOS DADOS 

O Algeplan foi confeccionado em EVA pela professora/pesquisadora, uma das autoras 

dessa pesquisa, seguindo as orientações da Figura 01. Foi usado para iniciar o estudo 

com monômios e polinômios no 8° ano do ensino fundamental, sendo que estes já 

possuíam alguns conhecimentos algébricos do estudo de equações do ano anterior. 

A turma foi organizada em duplas e o material foi entregue aos alunos para manuseá-lo 

livremente. Esse contato inicial com a material foi importante porque permitiu que os 

alunos descobrissem as relações entre as dimensões dos lados das figuras: o retângulo 

xy é formado pela dimensão dos quadrados 𝑥2 e 𝑦2 ; o retângulo x pelas dimensões dos 

quadrados 𝑥2 e 1 e o retângulo y pelas dimensões de 𝑦2  e 1. Ao analisar essas 

propriedades os alunos estão desenvolvendo o pensamento algébrico. 

Na sequência os alunos fizeram o registro no caderno com o objetivo de pesquisar o 

nome das peças quando necessário. Combinou-se com a turma que peças viradas 

cortadas por um traço em diagonal representaria valor negativo. Assim, o material 

propiciaria contextos envolvendo também os números inteiros negativos. 

 

O material despertou a curiosidade dos alunos que demonstraram interesse pela aula. 

Estavam entusiasmados e dispostos a realizarem a atividade proposta.  O 

professor/pesquisador, dialogando com os alunos, nomeou as peças explicando, por 

exemplo, que a medida do lado do quadrado maior era desconhecida e então, a 

chamaria de x, consequentemente, sua área seria 𝑥2 usando as propriedades das 

potências. O pensamento algébrico está sendo desenvolvido à medida que os alunos 

compreendem os padrões e as relações existentes entre essas peças representando-as 

algebricamente. Nota-se ainda uma integração entre os conhecimentos da aritmética, 

geometria e álgebra quebrando a impressão dos alunos que a álgebra isoladamente é 

um novo tipo de matemática. 
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Familiarizados com as peças do material o professor/pesquisador propôs que usando o 

material concreto e o caderno para registro, agrupassem espontaneamente, peças do 

material que poderia ser de um único tipo ou mais. Na Figura 02, a seguir, observamos 

que os alunos constroem a expressão algébrica 𝑥2+𝑥2 +𝑥2 – xy – xy + x + x, e fazem a 

redução dos termos semelhantes chegando a uma expressão mais simples: 3𝑥2 – 2xy + 

2x, um trinômio. 

Figura 02: Representação da expressão 3𝑥2 – 2xy + 2x com o Algeplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acevo das pesquisadoras, 2018. 

A autonomia dos alunos em produzir expressões algébricas livres de comandos impostos 

permitiu que refletissem e descobrissem a propriedade que diz que resolve 

numericamente os coeficientes de monômios com a mesma parte literal.  Um aspecto 

relevante no desenvolvimento do pensamento algébrico é o de fazer generalizações 

descobrindo propriedades para uma classe de objetos como a descoberta anterior feita 

pelos alunos que estabeleceram relações, representando-as e racionando sobre a 

estrutura matemática em questão. O material propiciou aos alunos uma maior 

compreensão da simbologia que usavam não apenas pela manipulação das peças, mas 

na troca de ideias com os colegas e professor, usando os conhecimentos prévios, a 

investigação, o aluno protagonista do processo ensino e aprendizagem da álgebra. 

Conforme manipulam o material os alunos estabelecem relações atribuindo significados 

operando por meio da linguagem simbólica, descobrem generalizações compreendendo 

as regras para simplificar as expressões com letras. Ao utilizar o Algeplan ou outro 

material didático manipulativo é importante que o professor acompanhe as construções 
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dos alunos que sempre serão novas, únicas de quem manipula o material naquele 

momento.  

No decorrer da atividade, outro ponto explorado foram as construções envolvendo os 

números inteiros negativos. Esse conteúdo já havia sido estudado na série anterior, mas 

eram frequentes erros. Observando uma das construções a professora tem 

oportunidade para retomar esse assunto quando pede a aluna para explicar o que 

estava fazendo, Figura 03: 

Figura 03: Associando álgebra e aritmética 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo das pesquisadoras, 2018. 

Na Figura 03 a aluna aponta para o material para explicar que – 2 𝑦2+ 2 𝑦2= 0. Nota-se 

que o estudo da álgebra está sendo feito de forma articulada com os eixos da artimética 

e geometria oportunizando aos alunos tecerem relações entre esses três eixos usando 

os conhecimentos adquiridos em estudos anteriores.  

O material concreto foi usado em duas aulas. Na terceira aula o material continuou a 

disposição dos alunos, mas a tarefa solicitada foi a resolução de exercícios no livro 

didático abordando a simplificação de expressões reduzindo os termos semelhantes de 

monômios e polinômios. No entanto, nenhum dos alunos recorreram ao material 

resolvendo facilmente as questões.  

Obsevamos que nas construções gradativas dos alunos eles pensaram algebricamente, 

representando e analisando situações envovendo relações, regularidades e modelação, 

usando simbólos algébricos.   Notamos  a transição do pensamento concreto para o 

abstrato solidificando a construção dos conceitos em estudo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O  Algeplan favoreceu um ambiente de aprendizagem investigativo, onde os alunos 

manuseando o material descobriram propriedades importantes referentes ao estudo da 

álgebra no que tange a simplificação de expressões algébricas. Os alunos mantiveram 

uma postura de curiosidade frente ao material que mais do que ser manuseado, 

propiciou interações,  reflexões, descobertas, criatividade, visto que eles mesmos 

criavam as expressões.  

Advogamos que o Algeplan é um facilitador no desenvolvimento do pensamento 

algébrico uma vez, que da forma como foi tabalhado, exigiu dos alunos um esforço 

intelectual. Trabalharam com diversas representações, raciocinaram, ampliaram os 

conhecimentos prévios e fizeram generalizações importantes, além de resolverem as 

questões propostas pelo livro didático. A compreensão adquirida que só se agrupa 

termos semelhantes na soma e subtração de expressões algébricas é essencial para os 

estudos posteriores. 

O potencial do Algeplan discutido nesse trabalho é uma mostra dos benefícios que pode 

proporcionar à aprendizagem dos estudantes. Pode ser usado também em estudos mais 

complexos como multiplicação e divisão de polinômios, produtos notáveis e fatoração. 

Retratamos ser um material viável no estudo da álgebra contribuindo para aulas mais 

dinâmicas e interessantes. 
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RESUMO 
O presente trabalho é resultado parcial de uma pesquisa desenvolvida em conjunto com um grupo de 
duas professoras pesquisadoras e alunos do Instituto Federal do Espírito Santo que foram contemplados 
pelo Programa de bolsas Pibic e Pibic-Jr, juntamente com a parceria estabelecida com professores da 
comunidade indígena Guarani de Aracruz-ES. Tem caráter qualitativo e objetivo central de trabalhar com 
jogos dessa cultura, como artefatos que possam trazer o desenvolvimento de novos mentefatos aos 
estudos etnomatemáticos. Tem-se por apoio investigações bibliográficas a respeito e um trabalho de 
campo. Expõem-se aqui observações e comparações, como parte da análise parcialmente realizada com 
base nos princípios da Etnomatemática e nos significados para o povo Guarani. 

Palavras-chave: Jogos de Tabuleiro; Etnomatemática; Povo Guarani  

1 INTRODUÇÃO 

O texto é resultado de parte de um projeto de iniciação científica desenvolvido no 

Instituto Federal do Espírito Santo, por bolsistas do programa Pibic e Pibic–Jr e suas 

respectivas orientadoras durante o segundo semestre de 2018 e início de 2019. O artigo 

investiga ideias matemáticas para a educação escolar indígena e não indígena a partir 

de saberes tradicionais desses povos no Espírito Santo. Especificamente, tem como 

enfoque a comunidade indígena dos Guarani no estado Espírito Santo no que diz 

respeito a jogos de sua cultura que se relacionam com o pensar matemático, bem como 

a relação destes com jogos de outras culturas. Posto isso, desenvolve-se este trabalho 

também como um instrumento para a educação indígena, a ser implementado 

inicialmente na escola na aldeia guarani Boa Esperança, localizada no município de 

Aracruz - ES.  

Nesse contexto, o artigo introduz alguns jogos como o Jogo da Onça, o Jogo do Milho e 

o Jogo das Cabras, que são analisados e comparados a jogos de outros contextos sociais, 

históricos, étnicos e culturais.   
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O artigo aborda conceitos etnomatemáticos divulgados pelo pesquisador Ubiratan 

D’Ambrósio. Para ele, o ensino da matemática não pode ser hermético nem elitista, 

deve levar em consideração a realidade sociocultural do aluno, o ambiente em que vive 

e seu conhecimento extraescolar. Ademais, baseando-se na premissa de que, neste 

artigo, estudam-se os jogos e sua relação com a etnomatemática, transcendendo a 

matemática em si e analisando-a culturalmente, salienta-se o artigo de Tod Shockey e 

John Bear Mitchell (2016), com título “Um etnomodelo de uma tradicional habitação de 

verão penobscot”. Shockey e Mitchell se utilizam das seis atividades culturais de Bishop 

(1991) para desenvolver um etnomodelo de uma residência de verão em Penobscot, as 

quais são localizar, medir, contar, explicar, jogar e chegar à concepção e construção. 

Relembrando um pouco sobre a cultura indígena, observa-se que os índios passaram 

por muitas lutas para serem contemplados com o ensino que atualmente lhes é 

fornecido. Nesse sentido, é válido ressaltar que a colonização portuguesa no Brasil 

implicou em um processo de aculturação indígena, isto é, a cultura europeia tomou o 

lugar de certos aspectos culturais das tribos pré-colombianas. Habitantes anteriores, 

muitos nativos em terras brasileiras tiveram seus territórios de vivência invadidos, 

foram catequizados e escravizados pelos europeus, sendo obrigados a portarem-se 

como não-índios.  

Após anos de luta, alguns direitos inalienáveis aos indígenas passaram a ser 

reconhecidos. Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Em 1967, 

sucedendo ao SPI, foi criada a FUNAI. Em 19 de dezembro de 1973, foi promulgada a Lei 

6.001 (conhecida como Estatuto do Índio), formalizando as políticas a serem adotadas 

pela FUNAI para a proteção das populações indígenas. Com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, o Estado passou a se responsabilizar pela proteção das 

manifestações culturais, entre elas as dos povos indígenas, garantindo o pleno exercício 

dos direitos culturais. Logo, essa constituição veio a  contribuir para que os índios 

tivessem alguma visibilidade como habitantes brasileiros, deixando se ser considerados 

“extintos na sociedade” e  seus costumes, línguas, tradições e crenças passaram a ser 

reconhecidos. (GRUPIONI, 1994).  
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Apesar de vários direitos terem sido formalizados no código de leis, muito falta no que 

tange aos efeitos práticos da atual legislação vigente. Nesse sentido, embora os tenha 

sido assegurado o direito a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, 

bilíngue/multilíngue e comunitária pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) de 1996, pode-se considerá-la apenas uma idealização do que seria, no mínimo, 

apenas adequado ao cenário educacional indígena.   

2 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

O trabalho parte de uma pesquisa bibliográfica, utilizando as obras “Um etnomodelo de 

uma tradicional habitação de verão Penobscot” de Tod Shockey e John Bear Mitchell 

(2016); “Enem - Jogos Indígenas aplicados ao ensino de matemática” de Ana Gabriella 

de Oliveira Sardinha e Maria Terezinha Jesus Gaspar (2010); “O jogo da onça no 

desenvolvimento do raciocínio lógico” de Géssica Germana Silva Santos, Danilo 

Francisco dos Santos Silva e Isaac Sidney Mendes (2010); “O Jogo na Educação 

Matemática” de Manoel Oriosvaldo Moura e Ubiratan D’Ambrosio (2002). No decorrer 

da pesquisa, o grupo visitou a Aldeia Temática Guarani, localizada em Caieiras Velhas - 

Aracruz - ES, reunindo relatos da vida e cultura desse povo indígena. 

A pesquisa tem caráter essencialmente qualitativo, utilizando-se de pesquisa 

bibliográfica e investigações de campo, a partir das quais foram realizadas análises sobre 

os jogos da Onça, do Milho e das Cabras, relacionando a cultura indígena ao contexto 

etnomatemático. 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

3.1 Jogos 

 “O jogo, o brinquedo e a brincadeira sempre estiveram presentes na vida do homem, 

dos mais remotos tempos até os dias de hoje, nas mais variadas manifestações (bélicas, 
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filosóficas, educacionais)". (SILVA; MACÊDO, 2017, p.3). Por meio dessa afirmação, 

pode-se confirmar que os jogos são muito importantes para a sociedade, já que os 

indivíduos crescem na sua presença e deles se utilizam para desenvolver pensamento 

lógico, estratégico e matemático. Não é para tanto que Bishop, em sua divisão das 

atividades matemáticas, inclui jogos como uma das seis atividades universais que 

podem ser caracterizadas como matemáticas: para ele, jogar é criar e participar de jogos 

e passatempos com regras relativamente formalizadas que devem ser obedecidas por 

todos os jogadores. 

Ademais, de acordo com Silva e Kodama (2004), o jogo traz maior dinamismo ao 

processo de ensino e aprendizagem, fazendo com que o aluno deixe o papel passivo de 

mero receptor de conteúdos e participe coletivamente, respeitando e interagindo com 

outros de modo sociável, partilhando do próprio processo de produção de 

conhecimento. Seguindo essa linha de raciocínio, percebe-se que jogos são muito 

importantes para a aprendizagem, uma vez que constituem uma atividade recreativa, 

que, apesar de muitas vezes não parecer produtiva educacionalmente, envolvem 

experiências alternativas, reflexivas e estratégicas produtoras de conhecimentos, tanto 

gerais como específicos. Por isso, os jogos também se diferenciam em alguns aspectos 

da brincadeira. 

[...]. O jogo pressupõe uma regra, o brinquedo é o objeto manipulável e a 
brincadeira, nada mais que o ato de brincar com o brinquedo ou mesmo com 
o jogo. Jogar também é brincar com o jogo. O jogo pode existir por meio do 
brinquedo, se os “brincantes” lhe impuserem regras. Percebe-se, pois, que 
jogo, brinquedo e brincadeira têm conceitos distintos, todavia estão 
imbricados; ao passo que o lúdico abarca todos eles. [...]. (MIRANDA, 2001, p. 
30) 

Sendo o jogo um "objeto manipulável", infere-se que cada cultura adapta os jogos às 

suas especificidades locais. Isso pode explicar a existência de jogos diferentes, mas com 

aspectos similares, em países distintos. Como exemplos, verifica-se o Jogo da Onça 

(indígena brasileiro) e o Jogo do Tigre (nepalês), entre outros, os quais apresentam 

tabuleiros e mecanismos de jogar parecidos, mas o animal é adaptado à realidade de 

cada fauna regional. 

3.2 Jogos de Tabuleiro 
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Os jogos de tabuleiro são datados desde 4.000 a.C, sendo que os tabuleiros vêm de 

arquiteturas de templos considerados sagrados. Nas Américas, alvo de interesse deste 

artigo, há indícios de que o jogo de tabuleiro foi introduzido pelos colonizadores e 

adotado por alguns grupos étnicos. (GRANDO, 2010). Não se sabe bem se os mesmos 

foram criados pelas diferentes etnias indígenas, ou se eles aprenderam com os 

colonizadores espanhóis (na fronteira dos países de língua hispânica) ou com os 

portugueses. Hoje, muitos jogos estão em desuso, conforme explicam Rocha e Ferreira 

(2008). Recentemente, pesquisas têm registrado os que ainda estão apenas na memória 

dos mais velhos e os que ainda são praticados nas aldeias.  

Segundo Beleni Saléte Grando (2010), a criatividade indígena quanto ao uso de 

elementos de sua natureza circundante não deve se restringir apenas a eles, pelo 

contrário, deve ser registrada e ensinada aos não indígenas. Além disso, salienta que o 

ensinamento de jogos de tabuleiro é enriquecido com tais dados, já que remetem a 

saberes ambientais cujas fontes naturais podem estar destruídas e a saberes sociais, à 

medida que os jogos representam especificidades culturais de um povo. Essas 

características fazem do jogo um patrimônio cultural, sujeito à continuidade de 

tradições, cujos valores devem ser contextualizados ao se adaptar os saberes envolvidos 

a práticas pedagógicas. 

 

 

3.3 Perspectivas etnomatemáticas 

Ao se analisar os jogos indígenas e relacioná-los com a matemática como um todo, vem 

à tona, inevitavelmente, a etnomatemática. Sob uma ótica D'Ambrosiana, o conceito de 

etnomatemática se apresenta como na figura abaixo. 
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Figura 1 - Modelo do significado de Etnomatemática, D’ Ambrósio (2002, contra-capa). 

O termo etnomatemática foi criado na década de 1970, com o fito de introduzir novos 

métodos de aprendizagem às instituições de ensino e foi dividida por D'Ambrosio (2002) 

em dimensão conceitual, dimensão histórica, dimensão cognitiva, dimensão 

epistemológica, dimensão política e dimensão educacional, interdependentes. Delas, 

infere-se que cada povo, por meio de seu conhecimento de mundo e suas experiências 

peculiares à sua relação com o meio, acumulados e modificados ao longo do tempo, cria 

conceitos singulares à sua realidade e ao seu pensamento cognitivo condicionado 

culturalmente. Isso influi no comportamento social e na maneira que a própria educação 

ocorre, podendo também ser influenciada por outras culturas. 

O autor explica, outrossim, que não há só a etnomatemática geral de um povo. Ao longo 

da história da humanidade, os estudos mostram outras matemáticas, como a praticada 

fora do ambiente escolar. D'Ambrosio (2001), traz os exemplos do feirante e dos 

catadores de lixo, que praticam “uma etnomatemática não aprendida nas escolas, mas 

no ambiente familiar dos brinquedos e do trabalho, recebida de amigos e colegas”. Na 

maioria das vezes, casos como esses evidenciam que cálculos são, frequentemente, 

feitos de maneira mental ou com auxílio de um rascunho, podendo até mesmo nem 

serem feitos, caso seja um valor corriqueiro. 

3.4  Jogo da Onça e dos Cachorros 

3.4.1 Conceitos Iniciais 

Sob uma perspectiva indígena, trouxemos o Jogo da Onça e do Cachorro que, tendo sido 

criado pelos indígenas. De acordo com Santos e Silva (2014),  foi o primeiro jogo de 

tabuleiro praticado no Brasil, podendo ainda ser encontrado em outras partes da 
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América do Sul. Ele revela uma matemática diferente da matemática escolar tradicional 

difundida por ser oriundo de um grupo étnico minoritário.  

O Jogo da Onça é jogado num tabuleiro de 5 x 5 quadrados, com um apêndice triangular 

em uma das extremidades (Figura 2). É disputado em dupla e exige estratégia. Um 

jogador fica com a onça e os outros com 14 sementes ou pedrinhas que representam os 

cachorros. 

 

 

Figura 2 – Jogo da onça e dos cachorros. 

Fonte disponível em:  https://www.caleido.com.br/jogos.html 

Tradicionalmente, o tabuleiro é desenhado no chão, o que exige que a pessoa selecione 

um lugar plano em que seja possível desenhar, além de que avalie e compare dimensões 

para começar o desenho. Nessa etapa, já se percebe traços da matemática, como figuras 

geométricas planas no desenho dos quadrados, determinação do ponto médio, 

diagonais e paralelas. O pensamento matemático segue também no desenvolvimento 

de estratégias para jogar, recorrendo ao raciocínio lógico.  

3.4.2 Como Jogar 

A partida se inicia com o jogador que escolheu ser a onça, que pode ser movida para 

qualquer casa livre adjacente. O jogador com os cachorros segue fazendo o mesmo, 

podendo transferir qualquer uma de suas peças para uma casa adjacente a ela. Cada 

https://www.caleido.com.br/jogos.html
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casa do tabuleiro comporta apenas uma peça. O jogador com a onça inicia a partida 

movendo sua peça para qualquer casa adjacente que esteja vazia. Em seguida, o jogador 

com os cachorros deve mover qualquer uma de suas peças também para uma casa 

adjacente que esteja vazia.  As peças podem se mover em qualquer direção, mas não 

podem saltar outras peças.   

Um cachorro é capturado quando a onça salta sobre ele, terminando em uma casa sem 

qualquer outra peça, podendo ocorrer com qualquer sentido (horizontal, vertical, 

diagonal) e capturar múltiplas peças (análogo ao jogo de damas). As jogadas ocorrem 

alternadamente, até que haja um vencedor. Isso ocorre quando o jogador com a onça 

elimina cinco cachorros ou quando o jogador com os cachorros cercar a onça com suas 

peças, sem que ela possa se mover.   

À medida que se joga, nota-se que a onça deve tomar cuidado quando tiver que entrar 

em sua toca (parte triangular do tabuleiro). Pois, caso isso aconteça, poderá, na maioria 

dos casos, ser mais facilmente encurralada pelos cachorros.  

3.4.3 Reflexões Etnomatemáticas Acerca do Jogo 

O jogo revela aspectos da cultura indígena, manifestados na maneira de como esse jogo 

influencia a aprendizagem de um indivíduo. Como mostrado no item 3.3, é possível 

inferir e supor fatos que concernem à contextualização social do jogo. Em seus 

primórdios, provavelmente, o jogo auxiliava a criança indígena a compreender seu 

mundo, aproximando-a da sua vida adulta, pois trata de uma onça que tenta capturar 

os cachorros, que, por sua vez necessitam a encurralar para vencer dela. Nesse sentido, 

o jogo parece preparar a criança para a caça, atividade que já foi bastante praticada 

pelos indígenas na busca por alimento, sendo um conhecimento compartilhado pelo 

grupo, como uma maneira de lidar com a natureza, o ambiente com o qual convivem e 

de onde tiravam unicamente seu sustento. Hodiernamente, devido ao processo de 

contato sofrido pelos indígenas, esse jogo teria um objetivo distinto, servindo como 

objeto de ensinamento da própria cultura indígena, nas relações de valorização e 

integração com a natureza, bem como no desenvolvimento de raciocínio lógico e 
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estratégico pelas crianças, não apenas indígenas, mas, em geral, do público escolar mais 

jovem.   

Esse jogo proporciona no aluno o raciocínio lógico, dedutivo e a criação de estratégias. 

Há sempre a possibilidade de  jogos lúdicos serem propostos como recreação educativa. 

"Os indígenas nos deixaram vários exemplos de atividades lúdicas e esportivas, como o 

pião, o bilboquê e a peteca. Os estudantes não precisam ficar só no jogo de xadrez, que 

tem origem indiana." (CAETANO, 2013). 

Existem jogos em outras partes do mundo que têm tabuleiros muito semelhantes com 

a do Jogo da Onça. Um fato interessante, mas não surpreendente, é de que as peças 

quase sempre representam animais da fauna local. 

 Conforme Santos, Silva e Santos (2014),  

Na Europa existe um jogo muito parecido chamado Raposa e Gansos. O jogo 
europeu, no entanto, é jogado num tabuleiro em forma de cruz. Na Ásia, 
alguns jogos similares têm tabuleiros mais parecidos com o usado pelos 
indígenas brasileiros. Existem, inclusive, jogos que utilizam o mesmo 
tabuleiro do Jogo da Onça. Alguns exemplos são o Bagha Chal, jogo nacional 
do Nepal, envolvendo peças que representam cabras e um tigre; na Índia, são 
utilizados vacas e um leopardo. Outra variável, praticada na China, é 
conhecida pelo nome de Camponeses e Senhor Feudal e usa personagens 
humanos, como o nome indica. (SANTOS; SILVA; SANTOS, 2014, p. 4) 

As características do Jogo da Onça continuam únicas e ele é um dos poucos jogos de 

tabuleiro claramente originado nas Américas, segundo Santos e Silva (2014). A partir 

dessa afirmação, vale salientar que a escolha da onça e do cachorro para o jogo 

evidencia animais com os quais os índios tinham muito convívio, um exemplo de como 

o jogo se adapta à realidade cultural e a visão de mundo de cada povo. Além disso, 

muitas vezes, para explicar uma mesma característica do jogo, como caracterizar um 

movimento de peças, diferentes povos têm explicações distintas, o que é de se esperar. 

A experiência do contexto cultural de cada povo e sua vivência em um ambiente peculiar 

são uma fábrica de idiossincrasias e significados culturais agregados, que são expressas 

não só no jogo, como também em várias outras atividades culturais. 

4 CONCLUSÕES 
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O presente artigo defende, portanto, uma abordagem etnomatemática nas escolas por 

intermédio do estudo tanto cultural quanto matemático propriamente dito, com foco 

nos povos indígenas. Em especial, um ensino e aprendizagem utilizando jogos indígenas, 

provocando o conhecimento cultural sobre esses povos e uma contextualização que 

possa motivar o ensino de matemática. 

O presente artigo propõe a continuidade de pesquisas que envolvam estudos e análises 

abrangentes em relação aos jogos indígenas, sua historicidade e a prática tradicional, 

envolvendo de modo contextualizado o ensino da matemática. Ao mesmo tempo, 

oportunizando estimular o convívio social harmonioso entre os jogadores, sejam 

indígenas ou não indígenas. Observamos em campo e nas investigações bibliográficas a 

importância de realizar aulas envolvendo jogos nas escolas e como uma perspectiva 

etnomatemática no ensino pode trazer as diversas maneiras de ensinar matemática por 

meio de distintos significados socioculturais que vão sendo conhecidos, principalmente, 

nos espaços interculturais.  Na prática, em específico, debruçamos mais nos estudos e 

ações mediadas pelos jogos de tabuleiro, apresentando neste text 

o o Jogo da Onça e dos Cachorros para a cultura Guarani, mas com reflexões também a 

respeito de como ele pode motivar e ajudar na compreensão de significados e 

conhecimentos matemáticos em sala de aula, tanto indígena quanto não indígena, 

observando-os jogarem, ouvindo e dialogando com professores e alunos em cada 

contexto cultural. Oportunidade que poderá ser adicionada, com outras observações e 

ações continuadas que se pretende em conjunto com a comunidade escolar indígena.  

 

Finalmente, deixa-se aqui explícita a gratidão a todos os que contribuíram, em especial, 

à comunidade escolar Guarani da aldeia de Três Palmeiras - Aracruz - ES e a Sub-Reitoria 

de Pesquisa do Ifes que viabilizou o engajamento de alunos à pesquisa por meio de 

bolsas Pibic e Pibic-Jr. 
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PRODUTOS DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO MODERNO: A ESTATÍSTICA E SEU 

ENSINO 
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RESUMO   
Este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa de doutorado que investigou a formação estatística no 
curso de Engenharia de Produção (EP). O referencial teórico tem como centro a ideia de conhecimento 
como elaboração complexa. A metodologia utilizada é qualitativa, o trabalho é teórico, tem caráter 
bibliográfico e foi elaborado com dois principais objetivos: 1) apresentar relações entre Ciência Moderna 
e Ensino científico; 2) destacar consequências do modelo científico moderno para a Educação e para o 
ensino científico. Uma das conclusões é que considerar o pensamento como tessitura complexa pode 
colaborar para que os trabalhos dos professores de diferentes disciplinas afastem-se das consequências 
causadas por formas de visão fragmentadas. Uma percepção resultante do estudo foi a de que a ausência 
de discussão filosófica sobre a produção científica moderna deixou como legado um conhecimento 
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desconectado de preocupações em relação à ética e às necessidades da sociedade na qual o próprio 
produtor de saberes está inserido.     

Palavras-chave: Complexidade; Ciência Moderna; Ensino de Estatística. 

INTRODUÇÃO 

A multifacetada realidade do mundo não possibilita analisá-la apenas pelo senso comum 

ou mesmo por meio de um único viés científico. Seres humanos e conhecimento estão 

em um universo complexo, mas os saberes utilizados em programas escolares de 

diferentes níveis são tratados como elementos de difícil conexão e ainda persiste a 

fragmentação.   

O presente trabalho, de caráter teórico, resulta de uma pesquisa qualitativa. Temos dois 

objetivos: apresentar relações entre Ciência Moderna e ensino científico reducionista; 

destacar consequências do modelo científico moderno para o ensino de Estatística. É 

importante congregar os saberes de campos consolidados e seus modos próprios de 

tratar o conhecimento em redes complexas para exercerem múltiplas influências. 

Porém, não devemos buscar as relações entre diferentes teorias partindo apenas de 

dentro de seus campos bem delimitados, mas sim nas proximidades de suas fronteiras.   

Embora existam os que pensam que o estudo teórico seja secundário em relação aos 

que tratam de dados empíricos, lembrarmos que os resultados de uma pesquisa teórica 

podem fundamentar outros trabalhos. Em uma pesquisa teórica busca-se “[…] 

reconstruir teorias, conceitos, ideias […] tendo em vista […] aprimorar fundamentos 

teóricos e […] práticas teóricas […]”. (DEMO, 2000, p. 21). Norteamos as discussões 

considerando duas questões: O que caracteriza o conhecimento legado pela Ciência 

Moderna? Existem fragilidades de caráter didático decorrentes dessa concepção de 

conhecimento? 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao definir o tema da pesquisa e a metodologia de investigação, percebemos que as 

discussões extrapolariam os temas estatísticos em si mesmos e não se alinharia apenas 

a algum viés puramente pedagógico. Isso requer tratar o ensino científico a partir de 

pontos de vista filosófico e epistemológico. Não seria adequado utilizar um referencial 

teórico formado apenas por autores que discorrem sobre temas técnicos.  
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O marco teórico privilegiou um autor que considera o conhecimento uma elaboração 

complexa: Edgar Morin. Complexo aqui é compreendido como “[...] um tecido de 

constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas [...]” (MORIN, 2006, p. 13). A 

fragmentação do conhecimento tem duas principais ramificações: separação e redução. 

A última, por sua vez, pode desdobrar-se em outras duas. Podemos simplificar um 

conhecimento e perceber apenas suas partes sem considerá-las compreendidas em um 

contexto geral. Outra redução ocorre ao relegar conceitos que não podem ser expressos 

apenas sob o viés numérico. Seria o caso de considerar somente as possibilidades de 

mensurar e quantificar, paradigma introduzido pelo pensamento de Galileu (MORIN, 

2004).   

Para Morin (2000), o atual paradigma que se baseia em disjunção e separação serve ao 

controle de teorias, inspirando até mesmo a organização técnica e burocrática das 

sociedades. Porém, uma epistemologia para a complexidade requer competências 

múltiplas e não somente as específicas a cada área. O conhecimento completo é 

reconhecidamente uma conquista impossível e as formas complexas de pensar buscam 

a visão multidimensional do que é tratado de maneira disjuntiva. A complexidade não 

elimina a simplificação, mas é necessária para integrar elementos dispersos. Ela pode 

ligar análises unidimensionais que, quando consideradas individualmente, agem 

fragmentando o pensamento (MORIN, 2004 e 2006).  

A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA E A CIÊNCIA MODERNA 

O que se conhece como Revolução Científica foi, na verdade, uma teia de eventos com 

auge na Europa Ocidental no século XVII, quando foram iniciadas profundas 

modificações nos métodos de elaborar conhecimentos e legar novos saberes à 

posteridade. Henry (1998), considera que os trabalhos de pensadores como Galileu, 

Descartes, Leibniz e Newton consolidaram a quantificação como instrumento científico. 

A Matemática e a Estatística foram combinadas com experimentação e dedução, 

levando a novos meios de descrever fenômenos e resolver problemas.  

Em meio a várias mudanças de paradigmas, os cientistas modernos assumiram a escolha 

da análise em detrimento da síntese. Os exageros de fragmentação e especialização 

gerados a partir de então levaram a situações nas quais, para se obter mais rigor, o 
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objeto foi extremamente fragmentado. A nova conduta obedece a uma concepção de 

que o rigor é maior conforme as restrições impostas sobre o objeto são aprofundadas. 

O conhecimento é assim “[…] disciplinado […] para policiar fronteiras entre as disciplinas 

e reprimir os que quiserem transpor [...]”, levando à reprodução permanente de um 

modelo de cientificidade (SANTOS, 2004, p. 73-75). 

Quando uma proposta metodológica predomina sobre as demais, ela leva ao 

alinhamento de diferentes campos científicos, fazendo com que determinados temas e 

procedimentos passem à preferência de pesquisadores em detrimento de outros 

(DEMO, 2000). Este autor vê o conhecimento enredado em interações com os fios da 

trama tensionados por diferentes interesses de diversas comunidades, submetendo a 

produção científica e a disseminação de saberes a rígidos métodos de controle. Esse é 

um fenômeno político nas sociedades contemporâneas que faz do conhecimento 

científico uma força produtiva e crucial para a reprodução do capital. 

FATOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA ESTATÍSTICA   

Conforme Bayer et al (2013) a História da Estatística remonta à fase embrionária da 

Matemática. Ambas começaram o desenvolvimento com a fixação territorial de povos 

que desenvolveram a agricultura e a criação de animais. Foi necessária a utilização de 

métodos de contagem, registro e formas de descrever como a produção evoluía. O 

conhecimento estatístico atualmente exerce papéis diferenciados: elaboração de 

hipóteses em pesquisas acadêmicas, elemento de formulação de políticas públicas, de 

projeções econômicas, também contribuindo para elaborar e ampliar nossa percepção 

da realidade.  

Com o decorrer dos séculos, diferentes populações passaram a ser vistas como recursos 

fundamentais de poder do Estado. Isso gerou interesse de vários governos em relação 

ao desenvolvimento e controle do conhecimento estatístico. Foi necessário que pelo 

menos uma parcela da sociedade tivesse acesso a saberes específicos, não significando 

que todos na mesma sociedade compreendam como fazer estatísticas.  

Um importante marco na consolidação da Estatística como campo de conhecimento 

específico foi a criação em 1708 do que se considera como primeiro curso de Estatística 

no Ocidente. Foi na Universidade de Iena, na Alemanha (BAYER et al., 2013). Segundo a 
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UFRN (2013), os primeiros cursos superiores dedicados à Estatística no Brasil datam de 

1953. Eles foram implantados na Escola Nacional de Ciências Estatísticas no Rio de 

Janeiro e na Escola de Estatística da Bahia, em Salvador.  

As modificações mais profundas nos processos de trabalho estatístico ocorreram a partir 

do século XVII. Elas se deram em meio a eventos que alteraram profundamente as 

Ciências e o trabalho dos cientistas nos séculos seguintes. No período correspondente 

aos séculos XVIII e XIX, a Sociologia começou a destacar-se como campo de estudos 

específicos. Parte de sua constituição atual foi apoiada no conhecimento estatístico. 

Iniciou-se uma mútua impregnação entre os estudos sociológicos e a Estatística, que se 

tornou importante instrumento para as ciências sociais.  

Da aproximação entre as duas, o avanço do conhecimento estatístico para descrição de 

fenômenos sociais teve sua contrapartida. A Sociologia contribuiu para desenvolver 

procedimentos de pesquisa, normatização e homogeneização de métodos estatísticos, 

na criação de categorias com as quais se enumera, classifica e verifica o que é norma ou 

o que dela se desvia em um grupo social (MARTIN, 2001). 

Chegou um momento em que o conhecimento acumulado desde os primeiros censos 

necessitou de organização e síntese de metodologias e métodos. Aproximações entre 

olhares de especialistas e o cruzamento de metodologias de trabalho deu início à 

padronização e à diferenciação da Estatística em relação à Matemática. Originou-se um 

novo campo: Estatística como instrumento científico moderno independente.  

OS CURRÍCULOS ESCOLARES   

A divisão do conhecimento científico em diferentes campos ao fim do século XIX e início 

XX ocorreu em meio a mudanças socioeconômicas na Europa. Segundo Miorim (1998), 

a disseminação de cursos em áreas técnicas que aplicavam o conhecimento 

recentemente desenvolvido foi o elemento que suscitou a revisão de currículos para 

adequá-los às necessidades tecnológicas. Ao mesmo tempo constrói-se a imagem do 

ideal de formação técnico-científico: o indivíduo especializado, cujo profissionalismo 

deveria preferencialmente servir aos ideais da própria comunidade de trabalho, 

deixando em segundo plano problemas cotidianos e cientificamente irrelevantes.  
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Recorrendo à História da Educação Matemática, podemos ver que em seus primórdios, 

os padrões matemáticos eram registrados e disseminados no próprio local de laboração. 

Miorim (1998) nos conta que, inicialmente, o conhecimento matemático e outros 

saberes técnicos não eram especializações. O afastamento entre produção e ensino 

ocorreu mais tarde, motivado pelo aumento da quantidade e da complexidade de 

saberes. O mesmo ocorreu com a Estatística.  

Para D’Ambrosio (1999), não é possível tratar o conhecimento do ponto de vista 

histórico sem refletir sobre influências de diferentes poderes que determinam como 

organizar, elaborar difundir saberes. Práticas educativas em grupos sociais fundam-se 

em tradições culturais e, portanto, é difícil discutir ações educativas de uma 

determinada época sem interpretar seus registros históricos. Ainda com respeito à 

historicidade dos currículos, D’Ambrosio (2002) afirma que eles são organizados 

hierarquicamente, permitindo poucas articulações entre disciplinas.  

A hierarquização pode aprofundar a fragmentação. Seria necessário então mudar as 

estruturas curriculares e o tratamento dado às disciplinas em sua composição. 

D’Ambrosio (2002) considera ainda que existe um ponto crítico a ultrapassar: sair de um 

currículo cartesiano, fragmentado e estruturado previamente à ação do professor, 

rumando em direção a outro modelo curricular amplamente contextualizado, refletindo 

o momento sociocultural e a prática educativa que lhe originou. A expressão currículo 

cartesiano é referência a uma estratégia de resolução de problemas utilizada pelo 

Filósofo e Matemático Reneé Descartes. Ele considerava a análise o instrumento 

fundamental do pensamento33.  

O trabalho do professor das diferentes Ciências no Brasil apresenta causas e mostra 

algumas consequências da visão fragmentada e especializada do desenvolvimento 

científico. Nas Engenharias, por exemplo, à exceção dos vínculos de pré-requisitos, os 

currículos fragmentados não explicitam ligações entre diferentes saberes da mesma 

profissão.  

 
33  A partir da subdivisão de um problema a ser resolvido em partes menores (aplicação da análise) ele via uma 
possibilidade de estudar detidamente cada componente de uma situação. Posteriormente, a retomada das soluções 
parciais em um processo de síntese daria uma solução ao problema.  
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Dessa fragmentação resulta ensinar um excesso de conceitos e detalhamentos que, em 

uma abordagem inicial, impedem “[…] compreender aquilo que é essencial [...] trata-se 

de um falso aprofundamento [...] que dificulta a formação de uma visão sistêmica e 

relacional [...]” (AGUIAR JUNIOR et al., 2003, p. 4-5). Esse quadro de fragmentação 

mantém a ideia de que existem fronteiras intransponíveis entre campos especializados 

e estas permanecem praticamente intactas.  

A especialização científica e de ensino aqui discutidas também influenciam a preparação 

para o magistério. Elas levam os professores a considerar seus saberes escolares 

específicos inconciliavelmente dissociados. Isso ocorre mesmo conhecendo e 

reconhecendo, por exemplo, que diversos avanços significativos das Ciências da 

Natureza foram possíveis a partir de modelos estatísticos. Temos aqui outro indício da 

possibilidade e da necessidade de buscar um ensino articulador de campos que foram 

separados a partir do século XIX.  

O ENSINO DE CONCEITOS CIENTÍFICOS  

Os currículos escolares em diferentes níveis são, na prática, estruturas fragmentadas, 

hierarquizadas e pouco dinâmicas. Essa desconexão ocorre pela ausência de 

articulações de saberes entre si ou pela falta de ligação do conhecimento com o mundo 

fora do ambiente de ensino. Skovsmose (2007) percebe o fato e apresenta sua 

preocupação relacionada ao papel da Matemática na Graduação, nível no qual ocorre a 

formulação de novos conhecimentos e reconfigurações dos saberes existentes.  

O autor considera necessário os professores atentarem para o fato de prepararem para 

a ação, o que implica em preparar profissionais para assumir responsabilidades. Trata-

se de “[...] desafio substancial, não apenas para a ciência na universidade e para a 

educação matemática, mas, para todas as formas de educação superior […]” 

(SKOVSMOSE, 2007, p. 186-187). Mesmo existindo possibilidades de aproximações com 

outros campos de conhecimento, ainda existem livros introdutórios à Estatística nos 

quais não transparecem possíveis inter-relações com outras Ciências. Essas obras 

trazem exemplos e exercícios com dados descontextualizados, objetivando apenas 

ilustrar como aplicar as fórmulas. Skovsmose (2007) chamou esse procedimento de 

paradigma do exercício.  
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Além deste paradigma há outro denominado por uso de semi realidades (SKOVSMOSE, 

2007). O termo refere-se a situações artificiais apresentadas em livros, questões de 

prova e exames escolares. Seus enunciados não apresentam qualquer dado ou aspecto 

externo à situação de momento e limitam-se apenas ao que é considerado importante 

para resolver e obter uma resposta.  

O desafio do ensino superior é grande em áreas conhecidas como Exatas e Tecnológicas. 

Os currículos de Estatística de cursos que desenvolvem tecnologias são 

preferencialmente voltados à aquisição de habilidades para manipular e controlar 

procedimentos rotineiros. A articulação com outras áreas, quando ocorre, é mediante 

aplicações apenas em temas relacionados à própria área.  

Skovsmose (2007) também considera que o ensino em moldes tradicionais condiciona 

o aluno a aceitar a dualidade certo-errado, que acaba estendida a outras atividades 

cotidianas. Esse padrão educacional também serve à formação, diferenciação e 

classificação de indivíduos submissos às diversas formas de autoridade, incluindo a 

aceitação de condições impostas pelo mercado de trabalho. 

REFLEXÕES: A ESTATÍSTICA COMO CIÊNCIA E OBJETO DE ENSINO 

Em geral, os elaboradores de propostas curriculares e planos de ensino recorrem ao uso 

de parcelas desconexas de diferentes temas das diversas disciplinas. Isso reflete uma 

posição frente ao conhecimento herdada do Positivismo. Entretanto, a vigilância 

epistemológica foi parcialmente subvertida. Um caso de subversão ocorreu quando 

Ciências Naturais e Sociais valeram-se do conhecimento estatístico para moldar seu 

padrão atual de desenvolvimento, organização de dados e expressão de resultados.  

A Biologia é exemplo de campo de estudo independente, com objetivos diferentes da 

Estatística e que consegue articular saberes entre ambas. Isso reforça a ideia de tessitura 

complexa de Morin (2006). Devemos ainda lembrar de fato semelhante ocorrido na 

aproximação entre Estatística e Sociologia, quando esta começou a destacar-se como 

de campo de estudos específicos. Seu desenvolvimento foi amplamente apoiado no uso 

de saberes vindos da Estatística. Ambas possibilitaram avanços mútuos, embora 

mantivessem suas características particulares.  
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Entretanto, os casos de envolvimento entre campos de pesquisa apresentados não 

ocorreram no ensino dessas disciplinas em todos os níveis. Isso ocorreu em parte devido 

às ramificações provenientes da fragmentação e demarcação rígida de fronteiras 

persistentes entre campos especializados (MORIN, 2004). Esse aspecto ainda faz com 

que a Estatística seja vista por muitos como conhecimento exato, de aplicação restrita 

e raras possibilidades de aproximação. 

Reconhecendo que a complexidade não elimina a simplificação, mas é necessária para 

integrar elementos dispersos e unidimensionais (MORIN, 2004; 2006), podemos 

minimizar as situações de extrema fragmentação apontadas por Santos (2004). A 

concepção de aumento de rigor que restringe a travessia de fronteiras disciplinares pode 

ser substituída por uma forma de respeito mútuo pelas identidades próprias de cada 

campo.  

Se professores de diferentes disciplinas propuserem-se a, juntos, tecer currículos 

escolares com elementos heterogêneos associados inseparavelmente (Morin, 2006), 

será possível simultaneamente ultrapassar o cartesianismo apontado por D’Ambrosio 

(2002) e buscar a visão sistêmica e relacional desejada por Aguiar Junior et al (2003). 

Assim, as ações dos professores de diferentes disciplinas poderiam minimizar 

consequências das formas de visão fragmentadas.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A adaptabilidade do conhecimento estatístico a diversos tipos de trabalhos foi 

importante para desenvolver seus conceitos, suas aplicações e sua evolução como 

Ciência, contribuindo para adequar seus instrumentos a diferentes modalidades de 

pesquisas. Porém, o ensino de Estatística também não escapou do paradigma científico 

moderno.  

Temos também algumas características da Estatística em relação a tempo histórico, 

uniformização de metodologias, formalização de seu ensino e seu desenvolvimento 

científico até os moldes atuais: 1) os primeiros passos foram dados na Antiguidade, junto 

com o desenvolvimento inicial da Matemática; 2) o ensino passou a ser formalmente 

organizado em instituições de Ensino Superior, no Ocidente, há pouco mais de 300 anos. 

No Brasil, foi há pouco mais de 60 anos e estes fatos são historicamente recentes.  
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Voltamos às duas perguntas norteadoras: O que caracteriza o conhecimento legado pela 

Ciência Moderna? Existem fragilidades de caráter didático decorrentes dessa concepção 

de conhecimento? Como primeira consideração, é possível observar que as Ciências 

desenvolveram diferentes técnicas, aprofundando especializações de forma cada vez 

mais acelerada e em quantidades cada vez maiores.  

Uma discussão recorrente é sobre o alargamento da distância entre a produção 

científica moderna e o atendimento às demandas sociais cotidianas. Ao afastar as 

pesquisas das buscas de soluções para a maioria da população preservavam-se 

interesses de grupos economicamente dominantes, podendo acirrar desigualdades 

sociais. Esse é um tema ético referente ao conhecimento científico pouco discutido.  

O quadro de transformações que levou o conhecimento a ser fragmentado e 

simplificado apresenta reflexos para a Educação. O conhecimento estatístico, por 

exemplo, poderia ajudar estudantes de diferentes níveis a perceber consequências 

sociais de seus atos, desenvolvendo a competência crítica. Como consequência, esse 

envolvimento com o conhecimento estatístico também deveria servir à compreensão 

do mundo ao redor do aprendiz. 

Em relação à segunda questão, é possível perceber que ainda persistem fragilidades de 

caráter didático decorrentes dessa concepção de conhecimento. Temos currículos 

estruturados e hierarquizados utilizando saberes com poucos indícios de articulação. 

São consequências históricas que influenciam diretamente o trabalho científico e, 

indiretamente, o do professor. 

A atuação do engenheiro, por exemplo, é ligada às aplicações e transformações do 

conhecimento e têm consequências sociais que devem ser discutidas explicitamente. 

Entretanto, tais consequências não entram nas pautas de discussão.  

Em seu desenvolvimento histórico e sociológico, a Estatística possui menos de 

quatrocentos anos como campo de pesquisa independente. Ela vem passando por 

importantes transformações em relação ao desenvolvimento de conceitos, 

procedimentos de trabalho e suas aplicações diversificaram-se. Paralelamente ao 

desenvolvimento técnico e científico, a Estatística tornou-se um tipo de linguagem cada 

vez mais utilizada para resolver problemas e expressar resultados de pesquisas 
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realizadas em diferentes campos. Entretanto, mesmo existindo amplas possibilidades 

de escolha de temas socialmente relevantes, estes não entram em discussão sob a luz 

do conhecimento estatístico. Isso revela falta de percepção da complexidade dos 

contextos reais que podem ser discutidos e tratados via conhecimento científico.  

Consideramos importante que professores de Estatística se preocupem em relação ao 

comportamento ético diante dos usos do conhecimento científico no geral e do 

estatístico em particular. A falta desta percepção é consequência do modelo de 

desenvolvimento da Ciência Moderna. Ela está atrelada à sua incapacidade para explicar 

o mundo além de bases de raciocínio quantitativo. Porém, quando é possível utilizar os 

métodos quantitativo e qualitativo para discutir temas não específicos de apenas um 

domínio, fica evidente que temos um instrumento capaz de aproximar o ensino de 

diferentes saberes científicos.  
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RESUMO 
Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa que faz parte de um projeto que dá continuidade aos 
estudos sobre a integração de componentes curriculares da Educação Profissional de Nível Médio, a partir 
de experiências no Ensino Médio Integrado e no Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). A pesquisa 
tem por objetivo geral estabelecer relações entre Educação Matemática e Educação Profissional a partir 
de narrativas e práticas de professores de Matemática com alunos de Curso Técnico de Segurança do 
Trabalho (Proeja).Com isso, pretendemos ampliar a discussão sobre a Educação Matemática de alunos da 
Educação Profissional, retomando a questão da integração curricular e interdisciplinaridade, apontadas 
em documentos oficiais como um dos eixos organizadores dos currículos para essa modalidade de ensino 
(BRASIL, 2012).Nossa pesquisa está inserida dentro do projeto de pesquisa em Educação Matemática e 
Educação Profissional, que possui duas dimensões uma diagnóstica e outra intervencionista, ambas de 
carácter qualitativo e exploratório. Nas investigações do eixo intervencionista, foi realizado uma pesquisa 
de campo junto aos professores que atuam no núcleo técnico, para mapear as relações existentes entre 
os conteúdos de matemática e do núcleo profissional além de acompanhar as aulas de Matemática II e 
Desenho técnico. Vimos nosso objetivo alcançado por meio da narrativa dos alunos durante a 
apresentação em sala de aula e na 2ª Semana Tecnológica do Ifes, mostrando a interdisciplinaridade 
promovida pelo estudo iniciado com a NR n 5. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Educação Profissional; EJA; Norma Regulamentadora. 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa faz parte de um projeto que dá continuidade aos estudos sobre a 

integração de componentes curriculares da Educação Profissional de Nível Médio, a 

partir de experiências no Ensino Médio Integrado e no Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos (Proeja). Com isso, pretendemos ampliar a discussão sobre a Educação 

Matemática de alunos da Educação Profissional, retomando a questão da integração 

curricular e interdisciplinaridade, apontadas em documentos oficiais como um dos eixos 

organizadores dos currículos para essa modalidade de ensino (BRASIL, 2012). 

Estudos nesse campo (GONÇALVES, 2012; GONÇALVES; PIRES, 2014) apontam uma 

carência de investigações específicas na área de Educação Matemática sobre Educação 
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Profissional. Com isso, nesta pesquisa, retomaremos a contribuição de diferentes 

pesquisadores que investigam o tema e suscitaremos reflexões no sentido de explorar 

possibilidades de integração curricular, articulando componentes curriculares e 

inserindo a matemática na realidade do mundo do trabalho. 

Segundo dados levantados pela Previdência Social e Ministério do Trabalho em 2017 e 

divulgados no portal agenciabrasil.ebc.com.br, o Brasil é a quarta nação do mundo que 

mais registra acidentes de trabalho, atrás apenas da China, Índia e Indonésia. Estes 

dados, também apresentados pelo Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho, 

mostram a importância do trabalho do Técnico em Segurança do Trabalho.  

Neste contexto, este plano de trabalho se propõe a analisar a integração curricular a 

partir atividades contextualizadas sobre as Normas Regulamentadoras¹ para o Curso 

Técnico de Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (Proeja).  

Já verificamos, por exemplo, a relação do Teorema de Tales com a Norma 

Regulamentadora nº 35, que estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção 

para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de 

forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou 

indiretamente com esta atividade (REIS; JESUS; STRASSEMANN, 2018). Nesse sentido, 

pretendemos ampliar o debate, levantando possibilidades interdisciplinares a partir das 

demais Normas Regulamentadoras. 

A pesquisa tem por objetivo geral estabelecer relações entre Educação Matemática e 

Educação Profissional a partir de narrativas e práticas de professores de Matemática 

com alunos de Curso Técnico de Segurança do Trabalho Integrados ao Ensino Médio, na 

modalidade de ensino do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).  

Este objetivo geral da pesquisa foi desdobrado no seguinte objetivo específico: Analisar 

a integração curricular a partir atividades contextualizadas sobre as Normas 

Regulamentadoras para o Curso Técnico de Segurança do Trabalho integrado ao Ensino 

Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 
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Para isso, precisaremos nos embasar em alguns autores conforme descrevemos em 

nosso referencial teórico a seguir. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Em 2012 foi lançada a Resolução do Conselho Nacional de Educação, CNE nº 6/2012, 

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, cujo Art 4º discorre sobre o ensino na Educação de Jovens e Adultos e em 

parágrafo único diz que este ensino deve articular-se, preferencialmente, com a 

Educação Profissional e Tecnológica, propiciando a qualificação profissional e a elevação 

dos níveis de escolaridade dos trabalhadores. 

 A modalidade de ensino médio integrado a Educação Profissional “tem por finalidade 

proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais 

necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos 

científico-tecnológicos, socio-históricos e culturais” (Brasil, 2012, Art. 5º). Segundo a 

Resolução nº 6/2012 do Conselho Nacional de Educação, que define Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, os 

princípios desta modalidade incluem a “interdisciplinaridade assegurada no currículo e 

na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de 

segmentação da organização curricular” (BRASIL, 2012, Art. 6º, inciso VII). 

 A Resolução CNE nº 6/2012 também recomenda a contextualização e 

interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais, por serem “favoráveis à 

compreensão de significados e à integração entre a teoria e a vivência da prática 

profissional, envolvendo as múltiplas dimensões do eixo tecnológico do curso e das 

ciências e tecnologias a ele vinculadas” (BRASIL, 2012, Art. 6º, inciso VIII).  

A modalidade de ensino médio integrado a Educação Profissional tem por um dos 

objetivos, proporcionar relação entre os processos educativos gerais com aprendizagens 

técnicas específicas num mesmo currículo. Segundo Ciavatta  

O primeiro sentido que atribuímos à integração expressa uma concepção de 
formação humana que preconiza a integração de todas as dimensões da vida 
– o trabalho, a ciência e a cultura – no processo formativo. Tal concepção 
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pode orientar tanto a educação geral quanto a profissional, 
independentemente da forma como são ofertadas. (CIAVATTA,2005, P.31) 

 A importância da disciplina de Matemática e suas contribuições para a formação técnica 

são evidenciadas quando pensamos num currículo integrado. Quando se trata de 

currículo escolar num curso técnico integrado ao Ensino Médio, a integração entre a 

formação geral e a formação profissional é o que caracteriza essa modalidade de curso. 

Para essa formação integral e integrada, são considerados aspectos políticos, sociais, 

profissionais, históricos e culturais, conforme aponta Ciavatta (2005, p. 84):  

No caso da formação integrada ou do ensino médio integrado ao ensino técnico, 

queremos que a educação geral se torne parte inseparável da Educação Profissional em 

todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho: seja nos processos 

produtivos, seja nos processos educativos como a formação inicial, como o ensino 

técnico, tecnológico ou superior. Significa que buscamos enfocar o trabalho como 

princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho manual/trabalho 

intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar 

trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos.  

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Nossa pesquisa está inserida dentro do projeto de pesquisa em Educação Matemática e 

Educação Profissional, que possui duas dimensões uma diagnóstica e outra 

intervencionista. A nossa pesquisa se insere na dimensão intervencionista. 

No que tange o formato metodológico, a pesquisa principal “Educação Matemática e 

Educação Profissional: Reflexões sobre o trabalho escolar no nível médio”, foi dividido 

em duas dimensões, uma diagnóstica e outra intervencionista, ambas de caráter 

qualitativo e exploratória. O projeto aqui discutido “Educação Matemática para a 

segurança do trabalho: levantamento de possibilidades interdisciplinares a partir das 

Normas Regulamentadoras”, faz parte da dimensão intervencionista. 

Nas investigações do eixo intervencionista, foi realizado uma pesquisa de campo junto 

aos professores que atuam no núcleo técnico do curso de Segurança do Trabalho do 

Ifes, para mapear as relações existentes entre os conteúdos de matemática e do núcleo 

profissional. Além disso foram feitos acompanhamentos nas aulas de Matemática II 
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(disciplina do 2º período) e Desenho técnico (disciplina do 5º período). Nesse caso, 

nosso formato é o estudo de caso, com utilização de entrevistas, gravações de áudio e 

vídeo, registro fotográficos e de análise documental em diários de bordo (MOREIRA; 

CALEFFE, 2008). 

No primeiro momento fizemos a leitura do artigo relacionado à Segurança do Trabalho 

e a Matemática (REIS; JESUS; STRASSEMANN, 2018), em seguida  foi feito um levanto 

sobre as Normas Regulamentadoras do Trabalho (NR)  que são um conjunto de 

requisitos e procedimentos relativos à segurança e medicina do trabalho, de 

observância obrigatória às empresas privadas, públicas e órgãos do governo que 

possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Essas 

Normas passaram a vigorar com a aprovação da Portaria n°3214/ 78, pelo Ministério do 

Trabalho e, na ocasião da pesquisa, eram trinta e seis normas. 

No segundo momento fizemos um levantamento junto aos professores e alunos que 

atuam no Núcleo Técnico da Segurança do Trabalho para mapear as relações existentes 

entre os conteúdos de Matemática e do Núcleo profissional, conforme figura 1, essas 

conversas foram gravadas em vídeo, além disso fizemos os registros fotográficos e diário 

de campo.  

 

 

Figura 1: Conversa com alunos sobre a relação da Matemática nas disciplinas técnicas 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018 

Após a conversa com alunos e professores das disciplinas do núcleo técnico, optamos 

por acompanhar as aulas de Matemática II, figura 2 e Desenho técnico, para verificar a 
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relação entre a Matemática e a disciplina técnica tendo como ponto em comum a NR n. 

5, que regulamenta a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), e entre as 

atribuições da CIPA, está a elaboração do Mapa de Riscos. 

Figura 2: Aula de Matemática II discussão sobre a NR 5. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa,2018. 

Os Mapas de Riscos servem para mostrar os riscos presentes no ambiente de trabalho, 

fazendo um diagnóstico da situação da empresa ou do setor analisado. Como também 

para determinar medidas de prevenção ou anulação dos referidos riscos. Além disso, o 

Mapa de Risco, figura 3, visa também estimular as ações de prevenção de acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais na empresa. Além de estimular a conscientização, 

fazendo com que após o conhecimento dos riscos os funcionários passem a serem mais 

zelosos pela própria segurança. 

Concordando com Ciavatta e Ramos (2005), o primeiro sentido que atribuímos à 

integração expressa uma concepção de formação humana que preconiza a integração 

de todas as dimensões da vida – o trabalho, a ciência e a cultura – no processo formativo.  
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Figura 3: Mapa de Risco 

 

Fonte: Acervo da pesquisa,2018. 

 Em conversa com o professor  de desenho técnico, eu como aluna da disciplina na época 

da pesquisa e pesquisadora deste projeto, convenci o professor de receber os alunos da 

turma do 2º período para que eles pudessem ver que na disciplina de desenho técnico 

aprendemos a elaborar um Mapa de Risco  utilizando os conteúdos matemáticos de 

escala, razão e proporção, retas paralelas, medidas dos ângulos, conteúdos estudados 

na disciplina de Matemática II do 2º período. 

Participaram desta aula 5 (cinco) alunos da disciplina de Matemática II e após eles 

voltaram para a sala de aula de Matemática II e resolveram elaborar um trabalho sobre 

Mapa de Risco e Matemática para apresentar na 2 Semana Tecnológica do Ifes, figura 4. 

Para elaboração do Mapa de Risco eles optaram por fazer o da Cantina do Ifes campus 

Vitória, mas como não puderam entrar nas instalações da cantina por motivo de higiene, 

resolveram elaborar um Mapa de Risco fotográfico, figuras 4 e 5, muito utilizado em 

clínicas médicas. 
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Figura 4: Mapa de Risco da Cantina do Ifes, campus Vitória. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa,2018 

Figura 5: Mapa de Risco do refeitório 

 

Fonte: Acervo da pesquisa,2018. 

Esses Mapas de Riscos foram colocados no refeitório e na cantina, e os alunos 

aproveitaram para fazer um trabalho de conscientização dos funcionários e usuários sobre 

os riscos do local, relacionando a disciplina ao trabalho de um técnico. Além disso, 

apresentaram o trabalho na 2ª Semana Tecnológica do Ifes, figura 6. 
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Figura 6: Alunos apresentando trabalho na 2ª Semana Tecnológica do Ifes, campus Vitória. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa,2018. 

Concordando com Ciavatta (2005) quando pensamos num currículo integrado a 

construção dos Mapas de Riscos na disciplina de Matemática trouxe contribuições para a 

formação técnica dos alunos envolvidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os alunos apresentaram bastante motivação para a realização das pesquisas e 

atividades, participaram mais das aulas de Matemática II, pois viram a aplicação dos 

conteúdos na disciplina de núcleo técnico, durante a visita e participação nas aulas de 

Desenho Técnico, disciplina do núcleo técnico. 

Fizeram apresentação do trabalho na 2ª Semana Tecnológica do Ifes, relacionando a NR 

n.5 com os conteúdos Matemáticos de razão, proporção, unidades de comprimento, 

medidas de ângulos e conhecimentos de geometria plana para construção do Mapa de 

Risco. 

Vimos nosso objetivo alcançado por meio da narrativa dos alunos do 2º período do curso 

Técnico de Segurança do Trabalho durante a apresentação do trabalho na 2ª Semana 

Tecnológica do Ifes, campus Vitória, mostrando a interdisciplinaridade promovida pelo 

estudo iniciado com a NR n 5. 

Acreditamos na potencialidade do uso das Normas Regulamentadoras para o ensino de 

Matemática para os alunos do curso Técnico de Segurança do Trabalho. 
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RESUMO 

Este artigo apresenta as discussões de uma sequência de atividades práticas desenvolvidas, em uma 
turma da 3ª etapa do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos, cujo objetivo principal foi 
reconhecer os elementos que compõem os poliedros e o teorema de Euler. Para isso, os alunos 
confeccionaram os poliedros, com papel A4, com jujuba e palitos e também participaram do jogo 
“Avançando com as figuras geométricas”. Essas atividades, além de estimularem o interesse e a 
participação dos alunos, propiciou a socialização de conhecimentos. Por meio das atividades 
desenvolvidas percebe-se que os alunos tem mais facilidade na aprendizagem dos sólidos geométricos, 
quando conseguem visualizar e manipular estes objetos. A análise dos resultados ocorreu por meio da 
observação das aulas, dos comentários dos alunos nos questionários e dos exercícios resolvidos por eles. 
Os materiais manipulativos serviram como uma ponte de transição do pensamento concreto para o 
abstrato, contribuindo com a organização do pensamento geométrico e com o desenvolvimento do 
raciocínio lógico, tornando as aulas instigantes e motivadoras facilitando o ensino e aprendizagem.  
 
Palavras-chave: aprendizagem; ensino; poliedro; teorema de Euler; material manipulável. 

INTRODUÇÃO 

O presente relato aborda uma experiência didática de matemática vivenciada 

durante o mês de outubro de 2018 com uma turma da 3ª etapa da Educação de Jovens 

e Adultos, em uma escola pública estadual em Santa Leopoldina/ES. A atividade 

desenvolvida teve por objetivo o reconhecimento dos elementos que compõem os 

poliedros e o teorema de Euler, com o uso de materiais manipuláveis e jogos. 

No caso da geometria espacial, pode ser usada como metodologia de ensino, a 

construção dos sólidos geométricos com materiais alternativos e jogos que despertem 

a curiosidade e a socialização desses alunos. Sobre o uso de materiais manipuláveis, 

concordamos com Sarmento (2010): 

A utilização dos materiais manipuláveis é uma possibilidade muito rica de 
contextualizar os conteúdos matemáticos, relacionando com situações mais 
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Espírito Santo (UNESC); binecosta@gmail.com 
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concretas e promovendo uma aprendizagem sem os transtornos comuns 
nesse ensino (SARMENTO, 2010, p. 11). 
 

Dessa maneira, os materiais manipulativos36 podem ser instigadores e motivadores para 

o ensino dos sólidos geométricos, favorecendo uma participação ativa dos alunos, ao 

manipular, confeccionar e fazer conjecturas, de modo que seja significativo para o 

ensino e a aprendizagem.   

 

Diante do exposto, o objetivo desse artigo é evidenciar a importância dos jogos e dos 

materiais manipuláveis como recurso pedagógico para a construção do conhecimento 

matemático de forma prazerosa, dinâmica e diferenciada. Por fim, iremos descrever 

como se deu o desenvolvimento das aulas com as construções dos sólidos geométricos 

e envolvimento dos alunos com o jogo “Avançando com as figuras geométricas”, e de 

que maneira essas práticas contribuíram para a construção do conhecimento sobre o 

conteúdo de poliedros. 

DISCUSSÕES TEÓRICAS 

O estudo de Geometria Espacial permite o desenvolvimento da capacidade de 

abstração, contribui para o reconhecimento das propriedades das formas geométricas, 

como a visualização e a planificação dos sólidos geométricos. Leivas (2012) descreve 

uma reflexão teórica a respeito de Educação Geométrica, buscando oferecer alguns 

subsídios para a formação inicial e continuada de professores de Matemática e afirma 

que a geometria deve estar ligada à realidade, e que esta tem apresentado problemas 

de dificuldades de aprendizagem e também de ensino.  

O professor pode confeccionar o próprio material para servir de apoio para construção 

do conhecimento. O uso de material manipulável em aulas de geometria espacial, para 

desenvolver a visualização e construção de conceitos matemáticos, contribui para a 

visualização dos sólidos geométricos e também para questionamentos e discussões 

sobre esses conceitos (GIOSTRI; SILVA, 2014).  

Santos (2014) destaca que os materiais manipuláveis são aliados na construção do 

conhecimento geométrico e contribui para resultados positivos para o ensino e 

aprendizagem da geometria espacial. O uso de jogos desperta o interesse e a 

 
36 Ao longo deste trabalho, o termo manipulativo e manipulável são usados com o mesmo significado. 
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socialização dos alunos, como também destaca os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2002, p. 53): 

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de 
apropriação do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de 
competências no âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da 
liderança e do trabalho em equipe, utilizando a relação entre cooperação e 
competição em um contexto formativo.  
 

Nota-se que os jogos são propícios para auxiliar no ensino e na aprendizagem, levando 

os alunos ao interesse, a motivação pela busca do saber matemático. Dessa forma, 

percebemos que a utilização de materiais manipuláveis e jogos nas aulas de geometria 

é importante para a construção dos conceitos geométricos, pois além de favorecer o 

envolvimento dos alunos como protagonistas da aula, transforma o ambiente da sala de 

aula.  

Com base nos pressupostos apresentados, foi elaborado uma sequência de atividades 

com uso de materiais manipuláveis e jogos, para atrair a atenção dos alunos, 

desenvolvendo o raciocínio geométrico, a fim de identificar e diferenciar diversos 

poliedros e suas propriedades. 

METODOLOGIA 

As atividades foram aplicadas na turma da 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos. 

Essa turma era composta por alunos com idades entre 19 a 58 anos e era considerada 

uma turma boa, apesar de apresentar diferentes níveis de aprendizagem. Foram 

necessárias aulas revisionais de conteúdos previstos para o ensino fundamental para 

contribuir para o nivelamento da turma, pois alguns alunos estavam há muitos anos fora 

da escola. Como afirma Resende (2013, p. 2): 

Normalmente a EJA é constituída por jovens e adultos trabalhadores que há 
muitos anos não frequentam uma escola e que necessitam lutar para 
modificar suas condições de vida. Uma característica desses alunos é sua 
baixa auto-estima, muitas vezes reforçada pelas situações de fracasso 
escolar.  
 

Nesse sentido precisamos, enquanto professor dessa modalidade de ensino enriquecer 

nossas práticas de ensino para desenvolver a promoção desse aluno, também como ser 

humano, que mesmo com todas as dificuldades está frequentando o espaço escolar. 
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O planejamento das atividades foi elaborado anteriormente para que o tempo da aula fosse 

melhor aproveitado: como pesquisar e imprimir os sólidos planificados em papel A4, 

comprar as jujubas e os palitos; confeccionar os materiais do jogo “Avançando com as 

figuras geométricas” e montar as atividades e questionários para a aplicação.  O jogo 

“Avançando com as figuras geométricas”37 foi adaptado, para ser aplicado na sequência 

de aulas descritas neste artigo. 

A sequência das atividades práticas foi desenvolvida em quatro momentos. No primeiro 

momento, os alunos montaram diferentes sólidos geométricos, usando a planificação 

dos mesmos. Também responderam uma folha de atividades para investigar os 

conhecimentos prévios dos alunos em relação aos sólidos geométricos e o teorema de 

Euler. A partir daí, foi exposto sobre os principais conceitos dos sólidos geométricos: 

vértices, arestas, faces, diferenciação de poliedros e não poliedros, a nomenclatura, e 

também foi demonstrado o teorema de Euler, para que os alunos visualizassem os 

sólidos confeccionados e preenchesse a tabela.  

No segundo momento, os alunos confeccionaram os poliedros com palitos e jujuba. E 

cada um verificou a quantidade de vértices, faces e arestas de cada poliedro construído 

por eles e anotaram no caderno. Durante essa atividade, foi utilizado o celular para 

pesquisar diferentes poliedros. O celular é uma ferramenta que quando utilizada de 

forma intencional, pode auxiliar na construção de conhecimentos em sala de aula. Como 

destaca Romanello (2016, p. 9) “[...] ao se apropriar da prática de utilizar tecnologias nas 

aulas, em particular, os celulares inteligentes, professor e aluno tornam-se atores 

colaborativos nos processos de ensino e de aprendizagem [...]”. O que mostra que o 

celular, quando bem utilizado em sala de aula, pode trazer significativas contribuições 

para o processo de ensino e aprendizagem. 

Em seguida foi aplicado o jogo “Avançando com as figuras geométricas”. Cada tabuleiro 

do jogo foi utilizado por 4 participantes, que competiram, respondendo perguntas 

envolvendo os conceitos de sólidos geométricos e avançando as casas de acordo com as 

respostas corretas.  

 
37 Baseado em: UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS. Atividades de laboratório de ensino de matemática. 
Maringá, PR, 2009. p. 23 a 27. 
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Dando sequência as atividades, os alunos resolveram uma lista de exercícios para 

verificar e analisar, se as atividades práticas contribuíram no ensino e na aprendizagem 

do conteúdo proposto. Como também responderam um questionário a respeito das 

atividades desenvolvidas na sala de aula, a fim de investigar se essas atividades foram 

significativas para o ensino e a aprendizagem dos conteúdos de sólidos geométricos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No dia 23 de outubro iniciou-se a aplicação das atividades propostas no plano de aula, 

com a turma da terceira etapa da Educação de Jovens e Adultos, no período noturno. 

Ao entrar na sala com várias tesouras e cola na mão, uma aluna logo “brincou” que iriam 

voltar a ser criança. Essa atividade era de construção de sólidos a partir da planificação. 

 Os alunos estavam entusiasmados para realizar a tarefa. A turma possuía facilidade no 

manuseio dos materiais e durante a construção dos sólidos uma aluna falou que tinha 

vontade de fazer uma “coisa assim”, uma atividade diferente. Já o outro aluno pediu 

para ver como seria o formato do seu sólido montado. Ele pesquisou no celular uma 

imagem do dodecaedro. Esse momento mostrou que o celular pode ser uma ferramenta 

para auxiliar nas aulas, pois: 

Já é claro que o cotidiano de muitos dos alunos está permeado de tecnologias, 
como é o caso do celular, e uma forma de diminuir essa diferença entre seu 
cotidiano e o ambiente escolar é, justamente, inseri-lo nas rotinas de 
atividades escolares [...] (Romanello, 2016, p.9).  

 
O celular é mais uma ferramenta para auxiliar nas aulas de Matemática, proporcionando 

um maior engajamento dos alunos com as atividades. 

Em seguida, os alunos responderam as atividades propostas. Era visível que quando o 

aluno visualizava a figura, possuíam facilidade em descrever a quantidade de faces, 

vértices e arestas e verificar o teorema de Euler. Mas quando se tratava de problemas, 

sentiam dificuldades em sua resolução. Notamos ainda que os alunos tentavam 

desenhar para visualizar o poliedro. Nesse sentido, concordamos com Andrade (2017) 

que afirma a importância de possuir o material concreto para que o aluno possa 

construir imagens mentais sobre os conceitos abordados. Ela destaca que: 

O material manipulável vem contribuir para o desenvolvimento da 
capacidade de visualização. É importante o professor ter em mãos modelos 
que representem os sólidos que estão sendo estudados, para que os alunos 
se familiarizem e formem uma imagem dos mesmos [...] (ANDRADE, 2017, p. 
22).  
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Na aula do dia 24 de outubro trabalhamos os poliedros e seus elementos e também a 

diferença dos poliedros e dos não poliedros. Cada aluno contou a quantidade de 

vértices, arestas e faces no sólido construído por meio da planificação e em seguida 

trabalhamos o teorema de Euler. Segundo Dante: 

 [...] Euler descobriu, em 1752, uma relação entre arestas, faces e vértices de 
um poliedro que ficou famosa e leva o seu nome. Euler publicou sua 
descoberta com o seguinte enunciado: Se um poliedro possui V vértices, A 
arestas e F faces, então V- A + F =2.  
Euler não demonstrou essa relação e nem poderia, pois ela não é verdadeira 
sempre, só é verdadeira em poliedros convexos [...] (DANTE, 2017, p. 171). 

 
Dessa forma, nota-se que os poliedros precisam ser regulares, o que foi trabalhado com 

os alunos e comprovado com os cálculos ao preencherem a tabela. Durante essa 

atividade, os alunos utilizaram os poliedros confeccionados por meio da planificação 

para visualizar a quantidade de vértices, arestas e faces. 

Em seguida, os alunos confeccionaram os poliedros com palitos e jujuba. Ao perceberem 

que eram jujubas e palitos, já comentaram que as jujubas seriam os vértices e os palitos 

as arestas. A empolgação tomou conta da turma e foi utilizado o celular para pesquisar 

qual poliedro construir, nesse sentido concordamos que, “é importante evidenciar a 

possibilidade de construção de vários outros poliedros utilizando jujubas, e cabe ao 

professor ensinar a técnica de acordo com as particularidades de cada turma [...]” 

(ANDRADE, 2014, p.41). As figuras a seguir destacam alguns sólidos construídos pelos 

alunos. 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Tetraedro e Prisma pentagonal. Figura 14- Dodecaedro e Tetraedro. 
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Fonte: Arquivo das autoras, 2018. 

 
Fonte: Arquivo das autoras, 2018. 

Após a construção de sólidos com jujubas e palitos, os alunos realizaram as seguintes 

anotações no caderno: nome dos poliedros, a quantidade de vértices, de faces e de 

arestas. Foram construídos prismas pentagonais, dodecaedro, pirâmide hexagonal, 

tetraedro, prisma pentagonal, tronco de pirâmide, dentre outros.  

O trabalho desenvolvido com as jujubas e palitos foi enriquecedor, pois os alunos 

conseguiram visualizar diferentes poliedros e conseguiram construir o conhecimento 

dos conteúdos propostos de maneira diferenciada. O uso de materiais concretos no 

ensino da geometria espacial é defendido por Leivas (2012): 

O uso de materiais concretos, com os quais o estudante possa manusear, 
realizar transformações e obter conclusões, é de importância capital para 
desenvolver hábitos de pensamento geométrico. Assim, partir de 
planificações e construir sólidos geométricos, bem como o inverso, partir de 
objetos de uso comum e planificá-los, pode ser outro recurso didático para o 
desenvolvimento de Geometria Espacial (LEIVAS, 2012, p. 12). 

 
Dessa forma, nota-se que o trabalho desenvolvido, além de despertar o interesse e a 

participação dos alunos, é um recurso didático facilitador da aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos. Assim fica evidente a importância da utilização desses 

materiais nas aulas de Matemática. 

No dia 25 de outubro, foi aplicado o jogo “Avançando com as figuras geométricas”. Foi 

levado para sala de aula, oito poliedros em acrílico, que foram nomeados com as letras 

de A a H. Também foi levado o tabuleiro do jogo “Avançando com as figuras 

geométricas”, 8 fichas triangulares, 8 fichas quadradas, 7 fichas pentagonais, 7 fichas 

hexagonais, todas com perguntas envolvendo os sólidos geométricos, peões e o cubo 

com cada face escrita com uma dessas figuras planas e as outras duas faces (uma estrela 

para pular a vez; triângulo, quadrado, pentágono e hexágono para escolher um formato 

de ficha para responder a pergunta).  
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Após a explicação das regras, iniciou-se o jogo e eles estavam empolgados e possuíam 

um espírito competitivo. Um aluno quando questionado sobre o nome da figura A, 

respondeu quadrado ao invés de responder cubo e logo percebeu seu erro. No 

desenvolver do jogo, algumas respostas que eles não tinham certeza, perguntavam se 

estavam corretas. Mas não respondia se estava correta, para não interferir no jogo, caso 

as perguntas viessem a se repetir.  

Os poliedros utilizados, os de acrílicos ou os construídos durante as aulas, facilitaram a 

visualização para responder as perguntas do jogo. A empolgação por parte dos alunos 

era grande, uma aluna falou que deveria ter mais aulas dessa maneira como foi nessa 

semana, pois podiam se divertir, enquanto aprendiam. O jogo motivou os alunos, que 

queriam chegar no “FIM” primeiro, mas existia a socialização dos grupos, mesmo 

havendo essa vontade de vencer. Entretanto, o professor precisa mediar os jogos de 

maneira com que o conteúdo seja trabalhado de forma organizada e introduzi-los como 

meio facilitador para o ensino e a aprendizagem matemática, transformando o 

ambiente de sala de aula, buscando o interesse, a motivação e a participação do aluno 

para a construção do saber geométrico. As figuras a seguir evidenciam alguns momentos 

do jogo “Avançando com as figuras geométricas”. 

Figura 15- Alunos praticando o jogo "Avançando 

com as figuras geométricas”. 

 
Fonte: Arquivo das autoras, 2018. 

Figura 16- Aluna mostrando a ficha triangular. 

 
Fonte: Arquivo das autoras, 2018. 

No dia 29 de outubro, os alunos responderam as atividades envolvendo os elementos 

dos poliedros e o teorema de Euler. Essas atividades tinham por objetivo verificar os 

conhecimentos que os alunos construíram por meio das atividades práticas que foram 

trabalhadas na semana anterior. As atividades que envolviam os poliedros convexos 

foram respondidas com bastante facilidade. Já as que apresentavam os poliedros 

côncavos, os alunos sentiram dificuldade, por não terem confeccionado estes tipos de 
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poliedros, não conseguiam visualizar a “parte de trás” desses poliedros, já que as figuras 

estavam representadas no plano. 

[...] a construção de sólidos geométricos contribui, pois com o auxilio do 
material manipulável o aluno pode visualizar objetos de ângulos que figuras 
do livro não proporcionam, além de manipular o objeto e investigar as 
diferentes maneiras de produzi-lo e de organiza-lo[...] (GIOSTRI; SILVA, 2014, 
p. 3). 

Desse modo, os materiais manipulativos contribuem no desenvolvimento cognitivo dos 

alunos, favorecendo principalmente a visualização e exploração dos sólidos para a 

construção do pensamento geométrico e o professor pode, sem dúvida, utilizá-los para 

auxiliar nessa construção.  

Nesse mesmo dia, os alunos responderam um questionário com perguntas objetivas e 

discursivas sobre a sequência de atividades que foi desenvolvida com a turma. 

O questionário foi respondido por todos os alunos e a análise das respostas mostraram 

que as atividades de construção de sólidos por meio da planificação, a construção dos 

sólidos com palitos e jujubas, e o jogo “avançando com as figuras geométricas” 

colaboraram para a aprendizagem do conteúdo de sólidos geométricos.   

Na pergunta sobre aulas de Matemática que envolvam jogos e a confecção de materiais, 

os alunos afirmaram que contribuiu no aprendizado, conforme evidenciado no quadro 

a seguir.  

Quadro 2 - Respostas dos alunos a pergunta 6. 

O que você acha de aulas de matemática, que envolva jogos e a confecção de 

materiais? Justifique. 

Aluno A: São muito boas, pois ajudam na aprendizagem do aluno. 

Aluno B: Acho interessante, pois faz com que a aula seja envolvente. Pois na 

brincadeira acabamos aprendendo com mais facilidade. 

Aluno C: Boas, pois são aulas descontraídas. 

Fonte: Arquivos da autora, 2018. 

Ao serem questionados se o conhecimento adquirido seria o mesmo, sem as atividades 

com materiais manipuláveis, os alunos enfatizaram que na prática a compreensão do 

conteúdo tornou-se mais fácil, conforme pode ser comprovado nas respostas a seguir. 

Quadro 3 - Respostas dos alunos a pergunta 7. 

O conhecimento que você adquiriu seria o mesmo sem as atividades com materiais 

manipuláveis? Justifique. 

Aluno A: Não. Por que na explicação é mais difícil do que na prática. 
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Aluno B: Não. As atividades como disse acima fez com que a aula ficasse mais 

interessante e com essa brincadeira tive facilidade em pegar o conteúdo. 

Aluno C: Boas, pois em aulas normais, tenho bastante dificuldade. 

Fonte: Arquivos da autora, 2018. 

Os alunos expressaram a opinião a respeito das aulas envolvendo sólidos geométricos, 

e destacaram que as aulas foram descontraídas e interessantes, como podemos 

perceber no quadro abaixo:  

Quadro 4 - respostas dos alunos a pergunta 8. 

Expresse um comentário a respeito das aulas envolvendo sólidos geométricos. Cite a 

atividade que mais gostou? 

Aluno A: Todas as aulas foram muito boas para o aprendizado e muito legais também. 

Mas o que mais gostei foi do jogo de perguntas que foi bem divertido e muito bom para 

o meu aprendizado. 

Aluno B: As aulas foram descontraídas, divertidas e interessante. A atividade que eu 

mais gostei foi a atividade do jogo de perguntas, até porque ele fez com que 

memorizasse com mais facilidade o nome dos poliedros. 

Aluno C: Um formato de aula muito boa, pois aprendemos dando bastantes risadas. 

Fonte: Arquivos da autora, 2018. 

Os comentários dos alunos demonstram que as atividades com materiais manipuláveis 

contribuíram para o interesse e a motivação dos alunos, levando-os ao ensino e 

aprendizagem dos conteúdos propostos. Segundo Haydt (2003, p. 75): 

Para que haja uma aprendizagem efetiva e duradoura é preciso que existam 
propósitos definidos e autoatividade reflexiva dos alunos. Assim, a autêntica 
aprendizagem ocorre quando o aluno está interessado e se mostra 
empenhado em aprender, isto é, quando está motivado. É a motivação 
interior do aluno que impulsiona e vitaliza o ato de estudar e aprender. Daí a 
importância da motivação no processo ensino-aprendizagem.  

 
Diante isso, nós, professores devemos buscar aulas práticas, trazendo os alunos à 

participação nas aulas de matemática e atividades didáticas que contribuam para o 

ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos de forma significativa. 

Considerações finais  

A sequência das atividades desenvolvidas na terceira etapa da Educação de Jovens e 

Adultos permite-nos concluir que as atividades com materiais manipuláveis e o jogo 

“Avançando com as figuras geométricas” foram recursos de suporte para o ensino e 

aprendizagem dos sólidos geométricos.  
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As observações das aulas mostraram o interesse dos alunos pelas atividades didáticas, 

realizando-as com entusiasmo e participando ativamente do processo, obtendo êxito na 

compreensão do teorema de Euler em um poliedro convexo e no reconhecimento das 

faces, vértices e arestas dos sólidos geométricos, conforme nosso objetivo. 

As atividades propuseram a visualização dos poliedros e funcionaram como uma ponte 

de transição do pensamento concreto para o abstrato, contribuindo com a organização 

do pensamento geométrico e com o desenvolvimento do raciocínio lógico. 

É satisfatório para o professor notar que suas aulas obtiveram um bom resultado e que 

o uso dos materiais manipuláveis no ensino da geometria foi um instrumento facilitador 

que despertou o interesse e a motivação dos alunos, levando-os a participação de uma 

maneira comprometedora, e possivelmente ao conhecimento matemático. Ao final 

dessa sequência de atividades apresentada, o aluno sente-se mais preparado para dar 

continuidade ao estudo da geometria espacial e possivelmente terá os conhecimentos 

prévios para fins desse conteúdo.  
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EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES DE UMA AÇÃO DE EXTENSÃO 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta recorte de dados de uma ação de formação docente realizada 

no segundo semestre de 2018, no IFES, por meio de um curso de extensão. Tal ação, 

desenvolvida com 26 professoras da educação infantil da rede pública de ensino 

capixaba, que atuavam em turmas com crianças de 4 e 5 anos, explorou conhecimentos 

sobre número, geometria e grandezas e medidas. O curso foi organizado e analisado 

com base em proposições da perspectiva Histórico-Cultural, da Teoria da Atividade de 

Leontiev e do conceito de Atividade Orientadora de Ensino de Moura. Esse aporte 

teórico-metodológico compreende a formação docente como um fenômeno em 

movimento, que se altera constantemente. As análises dos dados apontam indícios que 

as ações formativas contribuíram para modificar compreensões das participantes sobre 

o ensino da matemática na infância.   

Palavras-chave: formação continuada; educação infantil; educação matemática; Teoria 

Histórico-cultural. 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta alguns dados de uma ação de formação continuada com 

professores da educação infantil, realizada a partir de um curso de extensão, 

coordenado pelo Grupo de Pesquisa em Práticas Pedagógica (GRUPEM) do Ifes, Campus 

Vitória. Os encontros presenciais desse curso ocorreram no Laboratório de Educação 

Matemática (LEM), no ano de 2018. Tal ação foi contexto para produção de dados de 

duas pesquisas de mestrado do Programa de pós-graduação em Educação em Ciências 

e Matemática (Educimat). O curso intitulado “Estudo de Matemática na Educação 

Infantil”, teve como foco promover um espaço de formação para professores da 

educação infantil, possibilitando discussões de conhecimentos sobre a matemática na 

infância na perspectiva Histórico-Cultural. O curso teve como objetivo analisar como o 

movimento formativo pode favorecer o ensino de conceitos matemáticos como 
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números, geometria e grandezas e medidas na Educação Infantil. Participaram da 

equipe de organização desse curso duas mestrandas, 4 licenciandos de matemática, três 

professores do Ifes, além de uma outra mestranda colaboradora. 

Destacamos que nossa intenção foi promover um espaço para discussão sobre o ensinar 

matemática para a Educação Infantil. De acordo com Lorenzato (2011) medidas, 

geometria e os números se constituem como o tripé básico para os conhecimentos 

matemáticos para alunos que estão iniciando no ensino fundamental. No entanto, é 

possível identificar que a noção de medida, a noção de número e noção de espaço fazem 

parte da vivência dos alunos da Educação Infantil.  

Considerando que desde o nascer o ser humano está envolvido por situações cotidianas 

que estão relacionadas à matemática,  a Educação Infantil apresenta-se como um 

espaço de contato inicial com o saber matemático sistematizado.  Desse modo, 

verificamos a necessidade de discutir como trabalhar com as crianças para que iniciem 

a apropriação de conceitos matemáticos. 

Nesse sentido, compreendemos a necessidade do professor desta etapa de ensino ter 

oportunidade de estar participando de formações continuadas que discutam estes 

conceitos, pois notamos por meio de leituras e experiências que geralmente na etapa 

da formação inicial estes profissionais acessam um currículo que não contempla 

satisfatoriamente a apropriação destes conhecimentos para o ensino. 

A proposta de formação docente que defendemos é aquela que o professor, a partir de 

uma discussão coletiva, se envolve em discussões sobre conceitos sempre com a 

perspectiva da ação em seu trabalho, pensando em sua ação docente. Neste sentido, 

este texto tem por objetivo apresentar dados parciais evidenciados por duas professoras 

cursistas, sobre o ensino da matemática na educação infantil, ao iniciarem e ao 

concluírem o curso de extensão. 

Para que o leitor compreenda o processo da formação iniciamos com uma discussão dos 

pressupostos teóricos metodológicos da perspectiva Histórico-Cultural. Na sequência, 

trazemos uma discussão sobre o curso de extensão apontando o perfil das participantes 

e a estrutura utilizada no curso. Apresentamos algumas discussões e resultados e 

terminamos o trabalho com nossas considerações finais. 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 
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Tomamos como pressupostos teóricos a perspectiva Histórico-Cultural que tem seu 

fundamento em Vigotski (2007), psicólogo russo, que toma como premissa que o 

desenvolvimento do homem ocorre por meio da sua ação no mundo. Essa ação ele 

denominou de trabalho, entendido como o modo de agir do homem sobre a natureza e 

que altera o meio em que se vive ao mesmo tempo que é alterado por ela. Vigotski 

(2007) compreende que o trabalho é a ação intencional do homem e que por meio dela 

o homem se humaniza, fazendo com que seu desenvolvimento se diferencie do 

desenvolvimento do animal, que age sobre o meio sem intencionalidade. Nesse sentido, 

o trabalho nasce da busca pela satisfação de necessidades tanto pessoais do indivíduo 

quanto necessidades coletivas do grupo social no qual faz parte. 

Na mesma direção, Leontiev (2004) dedicou-se ao estudo da ação do homem, 

compreendendo que a hominização se deu com o aparecimento do trabalho e da 

sociedade atribuindo ao mesmo a criação da consciência humana e a formação de 

agrupamentos humanos, ou seja, a vida em sociedade. Atribuindo ao trabalho, dois 

elementos interdependentes que o caracterizam que é o uso e o fabrico de instrumentos 

e a atividade comum coletiva, pois, “[...] o homem, no seio deste processo, não entra 

apenas numa relação determinada com a natureza, mas com outros homens, membros 

de uma dada sociedade.” (LEONTIEV, 2004, p. 80). Ou seja, a ação do homem e seu 

desenvolvimento ocorre num contexto social, pois, ao se deparar com necessidades 

individuais e coletivas o homem age na natureza de forma intencional. Dando origem ao 

conceito de atividade, que corresponde a interligação entre os elementos necessidade, 

motivo, objeto, ações e operações. 

Nesse sentido, a atividade emerge da necessidade de ordem social, pessoal ou 

fisiológica. De acordo com Rigon, Asbahr e Moretti (2016 p. 26) a atividade tem em sua 

estrutura geral “[...] duas características centrais de orientação e a de execução”. A 

orientação envolve os elementos: necessidade, motivo e objetivos que corresponde ao 

planejamento em que o indivíduo refletirá sobre os meios de satisfazer sua necessidade 

a partir de experiências adquiridas no contexto social. Já a característica de execução, 

corresponde à parte prática da atividade, que são as ações e operações. É a partir desta 

estrutura da atividade como conceito que podemos compreender a formação docente 

contínua como atividade. 
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A formação contínua como atividade se organiza a partir dos elementos da atividade 

como conceito. Deste modo, sua organização parte de necessidades, tanto da promoção 

do movimento formativo, que é a proposta do nosso estudo, quanto do interesse a 

quem se destina, neste caso os professores da Educação Infantil. Ao tomar a 

necessidade como ponto de partida, encontramos a motivação necessária para o 

desenvolvimento de ações e operações para que alcancemos o objetivo que é a 

aquisição de novos conhecimentos para o aperfeiçoamento da atividade docente, que 

é o ensino.  

Moura (2000) apresenta dois conceitos característicos da formação nesta perspectiva, 

sendo estes o conceito de interdependência e de fluência, ambos desenvolvidos por 

Caraça (1951). A interdependência ocorre quando “um fenômeno está relacionado com 

outro fenômeno” (MOURA, 2000, p.52). Já a fluência corresponde ao ir e vir, ao 

movimento, as transformações constantes, pois parte do princípio que nada está 

estático e finalizado. Deste modo, evidencia-se a dinamicidade e o caráter fenomenal 

da formação contínua a partir desta perspectiva teórica.  

Outra característica da formação contínua é o envolvimento integral de quem promove 

o movimento formativo com os participantes por partir-se da premissa de que as 

aprendizagens ocorrem em meio a ações mediadas, as quais promovem o 

desenvolvimento tanto do professor que assume a atividade de ensino, quanto do 

professor que assume a atividade de estudante.  Ambos, adquirem novos 

conhecimentos e, portanto, uma nova qualidade em sua atividade de ensino ou em sua 

atividade de estudo (MOURA, 2000). Esta característica da formação contínua nesta 

perspectiva evidencia a importância de organizar um movimento formativo que tome 

em primeira instância as necessidades dos docentes, sejam elas do professor em 

atividade de ensino ou em atividade de estudo. 

Considerando as intenções apresentadas neste trabalho no qual buscamos investigar 

uma parte do fenômeno formação de professores, entendemos a necessidade de 

adotarmos uma metodologia que permite analisar o fenômeno em seu movimento de 

constituição, favorecendo a formação de professores. Para isso, escolhemos um 

movimento formativo em formato de curso de extensão, buscando relacionar as 

proposições teóricas da formação contínua como atividade para analisar o movimento 
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de formação continuada de 20 professoras da Educação Infantil de diferentes redes 

públicas municipais capixabas, atuantes em turmas de alunos na faixa etária de 4 a 6 

anos, no ano de 2018.  

O CURSO DE EXTENSÃO 

A ação de extensão na forma de curso de formação continuada foi campo empírico de 

diferentes pesquisas, dentre elas duas pesquisas de mestrado, uma iniciação científica 

e o início do trabalho de conclusão de curso da categoria de monografia (TCC) de dois 

licenciandos de matemática.  

Inicialmente o curso contou 26 professoras participantes, mas ao longo do processo 

ocorreram algumas desistências por razões pessoais e foi concluído por  20 professoras 

da Educação Infantil (EI). Estas participantes foram selecionadas por meio de chamada 

pública divulgada no site do Ifes e com inscrição on line. Embora não tenha sido critério 

para a seleção, o grupo constituído contou exclusivamente com participação feminina. 

Em relação à formação inicial, todas as professoras afirmaram que tinham licenciatura 

em Pedagogia, três delas, possuíam uma segunda graduação, sendo uma em Geografia, 

uma em Educação Física e outra em Letras/Português. Apenas uma participante não 

tinha realizado alguma especialização.  Quando questionadas a respeito de 

participações em alguma formação continuada sobre matemática, apenas uma 

respondeu que havia participado, porém, segundo a participante, devido ao tempo, não 

se recordou do tema estudado. 

O curso foi estruturado em 10 encontros presenciais com 4 h de duração a cada 

encontro, além de tarefas no ambiente Moodle. As ações foram desenvolvidas com base 

em momentos de planejamentos coletivos e estudos, envolvendo a equipe técnica, o 

que nos possibilitou refletirmos e avaliarmos sobre as possíveis mudanças nos encontros 

posteriores, conforme as necessidades apresentadas. 

Os encontros foram organizados no formato de oficinas. Cada oficina foi desenvolvida 

em dois momentos: momento de estudo do conceito e momento de articulação entre o 

conceito e o trabalho docente. Para os momentos de estudo organizamos os encontros 

em três unidades didáticas sendo: números, geometria, e grandezas e medidas. Na 

unidade números, exploramos os conceitos de correspondência termo a termo, ordem 

e sucessão numérica, bases e sistemas de numeração. Na unidade Geometria, 
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exploramos a localização, as formas e sentidos, a medida, composição e decomposição, 

volumes e figuras geométricas. Em Grandezas e Medidas, exploramos diferentes tipos 

de grandezas, dando maior ênfase ao comprimento e tempo.  Todos os conceitos 

estudados tomaram como base o movimento lógico-histórico de sua constituição a fim 

de gerar a significação necessária nas professoras participantes e assim dar sentido a 

aprendizagem do conceito.   

O segundo momento das oficinas eram dotados de ações facilitadoras da relação entre 

a atividade de estudo com o trabalho pedagógico. Deste modo, apresentamos 

diferentes situações desencadeadoras de aprendizagem com base nas proposições de 

Moura (1996) como os jogos, a história virtual e as situações emergentes do cotidiano, 

conforme é possível ser visualizado nos dados do quadro 1 que apresenta a organização 

dos encontros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Organização dos encontros 

Datas Objetivos Metodologia 

11/09/

18 

Apresentar a proposta do grupo; 

Identificar os sujeitos do grupo e da 

pesquisa; 

Iniciar discussões sobre função 

social dos números; 

 

Apresentação da trajetória dos 

projetos de extensão realizados 

pelo Grupem; 

Apresentação da equipe e das 

participantes; 

Assinatura dos termos da 

pesquisa do mestrado; 

Preenchimento do questionário 

inicial; 
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Tarefa: Responder em grupo ou 

individualmente, sobre questões 

apresentadas contendo 

diferentes situações que gere a 

necessidade de utilizar a 

representação numérica. 

18/09/

18 

Conclusão da tarefa:  discussão 

sobre outros números presentes 

no dia a dia como medição de 

tempo (relógio e necessidade de 

estabelecer uma unidade padrão a 

partir das construções humanas); 

Cenário teórico; 

Contagem por correspondência um 

a um; 

Tarefa: encontro anterior 

PowerPoint 

História virtual: Chapeuzinho 

Rosa e as ovelhinhas da vovó 

Tarefas: 

 

25/09/

18 

Sucessão numérica 

Número e cálculo 

Jogo das Trocas 

02/10/

18 

Bases e sistemas de numeração Jogo do boliche 

09/10/

18 

Geometria  Movimento lógico-histórico 

23/10/

18 

Grandezas e Medidas 

Medida de comprimento 

História virtual: O piquenique do 

João 

30/10/

18 

Movimento lógico histórico do 

conceito 

Medida de comprimento 

Medida de tempo:  

Power point 

História: Advinha o quanto eu te 

amo 

Confecção de calendário  

13/11/

18 

Planejamento das AOE com as 

professoras 

Por temas de interesse 

27/11/

18 

 

Relato de experiências didáticas da 

professoras cursistas 

 

Apresentação em Power Point 

04/12/

18 

11/12/

18 

Fonte: Acervo da pesquisa 2018. 

O desenvolvimento do curso ocorreu de forma a favorecer as relações entre estudo e 

ensino; necessidades individuais e coletivas; interação entre pares; articulação entre 

teoria e prática. Além disso, favorecer o planejamento coletivo para a produção de ações 
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em sala de aula com base nas aprendizagens trabalhadas no curso e relatos de 

experiências. 

 As interações e mediações ocorreram nos encontros presenciais e, por meio do 

aplicativo de comunicação, e tarefas no ambiente virtual Moodle.  Em todos estes 

momentos foi possível reunir um vasto acervo de dados que foram coletados por meio 

de questionários inicial e final, filmagens, gravações de áudios, registros de fotos e diário 

de bordo. 

Na próxima sessão, apresentaremos uma análise de alguns dados obtidos no 

questionário inicial e no questionário final, de duas professoras cursistas às quais 

denominamos de Professora 1 e Professora 2, buscando evidenciar a formação como 

atividade (LEONTIEV, 2004), apresentando as necessidades iniciais das professoras 

cursistas que foram ponto de partida para o desenvolvimento das ações e a avaliação 

das mesmas sobre o movimento formativo. 

ALGUMAS DISCUSSÕES E RESULTADOS 

Dados do questionário inicial revelaram que as professoras 1 e 2 se sentiam seguras em 

ensinar a matemática na educação infantil. Entretanto, evidenciaram algumas 

dificuldades no processo de ensino da matemática como: “[...] organizar as ações em 

que as crianças adquiram os conceitos ao mesmo tempo desenvolvam o raciocínio lógico 

e tudo isso de forma lúdica” (PROFESSORA 1, 2018), ou seja, desenvolver ações que 

possibilitem a aprendizagem significativa de conceitos matemáticos. Do mesmo modo a 

Professora 2, destaca: “Meu maior desafio é no processo de ensino/ aprendizagem, 

tentar organizar atividades significativas para as crianças e também prazerosas” 

(PROFESSORA 2, 2018).  

As dificuldades evidenciaram a necessidade em aprofundar conhecimentos 

matemáticos e articular esses conhecimentos o trabalho docente de forma que o ensino 

e aprendizagem fossem significativos. Essa necessidade contribuiu para que as 

professoras participassem do curso de extensão, buscando a satisfação das 

necessidades emergentes no contexto da sala de aula.  

Em decorrência das necessidades apresentadas pelas participantes, o curso promoveu 

diferentes momentos de discussões acerca dos conhecimentos matemáticos referente 

à noção de número, geometria e grandezas e medidas, onde foi possível, pautados na 
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teoria por nós adotada, mostrar por meio do movimento lógico-histórico dos conceitos 

trabalhados, que os mesmos foram uma produção humana, decorrentes das 

necessidades que o homem teve ao longo da história da humanidade. 

Durante os encontros foi possível perceber que as professoras participantes que, 

inicialmente, apresentavam-se tímidas, por meio das discussões no coletivo que 

ocorreram durante todo o curso, foram se envolvendo, trocando conhecimentos e 

experiências. As interações com as participantes e a equipe que coordenou o curso, 

ocorreram durante todo processo, possibilitando que todos os envolvidos pudessem se 

apropriar de novos conhecimentos.  

Nesta perspectiva, compreendemos que quando a formação continuada, neste caso de 

professoras da educação infantil, se constitui como uma atividade, na qual os 

participantes têm a oportunidade de reelaborarem seus conhecimentos, modificando 

suas práticas docentes, o resultado é uma aprendizagem que se constitui em coletivo. 

Isto, é evidente na seguinte afirmativa da Professora 2:  

 

 

 

 

O curso contribuiu com meu feliz encontro com a matemática e alguns 
“mistérios” desvendados, em desfazer a fantasia de que matemática deveria 
ser tempo silencioso ou solitário. A construção do conhecimento em grupo, a 
partir do debate de ideias foi fundamental e necessário para que pudéssemos 
resolver as tarefas de cada dia do curso. As outras professoras do meu CMEI 
me veem falando com alegria das descobertas de cada encontro e pedem que 
eu leve até elas um pouco do conhecimento construído nas aulas, porque 
acredito que elas também desejam fazer melhor e qualificar sua prática com 
crianças (PROFESSORA 2, 2018). 

Esses enunciados nos indicam que as aprendizagens que se constituíram ao longo do 

curso contribuíram para nova qualidade no ensino e na aprendizagem das professoras 

participantes e, consequentemente, refletiram na sala de aula com os alunos e na 

relação com outros professores do seu entorno. Como evidência, podemos destacar o 

relato da Professora 1: 

Como disse anteriormente minhas práticas nunca mais serão as mesmas. 
Hoje quero que o aluno represente o seu pensamento matemático. Quero 
acompanhar a evolução nessa descoberta e não apenas ensinar uma 
sequência numérica e relacionar a quantidade (PROFESSORA 1, 2018). 
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Desse modo, podemos compreender que o curso contribuiu para o acréscimo de novas 

qualidades no ensino da matemática na Educação Infantil. Assim, conforme Lopes e col. 

(2016, p.15) 

A possibilidade de diferentes sujeitos - com diferentes conhecimentos - 
interagirem de modo a permitir o compartilhamento de ações, de seus 
sentidos e significados, pode ser determinante na mudança de qualidade 
daquilo que por nós é desenvolvido. 

 
Diante dos enunciados, podemos observar que o curso propiciou que as professoras 

entrassem em movimento de transformação, favorecendo mudanças qualitativas em 

seus conhecimentos que refletiram em suas ações docentes, tendo em vista que o 

movimento formativo dotado de ações proporcionadoras de momentos de discussão e 

interação entre os pares contribui para a apropriação de novos conhecimentos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscamos neste texto evidenciar por meio da análise de dados o indicativo de  mudança 

na concepção do ensino da matemática na educação infantil, apresentados no curso de 

extensão “Ensino da Matemática na Educação Infantil”, desenvolvido com professores 

de uma rede pública. Entretanto, devido ao volume de dados do curso, selecionamos as 

respostas de duas professoras em dados apresentados nos questionário inicial e final.   

Consideramos que os dados apresentados neste texto evidenciaram que o curso 

favoreceu a mudança na concepção de ensino da matemática na educação infantil, 

culminando em ações de ensino e aprendizagem significativas. Além disso, evidenciaram 

a importância de se desenvolverem movimentos formativos que permitem a interação 

entre diferentes sujeitos que atuam no ensino da matemática na educação infantil, visto 

que, durante o curso de extensão tanto os organizadores quanto as professoras 

participantes vivenciaram, no coletivo, momentos de interações e trocas, favorecendo 

a todos os envolvidos que entrassem em movimento formativo, propiciando a 

reelaboração e o desenvolvimento de alguns conhecimentos.  
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Resumo  

O texto apresenta resultados de uma pesquisa bibliográfica, do tipo revisão sistemática de 
literatura, que objetivou delinear o cenário de pesquisas capixabas produzidas sobre o 
trabalho pedagógico de ensino de matemática na educação infantil. Trata-se de um 
levantamento, realizado a partir dos descritores Matemática e Educação Infantil, em bancos 
virtuais de duas instituições públicas,: Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e Universidade 
Federal do Espírito Santo (Ufes), com foco na análise de um conjunto de pesquisas de 
modalidade Trabalho de conclusão de curso (TCC), dissertações e teses. A escolha dessas 
instituições deve-se ao fato de elas desenvolverem pesquisas na área de Educação 
Matemática. Após as análises, concluiu-se que a temática é pouco explorada no campo das 
investigações da área do ensino e da educação, indicando um reduzido número de estudos 
que apresentam conexões entre matemática e educação infantil e a necessidade de abertura 
para novos campos de estudos.  

Palavras-chave: matemática; educação infantil; levantamento bibliográfico. 
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INTRODUÇÃO 

O artigo apresenta resultados de um levantamento bibliográfico realizado em 

acervo de produções acadêmicas. Foram contempladas apenas pesquisas publicadas 

por Instituições de Ensino Superior Públicas, sediadas no Estado do Espírito Santo, sobre 

a temática Matemática na Educação Infantil. Para isso, realizamos buscas no sítio virtual 

do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), por entendermos que essas duas instituições atuam no âmbito da graduação em 

Educação e Matemática e da Pós-Graduação na área de Ensino ou de Educação, com 

linhas de pesquisas relacionadas à Educação Matemática. O estudo objetivou delinear o 

cenário de pesquisas capixabas produzidas sobre o trabalho pedagógico de ensino de 

matemática na educação infantil. Em busca de respostas,  organizamos o texto em cinco 

partes, incluindo esta introdução e as considerações finais. Na segunda seção, 

abordamos discussões sobre a importância dos estudos do tipo levantamento 

bibliográfico e suas características. Em seguida, apresentamos os dados da pesquisa que 

realizamos e tecemos análises sobre os resultados encontrados. Os resultados desse 

levantamento poderá apontar para  aberturas para novas investigações nesse campo de 

estudo. 

REVISÃO DE LITERATURA: ALGUNS TIPOS E CARACTERÍSTICAS 

Os estudos de revisão de literatura podem ser delineados de diferentes modos e 

assumem características específicas. Barbosa (2018) apresenta uma classificação que 

indica quatro modalidades de investigações: ensaio, mapeamento, estado da arte e 

revisão sistemática. É importante lembrar que outros autores podem utilizar 

denominações distintas para categorizar a revisão sistemática, contudo as finalidades 

dos estudos não se diferem muito. Segundo Barbosa (2018), os ensaios ou também 

conhecidos como estudos de revisão narrativa, não apresentam uma diretriz detalhada, 

explícita. Geralmente o conjunto das fontes selecionadas serve para fundamentar uma 

argumentação de interesse do pesquisador e não possui o propósito de esgotar todas 

as pesquisas disponíveis. Em relação aos estudos de mapeamento e estado da arte, estes 

apresentam critérios claros e consistentes, e abarcam toda a produção disponibilizada 

dentro de um intervalo de tempo, sobre uma temática ou área de conhecimento. Essas 
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duas modalidades envolvem grande número de fontes e articula equipes com vários 

pesquisadores. Em relação à revisão sistemática, esta contempla uma questão 

orientadora que se desdobra em um protocolo de pesquisa, onde constam todos os 

critérios utilizados no levantamento, como base de consulta dos dados, período da 

pesquisa, critérios de inclusão e exclusão de fontes, tratamento dos dados e resultados 

alcançados. Esse tipo, a revisão de literatura sistemática, é utilizado para orientar 

pesquisadores e ou interessados à tomada de decisões fundamentadas. Assim, os 

resultados desse tipo de estudo direcionam novas iniciativas. 

Em nosso levantamento, podemos dizer que nos aproximamos das 

características da revisão sistemática, pois estabelecemos alguns critérios orientadores, 

que configuram o seguinte protocolo de procedimentos: 

1-Realizar buscas no acervo de pesquisas no sítio virtual do Ifes e da Ufes; 

2-Considerar pesquisas publicadas a partir de 2014 até fevereiro de 2019; 

3-Utilizar o descritor “matemática” e “educação infantil” para identificar as 

pesquisas que apresentaram esse termo no título e ou resumo; 

4-Verificar, na leitura do resumo, se a pesquisa está relacionada à Educação 

Infantil; 

5-Ler o texto completo das pesquisas selecionadas; 

6-Identificar as temáticas exploradas, os objetivos, o referencial teórico e 

metodológico utilizado e os resultados alcançados. 

A partir desses procedimentos, realizamos as buscas em três momentos 

distintos. O primeiro, consistiu na consulta ao acervo de pesquisas produzidas na 

categoria de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), desenvolvidos no contexto do Curso 

Superior de Licenciatura em Matemática do Ifes, campus Vitória. O segundo, explorou o 

acervo de pesquisas publicadas no site do Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências e Matemática (Educimat). E por fim, realizamos buscas no banco de teses e 

dissertações do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Ufes. Os resultados 

alcançados nessas buscas serão apresentados e discutidos no próximo tópico. 

Revisão sistemática de literatura sobre matemática na educação infantil 
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Como situamos anteriormente, nosso levantamento bibliográfico foi 

desenvolvido em três bases de dados específicas. Essas bases foram escolhidas por 

estarem vinculadas a Instituições Públicas de Ensino e terem publicações de pesquisas 

na área de Educação Matemática. A exposição dos dados será inicialmente descritiva, 

contemplando dados de cada levantamento. Em seguida tecemos reflexões sobre os 

resultados produzidos pela pesquisa. 

Produções acadêmicas do Curso Superior de Licenciatura em Matemática do Ifes, 

Campus Vitória 

O Curso Superior de Licenciatura em Matemática foi criado no ano de 2008 e já 

produziu um acervo consistente de pesquisas da modalidade Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) na categoria monografia. Na biblioteca virtual do Ifes, foram encontrados 58 

registros até o mês de março de 2019. No conjunto desses documentos identificamos 

que somente duas pesquisas abordavam a temática matemática na Educação Infantil. 

Essas duas pesquisas foram intituladas de “Construção da noção de números na 

Educação Infantil”, de autoria de Giostri (2014), e “Literatura infantil e conhecimentos 

matemáticos sobre grandezas e medidas”, de Reis (2016). 

Produções acadêmicas do Ifes no âmbito do Educimat 

O Educimat registrou suas primeiras publicações a partir do ano de 2013. No site 

estão disponíveis todas as dissertações defendidas desde o início até dezembro de 2018. 

O site divide as dissertações por ano e como não há no site uma forma de pesquisar as 

dissertações por filtros, foi necessário ir contabilizando, em todos os anos, os títulos de 

cada trabalho para saber quantos foram da área de matemática. Foi encontrado um 

acervo de 67 dissertações na área de matemática até o mês de março de 2019, mês do 

levantamento desta pesquisa. Por meio da leitura dos títulos de todos os trabalhos 

publicados no site, buscamos encontrar trabalhos que abordassem  a matemática na 

Educação Infantil. Aqueles que não apresentavam informações nos títulos, fizemos a 

leitura dos resumos para identificar a relação com a educação infantil. Do total analisado, 

não localizamos nenhum trabalho que continha todos os requisitos privilegiados nos 

critérios de configuração de nossas buscas para ser selecionado. 
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Para confirmar esse resultado, também realizamos buscas na Plataforma 

Sucupira, que contém todas as dissertações defendidas no Educimat. Com os filtros 

“IFES”. Matemática; Educação Infantil” foram encontrados 20 trabalhos, porém nenhum 

abordava o tema específico de nosso levantamento.  

Importante ressaltar que, na segunda metade de 2018, obtivemos a informação, 

por meio do grupo de pesquisa em práticas pedagógicas em Matemática (Grupem) que 

foi realizado no Ifes um curso de formação continuada para professores da educação 

infantil com ênfase no ensino de conceitos matemáticos. Dos professores participantes 

da equipe organizadora, dois deles estão vinculados ao Programa Educimat e tem 

previsão de defesa de suas dissertações para 2019. Portanto, há trabalhos sendo feitos 

em ensino de matemática na educação infantil, porém ainda não podem ser utilizados 

como produto dessa pesquisa.  

Tabela 1 – Levantamento das Dissertações Defendidas Educimat 

DISSSERTAÇÕES 
EDUCIMAT 

TOTAL MATEMÁTICA 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

2013 23 9 0 

2014 33 16 0 

2015 23 10 0 

2016 21 14 0 

2017 10 5 0 

2018 21 13  

Fonte: Elaborado pela autora  

 Produções acadêmicas do PPGE/Ufes 

A pesquisa no site da Universidade Federal do Espirito Santo (UFES), mais 

especificamente, no Programa de Pós – Graduação em Educação (PPGE), não oferecia 

recursos para buscas com descritores. Assim, optamos pela leitura de todos os títulos 

publicados nos últimos 5 anos. Foram encontradas 196 dissertações defendidas, sendo 

2 dessas na área de matemática e nenhuma na área de matemática na Educação Infantil. 

A mesma pesquisa foi feita em busca de teses que abordavam o tema escolhido. 

Foram encontradas 138 teses defendidas, sendo 3 na área de matemática e nenhuma na 

área de matemática na Educação Infantil. 

Tabela 2 – Contabilização das Dissertações Defendidas na UFES 
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DISSERTAÇÕES UFES 

ANO TOTAL MATEMÁTICA ED. INFANTIL 

2014 50 2 0 

2015 35 0 0 

2016 54 0 0 

2017 18 0 0 

2018 39 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3 – Contabilização das Teses Defendidas na UFES 

TESES UFES 

ANO TOTAL MATEMÁTICA ED.INFANTIL 

2014 38 0 0 

2015 32 0 0 

2016 28 3 0 

2017 28 0 0 

2018 11 0 0 

2019 2 0 1 

 Fonte: Elaborado pela autora 

Para os dados relativos às teses defendidas no PPPGE/Ufes (TABELA 3), 

esclarecemos que no momento da consulta no site institucional, para o ano de 2019, 

localizamos apenas uma publicação. Porém, com base em informações sobre as defesas 

públicas dessa instituição, localizamos uma pesquisa sobre matemática e educação 

infantil e acessamos a versão preliminar para leitura, diretamente com a autora. 

Considerando os escassos registros com os critérios privilegiados no estudo, inserimos 

essa pesquisa em nosso levantamento, visto que a tese foi aprovada com destaque para 

publicação e logo em seguida ao nosso levantamento, a pesquisa foi disponibilizada no 

site do PPGE/Ufes.  

ANÁLISE DOS TRABALHOS  

O levantamento realizado na base de dados dos três cursos investigados, 

Licenciatura em Matemática do Ifes, Educimat/Ifes e PPGE/Ufes evidenciou um conjunto 
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de pesquisas na área do ensino e da educação, contudo a temática matemática na 

educação infantil foi pouco explorada. Essa baixa recorrência de estudos pode ser 

sintetizada pela identificação de dois trabalhos de conclusão de curso e uma tese, 

conforme podemos verificar nos dados da tabela 4.  

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Trabalhos que compõem o levantamento bibliográfico 

ANO AUTOR TÍTULO TIPO DE TRABALHO PALAVRAS‐CHAVES 

2014 

 
Angélica 
Bergami 
Giostri 

  

Construção da noção 
de número na 

educação infantil 

Trabalho de conclusão de 
curso do curso de 
Licenciatura em 

Matemática do Instituto 
Federal do Espírito 

Santo – Ifes. 

 Matemática. 
Educação Infantil. 

Vigotski. 

2016 

 
Solange 
Taranto 
De Reis 

  

Literatura infantil e 
conhecimentos 

matemáticos sobre 
grandezas e 

medidas 

Trabalho de conclusão de 
curso  do curso de 

Licenciatura em 
Matemática do Instituto 

Federal do Espírito 
Santo – Ifes. 

 Literatura infantil. 
Formação 

continuada de 
professores e 
Grandezas e 

Medidas. 
  

2019 Simone 
Dam 
Zogaib 

Sentido espacial de 
crianças na 

Educação infantil: 
entre mapas, gestos 

e falas  
 

Tese defendida no 
programa de pós‐

graduação em Educação 
da Universidade Federal 
do Espírito Santo/Ufes 

Geometria 

Sentido espacial 

Orientação espacial 

Visualização 

espacial 

Fonte: Elaborado pela autora 

O primeiro trabalho que acessamos foi o TCC (monografia) intitulado 

“Construção da noção de números na Educação Infantil”, de autoria de Angélica 

Bergamini Giostri. Trata‐se de uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter 

exploratório, com traços de estudo de caso. O objetivo da pesquisa anunciado foi 

analisar situações de ensino aprendizagem e conhecimentos sobre a construção da 
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noção de número que foram explicitados para crianças ao final da etapa da educação 

infantil. 

A metodologia utilizada na pesquisa compreendeu dois momentos, 

denominados de etapas de observação e de interação. Na etapa de observação, foi 

apreendido dados a partir do acompanhamento do trabalho realizado pela professora 

de referência da turma. No segundo momento, etapa de interação, os dados foram 

produzidos a partir de atividades propostas pela pesquisadora. Esses dados foram 

analisados a partir das contribuições teóricas de Vigotski e Davidov. 

Foi analisada situações de ensino aprendizagem e atividades didáticas 

envolvendo números, apresentadas para as crianças que participavam do grupo da 

pesquisa. As análises pontuaram que as atividades oferecidas aos alunos no período da 

etapa de observação podem ser consideradas, predominantemente, de natureza 

empírica, que não favorece o desenvolvimento do pensamento teórico conforme 

defendido por Davidov. A pesquisadora afirma que os conhecimentos que as crianças 

possuíam estão relacionados com essas tarefas, visto que elas conseguiam recitar 

sequências numéricas, mas não conseguiam identificar o número ou fazer operações. 

A autora concluiu que ocorre a necessidade de investimentos em estudos sobre 

propostas de Davidov para que se possam auxiliar práticas pedagógicas que favoreça a 

construção do pensamento teórico desde o início da escolarização. 

Esse trabalho ajudou a esclarecer como as ideias de Vigotski e Davidov podem 

ser utilizadas no ensino da Educação Infantil, uma vez que o texto detalha bem os 

trabalhos utilizados como fonte de pesquisa e como cada um deles auxiliou a 

pesquisadora a planejar as atividades que seriam dadas como forma de intervenção e a 

analisar melhor o significado da diferença entre o resultado esperado do resultado 

obtido. 

O segundo trabalho que compõe nosso levantamento foi a pesquisa de TCC 

(monografia) intitulada “Literatura infantil e conhecimentos matemáticos sobre 

grandezas e medidas”, produzido por Solange Taranto Reis. O objetivo dessa pesquisa 

foi analisar potencialidades e limites de sequência de atividades baseada na literatura 
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infantil para explorar/ensinar conhecimentos do eixo grandezas e medidas com crianças 

da educação infantil. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa por apresentar 

um modo de produção de conhecimento que não busca medir, mas compreender e 

buscar explicações a valores e significados num meio social e também uma pesquisa 

exploratória do tipo intervenção. 

A metodologia utilizada contemplou diferentes recursos, como registros em 

instrumentos como diário de campo, gravações de áudio/vídeo e registros fotográficos. 

Os eventos significativos, para a pesquisadora, foram transcritos e complementados por 

fotografias. 

Conclui-se que o objetivo do trabalho foi alcançado, por meio da produção, em 

parceria com a professora da educação infantil, de um planejamento de quatro 

sequências de atividades para ensinar/mediar conhecimentos do eixo grandezas e 

medidas com crianças de 5 e 6 anos. Por meio destas sequências de atividades, 

utilizando a literatura infantil, foi possível verificar que, por meio das histórias, 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, medidas de quantidade como dúzia e meia 

dúzia e medidas de capacidade, entre outras. 

Este trabalho ajudou a instruir como melhor planejar e desenvolver tarefas de 

ensino em sala de aula. O trabalho possui uma metodologia bem detalhada e explicita a 

aproximação da pesquisadora com a escola, da pesquisadora  com os pais e também 

com os alunos. Além disso, o trabalho possui uma forte referência bibliográfica e explica 

em seu texto como tal referência foi abordada durante a fase de intervenção. 

O terceiro trabalho composto em nosso levantamento foi a tese “Sentido 

espacial de crianças na educação infantil: entre mapas, gestos e falas”, da autora Simone 

Damm Zogaib. Esse estudo foi caracterizado pela autora como um estudo em uma base 

epistemológica interpretativa de investigação e relacionada a uma abordagem 

qualitativa de pesquisa. A metodologia do trabalho foi divida em três fases: a primeira 
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foi a exploratória, onde encontra-se os estudos bibliográficos, o mapeamento da 

literatura internacional e nacional e os primeiros encontros com as crianças da educação 

infantil na escola; a segunda denomina-se um experimento de ensino, onde foi descrito 

o planejamento e a aplicação de uma intervenção, bem como os instrumentos de 

produção e registro de dados; e na terceira fase a análise dos dados e construção do 

relatório de pesquisa. 

 A pesquisadora conclui que conhecimentos evidenciados pelas crianças na 

educação infantil podem constituir uma temática para futuras pesquisas, de modo que, 

pesquisadores podem se aproximar do que elas pensam e fazem matematicamente e 

contribuir para reflexões e intervenções nos planos, programas e práticas pedagógicas 

para educação infantil. Nesse sentido, estudos futuros com mais crianças, observações 

mais longas e uma diversidade de tarefas que envolvem geometria e sentido espacial 

precisam ser conduzidas antes de derivar implementações em sala de aula. A autora 

finaliza considerando que a relação entre falas, gestos, desenhos, mapas, movimentos 

e sentido espacial infantil necessita de mais investigações, e investigações mais amplas, 

e em outros contextos. 

Esse trabalho contribuiu para essa pesquisa ao evidenciar a importância de uma 

boa revisão de literatura ao começar uma produção acadêmica, além de externar uma 

maneira diversa de organizar a pesquisa. Além disso, o trabalho também explicita a 

história do direito das crianças ao acesso à educação através da análise dos documentos 

curriculares oficiais, e apresenta e explora sobre o termo “matemática das crianças”.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se, ao descrever o mapeamento de produções acadêmicas em âmbito estadual, 

com a finalidade de ter uma ideia a respeito do que se tem produzido no Estado do 

Espírito Santo sobre o ensino de matemática na educação infantil, realizado através de 

uma análise detalhada de verificação de títulos e resumos de trabalhos de conclusão de 

curso do tipo monografias, dissertações e teses, o baixo número de registros de 

pesquisas relacionados ao ensino de matemática na infância nas principais instituições 

de pesquisa no Espirito Santo. Podemos concluir com os resultados desse levantamento 

que é preciso que haja novas investigações nesse campo para que o ensino de 
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matemática na infância possa ser desenvolvido com aporte científico de modo 

intencional, além de oferecer subsídios para a formação de professores da educação 

infantil.  
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RESUMO 
Este trabalho tem o objetivo de analisar uma experiência sobre conceitos geométricos identificados em 
situações de localização e movimento, realizada com professores da educação infantil da rede pública 
municipal de ensino.  Buscamos realizar uma oficina com foco na apresentação da utilidade e necessidade 
de saber se movimentar e se localizar no espaço físico utilizando orientações. Utilizamos uma situação 
desencadeadora de aprendizagem para abordar o conceito de localização e podermos pensar a geometria 
a partir da perspectiva Histórico-cultural. A essa ação denominamos caça-surpresa. O trabalho apresenta 
as características da turma de professores que participaram da oficina, o desenvolvimento, os desafios e 
os resultados encontrados. A percepção por parte dos professores da importância ao fato de estarem 
atentos para o fato do trabalho com localização precisar de orientações e diferentes maneiras de 
representar os movimentos no espaço. 

Palavras-chave: Localização e movimento; situação desencadeadora de aprendizagem; teoria histórico-
cultural; geometria. 

A PESQUISA NA FORMAÇÃO CONTINUADA 

O presente trabalho está inserido nas ações de Iniciação Científica de duas licenciandas 

sobre geometria e um estudo do movimento lógico-histórico de seus conceitos. 

Desenvolvemos um encontro sobre geometria como oficina didático-pedagógica em 

uma formação continuada ofertada como Curso de extensão sobre Estudo de 

Matemática na Educação Infantil, oferecido pelo Grupo de Pesquisas em Práticas 

Pedagógicas de Matemática – Grupem no Instituto Federal do Instituto Federal do 

Espírito Santo – Campus Vitória. Esse encontro, do qual participaram dezoito 

professoras da Educação infantil das redes municipais de ensino, aconteceu no 

Laboratório de Ensino de Matemática – Lem, o que facilitou a organização da situação 

adotada, pois possui espaço suficiente e materiais a disposição. 

Consideramos esse tipo de formação continuada importante, pois todos os “envolvidos 

[...], foram mobilizados a entrarem em atividades de estudos a partir de suas 

necessidades advindas do trabalho de ensinar, seja na formação ou na sala de aula de 

cada professor” (SILVA; COCO, 2017, p. 86). Nesse sentido, a formação envolve o 
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professor em sua atividade principal que é a Atividade de Ensino. Compreendemos que 

os professores participantes deste tipo se envolvem em um processo formativo 

contínuo, de modo que “tome parte o conjunto de fenômenos vivenciados e as ações 

empreendidas no sentido de entendê-los em busca de transformá-los em conteúdo de 

ensino” (MOURA, 2000, p. 17). Tomando esse processo é que desenvolvemos a oficina 

e pensando em aspectos diversos vivenciados por professores que ensinam matemática 

na educação infantil. 

O objetivo deste trabalho é analisar uma experiência sobre conceitos geométricos 

identificados em atividades de localização e movimento. Dentre as ações desenvolvidas, 

escolhemos para analisar nesta comunicação a que trata de situação envolvendo 

localização no espaço denominada Caça-surpresa.  

Dando sequência a escrita do trabalho, apresentamos um estudo do movimento lógico-

histórico do conceito de localização, em seguida, trazemos uma discussão sobre os 

procedimentos metodológicos. Apresentamos nossos resultados e discussões a partir 

do que foi realizado e como analisamos as situações. Encerramos o presente trabalho 

com algumas considerações finais. 

MOVIMENTO LÓGICO-HISTÓRICO DA LOCALIZAÇÃO  

A geometria sensorial é percebida por meio dos sentidos e destacam-se as percepções 

elaboradas em diversas circunstâncias da vida do sujeito diante de observação do meio 

circundante. Segundo Eves (1994 apud LOPES; MARCO; ROOS, 2018, p. 7), as primeiras 

considerações geométricas pareciam ter surgido das pequenas observações vindas da 

capacidade de reconhecer e comparar formas e tamanhos. Assim, “as situações 

adversas pelas quais passaram os homens primitivos os levaram a acumular descobertas 

geométricas relacionadas ao meio em que viviam” (LOPES; MARCO; ROOS, 2018, p. 7). 

Para deixar de ser nômade, o homem neolítico precisou construir elementos para 

transportar água, para isso, era necessário estar próximo de um rio, e 

consequentemente, fixar-se em um único local. Era importante ter memória topográfica 

e habilidades com as mãos (LOPES; MARCO; ROOS, 2018, p. 7). 

Para Eves (1994 apud MOURA; MOURA; ARAUJO; CEDRO, 2019), a ideia de distâncias foi 

um dos primeiros conceitos geométricos desenvolvidos por causa das limitações de 

terras, isto também trouxe à tona ideias de figuras geométricas.  
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Daí surgiu uma nova forma de aplicar a geometria, uma geometria prática que serviria 

para desenvolver uma ação humana, seja em suas construções, suas maneiras de 

organizar a agricultura ou mesmo de se localizar no espaço. O aparecimento dos 

elementos teóricos, que aparecem transcritos em papiros, por exemplo, foi para facilitar 

e aprimorar a técnica e não para conseguir melhor compreensão teórica. A geometria 

se constituía em sua forma prática para atender as necessidades humanas em suas 

ações. 

Os gregos receberam dos egípcios e babilônicos uma coleção de regras práticas que 

traduz geometria como a ‘medida de terra’ (1994 apud MOURA; MOURA; ARAUJO; 

CEDRO, 2019). O conceito de lugar ampliou o conceito de espaço e o contato sensorial 

se tornou conhecimento prático. Os gregos perceberam que a matemática poderia ser 

aplicada para revelar, não apenas para descrever, e assim 

deram início ao que designamos por geometria formal. O primeiro a 
contribuir para o salto no pensamento geométrico foi Tales de Mileto.  Ele foi 
capaz de deduzir técnicas geométricas e de solucionar outros problemas a 
partir do desenvolvimento de um princípio abstrato das resoluções de 
problemas anteriores (MOURA; MOURA; ARAUJO; CEDRO, 2019, p. 7). 
 

A partir dessa sistematização, Euclides compilou os conhecimentos que já estava 

organizado colocando-os no livro Os Elementos, sistematizando e padronizando os 

signos matemáticos, dentre eles os geométricos. Infelizmente, vários documentos 

foram construídos e perdidos durante a Idade das Trevas. Quando encontrados após o 

século XV, voltaram a ser desenvolvidos e estudados para compreender a estrutura 

lógica que se formara na matemática. A partir desse período ficou conhecida a 

geometria científica (MOURA; MOURA; ARAUJO; CEDRO, 2019). O quadro 1 a seguir 

resume a ideia de cada modelo de geometria a partir dessa perspectiva no movimento 

lógico-histórico de seus conceitos. 

 

 

Quadro 1 – Geometria no movimento lógico-histórico. 

Geometria Estudo sobre o movimento Lógico-Histórico 

Sensorial Percepções geométricas do meio 

Prática Desenvolvimento de acordo com as necessidades 

Formal 
Busca de explicações teóricas para os fatos 

empíricos 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

415 

Científica Sistematização da geometria 

Fonte: adaptado de MOURA; MOURA; ARAUJO; CEDRO, 2019. 
Sabemos que outros autores trazem outras classificações para a geometria, mas a partir 

da perspectiva Histórico-Cultural, utilizamos essa classificação para discutirmos nossos 

dados. Ressaltamos que essa organização atende ao estudo do Movimento Lógico-

Histórico dos conceitos. Esta teoria aponta algumas nuances para a educação e o ensino 

dos conteúdos. 

Apoiando-se em Moura et al (2010) Costa (2016, p. 119), confirma que “para que a 

escola assuma seu papel de lugar social privilegiado para a apropriação de 

conhecimentos produzidos historicamente, é necessária que a organização do professor 

seja organizada intencionalmente para esse fim”. Isso retorna mais uma vez à 

importância da formação continuada de professores, pois Moura (2010) afirma que para 

que o estudante se desenvolva, o professor precisa ajudá-lo a entrar em atividade. 

Baseando-se em Moura e Lanner de Moura (1998) Costa (2016, p. 119) dizemos que são 

“as situações desencadeadoras de aprendizagem [que] criam condições para que os 

alunos entrem em atividade”. Para isso, é necessário levar para os alunos um “problema 

que traga a essência da necessidade que levou a humanidade a criar o conceito a ser 

ensinado, o núcleo do conceito a ser apropriado” (MOURA, 2017, p. 91). Além disso, 

A situação desencadeadora da aprendizagem deve, ainda, ter o potencial 
para propiciar o aparecimento do motivo da aprendizagem, para desencadear 
a tensão criativa dos processos de aprendizagem no sujeito que se organiza 
para se apoderar de um conceito que considera relevante para si (MOURA, 
2017, p. 92).  
 

Na ação descrita neste trabalho tentamos criar um problema que relacionasse o sujeito, 

o conteúdo e as ações para resolvê-lo. A caça-surpresa foi utilizada para desenvolver o 

nexo sobre a percepção da necessidade orientações para se localizar no espaço. No 

próximo capítulo mostramos como isso se desenvolveu. 

 

METODOLOGIA 

Para desenvolvermos a formação de professores em um curso de extensão utilizamos o 

método de abordagem qualitativa através do caça-tesouro. O curso contemplava a 

participação de 26 professores, na qual foram usados 10 encontros presenciais. A 
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prática do curso seguia um sistema de estudos teóricos e oficinas pedagógicas num 

processo integrado. 

Acompanhavam a turma: duas professoras da graduação e do mestrado, duas 

mestrandas e quatro licenciandos, que participaram auxiliando as participantes do curso 

e desenvolvendo Iniciação científica. A oficina teve duração de quatro horas, com meia 

hora de intervalo e foi realizada no segundo semestre de 2018. 

Dentro dessa composição de oficinas, vamos explorar uma em específico, a quinta, que 

discutiu conhecimentos relacionados à geometria em movimentos. Nesse dia, a oficina 

foi realizada em seis momentos. Considerando os limites deste artigo, fizemos um 

recorte aos dados referentes ao primeiro momento, denominado de Localização e 

Movimento. Essa constitui uma dinâmica a qual denominamos caça-surpresa. 

Compreendemos ser importante trabalhar com a discussão de localização com alunos 

da Educação Infantil, visto que nessa idade as crianças precisam compreender a sua 

posição no espaço bem como a posição de objetos no espaço. Trabalhar e discutir esses 

conceitos na formação continuada amplia as possibilidades das professoras de inserir 

essa discussão em suas práticas em sala de aula. 

Esta comunicação científica faz jus a pesquisas de Iniciação Científica, que tem como 

objetivo estudar o movimento lógico-histórico de geometria e contemplar diferentes 

conteúdos por meio de situações desencadeadoras de aprendizagem a partir da 

perspectiva Histórico-Cultural. Em algumas reuniões do grupo de pesquisa, temos 

estudado conceitos de geometria, que é deixada de lado em certas ocasiões de ensino 

e aprendizagem em matemática.  

Dessa maneira, vários estudos estão sendo realizados, investigados sobre a história da 

geometria em movimento e sobre o processo de ensino e aprendizagem para a 

Educação Infantil. Aliás, temos a intenção, conforme a oficina realizada, de organizar e 

por em prática as ações que podem ser desenvolvidas tanto para os alunos da educação 

infantil, como também para formação de seus professores. 

O desenvolvimento dessa oficina foi praticado no Laboratório de Ensino de Matemática 

e a organização, o planejamento, o desenvolvimento e o acompanhamento das ações 

realizadas na oficina estavam sob a responsabilidade da orientadora e duas licenciandas 

da iniciação científica. No ato, estavam presentes 18 professoras da Educação Infantil. 
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Esse momento teve início às dezoito horas do dia 09 de Outubro de 2018, com duração 

de quatro horas, havendo um intervalo de meia hora. Para este fim, iniciamos com base 

do movimento lógico-histórico do conceito geométrico que começa com o trabalho com 

ações sensoriais que estão a nossa volta possibilitando uma compreensão do espaço. 

Descrevemos e analisamos esta ação na sequência do artigo, pontuando como foi 

discutido a geometria sensorial juntamente com as professoras participantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Iniciamos esse momento antes que as partícipes adentrassem a sala. Acostumadas com 

a arrumação do Lem, fizemos um tipo de percurso (fig.1) dentro do próprio laboratório 

para podermos trabalhar as questões que, posteriormente, seriam desenvolvidas, e com 

objetivo de compreender a geometria em movimentos. Essa proposta de situação 

desencadeadora de atividade foi escolhida, pois por meio dela “as crianças refletem, 

tomam decisões e intervêm no espaço, a partir das situações lúdicas dadas” (MOURA; 

MOURA; ARAUJO; CEDRO, 2019, p. 15).  

Figura 17- Percurso para trabalhar coordenadas de localização 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

Após esta parte, as professoras entraram e logo visualizaram que o espaço interno da 

sala que estava diferente e ficaram tentando identificar o que seria feito nesta oficina. 

Pedimos que escolhessem seus lugares para se acomodarem. Em seguida, solicitamos 

duas participantes voluntárias para serem representantes de cada mesa, estas foram 

convocadas para ficarem com os olhos vendados.  

Nesse trabalho as voluntárias serão chamadas de professora 1 e professora 2. 

Selecionamos mais três professoras de cada grupo, para acompanhar as participantes 
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de olhos vendados e auxiliar na passagem no percurso. As outras participantes ficaram 

sentadas em seus lugares e precisavam observar as ações desenvolvidas. A partir daí 

informamos que as professoras iriam participar de uma caça-surpresa que estava 

localizada ao final do percurso. As professoras que iriam dar as coordenadas de 

localização sabiam o local que as professoras 1 e 2 deveriam chegar. Ao iniciar a ação 

elas estavam dispostas na posição oposta do local do caça-surpresa, conforme a Figura 

2: 

Figura 18 - Começando o percurso 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

Depois desta organização, informamos às regras que não poderiam tocar no percurso e 

nem nas participantes. As participantes poderiam contar apenas com a orientação do 

próprio corpo com a finalidade de ir ao encontro da surpresa. Isso ocorreu, pois “o nexo 

conceitual a ser apropriado pelos estudantes, nesta situação desencadeadora de 

atividade, é a percepção da necessidade de coordenadas [orientações] para localizar 

objetos no espaço” (MOURA; MOURA; ARAUJO; CEDRO, 2019, p. 15). E também, 

aprender a seguir as orientações indicadas pelo grupo. Na figura 3 vemos dois 

momentos diferentes do percurso realizado por uma das professoras e as outras 

indicando as orientações. 
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Figura 19 - Realizando o percurso 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

As professoras 1 e 2 a todo o momento se sentiam inseguras e com receios da 

locomoção, inclusive com as orientações, que em alguns momentos eram diferentes. 

Conseguiram chegar até a surpresa e compartilharam (fig. 4) com as outras participantes 

como foi à experiência de passar por todo esse percurso com os olhos vendados, apesar 

de terem visto parte dele antes.  

Figura 20 - Compartilhando a experiência com o percurso 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

Elas perceberam o quanto foi importante a orientação dada pelas professoras auxiliares 

e a orientação do próprio corpo. A professora 1 conseguiu chegar primeiro na surpresa, 

disse que não teve muitas dificuldades e que “na verdade nem parecia que eu estava 

nesta sala, eu tive que me abaixar, passar por cima, me senti em outro lugar”. Na 

verdade, ampliamos os obstáculos após as professoras terem seus olhos vendados, para 

que fosse importante seguir a orientação e não a memória de como estavam os 

obstáculos. Entretanto, a professora 2 disse:  
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Eu sou canhota e tenho dificuldades com direita e esquerda. Outra questão 
seria quando me pediram para levantar o pé mais alto, mas qual a altura 
certa? Se é um pouco alto, ou é muito alto. Seria legal se falassem: levanta o 
pé cinco centímetros, ai teria uma noção melhor de altura, na verdade 
precisava de uma medida. 

Sobre isso, Lopes, Marco e Roos (2018, p. 5) explicam que “primeiro ponto de referência 

da criança na percepção do espaço, na compreensão e visualização das formas é seu 

próprio corpo. Ela constrói a noção do que é grande, pequeno, mais, menos, maior, 

menor, etc”. Notamos que, apesar das professoras trabalharem algumas dessas noções 

em sala de aula, não organizavam como ação que trabalhava conceitos geométricos. As 

participantes levantaram a questão da comunicação e da aprendizagem de coordenadas 

que fazem sentido quando relacionamos com a localização. Perceberam a necessidade 

de trabalhar com as crianças essas coordenadas em diferentes situações. 

Enquanto compartilhavam a experiência perguntamos: o que vocês acharam mais 

difícil? A professora 1 respondeu “passar por cima, onde exatamente está obstáculo”.  

A professora 2 concordou. As professoras colaboradoras que indicavam as coordenadas 

também comentaram sobre a experiência e as dificuldades que tiveram em alguns 

momentos de comunicar essas coordenadas referentes a localização. 

Para avaliar a apropriação do conhecimento fizemos várias perguntas, por exemplo: 

Como seria a representação do movimento de localização inicial e final? Algumas 

responderam que seria à direita, à esquerda e outras que seria em cima, embaixo, ali, 

pra lá ou para cá. Assim surgiu a seguinte questão: Se a pessoa ou a criança tem 

problemas com relação a lateralidade, não iria conseguir fazer este percurso? Após 

discussões sobre essa questão da localização e da relação disso com lateralidade 

chegamos à conclusão que por esse motivo é importante propor às crianças situações e 

brincadeiras que desenvolvam essas necessidades de organizar e saber trabalhar com 

essas coordenadas. Ressaltamos que esse processo é fundamental para que as crianças 

desenvolvam a capacidade de estabelecer pontos de referências em seu entorno, bem 

como a de se situar no espaço (LOPES, MARCO E ROOS, 2018). 

Perguntamos se tiveram alguma estratégia para chegar até a surpresa, uma professora 

levantou e mostrou o comportamento da professora 1 ao se movimentar pelos 

percursos, e disse: “Percebi que ela não andava muito rápido, vi a medida dos passos e 

falava mais tantos passos e assim por diante.” Notamos que a professora estabeleceu 
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uma organização entre os passos da participante com as coordenadas que apontava 

para a professora 1. 

A partir dessa discussão pedimos que respondessem quais foram os conceitos 

matemáticos que foram trabalhados durante a caça-surpresa e quais tipos de noções 

foram construídas. Em resposta as estas perguntas disseram que foi “o espaço, e, por 

conseguinte a localização”. Explicamos que a localização é um dos primeiros conceitos 

geométricos que se é desejável que se trabalhe com as crianças da Educação Infantil e 

que é importante para a apropriação de outros conceitos geométricos. O primeiro 

contato das crianças com o espaço é a localização, a localização das crianças e dos 

objetos no espaço.  

Assim, quando pedimos as crianças para abaixar, levantar, se colocar dentro ou fora, 

que são outros conceitos, também nos referimos à localização do sujeito no espaço.  Isso 

foi revelado ser trabalhado na Educação Infantil, porém de forma não intencional, não 

direcionando para a matemática, neste caso, aos conceitos geométricos. Esses conceitos 

são trabalhados com as crianças a partir de geometria sensorial, na qual elas precisam 

estabelecer relações com o espaço (MOURA; MOURA, 2001) 

Em relação às noções que foram construídas, as professoras responderam que a 

lateralidade e o sentido foram os principais. A partir disso, explicitamos que seria 

importante para os professores da Educação Infantil explorar esses movimentos com as 

crianças “na busca pela superação do ensino pautado exclusivamente na identificação 

de formas geométricas e suas propriedades” (MOURA; MOURA; ARAUJO; CEDRO, 2019, 

p. 5), para que elas descrevam e detalhem da sua maneira os lugares, que sejam 

estimuladas a desenvolver noções de lateralidade, localização, direcionamento e 

sentido.  

Lopes, Marco e Roos (2018) incentivam à importância de fazer representações gráficas 

do que está sendo visualizado no espaço, e de criar tarefas para as crianças se 

localizarem a partir de um plano pré-estabelecido. Isso seria um complemento para essa 

oficina realizada, pois trabalharia o movimento de composições e decomposições de 

formas geométricas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O propósito principal deste artigo foi analisar essa experiência sobre conceitos 

geométricos identificados em situações de localização e movimento, realizada com 

professores da educação infantil da rede pública municipal de ensino no âmbito na 

formação de professores. Enfim, chegamos à conclusão que o ponto de partida da 

criança é por meio de uma geometria sensorial, da sua percepção do espaço, da 

visualização dos objetos, isto é, a partir das assimilações sensoriais. Moura (2017, p. 98) 

afirma que “um ensino assim organizado significa o controle consciente da própria ação 

e, portanto, maior possibilidade de desenvolvimento de quem a realiza, no caso o 

professor”, isso indica que o professor também é sujeito na atividade de ensino e de 

aprendizagem.  

A ação também possibilitou trabalhar com a noção do que é grande, distinguindo do 

pequeno, do que é mais ou menos e do que é maior ou menor e fez com que os 

professores percebessem a importância de estarem atentos às coordenadas, 

identificadas como orientações dadas e às diferentes maneiras de representarem os 

movimentos. Acreditamos que a ação caça-surpresa criou condições para que os 

participantes entrassem em atividade e pensassem em suas ações de ensino na 

Educação Infantil, atribuindo intencionalidade ao seu fazer pedagógico. 
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Resumo 

Este artigo visa apresentar dados de uma iniciação científica e busca realizar um 
levantamento de ações de ensino, pesquisa e extensão do grupo de pesquisa Grupem e 
sua influência na formação de professores que ensinam matemática a partir de práticas 
desenvolvidas no Laboratório de Ensino de Matemática do Instituto Federal do Espírito 
Santo (IFES), Campus Vitória. Realizamos um levantamento documental de relatórios de 
pesquisa e de extensão apresentados nas instâncias superiores pelas coordenadoras do 
grupo. Destacamos aspectos relacionados ao ensino de matemática, formação de 
professores, com o desenvolvimento de diferentes oficinas, cursos, desenvolvimento de 
práticas em iniciação científica, propiciando diferentes momentos de reflexão e 
mostrando a necessidade e importância do uso do laboratório para necessidades 
educacionais e pedagógicas na formação inicial e continuada de professores que 
ensinam matemática. 
Palavras-chave: Laboratório de Ensino de Matemática, Formação inicial de professores que 
ensinam matemática, Educação Matemática. 
1. INTRODUÇÃO 

Um Laboratório de Ensino de matemática (LEM) é muito importante para o processo 

de formação de professores. O ambiente tem se constituído um espaço de formação, 

propiciando aos professores momentos de reflexão e socialização de ideias, além de 

propiciar o desenvolvimento de práticas pedagógicas que auxiliam no processo de 

ensino de matemática. Lorenzato (2006) destaca que mais que um depósito de 

materiais, sala de aula, biblioteca ou museu de matemática, o LEM é o lugar da escola 

onde os professores estão empenhados em tornar a matemática mais compreensível 

aos alunos, é um espaço tanto para facilitar, tanto ao aluno como ao professor, 

questionar, conjecturar, procurar, experimentar, analisar e concluir. Assim, temos a 

importância do espaço para o desenvolvimento de cursos, oficinas, atividades didáticas, 

que propiciaram aos alunos e professores (internos e externos) um maior 

desenvolvimento e compreensão de matemática e as práticas pedagógicas relacionadas 

a ela. 
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O laboratório de matemática, conforme investigou Turrioni (2004), tem se mostrado 

importante na formação inicial. A autora também destaca como este pode ser usado 

para o desenvolvimento profissional e para a formação do professor pesquisador, por 

meio do desenvolvimento de atividades como projetos de pesquisa, fazendo a interação 

de futuros professores e professores experientes para interagirem e aprenderem juntos. 

Efetivamente, um Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) é um ambiente voltado 

para a organização, estruturação, planejamento, pensamento e desenvolvimento do 

saber matemático. É dentro deste ambiente, que os professores, licenciandos, 

pesquisadores, alunos, vão desenvolver suas ideias, pensamentos e fazer com que a 

prática e o ensino de matemática aconteçam de forma a despertar o interesse não só 

dos alunos, mas também dos professores e daqueles que são atingidos pelas diferentes 

ideias e pensamentos que são desenvolvidas dentro do ambiente. 

Assim, destacamos a importância do uso do Laboratório de Ensino de Matemática 

(LEM) do IFES Campus Vitória para o desenvolvimento de práticas pedagógicas em 

matemática para os alunos da instituição, da formação e capacitação de professores que 

se encontram dentro e fora da instituição, além do desenvolvimento de oficinas, cursos 

e pesquisa científica, desenvolvidas pelo grupo de pesquisa Grupem, que fazem com 

que as práticas e ações pedagógicas em matemática sejam ampliadas e assim haja ações 

efetivamente voltadas para o desenvolvimento dos alunos, dos professores e dos 

pesquisadores, que tem o espaço como uma forma de desenvolver suas produções e 

ideias científicas, realização de leituras e debates, além de propiciar e dinamizar o uso 

do espaço. O Grupem é um grupo de pesquisa que vislumbra o estudo de práticas 

pedagógicas voltadas para o desenvolvimento do ensino de matemática. Há 

aproximadamente dois anos, o grupo se empenha no estudo da Teoria Histórico-

Cultural, pelo estudo da Atividade Orientadora de Ensino (AOE) e também de Situações 

Desencadeadoras de Aprendizagem (SDA).  

Dentro do LEM, temos por objetivo o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

voltadas ao desenvolvimento do processo de aprendizagem e formação daqueles que 

participam e integram as ações desenvolvidas: “Essas ações evidenciaram um ambiente 
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favorecedor de práticas pedagógicas intencionais que envolvem tanto o processo de 

aprendizagem e de formação dos participantes”. 

O LEM é um espaço propício ao desenvolvimento do professor enquanto educador 

matemático, o qual conforme Moura (2000, p. 18), é visto como “aquele que toma o 

conhecimento matemática como um projeto humano e procura todos os meios de fazer 

com que seus educandos adquiram este conhecimento por meio de situações de ensino 

onde quer que a matemática possa estar”. Desta maneira, vemos a importância do 

espaço para o desenvolvimento da matemática e a compreensão da formação humana 

da matemática. Segundo Moura, o professor se forma em ações conjuntas com outros 

professores, interagindo e movidos por motivos individuais e coletivos. Baseando-se 

nesses pressupostos, observa-se a necessidade da formação de professores nos mais 

diferentes níveis de ensino. 

Buscamos por meio dos levantamentos e das análises, identificar diferentes 

aspectos relacionados ao trabalho docente e da produção cultural humana dentro do 

ambiente escolar. Dentro deste ambiente, observamos muito o conceito de mediação, 

que se apoia sobre instrumentos materiais e simbólicos. A mediação para o professor, 

ocorrerá por meio das atividades de ensino. Segundo Moura (2000) observamos que 

a atividade de ensino [...] é do sujeito, é problema, desencadeia uma busca 
de solução, permite um avanço do conhecimento deste sujeito por meio do 
processo de análise e síntese e lhe permite desenvolver a capacidade de lidar 
com outros conhecimentos a partir dos conhecimentos que vai adquirindo à 
medida que desenvolve sua capacidade de resolver problemas. A atividade é 
desse modo um elemento de formação do aluno e do professor. Um se 
modifica ao trocar significados; o outro, a partir da criação de novas 
ferramentas para favorecer a aprendizagem, revê objetivos educacionais, 
conteúdos e estratégias de ensino num processo contínuo de avaliação de 
seu trabalho (MOURA, 2000, p. 35) 

 Desta forma, observamos a importância do espaço do LEM para o 

desenvolvimento de ações que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão, fazendo 

assim que durante o processo de iniciação científica pudéssemos observar e analisar a 

importância desse espaço para o desenvolvimento de diferentes ações envolvendo 

diferentes públicos e valorizando a formação de professores dentro do espaço, por meio 

do desenvolvimento de diferentes práticas.  

Este artigo visa apresentar dados de uma análise de informações e dados e busca 

realizar um levantamento de ações de ensino, pesquisa e extensão do xxxxx e sua 
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influência na formação de professores que ensinam matemática a partir de práticas 

desenvolvidas no LEM do IFES Campus Vitória. Assim, organizamos o presente trabalho 

com uma breve contextualização da história do Laboratório de Ensino de Matemática. 

Na sequência, trazemos algumas ações que foram desenvolvidas dentro do LEM no 

período de 2016-2018.  

2. LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA (LEM) – IFES CAMPUS VITÓRIA 

A história do Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) do IFES Campus Vitória 

chega a seus aproximados trinta anos, voltados para o ensino de matemática e 

desenvolvimento de práticas pedagógicas. O LEM tem seu projeto de fundação 

instituído em 30 de agosto de 1989, e foi idealizado por um grupo de professores de 

matemática, na então Escola Técnica Federal do Espírito Santo (ETFES). O projeto do 

Laboratório, segundo relatos, já era um desejo dos professores desde a década de 1970, 

mas foi somente em 1989, com o desenvolvimento de um evento chamado de IX 

Encontro Nacional de Professores de Matemática das Escolas Técnicas Federais (IX 

Enconam), que ocorreu em Vitória, que a direção da então ETFES, se comprometeu a 

ceder um espaço para a construção do laboratório. Tendo em vista que o projeto de 

implementação ocorreu no ano de 1989, mas foi somente no ano de 1991 efetivamente, 

que o LEM começa a funcionar em local próprio. 

Durante o período de existência do LEM, Sá e Silva (2014) separam a sua história em 

três fases: a primeira fase, que compreende entre os anos de 1990-1996, o laboratório 

é um espaço utilizado para a produção de material didático e para realização de aulas 

de matemática com as turmas da instituição. A segunda fase compreende o período de 

1996-2007, o LEM passou a ser um espaço voltado para os professores ministrarem suas 

aulas, desenvolverem atividades sempre que necessário, passou a contar com um 

arquivo dos materiais que foram produzidos e muitos professores passaram a utilizar o 

espaço para o planejamento de suas aulas. 

A última fase, que tem início no ano de 2008 e tem em sua história uma grande 

importância. Neste ano, o curso de Licenciatura em Matemática é implementado, e o 

espaço passa a ser utilizado pelos professores para a realização de suas aulas, pelos 

licenciandos para estudarem, terem aulas mais dinâmicas, interativas, com uso de 

materiais manipulativos, criação e uso de jogos matemáticos, para realização de 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

428 

oficinas, cursos, minicursos, uso pelos grupos de pesquisa, para reuniões, 

planejamentos de atividades e reflexão do trabalho escolar.  

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho, tivemos como base a análise de dados, 

relatórios e relatos relacionados ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e de 

extensão, que envolveram oficinas, iniciações científicas, cursos e minicursos que foram 

desenvolvidos pelo Grupem durante os últimos três anos (2016-2018), além da análise 

de dados relacionados a produção científica dos licenciandos e mestrandos que 

integram o grupo.  

Por meio da análise realizamos uma abordagem com foco no desenvolvimento de 

ações e práticas pedagógicas dentro do espaço, tanto pelos professores de matemática 

da instituição, aos alunos dos cursos técnicos, licenciados e pelo Grupem, que vem 

utilizando o espaço para o desenvolvimento de reuniões, planejamentos de atividades 

diversas, com foco no ensino de matemática para os diferentes ciclos escolares e 

também na formação de professores.  

4. O USO DO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E AS AÇÕES DE PESQUISA, ENSINO E 

EXTENSÃO 

O grupo de estudos tem voltado a sua linha de estudos teóricos, desde o ano de 

2016, na Perspectiva Histórico-Cultural. De acordo com aquilo que temos aprendido, 

lido e trabalhado nas reuniões do grupo de pesquisa, temos fundamentado trabalhos 

acadêmicos como artigos e relatos de experiência nos diferentes referencias teóricos 

que a perspectiva nos apresenta, e além de termos vivenciado momentos de reflexões 

a respeito das ideias em que a perspectiva nos apresenta, como participação em 

seminários, colóquios, desenvolvimento de rodas de conversa, reuniões através de 

videoconferência, o que faz com que o aprendizado seja reforçado e melhorado a cada 

dia. 

Muitas foram as atividades desenvolvidas pelo Grupem dentro do Laboratório de 

Ensino de Matemática (LEM). Neste trabalho, abordaremos as ações gerais que foram 

desenvolvidas pelo grupo nos últimos anos dentro do espaço, os cursos, rodas de 

conversa e artigos que foram escritos nos últimos anos. 
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4.1. DADOS DE AÇÕES DE EXTENSÃO 

O quadro 1 apresenta dados referentes ao projeto de extensão intitulado 

“FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA DO IFES”, foram 

levantados a partir dos relatórios semestrais enviados pelas coordenadoras desde o ano 

de 2016. Este projeto tem previsão de término em julho de 2019. 

Quadro 1 – Ações de extensão do GRUPEM 

Fonte: Dados analisados pelo autor 

Por meio deste quadro, abordamos as principais atividades que foram no que se 

refere a participação em eventos, produção acadêmica, desenvolvimento de atividades 

voltadas para a formação e a capacitação de professores e o público que foi atendido e 

beneficiado pelas práticas em que os licenciandos e mestrandos puderam desenvolver 

e propiciar ao público interno e ao público externo (oriundos de outras instituições 

educacionais) quanto as práticas pedagógicas em matemática. 

Destacamos o uso do LEM para o desenvolvimento de importantes trabalhos, 

reafirmando a importância do espaço, do grupo e da presença dos mestrandos para o 

desenvolvimento de seus trabalhos, pesquisas, qualificações, com o desenvolvimento 

de projetos e material científico, que apresentam importantes resultados para o ensino 

da matemática, e que foram alvos de apresentações em diferentes eventos voltados 

para a educação no Brasil.  

O Grupem tem contribuído para os mestrandos, de forma a orientá-los e fazê-los 

crescerem academicamente, pois o espaço tem sido utilizado para a execução e o 

debate de suas pesquisas, de forma a propiciar diferentes orientações e possibilidades. 

 

 PERÍODO 

1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 

22/08/2016 a 

22/02/2017 

23/02/2017 a 

22/08/2017 

23/08/2017 a 

22/02/2018 

23/02/2018 a 

22/08/2018 

 

Partici

pantes 

Alunos do IFES 75 75 70  26 

Professores do IFES  03 03  05  03 

Alunos - Pb. externo  120  120  120  - 

Professores-Pb. externo  30 30  30  10 

Oficinas 11  04 11  - 

Cursos 01  01  01 01  

Mini-cursos 01  02 01  01 

Rodas de conversa 03  01 01  - 

Apresentações em eventos -  06  11 17  

Artigos 04 03 03 - 
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Não se constitui como um espaço formativo só para os mestrandos, mas para os 

licenciandos que participam do processo de iniciação científica, para os orientadores e 

para o público interno e externo que tem participado e corroborado para o 

desenvolvimento das diferentes modalidades. Os alunos de iniciação científica têm 

participado ativamente do processo de elaboração de material didático, relatos de 

experiência e tem participado e observado o desenvolvimento de cursos e minicursos. 

Temos estudado o conhecimento teórico a respeito da Perspectiva Histórico-Cultural, 

inclusive com a presença de professores convidados. 

Destacamos a importância do público externo, pois, durante o desenvolvimento das 

diferentes ações, tem-se notado um maior interesse. O espaço do LEM tem sido um 

ambiente formativo e tem propiciado ao público participante, momentos de reflexão e 

aprendizado daquilo que se refere as práticas pedagógicas e o ensino de matemática. 

Destacamos a discussão sobre a Atividade de Ensino que Moura (2000) destaca. 

4.2. DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

Durante os últimos anos, o grupo desenvolveu e planejou alguns cursos voltados 

para a formação e capacitação de professores, desenvolvendo por meio destes, 

estratégias e formas de desenvolver o ensino de matemática nas escolas. O público-alvo 

destes cursos foram professores que atuavam na rede pública de ensino, desde a 

educação infantil, passando pelos anos inicias (Ensino Fundamental I) e chegando até 

aos anos finais (Ensino Fundamental II). O quadro a seguir, apresenta os cursos 

desenvolvidos e suas respectivas temáticas. 

Quadro 2 – Cursos desenvolvidos pelo GRUPEM no LEM 

  
Cursos 

  
Ano 

  
I 

  
P 

  
C 

  
Tema / Nível de ensino 

Redescobrindo frações e seus 
significados 

2016 154 22 22 Fundamental: estudo e apropriação das 
ideias de fração. 

Multiplicação e divisão no 
ensino fundamental 

2017 542 26 24 Fundamental: diferentes abordagens a 
respeito do estudo de multiplicação e 

divisão. 

Ensino de matemática para a 
Educação Infantil 

2018 179 26  24 Infantil: formas de se abordar e ensinar 
matemática para crianças da Educação 

Infantil. 

I = Inscritos, P = Participantes e C = Concluintes 

Fonte: Dados analisados pelo autor 
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 Os cursos foram desenvolvidos por licenciandos e mestrandos e muitas foram as 

experiências vivenciadas e relatas pelos participantes dos cursos, que fizeram do LEM 

um espaço formativo e de construção de ideias e opiniões. As temáticas abordadas pelos 

cursos envolvem as diferentes áreas dentro da matemática, como a geometria, a álgebra 

e abordagem de grandezas e medidas. Para participar dos cursos, era necessário que os 

professores respondessem a um formulário, que foi elaborado pelos organizadores dos 

cursos. Era requisito básico, que os professores atuassem na rede pública de ensino, 

para assim poderem desenvolver em suas salas de aula e escolas, aquilo que era 

abordado dentro dos cursos, possibilitando assim um espaço formativo aos professores 

que participavam dos cursos (LORENZATO, 2006) . 

 Dentro dos cursos que foram ministrados, destacaremos dois cursos: em 2017, 

o curso “Multiplicação e divisão no ensino fundamental”, e em 2018, o curso “Ensino de 

matemática para a educação infantil”. O primeiro curso foi desenvolvido com o objetivo 

de desenvolver conhecimentos de multiplicação e divisão nos anos iniciais do ensino 

fundamental, sob a perspectiva Histórico-Cultural. O curso contou com 542 inscrições, 

tendo 26 inscrições selecionadas, e ao final, 24 concluintes. O projeto é parte de uma 

pesquisa denominados “Estudos de multiplicação e divisão em formação continuada de 

professores dos anos iniciais”, que foi desenvolvido por Cerqueira. 

 O segundo curso, foi desenvolvido recentemente e teve como título “Ensino de 

matemática para a educação infantil”. O curso foi desenvolvido por meio de ações 

presenciais, que propiciaram aos professores participantes, a reflexão e o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas para o ensino de matemática na educação 

infantil. O curso contou com 179 inscrições, dentre elas, 26 foram selecionadas para a 

realização do curso. O espaço do LEM possibilitou aos professores da educação infantil 

o desenvolvimento de ideias matemáticas e de práticas pedagógicas relacionadas ao 

ensino.Os cursos envolveram a tríade ensino, pesquisa e extensão, que é muito 

valorizada dentro do grupo de pesquisa, e envolveu mestrandos e licenciandos no 

desenvolvimento e na execução dos mesmos. O objetivo principal com o 

desenvolvimento dos cursos foi a promoção de uma formação continuada, que 

propiciou aos participantes um aprendizado conjunto quanto ao que estava sendo 
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abordado e também de aspectos relacionados a práticas pedagógicas voltadas para o 

ensino de matemática. 

4.3. RODAS DE CONVERSA 

Dentre algumas ações desenvolvidas pelo grupo dentro do espaço do LEM, as rodas 

de conversa propiciaram abordagens relacionadas ao contexto do ensino de matemática 

e daquilo que estamos estudando e abordando nos últimos anos, como o estudo da 

perspectiva histórico-cultural. No quadro a seguir, temos as principais rodas de conversa 

que foram desenvolvidas dentro do LEM e seus principais participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Rodas de conversa desenvolvidas no LEM pelo Grupem 

Roda de conversa Ano Participantes 

Roda de conversa com 
professores que ensinam 
matemática: “10 anos de GEEM-
ES” 

2016 Participantes do GEEM-ES, com integrantes da UFES e IFES, 
para discutir a formação continuada de professoras que 
ensinam matemática nos anos iniciais 

Atividade orientadora de Ensino 
de Matemática nos anos iniciais 

2016 Prof.ª Dr.ª Anemari R. Luersen V. Lopes da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), com professoras que 
ensinam matemática para os anos iniciais e que 
participavam de um curso de extensão sobre Frações e seus 
significados. 

Pesquisas e atividade 
orientadora de ensino 

2016 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura (USP) para falar um 
pouco a respeito da Teoria Histórico-Cultural e, em especial 
a Atividade Orientadora de Ensino para licenciandos, 
professores e mestrandos. 
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Aprendizagens da docência e o 
PIBID 

2017 Prof.ª Dr.ª Vânia Maria Pereira dos Santos-Wagner 
(PPGE/UFES) para ações de formação dos licenciandos para 
atuação em escolas públicas 

Teoria Histórico-Cultural 2017 Prof.ª Dr.ª Vanessa Dias Moretti trazendo contribuições da 
abordagem Histórico-Cultural para a formação de 
professores. 

Fonte: Dados analisados pelo autor 

 Nos últimos anos, o grupo tem se dedicado a estudar as abordagens da 

perspectiva Histórico-Cultural. Alguns convidados que participaram deste momento, 

tem ampla participação dentro dos estudos relacionados a essa perspectiva e suas 

abordagens em relação aos estudos e práticas pedagógicas em educação matemática.  

 As rodas de conversa desenvolvidas dentro do LEM, propiciaram aos licenciandos 

e mestrandos momentos muito importantes para a troca de informações, 

conhecimentos, estudos e embasamentos teóricos, além de propiciar aos mesmos uma 

formação inicial e continuada, com relação aos aspectos que foram abordados dentro 

de cada uma das rodas de conversas e dos pressupostos teóricos que já vem sido 

estudados. 

4.4. TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAS INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

O grupo tem desenvolvido dentro do LEM, ações relacionadas a iniciação científica 

com licenciandos da Matemática, desenvolvimento de estudos relacionadas a 

perspectiva Histórico-Cultural e a formação de professores. Nos últimos anos, muitas 

foram as produções de artigos e relatos de experiências para que fossem apresentados 

dentro dos eventos relacionados a educação matemática. No quadro a seguir, 

observamos as temáticas das IC que foram desenvolvidas nos últimos anos. 

Quadro 4 – Trabalhos de iniciação científica 

Ano Artigos Títulos Autores 

  
  
  
 

2016 

  
  
  
 

04 

“Transformações geométricas em mosaicos e formação docente.” L. S. O. L 

“Laboratório de matemática do Ifes/Vitória: atividades, reflexões e 
formação de professores.” 

A. W. S 

“Formação docente e o processo de ensino e aprendizagem de geometria 
com uso de dobraduras.” 

J. H. S 

“Conhecimentos docentes de licenciandos de matemática no contexto 
do Pibid.” 

M. S. S 

  
  

2017 

  
  

03 

“Mosaicos e pavimentação no plano: diferenciações e usos de materiais 
manipuláveis.” 

T. J. S 

“Materiais manipuláveis e suas contribuições na construção de conceitos 
de geometria.” 

T. J. S 
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“Formação inicial de professores de matemática em ações no  
LEM: reflexões e aprendizagens.” 

A. W. S 

Fonte: Dados analisados pelo autor 

 Para o desenvolvimento dos trabalhos de iniciação científica, destacamos a 

importância do LEM como um espaço formativo e de auxílio para o desenvolvimento 

das ideias e projetos que estão inseridos dentro destas produções escritas (LORENZATO, 

2006). Os trabalhos abordam o ensino de matemática nos diferentes níveis de ensino, 

trazendo assim reflexões e abordagens do ensino de matemática em sala de aula, o uso 

de materiais manipulativos, trazendo a nossa realidade, diferentes modos em que a 

matemática pode ser abordada, e utilizando o LEM como um espaço de experiências, de 

desenvolvimento de práticas que ajudam no desenvolvimento de matemática. Dentre 

os vários trabalhos desenvolvidos, alguns estão sendo projetos-base para o 

desenvolvimento de TCCs e isso tem propiciado aos licenciandos uma formação inicial e 

o desenvolvimento de ideias relacionadas ao ensino de matemática. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destacamos neste artigo, a importância e a história do LEM do IFES Campus Vitória, 

que completa 30 anos neste ano. Mostramos o uso do LEM como um espaço formativo, 

construtor de opiniões, e de diferentes ideias, projetos e ações para propiciar o ensino 

de matemática. Ressaltamos a importância do desenvolvimento de cursos e minicursos 

para a formação de professores, que interagiram e saíram com novas ideias e projetos 

para serem desenvolvidos em sala de aula. Os licenciandos e mestrandos têm feito do 

espaço, um ambiente cada vez mais acolhedor, possibilitando o envolvimento do 

público externo, levando assim diferentes ideias e práticas pedagógicas em matemática 

para suas salas de aula e escolas. O LEM possibilitou ao grupo de pesquisa, o 

desenvolvimento de um vasto material, fazendo assim que muitos trabalhos, momentos 

formativos e projetos fossem desenvolvidos e executados dentro do ambiente. O espaço 

é muito importante para licenciandos, professores, mestrandos, que utilizam o espaço 

e o tornam o ambiente formador de ideias e opiniões. 
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RESUMO 
O presente artigo tem como finalidade apresentar resultados parciais em compreender e pesquisar o 
ensino de operação de adição para o ensino e aprendizagem para crianças com o Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). Esta pesquisa, que está em andamento, teve como  precursor o professor Lourenço 
Gonçalves Júnior, através da disciplina de Teoria dos Números , do curso de Licenciatura em Matemática 
do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).  Buscando ter êxito através da mediação pedagógica como 
processo de significação e intenção da apropriação e desenvolvimento cultural do sujeito. Por isso, 
escolhemos a perspectiva histórico-cultural, pois tem distinção por conceituar que o desenvolvimento 
humano se dá em um processo de desenvolvimento cultural, em uma dialética entre o biológico e o social. 
Com isso, o objeto de estudo se constitui e se desenvolve nas condições concretas de vida, a partir das 
relações e interações que lhes são propiciadas nos processos mediados. A metodologia se trata de uma 
pesquisa qualitativa de caráter de revisão bibliográfica cujas fontes de pesquisas foram livros, sites e 
artigos científicos antigos e atuais. Apesar das pesquisas terem crescido sobre a inclusão do autismo, 
ainda há uma escassez de pesquisas correlacionando com o ensino de operações matemáticas com as 
mesmas. 
Palavras-chave:  Transtorno Espectro Autista (TEA); operação de adição; perspectiva histórico-cultural. 

INTRODUÇÃO 

A Educação Inclusiva é um dos grandes desafios para quem trabalha na área de 

Educação. Sabemos o quanto a nossa sociedade possui um comportamento 

individualista e competitivo, segregando principalmente aqueles que possuem algum 

tipo de deficiência ou síndrome ou outros tipos de transtornos. 

Apesar da inclusão ser um assunto atualmente comentado no âmbito educacional, ainda 

existe uma leviandade na formação de professores sobre o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), conhecido como autismo. São poucas as informações, não sendo em 

muitos casos, o suficiente para identificar e reconhecer as características de um autista. 

Este artigo visa à temática da educação inclusiva abordando sobre operação de adição 

para crianças com autismo que vem sendo discutido no ambiente escolar. A criança com 

autismo apresenta uma série de limitações no processo de aprendizagem. Nesta 

pesquisaa intenção principal que este aluno se aproprie dos conceitos matemáticos, 
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além um desenvolvimento cultural e social, tudo isso por meio de uma mediação 

pedagógica. 

É uma temática importante, pois se trata de um projeto de inclusão dos autistas no 

cenário escolar e no âmbito educacional, fazendo com que o ensino de matemática para 

essa crianças aconteçam de forma satisfatória, importando metodologias viáveis e 

aplicáveis dentro das situações de sala de aula. 

É na escola em que os alunos convivem e desenvolvem as principais noções de 

matemática, cabendo ao professor a responsabilidade e o desenvolvimento de 

estratégias ou atividades que possibilitem a apropriação e o desenvolvimento de 

operações de adição, sendo meio de atividades dinâmicas, jogos, uso de recursos 

tecnológicos ou materiais manipulativos.  

A importância da atividade principal para a vida da criança não reside no 
tempo em que ela passa realizando essa atividade, mas sim o fato de que é 
por meio dela que são produzidos novas formas de comportamento; é por 
meio da atividade principal que se dá o seu desenvolvimento histórico, a 
formação das funções psíquicas superiores.(LEONTIEV,1991b. MOURA, 2016, 
p.132).  

A pesquisa realizada é qualitativa de caráter bibliográfico. Não estamos preocupados 

com os dados em si, mas sim, a compreensão de  grupo social, neste caso, os autistas. 

Por isso estamos tendo o cuidado com os aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, compreendendo as relações do público alvo com as questões 

matemáticas, pois ainda estamos tratando de uma pesquisa com resultados parciais que 

não foi aplicada. 

Para isso, nos apoiamos na perspectiva histórico-cultural, tendo como expoente os 

estudos de Vigostski. Por sua importância em acreditar que o processo de humanização, 

em que o sujeito, o autista, possa se desenvolver nas condições concretas de vida, 

através das relações e interações que lhes são propiciadas pelos processos  mediados. 

Enfim, temos expectativas que através das questões levantadas, possamos refletir sobre 

a inclusão do contexto escolar e matemático, além de promover uma pesquisa ainda 

que não finalizada, mas com o objetivo  de compreender e pesquisar o ensino de 

operação de adição para o ensino e aprendizagem  com crianças com autismo. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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Compreendendo o autismo 

O autismo é uma síndrome definida por alterações presentes desde idades muito 

precoces, tipicamente antes dos três anos de idade, e que se caracteriza sempre por 

desvios qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da imaginação. 

Historicamente, o autismo foi enunciado pela primeira vez, em 1943, por um médico 

austríaco chamado Leo Kanner através de um artigo escrito, originalmente em inglês 

“Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo”, onde ele descreve onze casos relacionados 

ao autismo.  

Em 1944, foi a vez de Hans Asperger, um médico de nacionalidade também austríaca,  

que escreve um outro artigo com o título “Psicopatologia Autística da Infância”, onde 

através deste artigo, Asperger descreve crianças semelhantes as que foram descritas por 

Kanner. Atualmente, a identificação do autismo é atribuída tanto a Kanner, como a 

Asperger. 

No Brasil, conforme MELLO et al (2013), o autismo é conhecido, devido a complexidade 

em estudar e saber como e quais atitudes se devem tomar com o portador desta 

necessidade especial, mediante a falta de informações. A classe social em que estão 

inseridos e a realidade de cada espectro do sujeito autista, ou seja, sendo leve, 

moderado ou grave, em que isso requer como afirma Mello que é impossível traçar um 

retrato do autismo no Brasil. É necessário olhar para o autismo de uma forma especial 

e individual, pois trata-se de uma deficiência de diagnóstico complexo e requer uma 

série de acompanhamentos, observações e cuidados médicos. 

Os transtornos de espectro do autismo (TEA) são diagnosticados em números 
cada vez maior e também cada vez mais cedo no Brasil. Pessoas antes nunca 
diagnosticadas, diagnosticadas em idade escolar ou já adultas, agora podem 
ter suas características autísticas detectadas antes dos 18 meses de idade. 
(MELLO et al, 2013). 

 

A manifestação do autismo pode ocorrer desde os primeiros dias de vida, mas na 

maioria dos casos, os pais relatam que a criança passou por um período de bom 

desenvolvimento, antes que os sintomas se manifestassem. Segundo SILVA (2014), 

ainda existem diversas controvérsias para explicação da causa do autismo, até as 

décadas de 60 o autismo era considerado um problema emocional, em que a 
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responsabilidade recaia sobre as mães que eram consideradas distantes e obsessivas, 

dispensando aos filhos cuidados mecanizados. 

Em grande parte dos casos de autismo, os sintomas aparecem nos primeiros 
cinco anos de vida, mas é exatamente ao final do segundo ano que se observa 
um desvio no nível de desenvolvimento esperado para essa idade, onde julga-
se que pode estar associado a algum grau de retardo mental. (SILVA, 2014). 

 

Como o autismo não apresenta diagnóstico e causas de fácil identificação, o tratamento 

é complexo, pois é necessário considerar as características particulares de cada 

indivíduo, que podem se apresentar em diferentes níveis de desenvolvimento, como: a 

capacidade intelectual e o nível de desenvolvimento da linguagem de grau mais 

avançado ao moderado. Alguns fatores são responsáveis por influenciar no 

desenvolvimento do tratamento do autismo como: a idade em que o portador do 

autismo inicia o tratamento; a forma que será feito o tratamento; as características de 

personalidade dos indivíduos e as metodologias que serão usadas, pois os métodos 

variam sua eficácia entre os indivíduos. 

O autismo é um transtorno de desenvolvimento, que compromete em alguns casos as 

habilidades de comunicação e interação social, em vista de um aspecto geral. Neste 

sentido, uma atividade intencional e organizada voltada para o desenvolvimento de 

operações de adição utilizando recursos visuais e um desenvolvimento cultural e social 

em que promova a interação e uma maior aproximação com este público.  

A atividade foi idealizada e adaptada para que o ensino de matemática conjuntamente 

com processo do uso da linguagem em houvesse um maior contato dos autistas com a 

matemática e seus signos, e que os resultados no decorrer do processo possivelmente 

satisfatórios. 

Uma característica do autismo se trata da demonstração anormal de apego por 

determinados objetos. No cotidiano observamos crianças que tem apego por 

determinados brinquedos, outras por animais, por materiais escolares, entre outros 

objetos que fazem parte do dia a dia desses sujeitos. Além disso, gostam de organizar e 

reorganizar estes objetos por várias vezes, demonstrando dessa forma o grande impacto 

do objeto sobre a vida da criança e a importância que o mesmo desenvolve no cotidiano 

dessas crianças, que tem o objeto como forma de distração. 
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No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento 

habitual de sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo é 

como se ela fosse maior do que é na realidade. Como no foco de uma lente 

de aumento, o brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento, 

sob forma condensada, sendo ele mesmo uma grande fonte de 

desenvolvimento. (VIGOTSKI, 1984 p.117) 

O Autismo e a Perspectiva Histórico – Cultural 

Quando a criança  diagnosticada com o Transtorno de Espectro Autista, na maioria das 

vezes é direcionada para organizações em que são destinadas apenas para o perfil 

autista. Nesses espaços, ocorre o atendimento e atenção nas áreas de assistência social, 

educação e saúde, permitindo um acolhimento e acompanhamento. A criança autista 

apresentada a esta situação, e o coletivo onde está posta, ou seja, semelhante a ela 

própria, faz com que haja um não compartilhamento social diferenciado fazendo com 

que exista uma limitada superação das dificuldades em que os critérios de diagnóstico 

apresenta. 

Por isso, a perspectiva histórico-cultural para explicar o processo de humanização do 

sujeito, cuja origem epistemológica está no materialismo histórico-dialético, advindos 

das obras de Marx. Para este autor o contato com o meio natural e o entrelaçamento 

do aspecto individual, no sentindo biológico, com o social, no sentido cultural é 

importante. Como se refere Moura (2016 p.18), “[..] ao se apropriar da cultura e de tudo 

o que a espécie humana desenvolveu - e que está fixado nas formas de expressão 

cultural da sociedade – o homem se torna humano.” 

Como Chiote (2013) diz que desenvolvimento cultural, de acordo com Vigostski (1983), 

é como fundamento no organismo, para o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. O ser humano se desenvolve na medida em que se internaliza a cultura e 

dela se apropria, utilizando signos e instrumentos disponíveis e atuando no meio em 

que está inserido. 

Logo, o desenvolvimento das funções psicológicas das crianças, como o falar, o pensar, 

a memória e entre outros, se constitui na dimensão cultural. A vista disso, a perspectiva 

histórico-cultural indica que devemos situar a criança com o autismo ao meio social. E 

partir daí, como ela é vista na sua singularidade e formada pelo outro sem desvalorizar 
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as suas especificidades, porém contemplando que essa criança como um sujeito que 

pensa, deseja, sente e representa e a forma como ela interage com o outro. 

Como Vigostski (s/d grifo nosso) mostra que a verdadeira trajetória de desenvolvimento 

do pensamento não vai do sentido do pensamento individual para o socializado, e sim 

no processo contrário. E por isso, o processo de mediação, por meio de instrumentos e 

signos são fundamentais para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

O aluno é sujeito ativo no processo de formação e desenvolvimento social, afetivo e 

intelectual. Em relação a isso, o professor cumpre o papel de mediador desse processo 

por meio da linguagem,  com a finalidade de favorecer a inter-relação entre o sujeito, o 

aluno, e o objeto de seu conhecimento, que é o conteúdo escolar.  

 Para esse desenvolvimento dos processos mentais que estão em construção na criança 

ou que ainda não amadureceram, a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é 

considerada um domínio psicológico em constantes transformações, aquilo que a 

criança é capaz de fazer com a ajuda de alguém hoje, ela conseguirá fazer sozinha 

amanhã. É nesse sentido que a brincadeira pode ser considerada um excelente recurso 

a ser usado quando a criança chega à escola, por ser parte essencial de sua natureza, 

podendo favorecer tanto aqueles processos que estão em formação, como outros que 

serão completados. 

Ainda que na educação infantil não tenhamos a apropriação dos conceitos 
científicos pelas crianças, é importante que as situações de ensino sejam 
organizadas[...] Dessa forma, podemos entender que a educação infantil tem 
um nível real de conhecimento, em relação ao ensino fundamental, uma zona 
de desenvolvimento proximal. (MOURA, 2016, p.120). 

Dessa maneira, o ensino é compreendido como uma intervenção e com 

intencionalidade, entendendo os processos intelectuais, sociais  e afetivos da criança, 

objetivando uma construção do conhecimento por parte do mesmo, sendo ele o centro 

do ensino, o sujeito do processo. 

Por isso, em destaque a explicitação de Vigostski (2005) sobre o aspecto da linguagem 

do sujeito, em que linguagem não é apenas o ato de se comunicar, mas uma ferramenta 

do pensamento que encontra sua unidade com o próprio pensamento no significado das 

palavras. Destarte, o trabalho com o significado traz consigo a realização do processo de 
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generalização durante a pretensão da apropriação de conhecimentos por parte do 

aluno. 

Com referência como se trabalhar com os autistas na perspectiva histórico-cultural 

entendemos que o processo de ensino de aprendizagem desse aluno deve considerar, 

necessariamente, uma criteriosa relação de mediação pedagógica, cotidiano e formação 

de conceitos, propiciando a inter-relação das experiências costumeiras no contexto em 

que elas ocorrem para a formação de conceitos, sendo elas acadêmicas ou não, em uma 

internalização consciente do que está sendo vivenciado. 

Assim torna-se necessário analisar como as interações e as práticas 
educativas no espaço/tempo da educação infantil interferem na estruturação 
e organização da criança com Autismo, como sujeito que compartilha as 
práticas culturais desse contexto, observando como as ações dessa criança 
são significadas, deixando de ser atos em si, sem sentido, transformando-se 
na/pela significação de outro em atos para si. (CHIOTE, 2013, p.36). 

 

Por isso, a forma como o professor interage com um aluno autista, na perspectiva 

histórico-cultural, não pode ser desassociada da dimensão afetiva que  causa o 

pensamento da ação deles, inserindo-os no universo dos desejos, das necessidades e 

arbítrio. 

Por se tratar de um aluno com autismo, não há seguridade e prever os avanços quando 

vão se concretizar. A evolução da criança autista não é justificada  no momento em que 

ela realiza a atividade, não é imediato, prevendo também que cada autista tem a sua 

singularidade e especificidades. 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

O objetivo deste estudo é o ensino de adição para alunos autistas como uma prática de 

inclusão tanto no contexto escolar, como também no desenvolvimento cultural e social 

da criança com autismo, com base na perspectiva abordada anteriormente. 

A pesquisa bibliográfica está sendo baseada em contribuições teóricas de vários autores, 

exibidas em artigos, livros, dissertações e sites.  

Pensando nessa perspectiva desenvolveremos a atividade “A loja dos brinquedos”, que 

contará com quatro tipos de brinquedos diferentes: partes de vídeo games (controle), 

carrinhos, bicicletas e bolas. A escolha desses brinquedos foi devido a uma das 
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características bem típicas de uma criança com autismo que é o ato de girar objetos. 

Mas é claro que não podemos generalizar com essas características, pois sabemos que 

cada autista possui sua singularidade, logo ao realizarmos futuramente essa atividade e 

conhecer o sujeito, esta atividade poderá ser modificada, atendendo as especificidades 

do sujeito autista. Como a maioria das pesquisas feita demonstraram que os autistas 

possuem certa obsessão por coisas que giram, como rodas e objetos afins como este. 

Essa fixação se enquadra nos movimentos esteriotipados. Esses objetos podem 

possibilitar uma atividade baseada no bem estar, organização e até concentração. 

Por isso, contaremos em cada parte do cartaz (Quadro 1), com cinco unidades de cada 

brinquedo. Sob a orientação do professor, o autista realizará as operações de adição, de 

acordo com a quantidade de brinquedos que for selecionada pelo orientador. E a, 

A mediação pedagógica deve se orientar para criar zonas de desenvolvimento 
proximal, isto é, se orientar para o futuro, investindo em aprendizagens que, 
embora não estejam consolidadas, estão em processo de maturação. O 
professor precisa, sem desconsiderar as especificidade da criança com 
Autismo, investir nas potencialidades e nas suas possibilidades de interação 
e de constituição como ser social, membro de uma determinada cultura [...]. 
(CHIOTE, 2013, p.48). 
 

A atividade será realizada de forma gradual e o aluno irá realizar as operações com 

auxílio e dos objetos anexados no Quadro 1, que apenas ilustra o que será desenvolvido 

no ambiente escolar  

 

 

 

 

 

Quadro 1: A loja de brinquedos 

A LOJA DOS BRINQUEDOS 

CONTROLES DE VIDEO GAME 

 

 

 

BOLAS 
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BICICLETAS 

 

 

 

 

CARRINHOS 

 

Fonte: Google Imagens 

A atividade consistirá sempre na escolha de dois brinquedos. Como exemplo, podemos 

pegar o controle do vídeo game e os carrinhos. A função do professor será junto ao 

aluno, mediar essa operação de adição. O professor irá enunciar a operação e com o 

auxílio dos objetos do cartaz, o aluno possivelmente realizará a operação matemática. 

Por exemplo: “Comprando três controles de vídeo game e três carrinhos, quantos 

brinquedos eu terei comprado?” Pretende-se que o aluno chegue ao resultado seis, 

através da mediação do professor. 

Logo após a contagem dos objetos, haverá fichas coloridas de acordo com a cor de cada 

brinquedo com números de um a dez, em que com a ajuda do professor fariam uma 

colagem. O Quadro 2 abaixo, retrata o quadro da adição. Observe o quadro da adição 

abaixo, conforme o exemplo enunciado anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Operação de adição  

ADIÇÃO 

 

+ 

 

= 

 

3 + 3 = 6 
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Explicando o que ocorreu no quadro da adição temos que: a primeira ficha (em 

vermelho) equivale ao número de controles de vídeo game, a segunda ficha (em verde) 

equivale ao número de carrinhos e a última fica (em azul), equivale ao resultado obtido 

pelo aluno na realização da operação de adição.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo objetivou a pesquisar e a contribuição sobre o ensino de adição para a prática 

de uma educação matemática inclusiva. Ademais, intencionou uma compreensão  da 

síndrome nomeada como Transtorno de Espectro Autista, com o propósito de 

compreender as necessárias características dessa síndrome e em seguida as análises das 

pesquisas que atuaram com esse assunto correlacionando com a matemática. 

Notamos que com esta pesquisa, que o estudo que aborda esse tema é ainda muito 

escasso, existindo uma carência. Portanto é fundamental novas reflexões que 

investiguem sobre formação de professores em relação à matemática e sua prática de 

mediação com a finalidade de significação e desenvolvimento cultural e social da criança 

com autismo. 

A figura do professor e de seu papel perante a educação é de suma importância para a 

aprendizagem de seus alunos em geral. Entretanto, a prática do ensino com crianças 

autistas, sem desvalorizar a sua formação do professor que proporciona conhecimentos 

matemáticos e diante de uma circunstância de inclusão, no qual cada criança deve ser 

percebida de forma singular. Isto favorece situações fundamentais que façam que o 

sujeito desenvolva seus aspectos sociais com intuito de além da inclusão, vencer as 

barreiras geradas, como o preconceito, e continuar inserido na sociedade. 

Por isso, as mediações ocorridas no cenário escolar que ocorre em diversas ocasiões 

propiciam uma aproximação com outras crianças, promovendo uma socialização e 

possibilitando a coletividade com a criança que tem autismo. E isso, proporciona as 

apropriações tanto do conteúdo matemático como também culturais. 

Esta pesquisa nos possibilitou refletir que há alternativas de como fazer um trabalho 

mediador com intencionalidade no ensino e aprendizagem com crianças autistas. Nas 

descrições apresentadas é nítido que o caminho não é fácil e que às vezes as ações 
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podem gerar o desenvolvimento, mas que alguns caminhos alternativos podem levar a 

avanços significativos. Ou seja, tudo isso é proposto por uma metodologia, de uma 

organização. 
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PRODUÇÕES ACADÊMICAS DE UM GRUPO DE PESQUISA SOBRE O LABORATÓRIO DE 

ENSINO DE MATEMÁTICA DO IFES 
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gabigs413@gmail.com 

Dilza Côco 

dilzacoco@gmail.com 

RESUMO 
O artigo apresenta resultados de pesquisa do tipo levantamento bibliográfico realizado em acervo de 
produções acadêmicas registradas no diretório de grupos de pesquisas da Capes, mais especificamente 
do Grupo de Estudos e Pesquisa em Práticas Pedagógicas (GRUPEM), do Instituto Federal do Espírito Santo 
(Ifes). Tem por objetivo traçar um panorama das produções acadêmicas (artigos) oriundas de ações de 
ensino, pesquisa e extensão realizadas no contexto do Laboratório de Ensino de Matemática (LEM). Para 
isso, foi estabelecido um protocolo de critérios para seleção dos artigos, seguido da leitura completa dos 
textos. As análises sinalizam número de publicações equilibrado que divulgam ações de ensino e de 
formação de professores. As publicações também indicam variadas fontes com predomínio de revistas 
especializadas e de eventos da área de educação matemática.  
Palavras-chave: Levantamento bibliográfico; Laboratório de Ensino Matemático (LEM); Grupo de 
pesquisa. 

1. INTRODUÇÃO 

O laboratório de ensino de matemática (LEM) do Ifes, Campus Vitória, foi criado no ano 

de 1989 com a finalidade de atender demandas internas relacionadas ao ensino de 

matemática. Inicialmente se constituiu como um espaço especializado para aulas de 

matemática desenvolvidas por professores e estudantes da então Escola Técnica Federal 

do Espírito Santo (ETFES). Com o tempo essa finalidade inicial foi se reconfigurando, 

especialmente a partir da criação da rede de Institutos Federais. Nesse novo modelo de 

organização institucional, ações de ensino, pesquisa e extensão passaram a ser metas 

inerentes as atribuições dos Institutos Federais. O início do curso de licenciatura em 

matemática em 2008, e a abertura do curso de Mestrado Profissional em Educação, 

Ciências e Matemática (Educimat) no ano de 2011, também implicaram novas 

necessidades formativas. Esse cenário de mudanças levou o LEM a assumir finalidades 

ampliadas, abrigando variadas ações na área do ensino e da formação de professores.  

Considerando esse novo momento de utilização do LEM, esse artigo visa apresentar 

resultados de levantamento bibliográfico relativo a publicações acadêmicas oriundas de 

ações diversas realizadas por membros do Grupem nesse espaço. Destacamos que 

contemplamos somente publicações da categoria de artigos científicos completos 
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publicados em periódicos com qualis Capes e em anais de eventos locais, nacionais e 

internacionais. Com esse levantamento temos por objetivo traçar um panorama do 

conjunto das produções desenvolvidas pelo grupo e assim conhecer as temáticas mais 

recorrentes, o público envolvido, os periódicos e eventos em que as produções foram 

compartilhadas. Para explorar esse objetivo, organizamos o texto em quatro partes, 

incluindo essa introdução e as considerações finais. Na segunda seção abordamos 

discussões sobre a importância dos estudos do tipo levantamento bibliográfico e suas 

características. Em seguida, apresentamos os dados da pesquisa que realizamos e 

tecemos análises sobre os resultados encontrados. Com essa iniciativa, temos a intenção 

de fazer uma síntese das produções do grupo e evidenciar a relevância do espaço e dos 

recursos disponíveis no LEM para articular ações de ensino, pesquisa, extensão no 

campo do ensino e da formação docente. 

2 - REVISÃO DE LITERATURA: ALGUNS TIPOS E CARACTERÍSTICAS 

Os estudos de revisão de literatura são muito comuns no contexto da área de medicina, 

pois traduzem indicações de tratamentos, técnicas e diagnósticos já testados e 

confirmados como eficientes (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014). Podem ser delineados 

de diferentes modos (RIBEIRO, 2014; GOMES, CAMINHA, 2014; GONÇALVES, 

NASCIMENTO, NASCIMENTO, 2015) e assumem características específicas. No campo 

educacional contribui para indicar tendências teóricas, metodológicas, temáticas, em 

um determinado campo de conhecimento, considerando um intervalo de tempo. 

Barbosa (2018) apresenta uma classificação que indica quatro modalidades de 

investigações: ensaio, mapeamento, estado da arte e revisão sistemática. É importante 

sinalizar que outros autores podem utilizar denominações distintas, contudo as 

finalidades dos estudos não se diferem muito. Segundo Barbosa (2018), os ensaios ou 

também conhecidos como estudos de revisão narrativa, não apresentam uma diretriz 

detalhada, explícita. Geralmente o conjunto das fontes selecionadas serve para 

fundamentar uma argumentação de interesse do pesquisador e não possui o propósito 

de esgotar todas as pesquisas disponíveis. Em relação aos estudos de mapeamento e 

estado da arte, estes apresentam critérios claros e consistentes, e abarcam toda a 

produção disponibilizada dentro de um intervalo de tempo, sobre uma temática ou área 

de conhecimento. Essas duas modalidades envolvem grande número de fontes e 
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articula equipes de pesquisadores. Em relação a revisão sistemática, esta contempla 

uma questão orientadora que se desdobra em um protocolo de pesquisa, onde consta 

todos critérios utilizados no levantamento, como base de consulta dos dados, período 

da pesquisa, critérios de inclusão e exclusão de fontes, tratamento dos dados e 

resultados alcançados. Esse tipo, a revisão de literatura sistemática, é utilizada para 

orientar pesquisadores e ou interessados, à tomada de decisões fundamentadas. Assim, 

os resultados desse tipo de estudo direcionam novas iniciativas. 

Em nosso levantamento, podemos dizer que nos aproximamos das características da 

revisão sistemática, pois estabelecemos alguns critérios orientadores, que configuram o 

seguinte protocolo de procedimentos:  

1- Realizar buscas no acervo de produções acadêmicas cadastradas no diretório de 

um grupo de pesquisa no sítio virtual da Plataforma Capes; 

2- Considerar produções (artigos em periódicos ou trabalho completo em anais de 

eventos) publicadas a partir de 2011 até 2018; 

3- Utilizar o descritor Laboratório de Matemática e/ou LEM para identificar se as 

publicações apresentam esse termo; 

4- Identificar a partir do descritor, de que forma a produção está relacionada com 

o LEM (por exemplo: se fez uso do LEM ou surgiu de um projeto vinculado ao 

LEM); 

5- Leitura dos textos das pesquisas selecionadas; 

A partir desses procedimentos, realizamos as buscas em dois momentos distintos. O 

primeiro consistiu na consulta ao acervo de pesquisas na categoria de Artigos completos 

publicados em periódicos. O segundo explorou o acervo de publicações em anais de 

eventos. Os resultados alcançados nessas buscas serão apresentados e discutidos no 

próximo tópico. 

 

3 – PUBLICAÇÕES DO UM GRUPEM SOBRE AÇÕES DESENVOLVIDAS NO LEM 

Como situamos, nosso levantamento foi desenvolvido em duas categorias de dados 

específicas. Essas categorias foram escolhidas por serem reconhecidas no âmbito 
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acadêmico e por objetivar modos de compartilhamento de ações desenvolvidas na área 

do ensino e da formação docente pelo grupo com um público mais ampliado. A 

exposição dos dados será organizada em duas partes, uma descritiva onde 

apresentamos as publicações e outra reflexiva, onde buscamos tecer análises sobre o 

acervo. 

3.1 – Produções acadêmicas relacionadas ao LEM e publicadas em periódicos com 

Qualis Capes 

As produções relacionadas nesse tópico foram obtidas a partir de consulta realizada no 

sitio virtual da Capes, no diretório de grupos de pesquisas do Brasil. Para isso, 

selecionamos o registro do Grupem e buscamos por meio da leitura dos títulos dos 

artigos identificar as produções que tinham algum vínculo com o LEM. Por meio dessa 

consulta identificamos seis registros para o período de 2011 a 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Produções acadêmicas da categoria artigos científicos publicados em periódicos 

ARTICOS EM PERIÓDICOS  

ANO TÍTULO AUTOR(ES) PERIÓDICO 
LINHA DE 
PESQUISA 
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2014 

TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS EM 
PONTO CRUZ EM OFICINA NO 
LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA COM 
ALUNAS DO PROGRAMA MULHERES 
MIL. 

OLIVEIRA, S. 
C. ; SILVA, S. A. F. 
(1) 

BOLETIM GEPEM 
(ONLINE) - B1 - 
UFRRJ 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

PINTANDO, ANALISANDO E 
BORDANDO ISOMETRIAS EM PONTO 
CRUZ. 

OLIVEIRA, S. 
C. ; SILVA, S. A. F. 
(2) 

REVISTA 
ELETRÔNICA 
DEBATES EM 
EDUCAÇÃO 
CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA - B1 
IFES  

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

VISUALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE 
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS COM 
MATERIAIS MANIPULATIVOS. 

GIOSTRI, A. 
B. ; SILVA, S. A. F.  

REVISTA 
ELETRÔNICA SALA 
DE AULA EM FOCO 
- B4 
IFES 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

2016 

(RE)CONSTRUÇÃO DE 
CONHECIMENTOS GEOMÉTRICOS DE 
PROFESSORAS DOS ANOS INICIAIS: 
QUESTÕES SOBRE A 
(NÃO)PLANIFICAÇÃO DA ESFERA. 

SILVA, S. A. 
F.; CÔCO, D. ; 
SOUZA, R. R. 

PERSPECTIVAS DA 
EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA - B1 
UFMT 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

2017 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES QUE ENSINAM 
MATEMÁTICA NA INFÂNCIA: 
REFLEXÕES CONCEITUAIS E PRÁTICAS. 

SILVA, S. A. 
F.; CÔCO, D. 

CADERNOS DE 
PESQUISA - B1 
UFM 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

2018 

INFÂNCIA , LITERATURA INFANTIL E 
CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS 
SOBRE GRANDEZAS E MEDIDAS 

CÔCO, D.; REIS, S. 
T. 

REVISTA 
ELETRÔNICA SALA 
DE AULA EM FOCO 
- B4 
IFES 

PRÁTICAS DE 
ENSINO E 
FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração dos autores.  

 

Os dados do quadro 1 revelam que das 26 publicações em periódicos registradas no 

diretório de grupos da Capes relativo ao grupo investigado, 8 têm vinculações com o 

LEM e desses somente 6 foram produções oriundas de trabalhos que fizeram uso do 

Laboratório de Matemática. Notamos que as publicações foram compartilhadas em 

diferentes periódicos, de diferentes regiões, o que mostra potencial para atingir públicos 

diversos. Podemos perceber ainda que quatro artigos foram publicados em periódicos 

de classificação B1 e dois de classificação B4. Outro aspecto a ser destacado é que as 

revistas estão vinculadas a área de educação matemática, o que reforça a ideia de uma 

avaliação por pares especializados. Além disso, a leitura dos textos aponta temáticas 

variadas de discussão como conceitos ligados a geometria, grandezas e medidas e 

frações. Essas temáticas foram abordadas de modo equilibrado em ações ligadas a linha 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

453 

de práticas de ensino e a linha de formação de professores. Considerando o aspecto da 

autoria dos textos, podemos entrever uma articulação entre professores pesquisadores, 

mestrandos do Educimat e licenciandos de matemática do Ifes, Campus Vitória. Essa 

articulação aponta para relações entre ensino, pesquisa e extensão.  

3.2 – Produções acadêmicas realizadas no LEM e publicadas em Trabalhos completos 

publicados em anais de congressos 

Quadro 2 – Produções acadêmicas realizadas no LEM e publicadas em eventos 

ARTIGOS COMPLETOS EM EVENTOS 

ANO TÍTULO AUTOR(ES) EVENTO 

LINHA DE 
PESQUISA 

2012 

USO DE PROBLEMA HISTÓRICO 
PARA ABORDAGEM DE GRAFOS 
NO ENSINO MÉDIO 

SÁ, L. C. ; SILVA, 
S. A. F. 

VII JORNADA DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 
DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E 
INOVAÇÃO DO IFES, 
SERRA 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O 
JOGO "CUBRA 12" A PARTIR DE 
EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO 
PIBID/IFES 

SÁ, L. C. ; 
STOFFEL, J. H. 
; SILVA, S.  A. F. 

III ESCOLA DE INVERNO 
DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA E I 
ENCONTRO NACIONAL 
DO PIBID MATEMÁTICA, 
SANTA MARIA 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

VISUALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES 
DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS NO 
ENSINO MÉDIO 

GIOSTRI, A.  B. 
; SILVA, S. A. F. 

III JORNADA DE 
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 
VITÓRIA 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

PLANEJANDO E REFLETINDO 
SOBRE METODOLOGIAS 
VIVECIANDAS NO 
PIBID/IFES/MATEMÁTICA 

MILANEZI, J. P. ; 
SÁ, L. C. ; SILVA, 
S. A. F.  

III SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL DE 
PESQUISAS EM 
EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 
FORTALEZA 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

PIBID/IFES MATEMÁTICA: 
POSSIBILIDADES E DESAFIOS NA 
FORMAÇÃO DOCENTE 

SILVA, S. A. F. ; 
OLIVEIRA, S. C. 

III SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL DE 
PESQUISAS EM 
EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 
FORTALEZA 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

2013 

CONSTRUÇÃO DE SÓLIDOS 
PLATÔNICOS NA PERSPECTIVA DA 
TEORIA DOS GRAFOS 

SILVA, R. B. ; SÁ, 
L. C. ; SILVA, S. 
A. F. 

XV ENCONTRO BAIANO 
DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, TEIXEIRA 
DE FREITAS 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

APLICAÇÃO DO JOGO “SOMA 
ZERO” PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE 
APRENDIZAGENS ENVOLVENDO 
NÚMEROS INTEIROS 

FALQUETTO, J. 
M. ; GIOSTRI, A. 
B. ; SANTANA, 
D. F. ; SILVA, S. 
A. F. 

IV JORNADA DE 
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 
VITÓRIA 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 
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PIBID MATEMÁTICA: 
ARTICULAÇÕES ENTRE OS 
CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS 
E OS PEDAGÓGICOS 

CORRÊA, A. C. 
A. ; SILVA, S. A. 
F. 

III SEMANA DA 
MATEMÁTICA, VITÓRIA 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS 
PARA ABORDAGEM DA TEORIA 
DOS GRAFOS NO ENSINO MÉDIO 

SÁ, L. C. ; SILVA, 
S. A. F. 

III SEMANA DA 
MATEMÁTICA, VITÓRIA 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

GEOMETRIA DAS 
TRANSFORMAÇÕES EM 
ATIVIDADES DIDÁTICAS E NO 
PONTO CRUZ 

OLIVEIRA, S. C. ; 
SILVA, S. A. F. 

VIII JORNADA DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 
DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E 
INOVAÇÃO DO IFES, 
SERRA 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

TEORIA DOS GRAFOS EM 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 
DESENVOLVIDAS NO 
LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA 

SILVA, R. B. ; 
SILVA, S. A. F. 

VIII JORNADA DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 
DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E 
INOVAÇÃO DO IFES, 
SERRA 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

CONSTRUÇÃO DE SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS COM CANUDOS E 
NYLON: UMA ANÁLISE À LUZ DA 
TEORIA DOS GRAFOS 

SÁ, L. C. ; SILVA, 
R. B. ; SILVA, S. 
A. F. 

XI ENCONTRO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, CURITIBA 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

2015 

O JOGO AVANÇANDO COM O 
RESTO NUMA TURMA DOS ANOS 
FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

VITORIA, W. A. ; 
MOLINARO, E. ; 
PETERLI, I. L. L. ; 
SILVA, S. A. F. 

I SEMINÁRIO 
PIBID/SUDESTE E III 
ENCONTRO ESTADUAL 
DO PIBID/ES, ARACRUZ 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

2016 

CONCEITOS BÁSICOS DE 
GEOMETRIA PLANA E 
DOBRADURA: ATIVIDADES, 
REFLEXÕES E REORGANIZAÇÕES 

STOFFEL, J. H. ; 
SILVA, S. A. F. 

V EIEMAT ESCOLA DE 
INVERNO DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA E 3º 
ENCONTRO NACIONAL 
DO PIBID MATEMÁTICA, 
SANTA MARIA 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

O USO DE JOGOS E MATERIAIS 
MANIPULATIVOS COMO RECURSO 
DIDÁTICO PARA O ENSINO DE 
MATEMÁTICA 

REIS, S. T. ; 
SANTOS, M. S. ; 
SILVA, R. B. ; 
SILVA, S. A. F. 

V EIEMAT ESCOLA DE 
INVERNO DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA E 3º 
ENCONTRO NACIONAL 
DO PIBID MATEMÁTICA, 
SANTA MARIA 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

TORNANDO-SE PROFESSOR NO 
CONTEXTO DO PIBID 
MATEMÁTICA 

SILVA, S. A. F. ; 
PAIVA, M. A. V. 

XVIII ENCONTRO 
NACIONAL DE DIDÁTICA E 
PRÁTICA DE ENSINO, 
CUIABÁ 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

ENSINO DE RAZÕES 
TRIGONOMÉTRICAS NO 
LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA: 
UMA EXPERIÊNCIA COM 
UTILIZAÇÃO DE GEOPLANOS 
NUMA PERSPECTIVA 
INVESTIGATIVA 

SILVA, S. A. F. ; 
SÁ, L. C. ; 
OLIVEIRA, S. C. 

XII ENCONTRO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, SÃO 
PAULO 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 
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ESTAGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO E 
CONHECIMENTOS DA DOCÊNCIA 
EM MATEMÁTICA 

CÔCO, D. XVIII ENCONTRO 
NACIONAL DE DIDÁTICA E 
PRÁTICA DE ENSINO, 
CUIABÁ 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E 
MATEMÁTICA: INTERFACE NO 
ENSINO DE GRANDEZAS E 
MEDIDAS. In: XII ENCONTRO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 2016, SÃO PAULO. 
XII ENCONTRO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

REIS, S. T. ; 
SOUZA, M. C. 
; CÔCO, D. ; 
JORDANE, A. 

XII ENCONTRO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, SÃO 
PAULO 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 
ANOS INICIAIS: INTERFACES ENTRE 
LITERATURA INFANTIL E 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

SOUZA, M. C. 
; CÔCO, D.  

XII ENCONTRO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, SÃO 
PAULO 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

2017 

UM ESTUDO SOBRE 
TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS 
DE ROTAÇÃO EM FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

OLIVEIRA, S. C. ; 
SILVA, S. A. F. 

VII CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE 
ENSINO DA 
MATEMÁTICA, CANOAS 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

CONSTRUÇÃO DE SÓLIDOS 
PLATÔNICOS COM ORIGAMI A 
PARTIR DA EXPOSIÇÃO DE UMA 
PMD 

QUARESMA, F. ; 
CEZARIO, K. 
; CÔCO, D. 

VII CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE 
ENSINO DA 
MATEMÁTICA, CANOAS 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

LITERATURA INFANTIL, 
CONHECIMENTOS DE GRANDEZAS 
E MEDIDAS E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

REIS, S. T. 
; CÔCO, D.  

6ª SEMANA DA 
MATEMÁTICA DO IFES, 
VITÓRIA 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES E ESTUDOS SOBRE 
O SIGNIFICADO DE FRAÇÕES 
PARTE-TODO 

LOPES, A. F. 
; CÔCO, D. ; 
FRAGA, S. A. S. 

VII CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE 
ENSINO DA 
MATEMÁTICA, CANOAS 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 
ESPAÇO TEMPO DE 
APRENDIZAGENS DA DOCÊNCIA 

CÔCO, D.; 
FRAGA, S. A. S. 

VI SEMINÁRIO NACIONAL 
DE HISTÓRIAS E 
INVESTIGAÇÕES DE EM 
AULAS DE MATEMÁTICA, 
CAMPINAS 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

O TRABALHO COM A LITERATURA 
INFANTIL NA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES 
QUE ENSINAM MATEMÁTICA 

SOUZA, M. C. 
; CÔCO, D.  

VI SEMINÁRIO NACIONAL 
DE HISTÓRIAS E 
INVESTIGAÇÕES DE EM 
AULAS DE MATEMÁTICA, 
CAMPINAS 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

2018 

A ATIVIDADE PEDAGÓGICA E O 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE 
MATEMÁTICA 

SILVA, S. A. F. ; 
COCO, D. ; 
ZOCOLOTTI, A. 
K. 

VI SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL DE 
PESQUISAS EM 
EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, FOZ DO 
IGUAÇU 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 
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DISCUTINDO AS PROPRIEDADES 
DOS POLÍGONOS REGULARES 
COM O AUXÍLIO DE RÉGUA E 
COMPASSO 

QUARESMA, F. ; 
MORAIS, K. C. ; 
CÔCO, D. ; 
SILVA, S. A. F. 

VI ESCOLA DE INVERNO 
DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 4º 
ENCONTRO NACIONAL 
DO PIBID MATEMÁTICA E 
XIII ENCONTRO GAÚCHO 
DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, SANTA 
MARIA 

PRÁTICAS DE 
ENSINO 

CONCEPÇÕES DE LICENCIANDOS 
EM MATEMÁTICA SOBRE 
TRANSLAÇÃO 

SILVA, S. A. F. ; 
OLIVEIRA, S. C. 

VII JORNADA NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA E XX 
JORNADA REGIONAL DE 
EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, PASSO 
FUNDO 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA EM MESTRADOS 
PROFISSIONAIS NA ÁREA DE 
ENSINO: APONTAMENTOS 
METODOLÓGICOS PARA 
FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA EM MESTRADOS 
PROFISSIONAIS NA ÁREA DE 
ENSINO: APONTAMENTOS 
METODOLÓGICOS 

CÔCO, D. CONGRESSO IBERO-
AMERICANO EM 
INVESTIGAÇÃO 
QUALITATIVA, 
FORTALEZA 

FORMAÇÃO 
DE 
PROFESSORES 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração dos autores. 

Os dados do quadro 2 mostram 30 produções do grupo analisado, relacionadas ao LEM 

e caracterizadas pelo elemento da diversidade. Essas produções se mostram distribuídas 

de forma equilibrada entre as duas principais linhas de pesquisa, práticas de ensino e 

formação de professores, porém em número muito superior em relação às publicações 

em revistas. Esse dado é importante e pode ser explicado pelo fato de termos maior 

ocorrência de eventos acadêmicos na área de educação matemática em âmbito local, 

nacional e internacional.  Notamos que os artigos foram compartilhados em eventos 

que aconteceram em variados estados da federação. Notamos ainda que essas 

publicações foram divulgadas de modo regular, pois os dados abarcam quase todos os 

anos considerados no período do levantamento.  

Sobre as temáticas exploradas na categoria de artigos sobre práticas de ensino, 

identificamos vários assuntos e ou conteúdos matemáticos como grafos, operações, 

sólidos geométricos, números inteiros, razões trigonométricas, polígonos e outras. Esses 
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temas foram discutidos e apresentados em ações de ensino ou oficinas pedagógicas com 

alunos do ensino fundamental, médio e também da modalidade jovens e adultos. Em 

relação aos artigos vinculados a formação de professores as ocorrências referem-se a 

formação inicial e continuada. Na formação inicial, as produções foram oriundas de 

atividades com licenciandos de matemática atuantes no programa de bolsas de iniciação 

à docência (Pibid), além de artigos que divulgam aprendizagens docentes pela via do 

estágio curricular supervisionado. Essas produções indicam uma relação estreita entre 

instituição formativa, no caso o Ifes, e escolas de educação básica, com especial enfoque 

para parcerias com unidades do ensino fundamental onde foram realizadas as ações de 

estágio supervisionado.  

Sobre a categoria formação continuada o Grupem publicou artigos frutos de ação de 

extensão, na forma de curso semipresencial, para professores da educação básica que 

ensinavam matemática na infância. Tais artigos abordaram temáticas relacionadas a 

conhecimentos sobre o eixo grandezas e medidas em interface com a literatura infantil, 

e sobre os diferentes significados de frações. Outros artigos tomaram como base, 

experiências formativas com professores do ensino fundamental II e ensino médio que 

abordaram especialmente conceitos da área da geometria. É importante destacar que a 

organização e desenvolvimentos desses cursos de extensão envolveram professores 

pesquisadores do Ifes, mestrandos e licenciandos de matemática que estavam de algum 

modo ligado a dimensão da pesquisa. Assim, tais publicações revelam também um 

atendimento às demandas da comunidade educacional. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse artigo discutimos e apresentamos características de uma das modalidades de 

pesquisa de levantamento bibliográfico, a revisão sistemática de literatura. Essa 

modalidade se caracteriza especialmente por contemplar um protocolo de investigação 

que orienta a produção dos dados. A partir dessas discussões elaboramos os critérios de 

nosso protocolo de investigação que foi processado em um plano de trabalho de 
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iniciação científica voluntária, com o intuito de levantar as produções de um grupo de 

pesquisa do Ifes, cadastrado no diretório de grupos da Capes desde o ano de 2011. Os 

dados relativos à produção de artigos publicados em revistas e em eventos científicos, 

relacionados a ações desenvolvidas no laboratório de ensino de Matemática apontaram 

para uma produção regular e contínua durante os vários anos de existência do grupo. 

Essa produção foi distribuída em duas grandes linhas, práticas de ensino e formação de 

professores. No conjunto dos dados, analisamos 36 artigos indicando assim um 

significativo movimento de produção coletiva, considerando o envolvimento de 

professores, mestrandos e licenciandos de matemática. Os artigos explicitam também a 

importância da existência do LEM na instituição e o significado estratégico que esse 

lócus assume como espaço de interação com os estudantes da rede pública de ensino 

da educação básica, na promoção de ações de ensino ou de oficinas pedagógicas de 

matemática. Além disso, a produção do grupo registra e divulga diferentes ações 

formativas com professores de várias etapas, educação infantil, ensino fundamental e 

médio, indicando desse modo a consolidação de um novo elemento de identidade para 

o Ifes, ou seja, instituição que atua no campo da formação docente. Com esse texto, 

concluímos que pesquisas de levantamento como a que apresentamos, colaboram para 

delinear trajetórias de produção científica que norteiam novas ações e sinalizam novos 

horizontes de publicações. 
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RESUMO 
A teoria dos grafos começou com Euler em 1736, quando foi convidado a encontrar um caminho através 

das sete pontes da cidade de Köningsberg, passando uma única vez em cada ponte e retornando ao ponto 

inicial. Este problema, apesar de parecer simples, mostrou-se muito desafiador e originou a teoria. Muitas 

situações reais podem ser convenientemente descritas por meio de um grafo — um diagrama que 

consiste em um conjunto de pontos, junto a um conjunto de linhas que unem certos pares desses pontos. 

O presente artigo ilustra um trabalho de iniciação científica, em andamento, cujo objetivo é o estudo dos 

grafos, aplicado à coloração de vértices, na resolução de um Sudoku 4x4. O estudo também almeja, 

futuramente, modelar um problema de alocação de horários. Para tal, fez-se uma apresentação sobre os 

conceitos básicos de grafos e de coloração de vértices, bem como a importância de suas aplicações; além 

da análise e do desenvolvimento de algoritmos de coloração, por meio do software MatLab. 

Palavras-chave: grafo; coloração de vértices; MatLab; sudoku. 

INTRODUÇÃO 

Grande parte do desenvolvimento inicial da Teoria de Grafos se deu por meio de 

problemas originados a partir de passatempos e quebra-cabeças. Além de atraírem a 

atenção do homem comum, por seu aspecto lúdico, muitos destes problemas também 

despertaram o interesse de grandes matemáticos que não só buscavam resolver um 

problema específico proposto, mas também elaborar métodos para a resolução de toda 

uma gama de problemas que generalizavam os originais. Podemos dizer que foram estas 

possibilidades de generalização que levaram um conjunto de técnicas incipientes, 

elaboradas a princípio para a resolução de passatempos, a se tornar um conjunto de 

resultados teóricos de uma surpreendente variedade e profundidade. Desde a sua 

criação, esta teoria vem ganhando destaque e assumindo um papel preponderante no 

mundo atual, pois, usualmente, os problemas tratados possuem várias caraterísticas 

atraentes: modelam problemas do mundo real; são fáceis de serem formulados e 

compreendidos; são passíveis de uma formulação matemática precisa; podem ser 

transformados em materiais concretos para manipulação e experimentação; admitem 

soluções particulares de razoável simplicidade; e, em muitos dos casos, suas soluções 

gerais desafiam a engenhosidade e o conhecimento.  
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O marco inicial da Teoria dos Grafos se deu em 1736, justamente com a solução geral 

de um desafio conhecido como “As Sete Pontes de Königsberg”. Os habitantes desta 

cidade se intrigaram com um problema que, apesar de aparentemente muito simples, 

mostrou-se desafiador. O problema consistia na possibilidade de atravessar as sete 

pontes da cidade (figura 1), passando uma única vez em cada ponte e retornando ao 

ponto inicial. 

Figura 1 – Vista superior das sete pontes de Königsberg, sobre o rio Pregel. 

 

Fonte: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Extras/Konigsberg.html 

O estudo de Euler dedicado à sua resolução desse problema é considerado o marco para 

a teoria dos grafos. A partir dessa primeira questão, Euler percebeu a possibilidade de 

transformar problemas de vários segmentos em uma estrutura que denominou “Grafo”. 

O método consistia em transformar os objetos do problema em vértices e relacioná-los 

por meio de arestas. A modelagem do problema das Pontes de Königsberg em teoria 

dos grafos consiste em decidir, dado um grafo, se é possível percorrer sequencialmente 

todas as suas arestas, sem repeti-las, e voltar ao ponto de partida. A partir deste 

problema, uma ampla gama de questões foi levantada sobre os detalhes cada vez mais 

específicos relacionados à possibilidade ou a impossibilidade de se alcançar uma solução 

para o problema original. Euller elaborou um grafo para representar a situação, onde as 

margens do rio e as ilhas foram representadas por vértices e as pontes foram 

representadas por arestas (figura 2), e conseguiu provar que a travessia não era possível. 

Com o resultado negativo, abrem-se dois novos caminhos de investigação: se a tarefa 

não pode ser executada com os mecanismos disponíveis, que novos mecanismos podem 

ser acrescentados de modo que se possa resolver a tarefa de maneira satisfatória? Ou, 

ainda, como simplificar a tarefa de modo que a nova questão possa ser respondida com 
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os mecanismos disponíveis originalmente? Assim, diante de resultados negativos, novos 

caminhos se abrem para a investigação das circunstâncias sob as quais a execução da 

tarefa é possível. 

Figura 2 – Grafo correspondente ao problema das pontes de Königsberg. 

 

  Fonte: Pública. 

Um problema também muito famoso na Teoria de Grafos é “O Problema das Quatro 

Cores”. Por volta de 1852, Francis Guthrie conjecturou que 4 cores eram suficientes para 

pintar qualquer mapa sem que regiões vizinhas tivessem a mesma cor (figura 3). 

Figura 3 – Coloração de mapas. 

 

Fonte : http://www.ufrgs.br/espmat/disciplinas/novos_conteudos/2009/modulo_I/conteudos1a.htm. 

Esta afirmação é um exemplo de um problema aparentemente simples, mas de solução 

complexa. Durante mais de cem anos, muitos métodos para abordá-lo foram 

desenvolvidos, mas foi apenas em 1976 que se chegou à sua solução. Porém isto só foi 

possível por meio de cálculos realizados com o auxílio de computadores. A importância 

desse problema reside em toda técnica desenvolvida para resolvê-lo, a qual enriqueceu 

a teoria dos grafos em diversos recursos. É interessante observar que as mesmas ideais, 

utilizadas para a resolução do problema de planejamento urbano de Euler, podem ser 

utilizadas nas aplicações das mais diversas áreas.  
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A investigação dos grafos tem como principal objetivo, o estudo de algoritmos mais 

eficientes na resolução de problemas relacionados a importantes aplicações práticas nas 

mais diversas áreas do conhecimento. Netto (2006, p.314) afirma que:  

“O desenvolvimento da Teoria dos Grafos veio dar-se, sob o impulso 
das aplicações a problemas de otimização organizacional, dentro do 
conjunto de técnicas que forma hoje a pesquisa operacional, já na 
segunda metade do século XX. Pode-se ainda dizer que esse 
desenvolvimento ocorreu devido ao aparecimento do computador, 
sem o qual a maioria das aplicações de grafos seria impossível.” 

Desse modo, a teoria de grafos vem ganhando espaço e se transformando numa área 

da matemática atual e de grande produção científica. 

O desenvolvimento da iniciação científica, até o presente momento, seguiu tal como a 

divisão das seções desse documento: na primeira seção, são descritas e exemplificadas 

as definições e propriedades necessárias para a compreensão da Teoria dos Grafos. Na 

segunda seção, analisa-se a coloração de vértices, assim como alguns de seus 

respectivos teoremas. Na terceira seção, são desenvolvidas aplicações referentes a 

coloração de vértices e aos algoritmos para realizar tal tarefa.   

CONCEITOS BÁSICOS 

Esta seção apresentará conceitos e propriedades básicas da teoria dos grafos, através 

das definições, notações, exemplos e resultados, extraídos de Sousa (2007), West (2002) 

e Cerioli (2007).  

 

 

 

 

“Um grafo G = (V, E) é um par (V(G), E(G)), onde V(G) é um conjunto 
finito e não vazio e E(G) é um conjunto de pares não ordenados de 
elementos distintos de V(G). Os elementos de V(G) são chamados 
vértices e os elementos de E(G), arestas.” (Sousa, 2014, p.5) 

“Uma aresta {a, b} ∈ E será denotada simplesmente por ab, além disso, 
tem-se que a aresta e = ab incide nos vértices a e b, ou que a e b são 
os extremos da aresta e. Se ab é uma aresta, diz-se que os vértices a e 
b são vizinhos ou adjacentes.” (Sousa, 2014, p.5) 
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Para trabalhar com grafos, em geral, é conveniente representá-los por meio de 

diagramas (figura 4). Em tal representação, indicamos os vértices por pequenos círculos 

e as arestas por segmentos de reta ou curvas ligando os círculos apropriados. 

Figura 4 – Representação gráfica de um grafo G. 

 

Fonte: SOUZA (2014). 

Seja G = (V, E) um grafo e v ∈ V. O grau de v é o número de arestas incidentes em v, ou 

seja, é o número de vértices vizinhos a v em G. Já a ordem de um grafo G é a 

cardinalidade do conjunto V, denotada por |V|. 

Tomando a figura 4 como exemplo, observa-se que G é um grafo de ordem quatro, as 

arestas incidentes no vértice a são ab, ac e ad, logo g(a) = 3. Analisando da mesma 

forma, temos que g(b) = 2 = g(c) e g(d) = 3.  A cardinalidade de G, por sua vez, é igual a 

4. 

À medida que os problemas envolvendo grafos tornam-se complexos, suas soluções 

apresentam-se mais caóticas, sendo necessário o uso de ferramentas computacionais. 

Desse modo, o estudo de grafos a partir de matrizes é ideal para facilitar a resolução 

desses problemas, por maio de algoritmos computacionais. A matriz, na sua função de 

estrutura de dados, em lógica de programação, permite que os algoritmos estudem 

determinados grafos a fim de encontrar a propriedade ou a solução desejada. (NETTO, 

2006). 

Desse modo, é possível associar um grafo simples de n vértices a uma matriz M=[Xij], 

simétrica, de tamanho (n x n). Onde todas as entradas são 0 ou 1 e a diagonal principal 

é composta apenas pelo elemento 0. Tal matriz é chamada de matriz de incidência e sua 

construção é dada da seguinte maneira: se houver uma aresta que liga o vértice i ao 
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vértice j, então Xij = 1, caso contrário Xij = 0. Sendo assim, é possível construir uma matriz 

de incidência partindo de um grafo, processo exemplificado na figura 5. 

Figura 5: Grafos A e B e suas respectivas matrizes de incidência. 

Fonte: KOLMAN, BERNARD (2006) 

COLORAÇÃO DE VÉRTICES 

A coloração de grafos é um caso especial de rotulagem de grafos. Para isso, atribui-se 

cores, sujeitas a certas restrições, a elementos de um grafo. Ou seja, uma coloração dos 

vértices de um grafo é realizada tal que não haja dois vértices adjacentes que 

compartilhem a mesma cor. Para o estudo da coloração de vértices, utilizou-se como 

base a bibliografia de ALVES (2015). 

O intuito principal da coloração de vértices é encontrar, em um grafo, grupos de vértices 

independentes, para que esses possam ser coloridos com a mesma cor, onde um 

conjunto independente de um grafo G é um conjunto S de vértices de G tal que não 

existem dois vértices adjacentes contidos em S. Em outras palavras, se u e v são vértices 

quaisquer de um conjunto independente, não há aresta entre u e v. 

Ao efetuarmos uma coloração de vértices em um grafo simples, é fácil produzir uma 

coloração com muitas cores. O caso mais elementar seria atribuir uma cor diferente para 

cada vértice. Porém, na maioria dos casos de otimização, se busca obter um número 

mínimo de cores necessárias para colorir um grafo, como no problema das quatro cores. 

Entretanto, obter uma coloração com poucas cores pode não ser um problema tão 

simples. Sendo assim, deve-se compreender certas definições, algoritmos e teoremas. 

Esse número mínimo de cores necessárias para colorir os vértices de um grafo, de modo 

que vértices adjacentes não tenham a mesma cor, é chamado de número cromático χ(G) 
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de um grafo G. Se o número de cores utilizado na coloração de vértices de um grafo for 

igual a χ(G), então a coloração é dita ótima. 

A heurística usada para coloração de grafos pode determinar boas soluções na maioria 

das vezes, mas não é possível garantir uma boa solução para todos os casos. O algoritmo 

utilizado é nomeado guloso e funciona da seguinte forma: Percorre-se todos os vértices 

do grafo e, se não houver conflitos de independência, acrescenta-se o vértice a um 

determinado conjunto, este que representará uma cor. Este processo pode gerar 

diferentes resultados, dependendo da ordenação de vértices escolhida, o que é um dos 

motivos de sua complexidade.  Como a ordem do processo importa, cada sequência de 

vértices escolhida durante a heurística pode gerar uma coloração distinta. Desse modo, 

faz-se necessário destacar o importante teorema que garante uma solução ótima: Dado 

qualquer grafo G, há uma ordenação dos seus vértices tal que o método de coloração 

sequencial de vértices, aplicado a essa ordenação, produz uma coloração ótima. 

Ou seja, ao definir a sequência correta na ordenação de vértices para realizar a 

heurística gulosa, obtém-se o número cromático, que está entre o intervalo: n/α(G) ≤ 

χ(G) ≤ Δ + 1. Onde n é a ordem, α(G) é a cardinalidade do maior conjunto independente 

e Δ é o grau do grafo. 

Em resumo, uma p−coloração dos vértices de um grafo G pode ser representada por 

uma partição em conjuntos Vi, compostos por vértices do grafo, de modo que V(G) = V1 

∪ V2 ∪ ... ∪ Vp. Se os conjuntos Vi são conjuntos independentes então obtemos uma 

coloração própria (ou seja, uma coloração em que vértices adjacentes não possuem a 

mesma cor). Desse modo, podemos utilizar o algoritmo guloso para encontrar conjuntos 

independentes de um grafo G, colorindo cada um dos conjuntos independentes com 

uma cor. 

O algoritmo guloso 

Algoritmo guloso, ou ganancioso, é uma técnica de algoritmos utilizada para resolver 

problemas de otimização. A técnica sempre realiza a escolha que parece ser a melhor 

no momento, fazendo uma escolha ótima local, na esperança de que esta escolha leve 

até a solução ótima global. Entretanto, o algoritmo nem sempre conduz a soluções 
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ótimas globais. Assim, nem sempre a coloração mais favorável é adquirida por meio do 

algoritmo guloso. 

Para descrever o processo de obtenção de um conjunto independente máximo, para 

coloração de um grafo, o algoritmo guloso assumirá a seguinte forma:  

1. Selecione um vértice (de menor grau) ainda não considerado;  

2. Se esse vértice não possuir conflitos com vértices já adicionados, inclua-o no conjunto;  

3. Remova as arestas desse vértice e os seus vértices vizinhos do grafo original;  

4. Se houverem vértices ainda não considerados volte ao passo 1. 

Ao final dessas etapas, obtém-se um conjunto independente de vértices, estes que 

poderão receber a mesma cor. Para todo o processo de coloração, formam-se quantos 

conjuntos independentes forem necessários, para a ordem de vértices escolhida, a fim 

de que todos os vértices sejam coloridos. 

COLORAÇÃO DE GRAFOS APLICADA A RESOLUÇÃO DE UM SUDOKU 4x4 

Um Sudoku é um passatempo japonês baseado na lógica de números. O objetivo do jogo 

é a colocação de números de 1 a 9 em cada uma das células vazias numa grade de 9x9, 

constituída por 3x3 subgrades, sendo que nenhum número pode se repetir na subgrade, 

na linha ou na coluna considerada. O quebra-cabeça contém algumas pistas iniciais, que 

são números inseridos em algumas células, de maneira a permitir uma indução ou 

dedução dos números em células que estejam vazias. Nessa aplicação, vamos considerar 

um Sudoku 4x4. 

Seja o Sudoku descrito na figura 6: 

Figura 6 – Exemplo de Sudoku 4x4. 

 

Fonte: ALVES (2015). 
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Para transformar o problema inicial em um grafo, representamos cada célula como um 

vértice, totalizando 16 vértices no grafo. Uma aresta existirá quando duas células não 

podem receber o mesmo número, de acordo com as regras do jogo. Desse modo, 

buscamos por meio da coloração desse grafo, quatro conjuntos independentes, que 

receberão quatro cores (associadas aos números do problema inicial). O grafo resultante 

está representado na figura 7, sendo V1 a célula na linha 1 e coluna 1, V2 a célula na linha 

1 e coluna 2 até V16 a célula na linha 4 e coluna 4. 

Figura 7 – Representação do Sudoku 4x4 por meio de um grafo. 

 

Fonte: ALVES (2015) 

A partir dos dados fornecidos, temos, portanto, a representação da figura 8: 

 

 

 

Figura 8 – Sudoku 4×4 e sua representação por meio de um grafo com as condições iniciais fornecidas 

 

Fonte: ALVES (2015) 
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Como todos os vértices possuem o mesmo grau, a ordem obedecida pelo algoritmo 

guloso pode ser a própria ordem de numeração dos vértices. Assim, ao aplicar o 

algoritmo guloso, formaremos os quatro conjuntos independentes: 

T1 = {V1, V8, V10, V15}; T2 = {V2, V7, V12, V13}; T3 = {V3, V6, V9, V16} e T4 = {V4, V5, V11, V14} 

Desse modo, o Sudoku resolvido pode ser representado conforme a figura 9. 

Figura 9 – Sudoku 4×4 resolvido e sua representação por meio de um grafo. 

 

Fonte: ALVES (2015) 

O desenvolvimento do algoritmo de resolução elaborado no MatLab passou pelos 

seguintes processos: 

1) Entrada do sudoku (problema inicial) por meio de uma matriz 4x4; 

2) Descrição da entrada por meio de um grafo, nesse caso, explícito pela matriz de 

incidência 16x16 (formada por 1 e 0) dos vértices do grafo; 

3) Aplicação do algoritmo guloso; 

4) Saída da matriz 4x4 colorida; 

5) Saída do Sudoku resolvido. 

No caso de um Sudoku 9×9, podemos utilizar o mesmo processo, porém serão 

necessárias nove cores distintas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A coloração de grafos é um campo de pesquisa muito ativo, sendo um conteúdo atual 

se comparado a outros da matemática, visto que tem grande auxílio do uso de 

ferramentas computacionais. A coloração de grafos goza de muitas aplicações práticas, 
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assim como de desafios teóricos. Nesta pesquisa de iniciação científica, estudou-se 

desde a teoria básica sobre grafos até os problemas teóricos e aplicações de coloração. 

Contudo, foi possível obter novos olhares sobre conteúdos da Matemática Aplicada 

antes não conhecidos, como o desenvolvimento do algoritmo de coloração por meio da 

plataforma MatLab. Tal criação foi de grande motivação para continuidade dos estudos, 

uma vez que almeja-se expandir todo o algoritmo para um sudoku 9x9.  

O estudo da coloração de vértices de grafos também poderá servir de base para a 

resolução do problema de alocação de horários em turmas do Ifes - Campus Vitória. A 

modelagem desse problema seria representada por N disciplinas que devem ter seus 

horários alocados de forma a não haver conflitos entre eles, usando-se o menor número 

de períodos possível. Sendo assim, a obtenção de um algoritmo capaz de solucionar esse 

problema muito teria a contribuir para a comunidade acadêmica, uma vez que, 

atualmente, o problema é solucionado manualmente, o que torna a obtenção da melhor 

solução um processo demorado. 
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Resumo 
Neste texto apresentamos uma experiência de avaliação diagnóstica com uma turma de 5º ano, utilizando 
metáforas com texto explicativo e mapa conceitual no início do ano letivo de 2019, em uma escola de 
Vitória. O objetivo da avaliação foi compreender o que o estudante pensava e sabia de matemática em 
um primeiro registro pictórico ou escrito de forma rápida, leve e prazerosa. Queríamos compreender 
como o estudante se relaciona afetivamente com a matemática para a partir daí traçarmos as 
intervenções necessárias no ano letivo em curso. A experiência mostrou que os estudantes possuem bom 
relacionamento com a disciplina, embora a considerem desafiadora. Ficou evidente que gostam desse 
desafio e este não os assusta. O experimento sugere que estudantes esperam ser envolvidos em aulas 
significativas que lhes motivem. Mostrou ainda, a predominância do eixo números e operações nas 
vivências dos anos anteriores e a sua aplicação em resolução de problemas. 

Palavras-chave: avaliação; diagnose; mapa conceitual; metáfora; texto explicativo. 

INTRODUÇÃO 

Ao começar o ano letivo com estudantes de 5º ano, a primeira atividade matemática 

necessária é uma sondagem sobre a representação mental que possuem sobre essa 

disciplina. Nessa atividade podem aflorar os sentimentos envolvidos ao lidar com a 

matemática e o lugar social que essa possui em suas vidas (GÓMEZ CHACÓN, 2003). Em 

seguida, é preciso ficar atento ao que já sabem e ao que ainda falta desenvolver de 

conhecimentos matemáticos para que atinjam os objetivos gerais prescritos para esse 

ano de escolaridade. Em geral, os estudantes trazem mais informações sobre o eixo 

números e operações nessa avaliação diagnóstica inicial, mas é fundamental que o 

professor conheça mais sobre o que já vivenciaram nesta disciplina, pois neste quinto 

ano escolar finalizam o primeiro segmento do Ensino Fundamental. 

Avaliar um aluno em matemática em aspectos afetivos e cognitivos não é uma tarefa 

fácil (GÓMEZ CHACÓN, 2003; SANTOS, 1997). Em geral, as estratégias de avaliação de 

professores se resumem à aplicação de instrumentos avaliativos escritos que focalizam 

em conceitos matemáticos já estudados. O que é um grande desafio. Como preparar 

avaliações escritas que, de fato, mostrem o que o aluno sabe e o que ainda não sabe em 
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matemática? Corremos o risco de elaborar provas excessivamente longas ou 

demasiadamente compactas que muito pouco nos revelam sobre conceitos 

consolidados. As provas longas podem provocar pânico e descrença em si mesmos e as 

compactas podem ser reducionistas demais. Em ambos os casos podemos ainda 

provocar no aluno a descrença em si mesmo como alguém capaz de fazer matemática 

com significado (SANTOS, 1997; HOFFMAN, 2006-2019; HOFFMAN, 2012). 

A partir de sugestões debatidas no Grupo de Estudo em Educação Matemática do 

Espírito Santo [GEEM-ES] sobre como proceder durante o processo educativo para 

avaliar os alunos e ao mesmo tempo pensar e refletir acerca dos processos de ensinar e 

aprender, como sugere SANTOS (1997), planejamos tarefas diferentes. Pensamos em 

uma tarefa avaliativa que evitasse que alunos se sentissem apreensivos por estarem 

sendo avaliados no início do ano. Assim, optamos por atividades alternativas: 1) solicitar 

que pensassem em metáforas sobre o que seria a matemática se fosse um animal; 2) 

redigir um texto explicativo sobre a escolha desse animal e 3) elaborar um mapa 

conceitual coletivo. A partir da análise dessas atividades perguntamos: o que podemos 

compreender da relação intelectual e afetiva dos estudantes no início do 5° ano, 

envolvendo-os em atividades alternativas de avaliação matemática? Mostraremos 

neste texto alguns resultados desse trabalho. 

APONTAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

O início do ano letivo é momento de revisitar documentos oficiais e situar objetivos 

gerais que deverão nortear o fazer matemática nos anos iniciais: Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais [PCN] (BRASIL, 1997); As Diretrizes Curriculares do Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos do Município de Vitória (2016); e o 

documento mais recente que é a Base Nacional Comum Curricular [BNCC] (BRASIL, 

2018). Este último documento elenca vários objetivos para a educação básica e comenta 

sobre habilidades a serem desenvolvidas: 

 

No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus diversos 
campos – Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade, precisa 
garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real a 
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representações (tabelas, figuras e esquemas) e associem essas 
representações a uma atividade matemática (conceitos e propriedades), 
fazendo induções e conjecturas. Assim, espera-se que eles desenvolvam a 
capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática para 
resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para 
obter soluções e interpretá-las segundo os contextos das situações (BRASIL, 
2018, p. 263). 

A articulação dos eixos, na BNCC (BRASIL, 2018), a saber, números, álgebra, grandezas e 

medidas, geometria e probabilidade e estatística, denominados no documento de 

unidades temáticas, é vista como de fundamental importância para o letramento em 

matemática. Este compreendido como o desenvolvimento das competências e 

habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente para 

favorecer o estabelecimento de conjecturas, formulação e resolução de problemas em 

vários contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas 

matemáticas. A partir dessa visão geral, é preciso ver o que foi desenvolvido com o aluno 

em anos anteriores, o que foi consolidado e o que ainda está em processo de 

construção. Olhar os livros didáticos do 4º ano e o plano de ensino são passos 

importantes, embora saibamos que o currículo vivido difere do currículo prescrito. 

Conversas informais com os professores do ano anterior também auxiliam muito nesse 

processo porque também revelam a concepção desse professor sobre o que é aprender 

e ensinar matemática. Ademais, saber como o estudante se relaciona com a disciplina é 

um passo importante porque com essa informação selecionaremos melhor as 

metodologias e a maneira de nos reportarmos a ele. É fundamental que criemos um 

ambiente de segurança e confiança entre professor e estudante desde o início para que 

as relações afetivas com a disciplina sejam boas e promissoras. Sobre isso Santos (1997) 

assim se expressa: 

Para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça com sucesso tem que 
existir desejo e vontade por parte de professor e aluno. O professor precisa 
ter entusiasmo e prazer em compartilhar o que sabe com seu aluno. Em 
contrapartida, o aluno precisa desejar aprender. Nem sempre professor e 
aluno estão motivados nesta jornada educativa. É preciso que a motivação, 
quer intrínseca, quer extrínseca, seja despertada para que o processo 
educativo tenha possibilidade de acontecer (SANTOS, 1997, p. 11) 

Uma atividade prazerosa e leve em matemática é a realização coletiva de um mapa 

conceitual. O mapa é a representação em palavras ou desenhos de conceitos percebidos 

pelos estudantes sobre um determinado assunto. Santos (1997) o define como “a 
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representação visual em que o indivíduo ou um grupo mostra com palavras, desenhos 

ou outros símbolos o que está em sua mente sobre um determinado assunto ou tema 

(p. 20). Essas palavras ou desenhos podem ser associadas entre si e mostram 

resumidamente o que o estudante pensa ou sente sobre esse assunto. Levando-o a falar 

sobre ele é possível fazer conexões com outras disciplinas e passamos a conhecer mais 

sobre suas experiências. São interessantes instrumentos de diagnose porque podem 

mostrar tanto aspectos emocionais como aspectos cognitivos. 

Outra atividade que os alunos gostam de realizar é o desenho representativo da 

matemática comparando-a com um objeto ou com um animal. É uma atividade 

adaptada de Olive Chapman (2006) e empregada por vários pesquisadores do GEEM-ES 

para acessar o pensamento do aluno (por exemplo, ver SILVA, 2009; HOFFMAN, 2012). 

Nessa atividade o aluno desenha e explica o seu desenho oralmente ou por escrito, 

relacionando-o à matemática. Mas é preciso que o aluno explique a sua relação afetiva 

com o objeto ou animal, pois o significado que lhe atribui é pessoal. Nesta perspectiva, 

nos dois primeiros dias de aula, em duas aulas geminadas, aplicamos a atividade com as 

metáforas, acompanhada de texto explicativo. Em seguida o estudante realizou a leitura 

do texto com explicações orais do mesmo. Na segunda aula realizamos o mapa 

conceitual coletivo. Nessas aulas procedemos às devidas mediações, fazendo conexões 

durante as atividades, porque acreditamos em uma avaliação em processo que projeta 

o aprendiz para um estágio à frente das capacidades reais em que se encontra. 

Anotamos em nosso caderno de planejamento o que percebemos dos 23 alunos 

presentes para depois pensarmos em novos planejamentos. Aqui traremos, para 

análise, apenas alguns exemplos. 

 

A EXPERIÊNCIA  

A primeira atividade realizada com 23 alunos presentes, foi escrever no quadro a 

seguinte pergunta: “Se a matemática fosse um animal, o que seria para você?” E 

completamos dizendo que deveriam fazer um pequeno texto explicativo sobre o porquê 

da escolha (HOFFMAN, 2012). Para isso, lhes demos 20 minutos. Enquanto circulávamos 
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entre a turma, não percebemos desenhos que mostrassem sentimentos negativos. 

Muitos deles trouxeram desenhos que mostravam que a matemática para eles é grande 

como uma onça, esperta como um gato, rápida como um leopardo, inumerável como as 

abelhas, inteligente uma coruja, grande como a girafa e outros. Os desenhos e suas 

explicações mostravam que consideravam a disciplina como algo bem grande, mas que 

poderiam aprender, pois percebe-se admiração por esse saber. O menino que desenhou 

o leopardo disse que admira esse animal porque corre muito. Perguntamos como se 

sente em relação ao leopardo e ele disse que gostaria de correr assim, mas sabe que 

nunca conseguiria. Será que ele sugeria que não poderia dominar tudo o que a que 

matemática possui? Concluímos que será preciso ouvir mais esse estudante durante o 

ano. 

Figura 21: Desenho e texto explicativo da aluna Mena 

Fonte: Registro dos pesquisadores 

 

Mena desenhou uma abelha, Figura 1, exatamente o contrário no tamanho. 

Perguntamos porque a desenhara e ela explicou lendo o texto que fizera: Eu acho 

impressionante a quantidade de pólen que ela consegue pegar! Ela vê a abelha tão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a matemática fosse um 

animal, o que seria? 

 

Eu escolhi a abelha porque 

eu acho impressionante a 

quantidade de polen que ela 

consegue pegar. Eu também 

escolhi a abelha porque ela 

como a matemática as vezes 

me dão uma picada para eu 

tentar, tentar até conseguir 

uma continha mesmo com 

dificuldade. 
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pequena realizando um trabalho enorme. Isso pode significar que ela também se julga 

capaz de lidar com algo grande e desafiador como a matemática. A abelha lhe dá uma 

picada, como a matemática, mas ela precisa tentar até conseguir vencer a dificuldade. 

Mostra-nos que pode ter alguns obstáculos a vencer, mas que não desiste do desafio. 

Logo é uma aluna que requer a nossa atenção. O que é isso que ela chama de 

dificuldade? Parece que precisa ser desafiada, mas ao mesmo tempo, ser estimulada 

com perguntas e pistas que lhe façam chegar ao resultado de um problema sem lhe tirar 

o prazer da descoberta.  

Figura 22: Desenho com explicação da aluna Mari 

Fonte: Registro dos pesquisadores durante o experimento 

Observemos a Figura 2. O desenho de Maria revela o que ela pensa nesse primeiro 

momento. Ela associa a matemática a um saber que requer inteligência, por isso 

desenha a coruja. Mas a segunda parte do seu texto é que nos revela mais: a coruja pode 

sumir de casa como as respostas de alguns problemas pode[m] sumir quando nos 

passam outro [sic.]. Ao lhe perguntarmos como isso se dá, ela disse em suas palavras 

que, às vezes, usa uma conta para resolver um problema que já usou em outro, mas a 

professora lhe dizia que estava errada, então a resposta some. Parece-nos que aqui 

faltava talvez outro tipo de mediação. Ao invés de dizer que a resposta estava ou está 

errada, a professora poderia fazê-la refletir: porque ainda não chegou à resposta? 

 

Coruja 

Eu acho que a 

matemática seria uma 

coruja porque geralmente 

se usa as corujas para 

representar inteligência e 

o animal me parece 

inteligente. 

E também, as vezes a 

coruja pode escapar de 

casa assim como as 

respostas de alguns 

problemas pode sumir 

quando nos passam outro 

problema. 
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Precisaria ler de novo? É muito comum o aluno não compreender o cálculo relacional e 

fazer o cálculo numérico equivocadamente. Isso veríamos mais tarde em resoluções da 

estudante. 

O desenho da aluna Lara também foi uma coruja, mas a sua explicação difere um pouco. 

Vejamos o seu texto:  Eu desenhei a coruja porque ela significa inteligência e sabedoria 

e porque eu quero voar mais na matemática, ou seja, aprender mais sobre a matemática 

e as vezes eu caio ou seja erro. Por isso, quero aprender mais. Essa aluna fala de 

inteligência e sabedoria e revela que quer voar mais na matemática. Seu texto é claro, 

ela diz que erra, mas quer aprender. É muito gratificante ver como esses alunos têm 

uma visão positiva da disciplina, apesar de considerá-la um saber para pessoas 

inteligentes. Em nossa experiência como professores, sempre lutamos para fazer com 

que todos sintam vontade de aprender. E perceber que esses alunos gostam de ser 

desafiados nos motiva para levar adiante o nosso trabalho de fazer com que todos se 

sintam capazes de aprender. Outra atividade realizada a seguir foi o mapa conceitual 

coletivo que vemos a seguir. 

Figura 3: Mapa conceitual coletivo 

Fonte: Registro dos pesquisadores dos pesquisadores 

No centro do quadro escrevemos a palavra matemática e a cercamos por um balão. Os 

alunos foram convidados a virem ao quadro e, em balões ligados à palavra central, 

escreverem o que achavam que estava ligado a essa área do saber. Esclarecemos que 

poderiam ser palavras que expressassem conteúdos estudados nessa disciplina ou 

palavras que lembrassem sentimentos envolvidos. Segue imagem dessa atividade 

realizada no quadro coletivamente e depois reproduzida no caderno na Figura 3. 
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Ao analisar o mapa produzido vimos que apareceram alguns substantivos abstratos, 

então conversamos com os autores de tais palavras para compreender o que queriam 

dizer. A aluna Mena, a mesma da abelha acima escreveu a palavra “ajuda”, pensamos 

que estivesse sugerindo que necessita de ajuda nessa disciplina, mas ela explicou que a 

matemática ajuda em nossa vida a resolver problemas. Portanto, ela já conhece o valor 

social da disciplina e mais uma vez reafirma a sua vontade e necessidade de aprender. 

Maria colocou a palavra “vida” e explicou que a matemática vai ser levada em toda nossa 

vida: “usamos em tudo, para ver a hora, para comprar coisas...”. Ficamos felizes porque 

mostrou-nos que a aluna atribui valor prático a disciplina e a considera um saber 

acessível e necessário a todos. Fomos confirmando o que Gómez Chacón (2003), 

Hoffman (2012) e Santos (1997) argumentam em seus trabalhos. 

O aluno Pepeu, que desenhou a girafa explicou que seu pescoço é tão reto que lembra 

uma régua. Escreveu a palavra “medidas”, dando exemplos do que se mede, falou do 

metro, do quilômetro e do quilograma. Era um indício para nós que além do eixo 

números e operações, os alunos tiveram experiências com o eixo grandezas e medidas. 

Resolvemos fazer algumas provocações lançando a seguinte pergunta: “o que estamos 

vendo neste momento em todos os noticiários cada vez que ligamos a TV?” – eram dias 

em que todos os jornais falavam do rompimento da barragem de Brumadinho. – “O que 

há de matemática nessa tragédia e como o conhecimento matemático poderia tê-la 

evitado?” Os alunos falaram do número de mortos e desaparecidos, realizando 

operações do campo aditivo, somando ou subtraindo do total de vítimas; falaram da 

velocidade das aeronaves e de suas altitudes; falaram dos gastos na operação de 

resgate; da responsabilidade da empresa e das enormes somas que terá que 

desembolsar para indenizar as famílias e o poder público. Sobre como a tragédia poderia 

ser evitada, Pepeu tinha visto que aparelhos mostravam que havia muita pressão no 

interior da barragem. Explicamos que esses aparelhos eram os piezômetros que não 

foram lidos e interpretados com responsabilidade por funcionários.  

Como era de se esperar, Lara colocou a palavra raciocínio, explicando que em 

matemática é preciso pensar muito para não errar. Completamos dizendo que sempre 
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é preciso pensar, caso contrário a matemática não oferecerá a ajuda para resolver os 

problemas reais que surgem no dia a dia das pessoas. 

CONCLUSÃO 

As metáforas nos permitiram perceber a relação afetiva que os estudantes possuem 

com a matemática (CHAPMAN, 2006; HOFFMAN, 2012). Não apareceram coisas 

negativas, mas pudemos constatar que para eles é uma disciplina desafiadora, pois a 

associaram a animais de que gostam, porém externaram que às vezes lhes desafiam 

pelo tamanho ou pelas coisas que realizam. O nosso papel de professores deveria ser, 

então, tornar esse desafio encantador. Ajudar o aluno, sem lhe tirar o prazer da 

descoberta. Oferecer situações compatíveis com a sua maturidade e capacidade, mas 

sempre pensando que aprender significa dar um passo adiante do estágio em que se 

está. Assim, deveríamos conduzi-los a novas conquistas que lhes encantassem cada vez 

mais, querendo voar, como disse Lara (SANTOS, 1997; HOFFMAN, 2012). 

As palavras escritas no mapa conceitual permitiram inferir o que esse aluno já sabia e 

permitiu novas explorações transitando entre as disciplinas para além da matemática. 

Dessa forma as fronteiras disciplinares se rompiam para desmistificar a disciplina como 

um saber específico que precisa de inteligência, pensamento, raciocínio e coragem, 

palavras que também apareceram no mapa. O mapa cumpriu o objetivo que era 

compreender o que pensavam sobre a disciplina e quais eixos tinham sido mais 

significativos. A partir dessa compreensão, iniciaremos as mediações que julgamos 

necessárias para desconstruir alguns mitos. Nas palavras do mapa também temos 

evidências, como pelas metáforas, que consideram a matemática uma área desafiadora. 

Essas evidências se confirmaram pelas interlocuções orais quando lhes perguntamos por 

que as escreveram. No debate que se seguiu a matemática era discutida como um saber 

presente no dia a dia e acessível a todos. Logo, mostraram que acreditam que sua 

aprendizagem se daria de forma natural para qualquer um. 

Sobre os conteúdos abordados, do eixo espaço e formas apareceu somente a palavra 

geometria. Não houve indícios de qualquer conceito conhecido nessa área. No que se 

refere ao eixo tratamento da informação, não apareceu nenhuma expressão. O que nos 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

481 

mostrava que a matemática vivenciada pela turma nos anos anteriores estava mais 

centrada em números e operações e medidas. Caberia a nós a ênfase na articulação 

desses outros eixos agora em 2019. Apareceram conceitos de contagem, indícios dos 

conhecimentos do sistema de numeração e os nomes das operações básicas. Pensamos 

que esses conceitos deveriam estar mais em fase de consolidação. Sobre metodologia 

ou estratégias de aprendizagem apareceu a palavra problemas, tanto nas metáforas 

como no mapa conceitual e nas explicações orais quando disseram que usariam as 

operações para resolver problemas. Era um indício de que possuíam experiências com 

a resolução de problemas utilizando as operações. Mas como o fariam, somente 

descobriríamos depois em novos planejamentos. E motivados pela primeira avaliação, 

agora saberíamos como realizá-los com toda a turma, pois todas as conclusões foram 

anotadas em nosso caderno de planejamento. O que aqui trouxemos foi escolha 

aleatória para exemplificação. 
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RESUMO 
No campo da Educação Profissional, a contextualização tem sido vista como uma forma de relacionar a 
Matemática Escolar e o mundo do trabalho. Nesse contexto, desenvolvemos uma pesquisa com o objetivo 
de mapear o que motivou os professores que ensinam Matemática a contextualizar esta ciência em aulas 
de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. Nossa análise foi constituída de 4.860 textos publicados 
nos anais do Encontro Nacional de Educação Matemática, evento trienal promovido pela Sociedade 
Brasileira de Educação Matemática. Buscamos, nos anais das edições de 2010, 2013 e 2016, artigos que 
continham a palavra técnica, técnico e profissional no título ou no corpo do trabalho. Em seguida, fizemos 
uma pré-análise dos que efetivamente trazem experiências da Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio. Assim, procuramos identificar as metodologias utilizadas, entender as adaptações feitas em sala 
e investigar como cada docente se apropriou do estudo dos referenciais teóricos do mundo educacional. 
Como conclusão, percebemos que poucos trabalhos que abordam o campo da álgebra fazem referência 
ao mundo do trabalho do aluno. Entre os que atingem esse objetivo, observamos dois movimentos: 
quando se aborda um conteúdo na perspectiva de pré-requisito para a formação específica do curso 
técnico ou quando desenvolve uma experiência focada diretamente na prática do técnico. 
 
Palavras-chave: Educação Matemática; Educação Profissional; Contextualização; Álgebra. 

INTRODUÇÃO 

Este artigo dá continuidade aos estudos sobre a integração de componentes curriculares 

da Educação Profissional de Nível Médio, a partir de experiências no Ensino Médio 

Integrado e no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Com isso, 

pretendemos ampliar a discussão sobre a Educação Matemática de alunos da Educação 

Profissional, retomando a questão da integração curricular e interdisciplinaridade, 

apontadas em documentos oficiais como um dos eixos organizadores dos currículos para 

essa modalidade de ensino (BRASIL, 2012). Estudos nesse campo (GONÇALVES, 2012; 

GONÇALVES; PIRES, 2014) apontam uma carência de investigações específicas na área 

de Educação Matemática sobre Educação Profissional. Com isso, nesta pesquisa, 

retomaremos a contribuição de diferentes pesquisadores que investigam o tema e 
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suscitaremos reflexões no sentido de explorar possibilidades de integração curricular, 

articulando componentes curriculares e inserindo a matemática na realidade do mundo 

do trabalho.  

A literatura de pesquisa em Educação Matemática tem acompanhado uma multiplicação 

dos marcos teóricos das perspectivas que estão sendo adotadas pelos investigadores. 

Sobre esse movimento, Lerman (2008) argumenta que pesquisadores em Educação 

Matemática se apropriam de outras ciências para explicações, análises e projetos 

curriculares. Nesse viés, estamos realizando uma pesquisa de Iniciação Científica38 cujo 

principal objetivo é identificar recontextualizações das Tendências de Educação 

Matemática nas aulas da Educação Profissional narradas por professores que ensinam 

Matemática39 e que compartilharam experiências durante os Encontros Nacionais de 

Educação Matemática de 2010 a 2016. 

No contexto apresentado, este artigo configura-se como primeiro recorte da referida 

pesquisa de Iniciação Científica, buscando analisar as recontextualizações das 

Tendências de Educação Matemática nas aulas da Educação Profissional no que diz 

respeito ao campo da Álgebra. Nosso objetivo para este trabalho foi mapear o que 

motivou os professores a contextualizar a matemática, tentando entender as 

metodologias utilizadas, adaptações feitas em sala e como cada docente se apropriou 

do estudo dos referenciais teóricos do mundo educacional. 

Referencial teórico 

No que diz respeito ao ensino de Matemática, percebemos que o termo 

contextualização é recorrente entre os professores. Ainley (2012) diz que seu objetivo é 

ajudar a criança ou jovem a entender por que a Matemática é utilizada na vida cotidiana, 

não apenas numa visão utilitarista, mas para apoiar a sua compreensão do mundo e 

para ajudá-los a se tornar cidadãos. Ou seja, a pesquisadora traz a concepção de que a 

 
38 Pesquisa realizada cadastrada institucionalmente sob nº PT00007191 e desenvolvida no âmbito do 
EMEP – Grupo de Pesquisa em Educação Matemática e Educação Profissional (http://emep.ifes.edu.br). 

39 Em nosso estudo, adotamos a nomenclatura “Professores que ensinam Matemática” visto que os 
professores da Educação Profissional podem ter formações diversas para atuarem em disciplinas do 
núcleo profissionalizante, como o Arquiteto ou Engenheiro Civil que leciona Desenho Técnico, o 
Administrador que ensina Matemática Financeira e o Engenheiro de Produção que atua com Estatística. 

http://emep.ifes.edu.br/
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Matemática deve ser contextualizada para que seja possível entender o mundo e não o 

contrário, quando mundo se adequa a esta ciência. 

Em uma perspectiva semelhante à de Ainley (2012), Skovsmose (2000) propõe um 

cenário para a investigação, no qual os professores convidam os alunos a formularem 

questões e procurarem informações. Esse cenário, enquanto ambiente de 

aprendizagem, além de possibilitar ao estudante desenvolver competência crítica, 

oportuniza a participação tanto dos alunos como dos professores no processo 

educativo. Para isso, é importante que o professor reconheça o desafio e enfrente a 

incerteza, pois quando os alunos estão explorando um cenário, o docente não pode 

prever as questões que aparecerão.  

Nosso trabalho busca discutir o processo de contextualização em aulas de Matemática, 

ou disciplinas equivalentes, em cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Desse modo, a pesquisa possui como base os pressupostos de Educação Matemática na 

Educação Profissional, trazidos por Freitas (2011) e Gonçalves (2014), que tratam da 

possibilidade de uma prática de ensino de matemática inspirada pela contextualização 

do mundo do trabalho. Nos fundamentamos em Freitas (2011) buscando um 

direcionamento para a construção de conceitos matemáticos adequados à formação 

profissional dos cursos técnicos. Nesse sentido, Gonçalves (2014) focaliza na questão da 

interdisciplinaridade, apontada em documentos oficiais como um dos eixos 

organizadores dos currículos para essa modalidade de ensino. 

Ainda no processo de construção do referencial teórico, nos apoiamos em Lerman 

(2008) que analisa o processo de adoção e construção de referenciais teóricos em um 

campo científico. O autor defende que “o campo da pesquisa em educação matemática 

tem visto uma proliferação dos quadros teóricos, assim como das perspectivas que 

estão sendo adotadas pelos investigadores” (LERMAN, 2008, p. 17).  Como exemplo, 

Lerman (2008) menciona a apropriação de conceitos de outras ciências, como filosofia, 

sociologia e antropologia, para explicações, análises e projetos curriculares. Este 

processo de incorporação, combinação ou integração de teorias foi definido por 

Bernstein (1996, apud LERMAN, 2008) como recontextualização à medida que 

diferentes teorias se adaptam e se aplicam. 
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Diante do exposto por Lerman (2008), podemos concluir que a recontextualização pode 

trazer novas propostas que favoreçam o conhecimento de diversas formas de ensino da 

matemática na Educação Profissional. O conceito de recontextualização do discurso 

pedagógico e suas contribuições para a pesquisa desses referidos campos, que se 

baseiam na teoria de Bernstein (1996, apud LERMAN, 2008) e argumenta que essa teoria 

possui uma estrutura conceitual forte e uma linguagem de descrição que oferece 

relevantes e consistentes contribuições para as pesquisas sobre políticas educacionais e 

curriculares, que é o objetivo de nosso artigo.  

Metodologia 

Esta pesquisa analisou as práticas comunicadas por professores de Matemática que 

atuam na Educação Profissional durante os Encontros Nacionais de Educação 

Matemática, realizados em 2010, 2013 e 2016. Nesse sentido, esta pesquisa se 

caracterizara como bibliográfica (FIORENTINI; LORENZATO, 2006) e foram pautadas, 

principalmente, nas etapas de levantamento preliminar, leitura do material, 

fichamento, organização do assunto e redação do texto (GIL, 2008).  

O corpus de análise foi constituído de textos publicados nos anais do Encontro Nacional 

de Educação Matemática – ENEM, evento trienal promovido pela Sociedade Brasileira 

de Educação Matemática. Mais especificamente, adotamos como recorte os anais dos 

ENEM de 2010, 2013 e 2016, realizados em Salvador/BA, Curitiba/PR e São Paulo/SP, 

respectivamente.  

Por meio da pesquisa, verificamos que dentre os 4.860 textos publicados nos anais do 

ENEM, 2077 continham as palavras técnica, técnico ou profissional no título ou no corpo 

do trabalho. Desses, 1.423 continham a palavra curso. Após uma leitura prévia, apenas 

30 (0,62%) trabalhos continham experiências de ensino. Nos demais textos, esses 

descritores apareciam apenas nas referências ou se referindo a recursos, problemas 

técnicos, formação de professores, campo científico e técnica matemática, não 

pertencendo ao foco da nossa pesquisa. 

Realizamos uma leitura preliminar, selecionando os trabalhos que apresentavam 

propostas de recontextualização da educação matemática no mundo do trabalho, 

fichamos os textos considerando os seguintes elementos: origem do trabalho, título do 
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artigo; nome dos autores; estado de onde foi realizado o estudo; nível e curso do público 

atendido; campo da matemática predominante; e conteúdo matemático abordado. A 

organização dos dados foi realizada através do método de análise sistemática de 

conteúdo que se constitui em um conjunto de técnicas utilizadas na análise de dados 

qualitativos (CAMPOS, 2004). 

Análise de dados 

Retomando a organização prevista no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 

2016), identificamos trabalhos de cursos pertencentes aos eixos tecnológicos 

denominados “Produção Industrial” (Técnico em Automação Industrial e em 

Eletroeletrônica), “Gestão e Negócios” (Técnico em Administração) e “Recursos 

Naturais” (Técnicos em Agricultura e em Agropecuária). Uma síntese dos trabalhos é 

apresentada a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Síntese dos trabalhos com foco no ensino de álgebra 

TÍTULO DO ARTIGO CONTEÚDO(S) CURSO 
CAMPO DE 
PESQUISA 

ORIGEM 
DO 

TEXTO 

Investimentos financeiros: 
contextualizando a 

matemática vista em sala 
de aula 

Função 
exponencial e 

progressão 
geométrica 

Técnico em 
Automação 
Industrial 

Integrado ao 
Ensino Médio 

Instituto Federal 
do Rio De 

Janeiro 

ENEM 
2013 

Modelagem matemática 
no ensino de funções: 

analisando a teoria dos 
registros de 

representação semiótica 

Conceitos de 
função 

Técnico em 
Agropecuária 
Integrado ao 
Ensino Médio 

Instituto Federal 
do Rio Grande 

do Sul 

ENEM 
2013 

Uma diversificação no 
ensino de função 

exponencial 

Função 
exponencial 

Técnico em 
Agricultura 

Integrado ao 
Ensino Médio 

Colégio Agrícola 
Estadual 

Augusto Ribas 
de Ponta Grossa 

ENEM 
2013 
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Um olhar lançado ao 
objeto de aprendizagem 

“matrizes” 
Matriz 

Técnico em 
Informática 
Integrado à 
Modalidade 
de Jovens e 

Adultos 

Instituição 
pública, não 

identificada, do 
Rio Grande do 

Sul 

ENEM 
2013 

A matemática nos cursos 
de formação profissional 

na área tecnológica de 
eletroeletrônica: 

resolução de problemas 
utilizando sistemas 

lineares em circuitos 

Sistema de 
equações 
lineares 

Técnico em 
Eletrônica 

Integrado ao 
Ensino Médio 

Fundação da 
Educação do 

Estado de Minas 
Gerais 

ENEM 
2016 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 Dos cinco artigos sobre ensino de Álgebra, em nossa avaliação, somente dois fizeram 

articulação com a formação profissional dos estudantes. Descreveremos e analisaremos 

estas experiências nos parágrafos seguintes. 

Em “Uma diversificação no ensino de função exponencial”, Ribeiro et al. (2013), o 

professor do curso Técnico em Agricultura e bolsistas do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação a Docência (Pibid), foram motivados a contextualizar a Matemática no 

mundo do trabalho. Isto porque os autores buscavam melhor desempenho e 

compreensão dos alunos em relação à temática escolhida. Para realização do trabalho, 

foi utilizada a Modelagem Matemática para compreender o crescimento de alfaces. 

Estudantes e professores organizaram uma tabela com a medida dos diâmetros dos 

vegetais, que os auxiliou na representação do gráfico em papel milimetrado. 

Observando-se os pontos marcados no plano cartesiano, verificou-se que o crescimento 

da alface se aproxima de uma função exponencial. Assim, os alunos do curso de 

Agricultura puderam compreender o aumento do diâmetro da alface com o passar do 

tempo. 

Figura 1 – Sequência de fotos da modelagem do crescimento do Alface 

 

Fonte: Ribeiro et al., 2013, p. 7. 
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A partir do que foi narrado em Ribeiro et al. (2013), percebemos que essa experiência 

se apropriou do mundo do trabalho, visto que os estudantes, a partir da Matemática, 

puderam modelar o crescimento do vegetal. Nesse caso, porque algumas das 

atribuições do Técnico em Agricultura são planejar e controlar a produção vegetal 

sustentável (BRASIL, 2016, p. 226). 

Ao contrário do trabalho Ribeiro et al. (2013), que alcançou a prática do Técnico em 

Agricultura, Teixeira (2016) focou em um conteúdo matemático que se caracterizava 

como pré-requisito para uma disciplina da formação específica do Curso Técnico em 

Eletroeletrônica Integrado ao Ensino Médio. No artigo intitulado “A matemática nos 

cursos de formação profissional na área tecnológica de eletroeletrônica: resolução de 

problemas utilizando sistemas lineares em circuitos”, Teixeira (2016) procurou 

contextualizar a Matemática no mundo do trabalho através da metodologia de 

Resolução de Problemas. 

Segundo Teixeira (2016, p. 5), os tópicos abordados envolvem conceitos básicos de um 

circuito analógico 

que permitem ao estudante as seguintes habilidades: verbalizar a descrição 
do circuito elétrico proposto; identificar as incógnitas (correntes) e os dados 
do problema, que são os resistores e as voltagens; retirar as equações desse 
circuito e resolver as equações, para, em seguida, confrontar os resultados 
obtidos do problema de acordo com as correntes calculadas do circuito. 

 

Figura 2 – Representação da Terceira Atividade proposta aos alunos. 

 

Fonte: Gussow, 1997 apud Teixeira, 2016, p. 5.   

A partir do que foi narrado por Teixeira (2016), observamos que a professora buscou 

desenvolver a contextualização para aplicar o método de resolução de problemas em 

um modelo eletroeletrônico. Ou seja, essa atividade se aproxima do mundo do trabalho 
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à medida que a docente se apropria dos problemas de disciplinas do núcleo 

profissionalizante para tratar de questões de matemática, promovendo a 

interdisciplinaridade com a física e outros componentes curriculares voltados à 

formação profissional. 

Sobre essa atividade, especificamente, gostaríamos de apontar como possível 

aprofundamento interdisciplinar na própria história dos circuitos elétricos. Ao realizar 

uma pesquisa histórica, Sá et al (2017) mostraram que Gustav Kirchhoff, ao formular a 

leis dos nós e das malhas para os circuitos elétricos, conteúdo de física ou formação 

técnica, apresentou uma das primeiras aplicações para a Teoria dos Grafos, conteúdo 

matemático. Nesse sentido, os pesquisadores defenderam que a formação profissional 

precisa compreender conhecimentos técnicos e científicos, em sua historicidade, pois a 

importância da interdisciplinaridade e do uso História da Matemática está na 

aprendizagem integrada que garante uma formação humana integral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso objetivo para este trabalho foi mapear o que motivou os professores a 

contextualizar a matemática, tentando entender as metodologias utilizadas, adaptações 

feitas em sala e como cada docente se apropriou do estudo dos referenciais teóricos do 

mundo educacional. Ao final do estudo, observamos dois movimentos: quando se 

aborda um conteúdo na perspectiva de pré-requisito para a formação específica do 

curso técnico ou quando desenvolve uma experiência focada diretamente na prática do 

técnico. 

No que diz respeito às experiências o campo da Álgebra, somente dois dos cinco 

trabalhos fizeram articulação com a formação profissional. Os demais textos fizeram uso 

de tendências como Educação Matemática Crítica, Modelagem Matemática e uso de 

Tecnologia Digitais, focando apenas na questão do Ensino Médio, desvinculado da 

formação profissional. Com a realização desta pesquisa, esperamos fomentar a reflexão 

sobre o trabalho escolar de Matemática com educandos da Educação Profissional de 

nível médio, tendo como foco entender como o pensamento matemático do ensino 

médio pode ser contextualizado na formação profissional, na perspectiva do mundo do 

trabalho. 
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Vale ressaltar que de todos os trabalhos publicados nos anais do ENEM, apenas trinta 

(0,62%) tratam das tendências de Educação Matemática nas aulas da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. Tivemos uma média de trabalhos publicados nos 

anais de 2016 (10), em relação à edição de 2013 (12) e a de 2010 (8), o que mostra que 

há uma continuidade na tentativa de se contextualizar a matemática no ensino 

profissional. Ainda assim, ressaltamos que a Educação Matemática no campo da 

Educação Profissional é um campo aberto pra pesquisa, evidenciadas neste texto a 

partir da análise de trabalhos publicados nos anais do ENEM. 
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RESUMO 

Neste texto mostramos um experimento de ensino envolvendo resolução e reelaboração de problemas 
não convencionais ou não rotineiros, no início de 2019, com uma turma de 5º ano. Foi realizado em uma 
escola de Vitória, como parte de avaliação diagnóstica em matemática. A experiência envolveu a 
resolução e reelaboração de três situações com raciocínio complexo envolvendo operações de adição e 
subtração (campo aditivo). Tínhamos como objetivos investigar:1) como o aluno se movia no campo 
aditivo quando a situação exigia leitura e interpretação mais cuidadosa; e 2) que ações do professor eram 
necessárias junto aos estudantes para a mediação da compreensão do texto e do raciocínio de cálculo 
numérico. Resultados mostraram que é possível avaliar o conhecimento do estudante em ações 
alternativas que o motivam para novas descobertas. Ficou evidente a importância da mediação nos 
processos de leitura para que o estudante compreendesse o texto matemático. Ainda foi possível 
perceber que estudantes não acostumados a usarem estratégias alternativas passam a usá-las quando 
auxiliados pelo professor. 

Palavras-chave: resolução de problemas; avaliação; mediação; adição; subtração. 
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INTRODUÇÃO 

O início do ano letivo é sempre um novo desafio para qualquer professor. As primeiras 

impressões que os estudantes criam do professor podem comprometer o ano letivo ou 

podem garantir importantes laços de confiança, que acompanharão todo o trabalho que 

será desenvolvido junto deles ao longo do ano. É preciso avaliar e sondar os 

conhecimentos que esses estudantes trazem de anos anteriores para traçar um plano 

de ensino de acordo com as necessidades da turma, contemplando as diretrizes oficiais.  

Nossa primeira sondagem em matemática foi a elaboração de um mapa conceitual 

coletivo do tipo diagnóstico (SANTOS, 1997) com uma turma de 26 alunos, 5º ano, em 

uma escola municipal de Vitória. Nessa atividade pedimos que dissessem o que 

pensavam e sentiam sobre matemática e o que se lembravam que já estudaram. Citaram 

nesse mapa conceitual coletivo as operações básicas e nos deram exemplos de situações 

em que as usariam em resoluções de problemas. Isso revelava também um pouco da 

metodologia utilizada pela professora do 4º ano e talvez professores de anos anteriores, 

pois no mapa apareceu também a palavra problemas. Para expressar seus sentimentos, 

juízos de valores em relação a matemática, usaram palavras evidenciando que 

consideravam a disciplina algo para pessoas inteligentes. Viam a matemática como um 

saber para pessoas que têm coragem, uma disciplina em que precisam pensar e 

raciocinar, que está presente no dia a dia e muito pode ajudar na vida das pessoas. Ao 

dialogarmos com os estudantes deixaram transparecer que não desistem, e mesmo 

errando conseguem aprender. Diante dessas impressões iniciais nos perguntamos: 

como se comportarão esses alunos, que mostraram não ter medo de situações 

desafiadoras, quando envolvidos em uma situação problema não rotineira? O resultado 

nos instigou e prosseguimos nos indagando: que mediações do professor seriam 

necessárias quando iniciássemos um trabalho com alunos não acostumados a usarem 

estratégias não convencionais? Que conhecimentos de conteúdo, pedagógico de 

conteúdo e curricular são necessários ao professor para envolver os alunos na resolução 

de problemas não convencionais? Este trabalho mostrará uma experiência com a 

resolução e reelaboração de uma situação problema não convencional, envolvendo 

operações do campo aditivo (adição e subtração). Também trará algumas reflexões 

acerca desses questionamentos anteriores. Ademais, mostrará algumas mediações 

necessárias para uma compreensão do texto.  

APONTAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

Em nossas participações no Grupo de Estudo em Educação Matemática [GEEM-ES], 

defendemos uma avaliação no processo educativo que toma por base a reflexão, antes, 

durante e depois da ação (SANTOS, 1997). Assim sendo, quando avaliamos o estudante, 

nós nos avaliamos também. Refletimos sobre o que ele já sabe e ainda não sabe e 

refletimos sobre conhecimento de conteúdo, conhecimento pedagógico de conteúdo e 
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conhecimento curricular. Nesta perspectiva, trazemos alguns apontamentos teóricos 

sobre avaliação, resolução de problemas e as ideias envolvidas nas operações de adição 

e subtração (campo aditivo). 

Dialogamos com Santos (1997), que trata da avaliação com visão ampla, em que não se 

privilegia o processo final e nem se resume o ato avaliativo a aplicação de instrumentos. 

A avaliação aqui é defendida como uma sondagem diária em que o tempo todo o 

estudante e o professor refletem sobre o seu conhecimento e que ações serão 

necessárias para o passo seguinte. Logo, a diagnose não acontece somente antes do 

processo educativo, ela é necessária durante todo o processo para que sempre se 

vislumbre o que o aprendiz já conquistou e o que ainda está em processo, apontando 

para novos planejamentos que o projetem para novas aprendizagens. Também em 

Santos (1997) e em Santos-Wagner (2008) encontramos suporte para a compreensão 

sobre o que é um problema em matemática, como se classificam e como trabalhar com 

a resolução de problemas em sala de aula. A autora chama de problemas complexos ou 

problemas de cálculos complexos, aqueles que traduzem situações reais e exigem do 

educando mais de uma operação em sua resolução.  Costumam ser desafiadores porque 

exigem mais atenção no cálculo relacional (HOFFMAN, 2012), e exigem mais empenho 

intelectual para a descoberta de estratégias que envolvam as situações matemáticas, 

antes de empregar o cálculo numérico. 

Para a compreensão das ideias envolvidas nas operações de adição e subtração 

concordamos com Silva (2009) e Hoffman (2012) que falam em três tipos de raciocínio: 

(a) de composição, (b) de transformação e (c) de comparação. Esses tipos de raciocínios 

que ocorrem em situações problema de adição e subtração estão associados à ideia de 

juntar e separar as partes de um todo e compará-las. Os problemas envolvem 

combinação ou composição quando apenas combinamos duas partes para obter uma 

terceira, separando ou juntando. Dizemos que os problemas envolvem transformação 

quando adicionamos ou subtraímos partes em que acontece uma mudança para mais 

ou para menos, alterando o estado inicial com a ideia de ganho ou perda, denominadas 

de transformação positiva ou negativa. E falamos que as situações envolvem 

comparação quando temos que comparar quantidades para decidir qual delas é a maior 

ou a menor. Nesse raciocínio de comparação, a relação é estática, a criança não apenas 

junta nem retira partes de algo, mas precisa comparar quantidades. Para isso pode 

valer-se ainda de dois tipos de raciocínio: igualização e comparação quantificada que 

envolvem ação e comparação entre grandezas iniciais e finais. 

E para o apoio nos processos de comunicação escrita e oral em matemática dialogamos 

com Hoffman (2012). Nesta pesquisa são apontados os resultados positivos da mediação 

na leitura, escrita e oralidade para a compreensão matemática e para as conquistas na 

língua materna. A autora segue a linha de pensamento de Vygotsky (1993/1987), em 

que a mediação possibilita a construção de conceitos. Mostraremos recortes da 
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experiência com a resolução de um problema complexo em diferentes momentos. A 

primeira aula com 18 alunos presentes e as outras com 22 e 24 alunos, todas na segunda 

semana de março. Fazíamos imagens durante as aulas e nos intervalos anotávamos 

nossas impressões. Também apreciávamos os cadernos enquanto circulávamos pela 

sala dialogando com os estudantes. Exemplificaremos a atuação de oito alunos 

escolhidos aleatoriamente: Mena, Maria, Regina, Nica, Pepeu e Cacá, Juliana e Ama.   

A EXPERIÊNCIA 

Para sondarmos como o estudante se move no campo aditivo adaptamos um problema 

do livro do 4º ano de autoria de Imenes, Jakubovic e Lelis (1995).  

Seu Antônio fez uma viagem de 200 quilômetros. Andou 120 e parou no 
restaurante para almoçar. Depois continuou a viagem andando mais 20 
quilômetros. Aí, percebeu que tinha esquecido o computador com todos os 
seus arquivos no restaurante. Para voltar ao restaurante e depois continuar a 
viagem até o fim, quantos quilômetros andou? 

O problema foi escrito no quadro e pedimos que os estudantes o copiassem em seus 

cadernos, lessem e resolvessem. A primeira aluna a mostrar o caderno com a resposta 

correta, foi Maria, em apenas 5 minutos. Usou as operações de subtração e adição de 

maneira correta. Pegou os 200 quilômetros da viagem total, subtraiu os 120 quilômetros 

andados e percebeu que faltavam apenas 80 quilômetros, mas teve que voltar 20 e 

refazer o percurso, andaria 80 + 20.  Mas quando lhe perguntamos como chegou a essa 

conclusão tão rapidamente, disse simplesmente que achava óbvio. Teria mesmo 

compreendido a situação? Segundo estudos no GEEMES de 2006-2012, nem sempre 

quem erra não sabe e nem sempre quem acerta, sabe. Relatos de experimentos de 

ensino de muitos colegas atuando em diferentes anos escolares e estudos sobre alguns 

trabalhos com foco em avaliação e análise de acertos e erros nos levaram a essas 

reflexões. Assim, ao analisarmos o cálculo realizado por Maria, parece-nos que ela 

entendeu a pergunta. Ela retira, do percurso todo, os quilômetros andados e o compara 

com o todo, 200 km, que é a ideia de comparação, então junta o que teve que andar a 

mais, 20 km para voltar e refazer o percurso que é a ideia de combinação. ‘  

Ao olharmos os registros dos outros alunos notamos que quase todos pegavam números 

e armavam operações sem compreender o que o problema propunha. Cinco alunos 

fizeram 120 + 20 + 20 + 80, dando como resposta 240. Argumentavam que precisavam 

contar duas vezes os 20 quilômetros que Seu Antônio voltou refazendo o percurso, e 

não entendiam porque dizíamos que ainda não tinham a resposta. Outros alunos faziam 

200 - (120 + 20) = 60 + 20 = 80. Argumentavam que estavam somando o que ele andou 

antes com o que andou depois do almoço, por isso subtraíram 140 de 200, mas 

precisavam juntar os 20 km que Seu Antônio voltou. Eles tinham clareza que precisavam 

juntar os quilômetros andados que é a ideia de combinação, precisavam diminuir esse 

total do percurso, porque já não eram mais 200 quilômetros que faltavam, houve uma 
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combinação para menos e finalmente a de combinação para mais quando adicionam os 

quilômetros que seu Antônio teve que andar novamente, mas não compreendiam a  

comparação e nem a pergunta. Aliás, no primeiro dia 17 alunos não compreenderam a 

pergunta sem mediação da professora. Esses alunos nos mostravam que tinham alguma 

clareza das ideias envolvidas, mas ao relacioná-las ao problema não sabiam como fazê-

lo. Pela nossa experiência, observamos que havia um dificultador na linguagem utilizada 

pelo autor. Havia muita informação, o problema era de estrutura mista, pois envolvia 

mais de uma operação e fugia das situações-problema normalmente trazidas pelo livro 

didático. Além disso, a pergunta era longa e composta de três orações: para voltar ao 

restaurante/ e depois continuar a viagem até o fim/, quantos quilômetros andou? Era 

um período composto por coordenação e subordinação. Além disso, não estava na 

ordem direta que seria: quantos quilômetros andou para voltar ao restaurante e depois 

completar a viagem até o fim? Fizemos então com os estudantes várias técnicas de 

leitura: leitura silenciosa dirigida apontando as frases, leitura dirigida com perguntas e 

reconstrução do texto com as próprias palavras (HOFFMAN, 2012; POLYA, 1995/1945; 

SANTOS-WAGNER, 2008). Quando pedíamos que lessem a pergunta, sempre liam 

somente o final: quantos quilômetros andou? Por mais que insistíssemos, iniciavam pelo 

pronome interrogativo quantos. Era um dos dificultadores que induzia ao erro. 

Voltávamos a insistir em que lessem toda a frase desde o início, mas tinham dificuldades 

para localizá-la. Então perguntávamos: onde se inicia uma frase em um texto, onde é 

que termina uma frase para iniciar outra no meio do texto? Veja o leitor como é 

importante que se auxilie o aluno na leitura de um texto matemático. Foi quando 

finalmente Juliana localizou a frase toda: para voltar ao restaurante, buscar o 

computador e ir até o fim, quantos quilômetros andou? Pedimos a todos que grifassem 

a frase. Ama, de imediato, percebeu que não precisaria somar todo o percurso, bastava 

somar os 20 quilômetros que Antônio voltara mais o que faltava para completar a 

viagem. Expressou-se assim para um pequeno grupo: “quando ele volta, ele anda 20 

quilômetros e aí precisa ver quanto falta pra chegar”. Foi uma das poucas alunas, até 

aquele momento, que compreendeu a pergunta e relacionou a ideia de comparar e 

combinar no campo aditivo. Mediante essa interação, mais três alunos acertaram. 
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Figura 1: uso da reta na resolução - aluna Mena 

Fonte: Arquivo do pesquisador 

Sugerimos que desenhassem o percurso representando o movimento de Seu Antônio, 

pedimos esquemas, sugerimos a reta numerada, mas não se sentiam muito à vontade. 

Até desenhavam, mas na hora de resolver, voltavam a fazer operações sem sentido, pois 

não conseguiam se desprender da frase, quantos quilômetros andou. Pedíamos que 

sempre voltassem à pergunta grifada, ela é que deveria nortear as estratégias de 

resolução. Qualquer procedimento teria que buscar uma resposta para a questão.  

A aluna Mena desenhou uma reta numerada seguindo a nossa orientação de enumerá-

la de 20 em 20. A reta representaria o percurso de 200 quilômetros. Quando lhe 

sugerimos que usasse uma seta para marcar o trajeto que responderia à pergunta, 

compreendeu e somou o retorno com o trajeto que faltava: 20 + 20 + 20 + 20 + 20, 

visualizado na reta. Foi muito interessante sua vibração. Agora eu entendi! É muito fácil! 

Realmente, nesse raciocínio o aluno localiza o ponto em que seu Antônio está quando 

constata que esqueceu o computador e conta os quilômetros de 20 em 20 que devem 

ser percorridos para voltar e finalizar a viagem. Emprega apenas uma operação do 

campo aditivo usando a ideia de combinação (Figura 1). Percebemos que alguns alunos 

tinham certa resistência em utilizar o desenho e ainda insistiam que o resultado deveria 

sair da operação. Então pedimos que Ama e Pepeu mostrassem no quadro como 

poderiam chegar à solução usando a operação convencional ou a reta numerada.  

No primeiro dia, somente um aluno resolveu o problema sem mediação e somente seis 

alcançaram a resposta com ajuda da reta numerada. Onze alunos precisaram de muita 

ajuda individualizada para que compreendessem a pergunta e o trajeto representado 

na reta. Mas será que, após a mediação, realmente compreenderam? Pedimos então 

que reelaborassem uma situação com as mesmas ideias em outro contexto, com outros 

números. Somente os mesmos seis alunos que resolveram o problema original, antes da 

demonstração no quadro, conseguiram reelaborar a situação (SANTOS, 1997). Ficamos 

intrigados e muitos questionamentos nos assaltaram: não era um bom problema? Os 
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alunos não estavam acostumados a usarem diferentes estratégias de resolução? Será 

que as situações problema que lhes foram oferecidas anteriormente seguiam sempre o 

modelo tradicional, com linguagem direta, em sua forma prototípica, como aparecem 

na maioria dos livros didáticos? Será que resolveriam uma situação semelhante usando 

conhecimentos vivenciados na experiência acima descrita? Será que os alunos não 

possuíam maturidade linguística para compreender a pergunta elaborada com três 

orações na ordem indireta? Resolvemos levar ao quadro dois dos problemas 

reelaborados por eles em dias alternados.  Segue o primeiro que transcrevemos abaixo: 

Leone estava no trabalho e estava andando para ir a casa e andou 140 km 
quando parou e percebeu que tinha esquecido seu celular com todos os 
compromissos que tinha hoje, então precisava voltar ao seu trabalho, 140 km. 
Sua casa ficava a 240 km do trabalho. Para voltar ao trabalho e continuar o 
percurso até em casa, quantos quilômetros ele andou? [sic.] 

O problema elaborado possui as mesmas ideias, mas ao observar o esquecimento, 

Leone volta ao ponto de partida e depois segue a viagem até chegar em casa. A falta de 

pontuação e estrutura frasal do texto pode ter dificultado a compreensão para além da 

complexidade da pergunta, pois de novo, somente oito alunos o resolveram sem que 

precisássemos fazer alguma mediação na leitura. Dentre esses alunos 6 valeram-se da 

reta numerada ou esquemas desenhados. De toda forma, já era um progresso. 

A autora do problema, Mena, enumera a reta de 20 em 20, soma 140 + 140 + 20 + 20 + 

20 + 20 + 20 + 20 e explica: eu peguei 140 + 140 porque isso ele andou indo e voltando, 

depois vi os pedaços que faltavam para ele chegar em casa e somei. É muito interessante 

ver como essa estudante percebeu a ideia da complementação concretamente na reta. 

Ao somar os seis segmentos de 20 que faltavam com o percurso da volta, mais o 

percurso até onde estava, move-se com muita destreza no campo aditivo usando apenas 

uma operação, mas necessitava compreender melhor todas as ideias.  

Já a aluna Regina, juntou os trajetos 140 + 140 = 280, explicou-nos que se tratava da ida 

até o ponto em que percebeu que esqueceu o celular e a volta para buscá-lo. Nessa 

explicação notamos que ainda só enxergou a última frase da pergunta, pois pareceu que 

procurava o total, mas depois, ao invés de juntar os 100 km que ainda deveria andar 

para completar o percurso até em casa, subtrai os 240 de 280. Ao lhe perguntarmos por 

que o fez, não soube nos explicar. Talvez ela soubesse que havia uma subtração 

envolvida, pois quando chegaria ao ponto em que estava ao lembrar do celular, não 

precisava mais andar 240 km, agora já faltava menos. Mas não compreendeu como 

relacionar isso no cálculo numérico, por isso faz 280 – 240 = 40. Essa ideia do quanto 

falta para chegar a, da complementação no campo aditivo, era uma das coisas que mais 

oferecia dificuldades de compreensão para outros alunos também. Para nossa surpresa 

até a aluna Maria, a primeira a resolver o problema original, agora trazia um outro 

raciocínio. Multiplicou 2 x 140 = 280, mas adicionou 240, sem perceber que ao chegar 

ao ponto em que voltou não andaria mais 240, pois nesse ponto só faltavam 100. 
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Repetimos as mesmas técnicas de leitura do texto com levantamento das informações 

relevantes e insistimos na pergunta. Rapidamente ela concluiu a resposta e explicou que 

se equivocara por pensar no total. Fizemos vários diálogos individualmente e 

coletivamente, assim 17 alunos resolveram o problema. Mas ainda tínhamos 9 alunos 

que admitiram não ter compreendido, mesmo depois que fomos ao quadro explicar com 

contraexemplo (Figura 2). 

Figura 2: Uso da reta com contraexemplo 

Fonte: Registro de aula do pesquisador 

Uma semana depois, para não cansar a turma digitamos a situação elaborada por Maria 

e entregamos para que colassem em seus cadernos e não tivessem o trabalho de copiá-

la, pedindo que a resolvessem. Havia 22 alunos presentes neste dia. 

Sarah Red Crystal vai à festa de Mari Mármore, que fica a 250 km de sua 
casa. O pai de Sarah parou para reabastecer o carro depois de andar 130 km 
e Sarah aproveitou para pegar um lanche. Depois de andar mais 30 km, eles 
perceberam que esqueceram o presente no posto. Para voltar até o posto 
e depois continuar a viagem até o final, quantos km eles terão de andar? 

A situação é idêntica e a pergunta é análoga. Não tivemos dúvidas até então, que Maria 

realmente compreendera a situação e o cálculo relacional que determinaria o cálculo 

numérico. Para nós essa aluna leu, compreendeu o que leu e tem claras as ideias de 

comparação, complementação e composição do campo aditivo. Segundo Santos-

Wagner (2006-2019), quando o aluno é capaz de recriar a situação com outras palavras 

é porque a compreendeu. Mas como vimos acima, também ela errara na resolução do 

problema de Leone por falta de atenção na pergunta. Observamos que desta vez, 10 

alunos conseguiram resolver sem que houvesse mediação. Dentre eles, 8 usaram a reta 

numerada ou desenharam esquemas. Já começavam a arriscar mais e sair da prática de 

apenas fazer operações numéricas com algoritmos formais (Figura 3) O aluno mostra 

com a seta o retorno ao posto e adiciona 30 aos 120 quilômetros que faltavam, dando 

como resposta, 150 quilômetros.  
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Figura 3: Representação em desenho do aluno Pepeu 

Fonte: Arquivo dos pesquisadores 

Segundo Gómez Chacón (2003), a maneira como o aluno se relaciona com essa disciplina 

nos anos iniciais pode ser decisiva para a maneira como virá a lidar com ela em sua vida 

escolar e profissional futura. Isso acontece porque influirá em suas crenças e concepções 

sobre si mesmo e sobre a disciplina, interferindo no seu autoconceito e definindo 

escolhas profissionais. Por isso, resolvemos brincar mais com a situação e dramatizá-la. 

Marcamos pontos em que a situação se passa, em uma linha reta que ia de um canto a 

outro da sala: casa de Sarah, posto, local em que se dão conta que esqueceram o 

presente e local da festa. E fizemos vários alunos dramatizarem a situação: a ida até o 

posto, a parada com o esquecimento, o trajeto até a lembrança, a volta e a retomada 

do percurso. Foi uma festa. Inventaram motivos para a volta e outras situações: não 

havia lojas, o presente era valioso, o pai brigando com a filha que não tinha nada que 

tirar o presente do carro e outros. Nessa brincadeira, descontraíram e perceberam 

melhor a ideia do quanto falta para completar a viagem. Entenderam na vivência porque 

faziam a subtração. E depois, novamente alunos foram ao quadro para sistematizarem 

o raciocínio (Figura 4).  

Figura 4: Dramatização e explicação da reta numerada por alunos 

Fonte: Registro dos pesquisadores 

Um outro recurso que utilizamos foi reescrever com eles a pergunta na ordem direta 

como mostra a figura acima, iniciando-a com o pronome interrogativo. E observamos 

que aos poucos a situação se tornava mais clara. Desta vez, somente 6 alunos ainda 
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disseram que estavam confusos. Nos dias que se seguiram levamos outras situações 

com números menores e gradativamente percebíamos que mais alunos acertavam, 

movendo-se com mais destreza no campo aditivo.  

CONCLUSÃO 

Usamos um problema envolvendo raciocínio complexo em uma turma que ainda não 

conhecíamos. O resultado poderia ter sido desastroso se não fizéssemos as mediações 

acima descritas (HOFFMAN, 2012; SANTOS, 1997; VYGOTSKY, 1993/1987). Acreditamos 

que qualquer situação matemática envolvendo as operações básicas pode ser 

desenvolvida com os estudantes, mesmo com certa imaturidade, desde que não os 

deixemos a sós. Até porque um problema só é um problema enquanto o aprendiz não 

possui ainda clareza sobre a estratégia que irá usar para resolvê-lo; quando já a possui, 

passa a ser um exercício de aplicação (SANTOS-WAGNER, 2008). Então, sob essa ótica 

consideramos a experiência muito válida. Não atingimos ainda todos os estudantes, mas 

como mostramos acima, tivemos avanços.  

Nas situações de comparação é muito importante que se varie a forma de perguntar em 

situações simples. Ex. Paulo andou 20 quilômetros e José andou 30. Quantos José andou 

a mais? Quantos Paulo precisa andar para ter percorrido a mesma distância que Paulo? 

Quantos Paulo andou a menos que José? Quanto mais o professor variar as perguntas, 

menos o aluno ficará preso às palavras-chave (a mais ou a menos) que lhe indicarão o 

tipo de operação que deverá realizar. Também consideramos importante que, de vez 

em quando, as perguntas da situação problema sejam indiretas como a que foi 

trabalhada nesta experiência. Perguntas indiretas são necessárias para que o estudante 

não fique condicionado às indagações prototípicas, desenvolvendo a língua materna. 

Concluímos que o professor precisa conhecer as ideias envolvidas nas operações básicas 

e saber como lidar com esse conhecimento para que se torne aprendível. São as 

mediações que ele fizer, dialogando e permitindo a interação entre os estudantes que 

vão tornar uma situação matemática prazerosa ou não. As estratégias alternativas 

devem ser exploradas e incentivadas sem cobranças imediatas do algoritmo formal e 

isso requer diferentes conhecimentos e habilidades do professor. Os alunos mostraram 

resistência e certo estranhamento, mas ao final de três experiências já estavam mais 

familiarizados e felizes com seus resultados. Não se pode esperar que alunos que 

venham de práticas menos dialógicas em matemática mostrem os mesmos resultados 

de imediato. Em roda de conversa, avaliamos junto com eles as estratégias que foram 

utilizadas. Quase toda a turma concordou que realizavam a leitura de forma rápida 

demais. Quanto aos desenhos, 10 disseram que isso lhes ajudou e que pretendem usar 

novamente. Sobre a dramatização, todos disseram que amaram e gostariam de fazer 

novamente. Ama explicou que dramatizar não trouxe a solução, mas clareou os 

procedimentos numéricos que deveriam realizar, ou seja, passavam a compreender 
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melhor as ideias da adição e subtração. Concluímos que não devemos desistir se não 

conseguirmos, ainda, envolver todos no mesmo momento. Outras vivências devem se 

seguir para que conceitos matemáticos clareiem. O bom ensino é aquele que projeta 

para etapas adiante daquilo que o aluno já é capaz de realizar. 
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RESUMO 
O ensino de matemática em uma abordagem investigativa prioriza ações que contribuir com relações 
sociais em sala de aula que favoreçam a participação ativa dos estudantes no ambiente de aprendizagem. 
Inspirado nas ideias de Paulo Freire, Ole Skovsmose associa o desenvolvimento do empoderamento à 
educação matemática com a finalidade de promover a formação para a cidadania crítica. Nesse contexto, 
o estudo tem por objetivo analisar os diálogos produzidos em um ambiente de aprendizagem orientado 
pela Educação Matemática Crítica com vistas ao desenvolvimento do processo de empoderamento dos 
estudantes de Matemática nos anos finais do ensino fundamental. Para isso, evidenciou-se o Modelo-CI 
composto por elementos que indicam a qualidade da comunicação estabelecida entre os envolvidos no 
processo de ensino e aprendizagem. Com base nesses elementos, os diálogos gravados em áudio, durante 
a realização de uma prática pedagógica orientada pela Educação Matemática Crítica, foram analisados de 
forma a ressaltar a presença dos elementos que compõem o Modelo-CI. A análise dos trechos dos diálogos 
produzidos mostra o desenvolvimento do pensamento e da consciência crítica, consequentemente, 
demonstra-se o desenvolvimento do processo de empoderamento dos estudantes. 
Palavras-chave: Empoderamento; Educação Matemática Crítica; Diálogos; Ambiente de Aprendizagem. 

INTRODUÇÃO 

O estudo da evolução do pensamento pedagógico brasileiro (SAVIANI, 2010) mostra 

que, no período anterior à década de 1960, o processo de ensino e aprendizagem é 

marcado pela abordagem tradicional. Ao tratar do ensino de Matemática em uma 

abordagem investigativa, as leituras sobre práticas pedagógicas revelam que 

oportunizar a pesquisa e a reflexão, favorecer a proximidade entre Matemática e a 

realidade e entre professor e estudantes são aspectos comuns. No campo da Educação, 

as ideias de Paulo Freire acerca do sentido do silêncio e a importância do diálogo nas 

relações sociais em sala de aula apontam para a necessidade de pensar a prática 

pedagógica à luz da autonomia e da criticidade. Estendendo as ideias de Paulo Freire 
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para o campo da Educação Matemática, Ole Skovsmose inseri preocupações referentes 

ao ensino de Matemática numa perspectiva crítica. 

As relações sociais entre professor e estudantes na sala de aula de Matemática podem 

revelar aspectos importantes referentes ao processo de aprendizagem e que devem ser 

considerados no momento da organização da prática pedagógica. Dentre estes aspectos 

o diálogo e a participação dos estudantes constituem um ambiente de aprendizagem 

propício ao desenvolvimento intelectual. Este desenvolvimento é  favorecido pela 

oportunidade de questionar, pelo sentido atribuído à atividade investigativa que 

permite a tomada de decisão coletiva e a formulação de respostas.  

O olhar Educação Matemática Crítica sobre a sala de aula abre espaço para a discussão 

sobre possibilidades educacionais que possam ampliar o campo da Educação 

Matemática, envolvendo e potencializando os estudantes. O autor enfatiza a 

importância do diálogo nas relações de sala de aula e considera as práticas pedagógicas 

que desmerecem aqueles que não dominam as demonstrações (SKOVSMOSE, 2014) 

como “situações repugnantes” e que “despotencializam” os estudantes, pois, dificultam 

as relações sociais nas as aulas de Matemática, não oferecem aos estudantes a 

oportunidade de ação, criação, diálogo e reflexão.  

A Educação Matemática Crítica propõe que as aulas de Matemática abram espaço para 

o debate acerca de temas de natureza sociopolítica e que haja uma preocupação com 

questões que vão além do conteúdo e do método. Esta proposta ressalta a importância 

da relação entre professor e estudantes pautada no diálogo e na reflexão como forma 

de enfrentar o autoritarismo e a submissão ao regime de verdades que, não raramente, 

se fazem presentes nas salas de aula de Matemática. 

Diante dessa explanação, o presente estudo é direcionado pela seguinte pergunta: como 

o diálogo em um ambiente de aprendizagem orientado pela Educação Matemática 

Crítica pode contribuir com desenvolvimento do processo de empoderamento dos 

estudantes dos anos finais do ensino fundamental? 

Com base no questionamento apresentado, este estudo inspira-se nas ideias de Paulo 

Freire acerca da educação dialógica e Alro e Skovsmose acerca da qualidade da 

comunicação nas aulas de Matemática realizadas sob uma abordagem investigativa. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa onde foram analisadas trechos da dissertação de 
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mestrado da professora autora deste estudo realizado pelo Programa de Mestrado 

Profissional em Educação em Ciências e Matemática (EDUCIMAT) do Instituto Federal 

do Espírito Santo – Campus Vitória.  

Visando a responder à questão orientadora, este estudo tem por objetivo principal 

analisar os diálogos produzidos em um ambiente de aprendizagem orientado pela 

Educação Matemática Crítica com vistas ao desenvolvimento do processo de 

empoderamento dos estudantes de Matemática nos anos finais do ensino fundamental.  

Este estudo justifica-se por priorizar um ambiente de aprendizagem em que a postura 

do professor propicie o envolvimento e a motivação dos estudantes de maneira que as 

interações em sala de aula favoreçam o desenvolvimento do processo de 

empoderamento no contexto das relações entre professor e estudantes, desperte o 

sentimento de pertença e contribua para a formação de uma comunidade de 

aprendizado onde cada participante contribui com o tem de melhor. Nas seções a seguir, 

abordamos o referencial teórico, os procedimentos metodológicos, as análises e 

discussões dos resultados e por fim as considerações finais. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O texto intitulado Medo e ousadia: o cotidiano do professor, elaborado por Freire e Shor 

(1986), tem a forma de diálogo. Primeiramente, Shor (1986) gravou seu diálogo com 

Freire (1986), depois as transcrições do diálogo deram origem ao livro. A leitura do “livro 

falado” desses autores, entre tantas outras revelações, desperta nossa atenção para a 

forma como Shor (1986) 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, o qual pode imobilizar a ação física e mental. 

É importante definir o sentido da palavra silêncio utilizada por Freire e Shor (1986). Ao 

falarem de silêncio, os autores estão referindo-se ao silêncio de uma pessoa que se 

encontra em condição de opressão. Trata-se do “silêncio dos silenciados” (FREIRE, 

2014), que difere do silêncio natural de alguns estudantes. Freire e Shor (1986) opõem-

se ao silêncio opressor, mas reconhecem a importância da autoridade no processo 

educativo. Para Freire (2014, p. 91), “a autoridade coerentemente democrática está 

convicta de que a disciplina verdadeira não existe na estagnação, no silêncio dos 
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silenciados, mas no alvoroço dos inquietos, na dúvida que instiga, na esperança que 

desperta”. 

A epígrafe com a qual iniciamos este texto não foi escolhida por embelezar as palavras, 

mas por retratar o que realmente acontece em muitas salas de aula. O silêncio 

impregnado de autoritarismo pode aumentar a distância entre professor e estudantes 

e provocar estagnação e alienação. 

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; 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.  

A educação libertadora ou dialógica recebe esta denominação por apresentar um 

vocabulário específico e dentre outros termos, o diálogo se destaca. Freire (2013) 

considera o diálogo como essência da Educação Libertadora.  

O caráter dialógico da proposta de Freire (1986) envolve rigorosidade, liberdade e 

criatividade no processo de transformação social. A rigorosidade com liberdade e 

criatividade podem parecer contraditórias, mas a rigorosidade abordada por Freire 

(1986) nada tem que ver com rigidez ou autoritarismo e significa “[...] estudar, ler 

seriamente, criticamente [...]” (FREIRE; SHOR, 1986, p. 56); e a liberdade tem o objetivo 

de estimular a criatividade. 

Muitas práticas continuam acontecendo em nosso meio pelo simples fato de sempre 

terem sido feitas assim. Muitas pessoas agem impulsiva e mecanicamente, pois ainda 

não inseriram o elemento reflexão no campo das suas ações. Ação e reflexão são, para 

Freire (2013), as duas dimensões da palavra. Sem a ação e a reflexão, a palavra se esvazia 

e perde o potencial de transformação. Segundo Freire (2013, p. 108), “[...] a existência 

humana não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas 

palavras, mas de palavras verdadeiras [...]”. 
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Mas como perceber que se está praticando a ação sem reflexão? Freire (2013) afirma 

que não há diálogo sem humildade e, quando somos humildes, somos capazes de 

reconhecer a necessidade de conviver com os outros, de falar com os outros e de ouvir 

os outros. É na teia de convivências e por meio do diálogo que somos capazes de 

reconhecer nossa condição humana e inacabada. O ato de reconhecimento torna os 

indivíduos conscientes e capazes de buscar aprender aquilo que não sabem e 

reaprender o que já sabem. 

No ambiente escolar, a prática dialógica pode contribuir para que a alienação, o silêncio 

e a distância não tomem conta das relações. “[...] uma situação dialógica implica na 

ausência do autoritarismo. O diálogo significa uma atenção permanente entre a 

autoridade e a liberdade” (FREIRE; SHOR, 1986, p. 67). Então, se há diálogo, há um 

ambiente propício para que se aprenda. Vale destacar que “O diálogo não tem como 

meta ou exigência que todas as pessoas da classe devam dizer alguma coisa, ainda que 

não tenham nada a dizer!” (FREIRE; SHOR, 1986, p. 67). Não há uma obrigatoriedade, há 

uma motivação para que os alunos participem do momento dialógico. 

Todos têm algo a dizer, mesmo que não digam. Por meio do diálogo, o professor pode 

descobrir temas significativos e os níveis autênticos de desenvolvimento que os 

estudantes apresentam. Assim, é possível direcionar o diálogo e intensificar a 

participação. 

A educação pautada no diálogo reconhece a importância de todos os envolvidos no 

processo de busca pelo objeto a ser conhecido. Com o diálogo, o professor, assim como 

o estudante, aprende e ensina. 

No diálogo com Shor (1986), Freire (1986) enfatiza sua forma de compreender o 

empoderamento como um processo ligado à classe social e deixa claro que nada tem 

que ver com o fenômeno individual, comunitário ou meramente social. Para Freire 

(1986), o empoderamento da classe social envolve as “próprias experiências”, 

“construção de cultura”, “empenho” na busca da liberdade e do poder político. Freire 

considera que tudo isso acontece em um longo processo histórico e a educação é “frente 

de luta”. Skovsmose (2008) faz uso do pensamento de Freire e Shor (1986) e associa o 

desenvolvimento do empoderamento à preocupação da Educação Matemática Crítica 

em contribuir para a formação cidadania crítica. 
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No intuito de fortalecer a concepção de Educação Matemática Crítica e desafiar o ensino 

de matemática realizado de forma mecanicista, Skovsmose (2008) apresenta os cenários 

para investigação como um ambiente que pode dar suporte a um trabalho de 

investigação. Nesse ambiente, o trabalho não acontece por imposição ou 

compulsoriamente. Os alunos são convidados a participar da investigação, cujo trabalho 

se inicia no momento em que o grupo aceita o convite. 

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 cenário de investigação envolve a comunicação por meio do diálogo e da cooperação 

entre os participantes. Alro e Skovsmose (2010) também destacam a importância do 

diálogo para o processo de ensino e aprendizagem. Para os autores, “[...] dialogar [...] é 

uma forma humilde e respeitosa de cooperar com o outro numa relação de confiança 

mútua [...]” (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 120-121) e “As qualidades do diálogo tendem 

a diminuir o contraste entre os processos de ensino e aprendizagem [...]” (p. 137). Os 

autores consideram o diálogo como o modelo de comunicação que favorece a 

cooperação investigativa denominado Modelo de Cooperação Investigativa (Modelo-

CI), que consiste em um conjunto de elementos de comunicação que podem ocorrer de 

diversas formas e em qualquer ordem. Os elementos de comunicação definidos pelos 

autores, com base em observação de aulas de matemática, são estes: 

− Estabelecer contato – tem relação com aspectos emocionais da 
cooperação investigativa como o respeito mútuo, a responsabilidade e a 
confiança. 

− Perceber – [...] significa descobrir alguma coisa da qual nada se sabia ou 
não se tinha consciência antes [...]. 

− Reconhecer – [...] trata do reconhecimento de princípios ou algoritmos 
matemáticos, [...] é necessário para que se dê sentido às atividades e aos 
cálculos subsequentes [...]. 

− Posicionar-se – significa [...] fazer declarações ou apresentar argumentos, 
com propósito de investigar conjuntamente um assunto ou uma perspectiva. 
Isso é o oposto da reivindicação [...]. 

− Pensar alto – significa expressar pensamentos, ideias e sentimentos 
durante o processo de investigação [...]. 

− Reformular – significa repetir o que foi dito com palavras ligeiramente 
diferentes ou com um tom de voz diferente. [...] procurando focar os termos 
e as ideias-chave [...]. 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

509 

− Desafiar – significa tentar levar as coisas para uma outra direção ou 
questionar conhecimentos ou perspectivas já estabelecidas [...]. 

− Avaliar – uma avaliação pode assumir muitas formas [...], portanto 
assumiremos a avaliação como apoio, crítica e feedback construtivos (ALRO; 
SKOVSMOSE, 2010, p. 106-117). 

Um ambiente de aprendizagem que permite o diálogo entre professore e estudantes e 

entre os estudantes entre si favorece o trabalho investigativo e colaborativo, pois não 

se trata de um único pensamento, trata-se de pensar juntos e de forma de forma 

respeitosa e cooperativa e assim, contribui com o desenvolvimento do processo de 

empoderamento, aqui definido como sendo um comportamento associado a 

conscientização e a capacidade de tomar de decisões, se posicionar, agir e reagir perante 

a sociedade da qual faz parte, tornando-se comprometido, não só com a sua própria 

transformação, mas com a do meio em que está inserido. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A presente investigação se propõe a compreender “como o diálogo em um ambiente de 

aprendizagem orientado pela Educação Matemática Crítica pode contribuir com 

desenvolvimento do processo de empoderamento dos estudantes dos anos finais do 

ensino fundamental?” A pergunta diretriz busca investigar “como” acontece, pois, a 

explicação do processo faz-se necessária (ARAUJO; BORBA, 2010); a investigação 

envolve a subjetividade, as sensações, opiniões e percepções sobre diferenças e 

semelhanças (BICUDO, 2010) que aparecem na descrição do processo e, diante do 

exposto, tem-se a intenção de desenvolver o estudo de acordo com a abordagem de 

pesquisa qualitativa conforme  Bogdan e Biklen (1994, p.16) orientam.  

A investigação acerca do desenvolvimento do processo de empoderamento à luz das 

ideias da Educação Matemática Crítica foi desenvolvida com estudantes do 7º ano do 

ensino fundamental. Entretanto, a análise de diálogos produzidos em um ambiente de 

aprendizagem pode acontecer em qualquer etapa da escolaridade. 

Os diálogos apresentados neste estudo foram registrados, durante o desenvolvimento 

da prática pedagógica, por meio de gravações em áudio. Transcritas posteriormente, as 

gravações foram utilizadas para registrar o momento em que os estudantes 

participaram de uma palestra realizada por uma arquiteta e urbanista que trabalha na 

Secretaria de Planejamento Urbano do município de Colatina e os diálogos realizados 

em sala de aula durante outras atividades da prática pedagógica desenvolvida. 
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DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

A prática pedagógica planejada para ser contexto desta pesquisa teve início com a 

exposição de alguns aspectos referentes à história e à geografia do município de 

Colatina, situado na região noroeste do estado do Espírito Santo. Esse momento foi 

precedido por esclarecimentos éticos e pela ambientação dos estudantes. 

O estudo de Simões e Mendonça (2015) aponta dados importantes do crescimento 

urbano do município fundamentados pelas pesquisas do Instituto Jones dos Santos 

Neves (IJSN), tais como: formação territorial; ocupação inicial do município; primeiros 

sinais de desenvolvimento; atividades econômicas e expansão dos limites urbanos. Esse 

estudo fundamentou a exposição sobre a expansão do município, tema de destaque na 

ambientação dos estudantes e foi embasada nos estudos dos referidos autores. O 

crescimento demográfico influenciou o crescimento urbano, dando origem ao 

surgimento de novas ocupações. Segundo Simões e Mendonça (2015), a população de 

Colatina cresceu excessivamente, chegando a triplicar no período de 1964 a 2014. Os 

novos loteamentos estavam situados nos arredores do município e expandiam o limite 

urbano 

No intuito de favorecer o processo de empoderamento de estudantes, no 7.º ano do 

ensino fundamental, buscou-se idealizar uma prática pedagógica sustentada por ideias 

da Educação Libertadora e da Educação Matemática Crítica. Com base no entendimento 

das ideias de Skovsmose e Borba (2004), foi possível planejar a prática pedagógica 

apresentada em um ambiente em que os estudantes puderam expor suas ideias, 

pesquisar sobre o tema proposto, questionar, comparar dados obtidos durante os 

momentos de pesquisa, elaborar representações matemáticas com base nos dados 

obtidos e promover o debate apoiados nas representações produzidas.  

A prática pedagógica elaborada contem 7 (sete) momentos e dentre eles, o momento 

em que a professora pesquisadora e os estudantes analisaram o objeto matemático 

construído com base em dados reais obtidos durante uma visita a um bairro projetado 

situado próximo a escola. 

Trecho 1: 

Professora: Mas eu tenho uma dúvida e gostaria de analisar as medidas! A 
arquiteta falou que, para construir uma casa, é preciso ter alguns 
afastamentos nas laterais e na frente. Tem que ter 1,5m de afastamento na 
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lateral direita; 1,5m de afastamento na lateral esquerda e tem que ter 3m 
de afastamento de frente. Agora gostaria que analisassem os terrenos que 
foram desenhados, o terreno 1 e o terreno 2, eles têm essas medidas? 
(Instante de silêncio) 
E.01: Não, de um lado tem 1,1m e do outro tem 1,2m. 
Professora: Estas medidas estão de acordo com a legislação? 
Estudantes: Não! 
Professora: Que conclusão a gente chega, analisando isso? 
E.01: Que foi mal feito! 
E.14: Que a casa poderia ser um pouco maior? Menor? 
E.12: A casa era pra ser mais planejada! 
E.01: Não foi planejado! Fizeram de qualquer jeito! 
E.11: Fizeram errado! 
Professora: Faltou o quê? Faltou observar o quê? 
E.11: Faltou medir! 
E.14: Foi a pressa, quiseram fazer um monte de uma vez só! 

O trecho 1 foi o primeiro momento de análise em que os estudantes compararam as medidas 

reais obtidas na visita ao bairro projetado com as medidas padronizadas e definidas por lei. Foi 

um momento de estabelecer contato (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 106-117) e logo os 

estudantes demonstraram atenção, pois perceberam (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 106-117) 

a incoerência entre as medidas reais e aquelas definidas em lei. 

Trecho 2: 

Professora: O que você tinha falado? 
E.12: Ao invés de ser largo demais, tinha que ser comprido. Não tem espaço 
suficiente pra ser largo, mas ele tem comprimento. 
Professora: Então como deveria ser a casa? 
E.12: Comprida! 

No trecho 2, percebe-se que E.12 pensa alta (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 106-117) e 

expõe sua ideia ao dizer que “a casa poderia ser mais comprida e que não tem espaço 

para ser larga”. Neste trecho também o estudante reconhece (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, 

p. 106-117) que o comprimento deveria ser maior que a largura, reconhece ainda que o 

terreno não permite uma largura maior, mas permite que o comprimento seja maior. 

Trecho 3: 

Professora: Aproveitar melhor o comprimento do terreno... 
E.12: E dar distância correta na largura (nas laterais). 
Professora: Então esses parâmetros de afastamento foram atendidos de 
acordo com a legislação? 

Estudantes: Não!  

No trecho 3, além de perceber (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 106-117), E.12 avalia 

(ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 106-117) e posiciona-se (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 106-

117) quanto à maneira que construção deveria ter sido feita. E.12 também comunica 

seu pensamento aos demais estudantes e contribui com o entendimento do grupo. 
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Trecho 4: 

Professora: E.09 como descobriu a taxa de ocupação (TO)? 
E.09: Área construída dividido pela área total do lote. 
Professora: Perfeito. E o coeficiente de aproveitamento, como você fez? 
E.09: Não anotei, mas é a mesma fórmula. 
Professora: Ok. 
Professora: Vamos calcular? Qual é a área do terreno 1? 
E.12: 160m2 

Professora: E a área construída dividida pela área total do lote? 
E.12: 39,93m2 
Professora: Então teremos: 
Terreno 1 
TO = 160: 39,93 x 100 = 24,9 
CA = 160: 39,93 = 0,249 
TP = 100% - 24,9% = 75,1% 
Terreno 2 
TO = 155,25: 39,24 x 100 = 25,27% 
CA = 155,25: 39,93 = 0,2527 
TP = 100% - 25,27% = 74,73% 
Professora: Continuando nossa conversa, a TO deve ser de 80% no máximo. 
Quanto deu a nossa? 
E.12: 24,9. 
Professora: Vocês acham que essa taxa está dentro do limite definido pela 
Lei? 
E.12: Tá sim. 
Professora: Sim está. 
E.14: Ele não pode ultrapassar! 
Professora: Isso, ela pode ser menos. Não pode ser mais que 80%. 
Entendido? 
Professora: O CA tem que ser no máximo 2, pela lei. Quanto deu o nosso? 
E.12: 0,249. 
E.14: 0,249. 
Professora: Está dentro do limite definido pela lei? 
E.12: Está dentro do limite da lei. 
E.14: Sim. 
E.01: Sim. 
 

No trecho 4, E.09 reformula (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 106-117), ou seja, apresenta 

com suas palavras a maneira de calcular a taxa de ocupação do terreno (TO), comunica 

sua descoberta aos colegas e contribui com o entendimento do grupo. Neste trecho, os 

estudantes entendem e posicionam-se (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 106-117) 

considerando que os índices urbanísticos calculados atendem às exigências da lei. 

Trecho 5: 

Professora: E a TP? Deu 75% e o mínimo tem de ser 10%. Atinge o mínimo 
ou ultrapassa o mínimo? 
Estudantes: Ultrapassa! 
Professora: Verificando as conclusões, o que podemos dizer? Os índices 
urbanísticos desse terreno (terreno 1) estão dentro do padrão? Vamos 
verificar? A TO tem de ser no máximo 80%, nós temos 25%. 
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E.14: Está! 
Professora: Vocês acham que está bem ocupado ou mal ocupado? Ocupou 
muito ou ocupou pouco? 
E.12: Ocupou pouco! 
Professora: Eu também acho, poderia ser até 80 e só ocupou 25%. 
Professora: E o CA? Pode ser de até 2, temos 0,249. O que acham disso? 
E.12: Pouco também! 
E.14: Pouco! 
Professora: Está dentro do limite? 
Estudantes: Está! 
Professora: E a TP? Aquele espaço que precisa deixar para a construção não 
ser invadida pela água. Tem de ser no mínimo 10%. 
E.12: Ultrapassa! 
E.14: Ultrapassa! 
Professora: E o que vocês podem dizer? As casas estão construídas de 
acordo com a legislação? 
E.12: Eu acho que sim! 
E.01: Eu acho que não! 
E.14: Eu acho que não! 
Professora: Por quê? 
E.14: Eu acho que... por exemplo, a TO o máximo é 80% e tem só 25%, eu 
acho que poderia ser mais, poderia ter mais... 
E.12: Não está bem ocupado, está dentro da lei, mais não está bem 
ocupado. 
Professora: Entendi. E que conclusão podemos chegar nesse sentido? 
E.14: Está mal ocupado! 

No trecho 5, os estudantes analisam e comparam os cálculos desenvolvidos, percebem 

(ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 106-117) o que está de acordo com a legislação , mas E.01 

e  E.14 desafiam (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 106-117) o grupo ao discordar e 

posicionam-se (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 106-117) dizendo que o terreno poderia ser 

melhor aproveitado. E.12 complementa ao dizer que mesmo atendendo a legislação, o 

terreno não foi bem ocupado. Todas estas descobertas são comunicadas ao grupo com 

o objetivo de contribuir com o entendimento de todos.  

Trecho 6: 

E.12: Eu também acho que está mal ocupado. Eu acho que eles poderia ter 
feito uma casa maior, com o espaço maior onde a pessoa poderia ter mais 
conforto e mesmo assim manteria os limites e ficaria correto do mesmo 
jeito se aumentasse. 
Professora: Entendi. Você acha que faltou o quê? 
E.12: Bom planejamento. 

No trecho 6, E.12 percebe (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 106-117) a incoerência, avalia 

(ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 106-117) a situação, posiciona-se (ALRO; SKOVSMOSE, 

2010, p. 106-117) e comunica o que pensa ao grupo. O estudante e capaz de expressar-

se com clareza diante dos dados matemáticos que possui. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Nos diálogos evidenciados percebe-se que aparecem todos os elementos que compõem 

o modelo de cooperação investigativa (Modelo-CI) e indicam a qualidade da 

comunicação em no ambiente de aprendizagem. Os estudantes manifestaram-se, 

questionaram, concordaram, discordaram, compararam dados, formularam respostas e 

conclusões, diante disso, pode-se dizer que o ambiente de aprendizagem em que 

percebe-se os elementos do Modelo-CI pode contribuir com o desenvolvimento do 

processo de empoderamento dos estudantes envolvidos e que ao professor cabe medir 

o processo de descoberta por meio de questionamentos que levem os estudantes a 

refletir sobre suas atitudes ou situações com as quais tenham contato. 
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RESUMO 
O estudo das cônicas foi impulsionado pelo famoso problema da duplicação do cubo e coube a 
Menaecmos (380-320 a.c) observar que essa família de curvas dispunha de importante propriedade para 
solução desse famoso problema. A elipse, hipérbole e parábola ganham grande destaque, quando 
levamos em consideração a importante propriedade de reflexão. A elipse tem como propriedade o fato 
de todo raio que passa por um de seus focos reflete na direção do outro foco, tal particularidade aumenta 
bastante seu campo de aplicação. Podemos citar aqui, dois exemplos do uso dessa propriedade no campo 
da saúde: o dispositivo de iluminação usado em consultórios odontológicos e o Litotriptor com espelho 
elipsoidal utilizado no tratamento de cálculo renal. Para a parábola temos a peculiaridade que todo raio 
que incide paralelo ao seu eixo focal, refletira passando pelo seu foco, o que permite que essa 
peculiaridade seja aproveitada, por exemplo, na construção de antenas parabólicas e fornos solares. Já a 
hipérbole tem como singularidade o fato de qualquer raio emitido de um de seus focos é refletido de 
modo que o seu prolongamento passe pelo outro foco. Assim, este artigo é um recorte de um trabalho 
de conclusão de curso e parte de um projeto de iniciação científica, ambos desenvolvidos no Instituto 
Federal do Espirito Santo, campus-Vitória, onde, o objetivo é construir protótipos que ilustrem as 
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propriedades refletoras das cônicas. Visando alcançar esse propósito, foi feito um estudo teórico das 
cônicas, sobremaneira ao que tange a propriedade reflexiva dessas curvas e pesquisa de tecnologias que 
utilizem desse princípio refletor. 
Palavras-chave: Cônicas; Elipse; Hipérbole; Parábola; Propriedade reflexiva.  

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Conta uma velha lenda que a cidade de Atenas passava por um período de uma violenta 

peste, que já havia dizimado boa parte de sua população, então, uma comitiva de 

cidadãos atenienses foi à ilha de Delos para consultar-se com o oráculo de Apolo, assim, 

ouviram do oráculo que para cessar a peste deveriam dobrar o altar cúbico de Apolo, 

surgia desse modo o problema da duplicação do cubo. Algum tempo se passou sem que 

houvesse solução do problema de duplicar o cubo, o primeiro progresso dado no sentido 

de resolver o problema foi alcançado por Hipócrates de Chios, ao trabalhar à construção 

de duas médias proporcionais entre dois segmentos de reta de comprimentos 𝒔 e 2𝒔. 

No entanto, coube a Meneacmos em suas tentativas de resolver o problema de duplicar 

o cubo, encontrar curvas que obedecessem as propriedades da solução dada por 

Hipócrates, hoje conhecidas como elipse, hipérbole e parábola. 

Uma elipse é definida como o lugar geométrico dos pontos do plano, cuja, distância a 

dois pontos fixos chamados focos é sempre igual a uma constante 2𝑎 (figura 1). 

Figura 23: elipse de focos 𝑭 e 𝑭’ 

 

Fonte: http://www.gi2.pt/galerias/elipses/ 

A definição de hipérbole afirma que: hipérbole é o conjunto dos pontos do plano cuja 

diferença (em módulo) das distâncias a seus focos é a constante 𝟐𝐚 (figura 2). 

http://www.gi2.pt/galerias/elipses/
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Figura 2: hipérbole de focos 𝑭𝟏  e 𝑭𝟐 

 

Fonte: http://profmbacelar.blogspot.com/2013/06/a-equacao-da-hiperbole-o-baricentro-da.html 

Por último a parábola é definida como sendo o conjunto dos pontos do plano em que a 

distância desses pontos ao foco é igual à distância a reta diretriz (figura 3). 

 

Figura 3: parábola de foco 𝑭 e sua reta diretriz 

 

Fonte: https://matika.com.br/conicas/parabola 

Apresentada a definição de cada uma das três cônicas e, se valendo da segunda lei de 

reflexão: o ângulo refletido é igual ao ângulo de incidência, é possível demostrar que as 

cônicas gozam de propriedades reflexivas de grande utilidade nas ciências e tecnologias. 

A propriedade reflexiva da parábola assegura que todo raio que incidir paralelo ao seu 

eixo focal refletirá passando pelo seu foco (figura 4). 

http://profmbacelar.blogspot.com/2013/06/a-equacao-da-hiperbole-o-baricentro-da.html
https://matika.com.br/conicas/parabola
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Figura 4: propriedade refletora da parábola 

 

Fonte: http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm26/propriedadesreflectoras.htm 

Demonstração da propriedade refletora da elipse 

Definição 1 

Seja r uma reta e Ɛ uma elipse, r é tangente a Ɛ se r ∩ Ɛ contém apenas um ponto 𝑃 

chamado ponto de tangência (Figura 5). 

http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm26/propriedadesreflectoras.htm
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Figura 5 - reta tangente a elipse  

Fonte: próprio autor 

Teorema 1 

Seja a elipse de equação Ɛ: 𝑏2𝑥2 + 𝑎2𝑦2 = 𝑎2𝑏2. Então a equação da reta tangente 

𝑟 em um ponto 𝑃 =(𝑥0, 𝑦0) ∈ Ɛ é 𝑏2𝑥0𝑥 + 𝑎
2𝑦0𝑦 = 𝑎

2𝑏2. 

Demonstração 

Tomemos a equação reduzida da elipse Ɛ: 
𝑥2

𝑎2
+
𝑦2

𝑏2
= 1 e r: {

𝑥 =   𝑥0 + 𝑡𝑣1
𝑦 =  𝑦0 + 𝑡𝑣2

  a equação 

paramétrica da reta que passa por 𝑃 = (𝑥0, 𝑦0) e tem vetor diretor �⃗� = (𝑣1, 𝑣2). 

 Substituindo as equações de r na equação da elipse, temos: 

(𝑥0+𝑡𝑣1)

𝑎2

2
+
(𝑦0+𝑡𝑣2)

2

𝑏2
 = 1 

⇒  
𝑥0 
2+ 2𝑥0𝑡𝑣1 + 𝑡

2𝑣1
2

𝑎2
+
𝑦0
2+2𝑦0𝑡𝑣2+𝑡

2𝑣2
2

𝑏2
= 1 

Como 𝑃 = (𝑥0, 𝑦0) pertence a elipse Ɛ logo; 

⇒ (
𝑣1

𝑎2
+

𝑣2

𝑏2
) 𝑡2 + (

2𝑥0𝑣1

𝑎2
+
2𝑦0𝑣2

𝑏2
) 𝑡 +

𝑥0
2

𝑎2
+
𝑦0
2

𝑏2
− 1 = 0 

⇒ (
𝑣1

𝑎2
+

𝑣2

𝑏2
) 𝑡2 + (

2𝑥0𝑣1

𝑎2
+
2𝑦0𝑣2

𝑏2
) 𝑡 = 0 

Assim, chegamos a uma equação de grau 2 em 𝑡 e pela condição de tangência ∆= 0; 

⇒ [2(
𝑥0𝑣1

𝑎2
+
𝑦0𝑣2

𝑏2
)]2 = 0 

⇒ 4(
𝑥0𝑣1

𝑎2
+
𝑦0𝑣2

𝑏2
)2 = 0 
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⇒ 
𝑥0𝑣1

𝑎2
+
𝑦0𝑣2

𝑏2
= 0 

⇒ 𝑥0𝑣1𝑏
2 + 𝑦0𝑣2𝑎

2 = 0 

Interpretando, esse resultado como o produto interno entre os vetores �⃗⃗� =

(𝑥0𝑏
2, 𝑦0𝑎

2) e �⃗� = (𝑣1, 𝑣2), concluímos que �⃗⃗�  e �⃗�  são perpendiculares, logo um vetor 

paralelo a �⃗�  é �⃗� ′ = (−𝑦0𝑎
2, 𝑥0𝑏

2) que por sorte é diretor da reta 𝑟 procurada; 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑡𝑣1⇒                                    𝑥 = 𝑥0 − 𝑡𝑦0𝑎
2 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑡𝑣2⇒                                    𝑦 = 𝑦0 + 𝑡𝑥0𝑏
2 

Isolando e igualando o parâmetro 𝑡; 

𝑥𝑥0𝑏
2 + 𝑦𝑦0𝑎

2 = 𝑥0
2𝑏2 + 𝑦0

2𝑎2 

Como (𝑥0, 𝑦0) ∈ Ɛ; 

⇒ 𝑏2𝑥0𝑥 + 𝑎
2𝑦0𝑦 = 𝑎2𝑏2. 

Teorema 2 

Seja a elipse Ɛ de focos 𝐹1 = (−𝑐, 0) e 𝐹2 = (𝑐, 0) e 𝑃 = (𝑥0, 𝑦0) um ponto qualquer 

pertencente a Ɛ. Então d(𝑃, 𝐹2) =
𝑐𝑥0

𝑎
− 𝑎 e d(𝑃, 𝐹1) =

𝑐𝑥0

𝑎
+ 𝑎.  

Demonstração 

Aplicando a fórmula para distância entre dois pontos temos: 

d(𝑃, 𝐹2)
2 = (𝑥0 − 𝑐)

2 + (𝑦0)
2 

⇒ d(𝑃, 𝐹2)
2 = 𝑥0

2 − 2𝑥0𝑐 + 𝑐
2 + 𝑏2 −

𝑏2

𝑎2
𝑥0
2 

Do teorema de Pitágoras 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 vem; 

⇒ d(𝑃, 𝐹2)
2 = 𝑥0

2 − 2𝑥0𝑐 + 𝑎
2 −

𝑏2

𝑎2
𝑥0
2 

⇒ d(𝑃, 𝐹2)
2 = (

𝑎2−𝑏2

𝑎2
) 𝑥0

2 − 2𝑥0𝑐 + 𝑎
2 

⇒ d(𝑃, 𝐹2)
2 =

𝑐2

𝑎2
𝑥0
2 − 2𝑥0𝑐 + 𝑎

2 

⇒ d(𝑃, 𝐹2)
2 = (

𝑐𝑥0

𝑎
− 𝑎)2 

⇒ d(𝑃, 𝐹2) = |
𝑐𝑥0

𝑎
− 𝑎| 

 Analisando o módulo temos: 

𝑥2

𝑎2
≤ 1 ⇒ 𝑥2 ≤ 𝑎2 ⇒ |𝑥| ≤ 𝑎, multiplicando por 

𝑐

𝑎
> 0 temos; 

⇒ 
𝑐

𝑎
|𝑥| ≤ 𝑐 < 𝑎, pois, 𝑐 < 𝑎. 
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Conclui-se, assim, que 
𝑐𝑥0

𝑎
− 𝑎 é negativo então d(𝑃, 𝐹2) = 𝑎 −

𝑐𝑥0

𝑎
, de maneira análoga 

demostra-se que d(𝑃, 𝐹1) = 
𝑐𝑥0

𝑎
+ 𝑎.                               

Teorema 3 

Seja 𝑃 = (𝑥0, 𝑦0) um ponto da elipse Ɛ de focos 𝐹1 = (−𝑐, 0) e 𝐹2 = (𝑐, 0). Então os 

segmentos 𝑃𝐹1e 𝑃𝐹2 formam ângulos iguais com a reta tangente a Ɛ em 𝑃 (figura 6). 

Figura 6 - propriedade refletora da elipse 

 

Fonte: próprio autor  

Demonstração 

Do teorema 1 tem-se que o vetor �⃗⃗� = (𝑥0𝑏
2, 𝑦0𝑎

2) é perpendicular à reta tangente 

𝑟, logo, �⃗� " = (𝑎2𝑦0, −𝑏
2𝑥0) também é um vetor diretor de 𝑟. Sejam também os vetores 

𝑃𝐹1⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (−𝑐 − 𝑥0, −𝑦0), 𝑃𝐹2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (𝑐 − 𝑥0, −𝑦0) e 𝜃, 𝛼 os menores ângulos formados 

respectivamente entre os vetores 𝑃𝐹1⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗ e 𝑃𝐹2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ e a reta tangente 𝑟. Pela equação do 

produto interno entre dois vetores temos: 

𝐶𝑜𝑠 𝜃 =
𝑃𝐹2 ∙ 𝑉"

|𝑃𝐹2||𝑉"|
 

⇒ 𝐶𝑜𝑠 𝜃 =
(𝑐−𝑥0,−𝑦0) ∙ (𝑎

2𝑦0−𝑏
2𝑥0)

|𝑃𝐹2|√(𝑎2𝑦0)2+(−𝑏2𝑥0)2
 , 

Pelo teorema 2 d(𝑃, 𝐹2) = 𝑎 −
𝑐𝑥0

𝑎
 logo; 
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⇒𝐶𝑜𝑠 𝜃 =
𝑎2𝑐𝑦0−𝑎

2𝑥0𝑦0+𝑏
2𝑥0𝑦0

(𝑎−
𝑐𝑥0
𝑎
)√(𝑎2𝑦0)2+(−𝑏2𝑥0)2

 

Fazendo uso do teorema de Pitágoras; 

⇒ 𝐶𝑜𝑠 𝜃 =
𝑎2𝑐𝑦0−𝑐

2𝑥0𝑦0

(𝑎−
𝑐𝑥0
𝑎
)√(𝑎2𝑦0)2+(−𝑏2𝑥0)2

 

⇒ 𝐶𝑜𝑠 𝜃 = 𝑎𝑐𝑦0
(𝑎−

𝑐𝑥0
𝑎
)

(𝑎−
𝑐𝑥0
𝑎
) √(𝑎2𝑦0)2+(−𝑏2𝑥0)2

 

⇒ 𝐶𝑜𝑠 𝜃 =  
𝑎𝑐𝑦0

√(𝑎2𝑦0)2+(−𝑏2𝑥0)2
 . 

Aplicando novamente a equação do produto interno agora para encontrar cos𝛼 e 

admitindo que cos𝛼 = −cos𝛽, pois, 𝛼 = 𝜋 − 𝛽 temos;  

𝐶𝑜𝑠 𝛼 = −
𝑃𝐹1 ∙ 𝑉"

|𝑃𝐹1||𝑉"|
 

⇒ 𝐶𝑜𝑠 𝛼 = − 
(−𝑐−𝑥0,−𝑦0) ∙ (𝑎

2𝑦0−𝑏
2𝑥0)

|𝑃𝐹1|√(𝑎2𝑦0)2+(−𝑏2𝑥0)2
, 

Novamente pelo teorema 2 d(𝑃, 𝐹1) = 
𝑐𝑥0

𝑎
+ 𝑎 logo; 

⇒ 𝐶𝑜𝑠 𝛼 =
𝑎2𝑐𝑦0+𝑎

2𝑥0𝑦0−𝑏
2𝑥0𝑦0

(
𝑐𝑥0
𝑎
+𝑎 )√(𝑎2𝑦0)2+(−𝑏2𝑥0)2

 

Mais uma vez fazendo uso do teorema de Pitágoras; 

⇒ 𝐶𝑜𝑠 𝛼 =
𝑎2𝑐𝑦0+𝑐

2𝑥0𝑦0

(
𝑐𝑥0
𝑎
+𝑎)√(𝑎2𝑦0)2+(−𝑏2𝑥0)2

 

⇒ 𝐶𝑜𝑠 𝛼 =  𝑎𝑐𝑦0
(
𝑐𝑥0
𝑎
+𝑎)

(
𝑐𝑥0
𝑎
+𝑎 )√(𝑎2𝑦0)2+(−𝑏2𝑥0)2

 

⇒ 𝐶𝑜𝑠 𝛼 =
𝑎𝑐𝑦0

√(𝑎2𝑦0)2+(−𝑏2𝑥0)2
 . 

Finalmente, como cos 𝜃 =cos 𝛼 e 𝜃 e 𝛼 são menores que 𝜋 concluímos que 𝜃 = 𝛼, pois, 

são ângulos do primeiro ou segundo quadrante, garantindo desta forma que o raio que 

incide em um foco reflete na direção do outro foco. 

De maneira análoga a demonstração dessa importante propriedade da elipse exposta 

acima, é possível demonstrar a propriedade refletora da hipérbole e da parábola. Cada 

uma dessas propriedades é fundamental para o campo das ciências e tecnologias.    

Como exemplo de aplicação dessas propriedades temos as antenas parabólicas, fogões 

solares (figura 7) e faróis de automóveis.  
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Figura 7: fogão solar  

 
Fonte: http://www.ecotectura.xpg.com.br/forno_solar.html 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final do projeto de iniciação científica, doaremos os protótipos construídos que 

ilustram as propriedades reflexivas das três cônicas aqui apresentadas ao Laboratório 

de Educação Matemática (LEM) do IFES campus-vitória, com o intuito que os mesmos 

possam ser explorados em aulas futuras relacionadas as cônicas, pois, o estudo 

meramente teórico pode ser cansativo e desestimulante para uma parcela de alunos. 

Além disso, esse tem sido um dos muitos desafios enfrentados pelos educadores 

matemáticos, encontrar alternativas de ensino que estimule e incentive a aprendizagem 

de seus educandos e a experimentação pode ser uma boa metodologia de ensino se 

bem explorada, na busca por um ensino e aprendizagem mais significativa. 

Se referindo a importância da experimentação Santos (2005) afirma: 
O ensino por meio da experimentação é quase uma necessidade no âmbito 

das ciências naturais. Ocorre que podemos perder o sentido da construção 

científica se não relacionarmos experimentação, construção de teorias e 

realidade socioeconômica e se não valorizarmos a relação entre teoria e 

experimentação, pois ela é o próprio cerne do processo científico. (SANTOS, 

2005, p.61).  
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RESUMO 
Este trabalho traz um episódio de formação docente decorrente de uma pesquisa de mestrado envolvendo 
o conceito de frações, na linha de formação de professores realizada com 22 professores dos Anos Iniciais 
atuantes em escolas públicas em 2016.  O objetivo é analisar modificações feitas por esses sujeitos em 
atividades desencadeadoras sobre frações desenvolvidas no curso de formação no exercício de sua prática. 
Investigamos como uma proposta de formação influencia na apropriação de conhecimentos sobre frações 
e em práticas desses participantes. Os dados analisados foram produzidos quando apresentavam 
resultados de suas práticas no curso de extensão e nos fóruns de discussões do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. Trouxemos registros feitos por alguns docentes sobre   o seu trabalho de ensinar frações. 
Esse trabalho foi proposto no curso de extensão vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em práticas 
pedagógicas de Matemática (GRUPEM) do Instituto Federal do Espírito Santo e, ao Programa de Pós-
Graduação em Educação em Ciências e Matemática (EDUCIMAT). De acordo com a metodologia do nosso 
aporte teórico Histórico-Cultural, escolhemos o método do materialismo histórico-dialético porque 
constatamos aproximações com o nosso estudo. Confirmamos naquele coletivo, resultados apontados por 
outras pesquisas quanto a concepção parte-todo ser a fração mais tratada em sala de aula e, concluímos 
que para aqueles participantes houve indícios de ampliação de conhecimentos sobre outras ideias de 
frações e, mesmo sendo essa ideia a mais trabalhada com os seus alunos, precisa de novos olhares e mostra 

a necessidade de formação continuada sobre o tema.  

Palavras-chave: Professores Anos Iniciais; Frações; Teoria Histórico-Cultural; Formação Continuada 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho decorre da pesquisa de mestrado de Lopes (2017), que buscou 
problematizar e investigar o movimento formativo de professores dos anos iniciais 
sobre diferentes significados de frações e suas relações com o ensino. A necessidade de 
explorar esse conceito é tema de algumas pesquisas sobre formação de professores. 
Campos e Rodrigues (2007) afirmam que o conteúdo de frações, como representação 
de número racional, nem sempre é abordado de maneira adequada e que diferentes 
pesquisas apontam para essa dificuldade. Destacam também que os significados de 
frações ainda são pouco abordados em aulas de matemática, além de técnicas de 
memorização e repetição como práticas no ensino deste conceito. 
Segundo Silva (2007), em relação à compreensão e à abstração no estudo das frações, 

cobre-se de uma dimensão psicológica.    

[...] Desse aspecto pedagógico, de um ensino voltado à memorização e à 
aplicação de algoritmos, o conteúdo de frações apresenta-se como um dos 
vilões do fracasso escolar, já que exige uma ação do pensamento e um grau de 
abstração que não é muito presente nas salas de aula da educação básica 
(SILVA, 2007, p.295).  
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Entendemos que por contribuir com o desenvolvimento intelectual do aluno e que o 

ensino sem conexão e relação com a realidade social utilizando apenas um tipo de ideia 

relacionada a frações pouco contribui para a apropriação desse conceito científico em 

sua amplitude. O conjunto de pesquisas sobre formação continuada de professores, mais 

especificamente professores dos anos iniciais que ensinam matemática, é o nosso foco. 

Neste artigo selecionamos dados produzidos no encontro final onde os professores 

deveriam apresentar produtos de suas práticas a partir de encontros vivenciados no 

curso de extensão “ (Re) descobrindo frações e os seus diferentes significados” ofertado 

no ano de 2016. Assim, nosso objetivo é analisar modificações feitas por esses sujeitos 

em atividades desencadeadoras sobre frações desenvolvidas no curso de formação no 

exercício de sua prática. Porém, antes de avançarmos nos dados desta proposta, 

consideramos importante relatar a concepção de formação na perspectiva Histórico-

Cultural que embasou teoricamente a nossa pesquisa. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Vigotski (2009) impulsionou nossos estudos e discussão a respeito da formação de 

professores e o processo de ensino e aprendizagem na Perspectiva Histórico-cultural.  Os 

estudos de Moura (2001) nos direcionou quando quisemos entender à formação de 

professores a partir da coletividade. Tendo como foco o   desenvolvimento do sujeito 

para Vigotski40 (2009), a apropriação do conhecimento teórico é considerada o objetivo 

essencial no processo educativo. Em seus estudos encontramos que a apropriação do 

conhecimento acontece no movimento do interpsíquico ao intrapsíquico. Ou seja, para o 

sujeito se apropriar de um novo conceito primeiro ele se relaciona com esse conceito no 

convívio social para depois torná-lo seu (VIGOTSKI, 2009). Isso significa que é um 

movimento de fora para dentro. Percebemos que ao desenvolver ações coletivas o 

sujeito se revela e a qualidade dessas ações depende da sua finalidade, do contexto em 

que são realizadas, dos vários elementos que constituem a comunidade escolar e suas 

interdependências. Pensamos na possibilidade de contribuição da Teoria Histórico-

 
40 Apesar de sabermos que existem várias formas de escrever o nome de Vigotski, utilizamos esta forma 

que está de acordo com nossos teóricos e com a tradução que utilizamos. 
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Cultural com a educação atual, numa visão de formação de sujeitos históricos, por meio 

da mediação e da interação, a partir de ações pensadas com objetivos, com 

intencionalidade, além de proporcionar a esses sujeitos acesso aos conhecimentos 

historicamente constituídos pela humanidade. Assim, defendemos que nesse meio de 

mediação e interação o professor reflete sobre o seu caminho, sobre o seu fazer docente. 

Entendemos a partir disso, que a formação continuada é um meio para o sujeito entender 

a sua própria historicidade e seu trabalho que é a atividade de ensino. A teoria Histórico 

– Cultural nos aproxima de sua metodologia, reconhecendo nessa muitos dos nossos 

movimentos, assim nomeamos o materialismo histórico-dialético como nosso método de 

pesquisa aqui considerado. No estudo coletivo temos relação direta com a prática desses 

professores a partir dos relatos apresentados, dos conhecimentos que se apropriam 

quando em debates e discussões deixam isso bem transparente. Ressaltamos que 

precisamos estar atentos a relação entre a formação continuada e o conteúdo do 

trabalho do professor, a fim de melhorar e ampliar sua prática docente, sua atividade 

principal, que é ensinar matemática para os anos iniciais do ensino fundamental. Esse 

pressuposto escolhido interfere no tipo de formação docente que desenvolvemos. Uma 

formação na qual os professores atuam como mediadores no processo educativo. 

Mediar41 segundo Martins (2017) “É interposição que provoca transformação.  Se não 

provoca transformação ele não medeia. Não é qualquer coisa que medeia, não é 

qualquer adulto que medeia, não é qualquer professor que medeia”. Assim, buscamos 

nesse processo de mediação verificar o 

[...] comportamento do mediado, avaliando-o e favorecendo seu progresso 
por meio de questionamentos impulsionadores, sua melhoria no pensar 
organizando contexto, planejando e propondo situações-problema com 
intencionalidade para objetivos pensados. Entendemos como uma relação de 
ajuda e não de coerção, intimidação; É àquele que consegue colocar-se no 
lugar do "outro", perceber sua lógica e intenções (LOPES, 2017, p.65). 

 Entendemos que a Perspectiva Histórico-Cultural  absorve esse comportamento onde 

o homem se humaniza em decorrência do processo interdependente de Apropriação e 

Objetivação e, segundo Moura (2000; 2001) o professor se constitui professor por meio 

 
41 Definição apresentada por Ligia Martins na palestra Periodização histórico cultural do desenvolvimento, 
realizada em 2017 – IFES- Campus Vitória - ES. 
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da objetivação que faz da necessidade de organizar o ensino a partir de situações de 

ensino, processo esse que é inseparável do seu trabalho docente  essa concepção de 

trabalho docente é apontado por Moura et al(2010) quando destaca a importância do 

professor por  assinalar a escola  como o  lugar próprio para apropriação do que há de 

mais desenvolvido pela humanidade. Assim, dando sequência a organização deste 

trabalho, comentamos sobre o percurso metodológico que desenvolvemos.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O Materialismo Histórico-dialético é o método utilizado por pesquisadores que tomam 

a Perspectiva Histórico-Cultural como a sua base teórica.  A medida que avançamos em 

nossas leituras, investigações, também entendemos que esse método mais se 

aproximava de nossos estudos, logo o utilizamos como pressupostos para nossa 

metodologia. Segundo Moretti, Martins e Souza (2017, p. 29) “como método de 

investigação a dialética implica na análise de uma realidade objetiva por meio de seus 

aspectos contraditórios no conjunto do seu movimento e na busca de fazer aparecer a 

essência do objeto”. Esse movimento se dá quando compreendemos que estamos 

inseridos num constante movimento, no qual tudo se transforma (MORETTI; MARTINS; 

SOUZA, 2017).  Entendemos que a contradição é importante porque gera problemas e 

saímos num movimento em buscas de soluções. Esse movimento transforma o outro e 

nos transformam também. Como elo de uma corrente as coisas se constituem. Quando 

ouvimos o outro, trocamos e debatemos ideias interligando nossos saberes e 

entendimentos, já não somos os mesmos que antes, nos transformamos. Em Lopes 

(2017) “defendemos que o pesquisador faz parte e está inserido no processo formativo 

se constituindo também em sua formação profissional 

e pessoal, pois também se transforma”. Lopes (2017, p. 74) afirma também que 

[...] utilizar este método na formação de professores sustenta a análise do 
processo de transformação da consciência do professor em relação ao seu 
trabalho, sua atividade pedagógica, pois ao agir, o professor transforma outros 
sujeitos e a si mesmo. 

 O movimento formativo parece ter trazido essas mudanças de qualidade de ensino e 

aprendizagem para aquele coletivo. Em todo momento refletíamos sobre questões que 
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iam surgindo a partir das proposições planejadas para o processo formativo docente. 

Além disso, Cedro e Nascimento (2017) apontam que “no materialismo histórico e 

dialético analisamos o fenômeno, é histórico por se tratar de uma produção humana; e é 

dialético porque possui contradições que permitem modificá-lo”. Desta maneira, esse 

modo de pesquisa 

Trata de um profundo relacionamento com os sujeitos envolvidos. 
Pesquisamos com o professor e não sobre o professor, porque estamos 
todos no movimento dialético da pesquisa, trabalhando a partir da 
coletividade que nos une, na nossa função principal que é ensinar (LOPES, 
2017, p. 74). 

Desta maneira, a formação aconteceu num processo onde os pesquisadores fizeram 

parte do movimento de pesquisa de produção de dados e estudo dos conceitos, de 

análises e debates coletivos. Foi um espaço de mediações, intervenções em situações 

relacionadas diretamente com a formação daqueles sujeitos, pois o que os reuniu 

naquele ambiente, a necessidade comum foi a busca de mudança de qualidade no que 

já conheciam sobre frações.  Planejamos e executamos o curso de extensão para 

produção dos dados. A formação e organização do curso está bem detalhado em Lopes 

(2017). Buscamos, refletir e avaliar o vivenciado na escola mediado pelo coletivo 

trazendo mudanças na atividade de ensino desenvolvida a partir dos relatos de 

experiência.  Todos vieram em busca de conhecer mais sobre a representação 

fracionária dos números racionais. No próximo tópico, falamos sobre: A implicância do 

processo formativo nas práticas dos professores cursistas. Trazemos recorte dos dados 

apresentados e esse recorte mostra as ideias de frações como parte-todo e as 

mudanças, transformações e/ou ampliações feitas por essas professoras para atingirem 

seu público alvo, seus alunos e depois o que elas disseram no curso como relato dessas 

experiências. 

Descrição e Análise dos Dados 

O objetivo é analisar o processo formativo dos professores cursistas ao tratarem 

no coletivo situações desencadeadoras de aprendizagem sobre ideia de frações 

e depois analisar de que maneira essa experiência é levada para as suas salas 

de aula e ainda as transformações ampliações, reduções ou modificações feitas 
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e como elas foram desenvolvidas e ensinadas aos seus alunos. Os dados 

trazidos foram revelados no último encontro do curso de extensão que foi 

planejado com esse fim de oitiva das narrativas desses professores a respeito 

do desenvolvimento de situações a partir do curso nas suas práticas de aulas. 

Escolhemos para compor este trabalho parte das narrativas de professoras 

sobre a ideia de fração como parte-todo. A ideia de fração como parte-todo, 

segundo pesquisas, que pode ser vista em Lopes (2017) com mais detalhes, 

pode ser a ideia mais tratada em práticas desses sujeitos. Ainda assim 

trouxemos para aferir   como a partir das atividades desenvolvidas no curso, 

foram levadas para salas de aulas e retornadas para debates no curso de 

extensão. Nossa pesquisa foi organizada em unidades de análise essas 

divididas em episódios e esses em cenas. Usamos como aporte metodológico 

os episódios no mesmo sentido atribuído por Moura (2004). Assim, para 

organizar a análise dos dados produzidos no grupo, selecionamos cenas que 

nos revelam ações do processo de formação dos sujeitos participantes. O autor 

nos explica que 

Os episódios poderão ser frase escritas ou faladas, gestos e ações que 
constituem cenas que podem revelar interdependência entre os elementos de 
uma ação formadora. Assim, os episódios não são definidos a partir de um 
conjunto de ações lineares. Pode ser uma afirmação de um participante de 
uma atividade não tendo impacto imediato sobre os outros sujeitos da 
coletividade. Esse impacto poderá estar revelado em outro momento em que 
o sujeito foi solicitado a utilizar-se de algum conhecimento para participar de 
uma ação no coletivo (MOURA, 2004, p. 276).  

A cena escolhida está identificada como “Relatos, conversas fórum, 2ª parte questionário, registros de 
alguns cursistas sobre o curso” e faz parte do episódio – “Reflexões dos professores sobre ações 
desenvolvidas do processo formativo”. Mais detalhe da organização pode ser compreendido na 
dissertação (LOPES, 2017).  
Os quadros seguintes trazem partes daquilo que vimos no curso de extensão e nos registros de 
professoras a partir do desenvolvimento em salas de aulas algumas das situações desencadeadoras 
vivenciadas em encontros. O leitor pode encontrar mais detalhes sobre a organização, do curso de 
extensão que traz os registros apresentados a seguir.  Nossa intenção foi trazer práticas paralelas àquelas 
desenvolvidas no curso porém, da maneira como os professores cursistas compreenderam e 
transformaram de acordo com as realidades em que estão inseridos.  
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Quadro 5: Registro de prática da professora Verônica42 

Fonte: Dados curso extensão (2016) 

Um pequeno relato do desenvolvimento do curso de extensão pode ajudar no 

entendimento da sequência de quadros. No curso iniciamos procurando saber, por meio 

de situações desencadeadoras de aprendizagem propostas, quais ideias de frações eram 

conhecidas daqueles professores dos anos iniciais que ensinavam matemática? Dessa 

maneira nunca expusemos a ideia para depois discuti-la.  O primeiro quadro expõe parte 

de uma das aulas dadas pela professora Verônica. Ela levou para os alunos uma barra de 

chocolate dizendo que era dos alunos. Assim, parece que ela teve a intenção de que 

percebessem a necessidade de repartir, pois não seria possível cada um comer aquela 

barra inteira.  Percebemos que ela tentou fazer uma relação com   um dos nossos 

encontros que iniciamos fazendo com que eles percebessem a necessidade humana 

como a responsável pelo surgimento da representação fracionária. Ela não começou 

dizendo aos alunos que se quisessem comer chocolate precisariam fazer divisão da barra. 

Ela também propôs uma atividade próxima àquela desenvolvida no curso de extensão. 

Ela propôs aos seus alunos medir com palmos o comprimento da mesa deles. No curso 

usamos vários objetos não graduados para medir o mesmo objeto.     Além da 

necessidade relatada, a professora trabalhou com porcentagem, ampliando a discussão 

representada no quadro seguinte. 

 
42 Os nomes citados são fictícios e escolhidos pelos próprios cursistas. 

Número fracionário como necessidade Fração como parte-todo 
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Quadro 6: Fração como medida no curso e a partir do curso 

Fonte: Dados do curso de extensão (2016)  

 

A professora Verônica buscou formas de ensinar, buscou solução para a proposição feita 

aos seus alunos de acordo com o conhecimento deles e próxima aquilo que vivenciou no 

curso.  Como podemos perceber não há dúvida que para essa professora o curso foi 

determinante para esse modelo de prática e, nos parece foi relevante e motivador no seu 

trabalho que é ensinar.  Moura (2000) afirma que  

A busca de solução de problemas é produto do grau de conhecimento de cada 
sujeito que elege um modo de realizar as suas necessidades. É nesse processo 
que utiliza que cria significado. Assim, produz conhecimento que passa a ser 
patrimônio de todos que de algum modo, têm acesso a ele (MOURA, 2000, p. 
4).   

Veja a correspondência entre a sistematização vista no curso e a sistematização feita com 

os estudantes pela professora Verônica quando discutem sobre a resolução da ideia de 

fração como medida.  

Quadro 7: Sistematização feita pelos professores 

 

Fonte: Dados do curso de extensão (2016) 

 

  

Quadro 4:  Sistematização encontrada pelos alunos de Verônica 
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Fonte: Dados do curso de extensão (2016) 

No quadro 5, a professora Verônica utiliza o tangram como recurso didático para 

trabalhar a ideia de parte-todo. No curso de fração utilizamos o tangram com foco 

maior para falarmos sobre conjuntos contínuos na discussão de composição de área. 

 

Quadro 5: Tarefa desencadeadora proposta no curso de extensão e a aplicação pela cursista Verônica 

Fonte: Dados do curso de extensão (2016) 

 

Isso mostra que essa cursista não se prendeu simplesmente em repetir aquilo que viu no 

espaço de formação ela traduziu e ampliou de acordo com objetivos traçados em sua 

prática. Ela usou para dar noções de porcentagem por exemplo. Temos vários 

depoimentos que disseram nunca haviam pensado no uso desse recurso para o ensino 

de frações. Só pensavam em Tangram para reprodução de imagens. Foi proposto aos 

 

Tarefa de ensino no conjunto contínuo depois de 
ter sido vivenciada como tarefa de formação. 
Tangran:  frações equivalentes e porcentagem 
Verônica 

1 Considerando apenas um dos triângulos azuis, 
quantas vezes a sua área cabe dentro da área do 
quadrado maior (Tangram montado)? 
2. Quantas vezes a área do quadrado laranja, 
cabe na área do Tangram? 
E a área de um triângulo amarelo? E a área do 
paralelogramo? 
3. Registre a fração que representa a relação 
entre as áreas das formas geométricas 
analisadas e a área do quadrado maior montado. 
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cursistas tarefas que focavam o significado Parte-todo de maneira mais ampla do que a 

cotidianamente é abordada tomando como base os livros didáticos adotados. Damico 

(2007, p. 6) diz “[...] sobre a representação fracionária no Ensino Fundamental há um 

nível baixo de conhecimento didático” e em Brasil (1997, p. 103) “diz que a prática mais 

usual é a utilização do significado parte-todo, indicando, neste caso, a relação entre o 

número de partes e o total de partes de um todo”. As proposições que mais surgem para 

estudo são aquelas enumeráveis- os conjuntos discretos. Os professores do curso de 

extensão não conheciam essa outra abordagem, quando falávamos de área, volume e 

outras grandezas. Então estamos afirmando que comprovamos em nossos estudos que 

mesmo se tratando da ideia parte todo ainda há necessidade de formação continuada 

para professores. Em registro no Ambiente Virtual de Aprendizagem a professora cursista 

Karina (2016) afirma que “ao iniciar o curso Frações, encontrei muitas dificuldades, pois 

achava que no 2º ano não conseguiria aplicar nenhum dos conteúdos. Até que as 

professoras nos apresentaram o jogo"   Tangran43”. Observamos que ela, assim como a 

professora Verônica ampliaram a discussão para apresentar a fração parte-todo. Moura 

(2016) relata que “embora o professor tenha limites de atuação, criar condições para que 

o aluno queira aprender deve ser um dos objetivos de sua atividade de ensino”.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Faremos das considerações finais registradas pela cursista Fênix as nossas considerações.  

Segundo ela “descrever todas as atividades desenvolvidas com os alunos durante este 

ano não seria possível. Mas considera que o curso ajudou muito no sentido de ampliar o 

estudo, principalmente no que se refere a fração como medida. Reforçou a convicção 

sobre ensinar com significado e ajudou na reflexão sobre como ensinar sem atropelos. 

Os alunos não irão se apropriar de todos os significados no 5º ano. Esse assunto volta a 

ser abordado nos anos subsequentes. Logo, não é preciso correr com o conteúdo, mas é 

importante. Consideramos igual a Fênix que o aluno tenha oportunidades de vivenciar 

experiências com frações para além dos exemplos prototípicos dos livros. E ainda 

considero mais importante é que o professor saiba o que está fazendo para não criar 

obstáculos cognitivos. É importante que ele saiba todos os significados para que não 

 
43 Conservamos na íntegra os registros feitos pelos professores. 
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perca as oportunidades de abordagem quando planeja as sequencias didáticas”. E assim, 

entendemos que a formação continuada se faz muito necessária para todos os 

professores que ensinam matemática e, o estudo de frações é um tema relevante nesses 

estudos e a implicância desse nas práticas de professores dos anos iniciais é de ampliação 

de conhecimento.  Entendemos também que no coletivo é possível transformar e se 

transformar, transformações essas que num novo processo coletivo ajudarão a outras 

transformações que não se desvincularão do sujeito. 
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A LINGUAGEM MATEMÁTICA NA SALA DE AULA: CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

Anderson José Silva 

ajsprofmat@gmail.com 

 
RESUMO 
No âmbito escolar, o processo de ensino e aprendizagem perpassa pelo recurso da comunicação. 

Comunicar-se em sala de aula contribui para que os alunos interajam e aprendam em conjunto, além de 

possibilitar expressar sentimentos de competência e motivação. A comunicação em sala de aula ocorre 

por meio de diversos tipos de linguagem. O conhecimento familiar, trazido de casa que é transmitido de 

gerações em gerações deve ser cultivado na escola, e pode promover-se por meio da linguagem 

matemática. Trata-se de estudo bibliográfico, fundamentado em Almeida (2014), tendo como aporte 

teórico Bakhtin (2006), Machado (1989; 2001), Cândido (2001), Zuchi (2004), dentre outros. Com base 

nesses autores, observa-se que existem conflitos entre a linguagem utilizada no cotidiano escolar e a 

linguagem matemática, que por vezes deriva do uso de palavras técnicas da própria ciência e que geram 

ambiguidade ou duplo sentido com as palavras utilizadas no vocabulário fora da sala de aula. O professor 

tem a possibilidade de diminuir as dificuldades que podem ser geradas, atuando de forma a tornar a 

matemática mais transparente, transcrevendo-a em uma linguagem acessível aos alunos.  

Palavras-chave: Comunicação, Linguagem, Símbolos, Matemática. 

1. INTRODUÇÃO - LINGUAGUEM MATEMÁTICA: DO QUE ESTAMOS FALANDO? 

Apesar de toda relevância que a matemática possui na formação intelectual e social, 

ainda é grande sua rejeição no contexto educacional. Segundo Rudd et al (2008) as 

crianças são capazes de realizar complexos pensamentos matemáticos e o ambiente no 

qual estão inseridos pode ou não contribuir na aprendizagem em matemática. Destaca 

também que o professor tem importante papel no planejamento de suas aulas, 

principalmente no que diz respeito a linguagem que utilizará. A decisão na escolha é 

influenciada por diversos fatores, dentre os quais podemos destacar: a) a concepção do 

professor; b) o nível sociocultural; c) a formação de professores; d) o conhecimento 

prévio e e) as expectativas dos alunos. A visão do professor quanto a sua disciplina, pode 

também, influenciar no seu ensino e consequentemente, na utilização de uma melhor 

linguagem. Diante disso, o objetivo deste trabalho é destacar a importância da 

linguagem no processo de ensino e aprendizagem de matemática. Para tanto, 

acreditamos ser necessário abordar a definição de Língua Materna, Língua e Linguagem 
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e Comunicação. Essas terminologias contribuirão para o melhor entendimento do que 

constitui a Linguagem Matemática e suas implicações na sala de aula. 

Parece evidente uma conceituação subitânea para a terminologia “Linguagem 

Matemática”. Não obstante, sua definição perpassa por diferentes conceitos, que em 

conjunto, caracterizam-na. Para tanto, as próximas sessões incumbir-se-ão de 

apresentar aspectos relevantes de outras terminologias que são importantes na 

fundamentação/elaboração conceitual da temática. Nesse sentido, abordaremos sobre 

língua, língua materna, linguagem e comunicação, em seus aspectos teóricos e, por 

vezes, práticos no processo de ensino e aprendizagem, culminando na Linguagem 

Matemática, apresentada inicialmente em seus aspectos históricos e seguindo para uma 

abordagem escolar.   

1.1 LINGUA E LINGUAGEM: O QUE AS CONSTITUEM? 

Para tratarmos dessas terminologias, é fundamental compreendermos que para Baktin 

(2006), ambas são concebidas como atividades interativas. Apesar disso, existem a 

nosso ver, uma pequena diferença na conceituação de língua e linguagem proposta pelo 

autor. Assim, segundo o autor, a língua deve ser entendida como um fenômeno social 

da interação verbal, realizada pela enunciação ou enunciações e não constituída por um 

sistema abstrato de formas linguísticas [objetivismo abstrato], nem pela enunciação 

monológica isolada [subjetivismo individualista], nem pelo ato psicofisiológico de sua 

produção [atividade mental].  

O que Bakhtin (2006) nos propõe é conceber que a língua é uma atividade humana que 

evolui através dos tempos e sofre influências significativas dependendo do contexto em 

que é vivenciada. Por considerar que é passível de evolução, “a língua vive e evolui 

historicamente na comunicação verbal concreta [...]” (BAKHTIN, 2006, p. 127) e nessa 

evolução,  

[...] as relações sociais evoluem (em função das infraestruturas), depois a 
comunicação e a interação verbais evoluem no quadro das relações sociais, 
as formas dos atos de fala evoluem em consequência da interação verbal, e o 
processo de evolução reflete-se, enfim, na mudança das formas da língua 
(BAKHTIN, 2006, p.127). 

 

Assim, não é possível criar uma língua e exigir sua disseminação por outras pessoas, bem 

com sua compreensão. Por se tratar de uma atividade essencialmente social, para Baktin 
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(2006), a língua não é estável e não se constitui de um sistema de regras, ela se 

manifesta por meio da interação verbal social e seu modo de existência atrela-se à 

comunicação em sociedade. Nesse sentido, a língua não existe por si mesma, mas 

através das enunciações e da comunicação. 

A língua pode se manifestar de duas formas distintas: Língua falada ou Língua escrita. A 

primeira abrange a comunicação linguística em sua totalidade. É, portanto, espontânea, 

imediata, permeada pela subjetividade, repetitiva, etc. Além disso, é acompanhada pelo 

tom de voz, algumas vezes por mímicas, incluindo-se fisionomias. A segunda, por sua 

vez, é a representação da língua falada e um sistema mais disciplinar e rígido, uma vez 

que não conta com as particularidades da primeira. Logo, é mais objetiva, sintética e 

evita improvisações. 

Se para Bakhtin (2006) a língua e linguagem são atividades interativas, logo a linguagem 

também assume o papel no processo de comunicação e interação social. Podemos dizer, 

portanto, que a linguagem é uma capacidade restrita somente aos seres humanos, uma 

vez que está associada a língua e, consequentemente, a utilização de palavras, signos. 

Nesse sentido, é por meio da linguagem que o indivíduo expressa seus sentimentos, sua 

opinião e transmite informações. Para Bakhtin (2006), o princípio dialógico é a 

característica essencial da linguagem, sendo ela, um elemento estabelecedor de relação 

sociais, a qual possibilita a intersecção ou interação entre interlocutores.  

Chauí (2000, p. 141 apud DUARTE et al, 2013, p. 22) traz alguns apontamentos sobre a 

linguagem: 

a) nada mais é do que um sistema de signos ou sinais usados para indicar 
coisas, para comunicação entre as pessoas e para expressão de idéias e 
sentimentos; 

b) a linguagem indica coisas, isto é, os signos linguísticos (as palavras) 
possuem uma função indicativa ou denotativa, pois apontam para as coisas 
que significam; 

c) a linguagem tem uma função comunicativa, isto é, por meio das palavras 
encontramos em relação com os outros, dialogamos, argumentamos, 
persuadimos, relatamos, discutimos, amamos e odiamos, ensinamos e 
aprendemos etc. 

d) um sistema de sinais com função indicativa, comunicativa, expressiva e 
conativa. 

Ainda para Chauí (2000 apud DUARTE et al, 2013), um sistema de signos ou sinais 

utilizados para indicar coisas, ou para se comunicar, é chamado de linguagem. Logo, 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

540 

podemos concluir que a utilização de palavras, gestos, expressões corporais, símbolos, 

etc., podem constituir-se elementos de uma comunicação. Dessa forma, a linguagem 

pode definir-se em dois tipos: a Linguagem Verbal, caracterizada pelo uso da oralidade 

ou escrita, por meio da utilização de códigos ou signos e a Linguagem Não-verbal, 

definida em símbolos ou sinais em forma de desenhos ou figuras. 

Por diversas vezes ouvimos dizer que a matemática é de difícil compreensão. Essa 

afirmativa pode estar relacionada ao fato de que é uma ciência que possui uma 

linguagem própria (símbolos, expressões, etc.) e seu estudo volta-se para objetos 

abstratos. A complexidade da linguagem matemática pode interferir na sua 

aprendizagem e, portanto, o professor deveria buscar meios para “decifrar” e tornar 

possível, o que os símbolos e sinais estão querendo dizer.  

Em sala de aula, para facilitar a compreensão da linguagem matemática, seria necessário 

que a figura do docente promovesse momentos nos quais os discentes pudessem 

expressar-se em linguagem matemática, por meios de atividades em que necessitem 

escrever e ler sobre matemática. Segundo Duarte et al (2013), a linguagem, geralmente 

expressa nos enunciados dos problemas de matemática, são apresentados de maneira 

a dificultar a compreensão dos alunos. Em consonância, é preciso utilizar uma linguagem 

mais cotidiana para que os estudantes consigam se apropriar dos significados das 

palavras e símbolos expressos nos enunciados, dentro do contexto da matemática.  

Como discutido, a língua e linguagem interagem-se no processo de comunicação e 

constituem-se elementos importantíssimos no processo de ensino e aprendizagem. 

1.2. A COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As interações sociais constituem-se fator importante no processo de formação, seja 

intelectual, moral, ético ou social do cidadão. Aprendemos com o outro e com as 

experiências por nós vivenciadas em sociedade, relações que são mediadas por meio da 

comunicação. O ato de comunicar-se faz de nós, portanto, seres sociais capazes de 

aprender e ensinar. 

Segundo Oliveira (2007), a comunicação faz parte da vida dos seres humanos, onde 

ensinar e aprender são atos comunicativos, dos quais fazem parte diferentes sujeitos. 

Dessa forma, o professor e o aluno, agentes do processo educativo, são fundamentais 

na construção de conhecimento.  
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Não há como negar que as relações desencadeadas em sala de aula têm por objetivo a 

promoção da aprendizagem. De um lado, a figura docente que assume seu papel de 

mediador entre o saber científico, transpondo-o para um saber escolar; do outro, os 

protagonistas da própria aprendizagem que participam, interagem-se, socializam-se e 

constroem seus conhecimentos. Há, portanto, entre as partes, a comunicação, que 

segundo Cândido (2001, p. 15), 

[...] tem um papel fundamental para ajudar os alunos a construírem um vínculo 
entre as noções informais e intuitivas e a linguagem abstrata e simbólica da 
matemática. Se os alunos forem encorajados a se comunicar matematicamente 
com seus colegas, com o professor ou com os pais, eles terão oportunidade 
para explorar, organizar e conectar seus pensamentos, novos conhecimentos e 
diferentes pontos de vista sobre um mesmo assunto.  

Diante do exposto, a comunicação, seja em sala de aula ou fora dela, torna-se essencial 

na medida em que objetiva adquirir novos conhecimentos, conhecer o outro, suas 

particularidades, seus pensamentos e comunicar ideais. Para Oliveira (2007, p. 133), a 

comunicação,  

[...] além de ser um meio mediante o qual se ensina e se aprende, é também 
uma finalidade desse mesmo ensino, uma vez que se espera que os alunos 
adquiram competências comunicativas que, no caso da Matemática, se aliam a 
outras competências como a resolução de problemas ou o raciocínio. 
 

Para o autor acima, a comunicação deve ser compreendida como uma competência a 

ser aprendida em sala de aula, possibilitando os alunos a comunicarem-se 

matematicamente, sendo capazes de expressar-se por meio da linguagem própria dessa 

ciência. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, a comunicação tem seu 

papel relevante na aprendizagem de matemática, devendo ser estimulada, levando o 

aluno a “falar” e “escrever” sobre ela. Assim, quando o recurso de comunicação é 

inserido em sala de aula, pode-se ter alunos mais assíduos e interessados, predispostos 

a comunicar suas ideias, estratégias e pensamentos na resolução de problemas e/ou 

aprendizagem de conceitos. Dessa maneira, “aprender matemática exige comunicação, 

pois é por meio dos recursos de comunicação que as informações, os conceitos e as 

representações são veiculados [...]” (CÂNDIDO, 2001, p. 15) e é nessa vertente que 

[...] torna-se necessário promover atividades que estimulem e impliquem a 
comunicação oral e escrita, levando o aluno a verbalizar os seus raciocínios, a 
explicar, a discutir, a confrontar processos e resultados (OLIVEIRA, 2007, p.133). 
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Todos esses apontamentos, feitos pela autora, emergem de um processo de estabelecer 

conexões entre o que foi aprendido e o que já se possuía de conhecimento, ponto 

essencial quando entendemos que a aprendizagem acontece por meio de “[...] 

associações entre diversos significados de cada nova ideia e [...] da multiplicidade de 

relações que o aluno estabelece entre esses diferentes significados” (CÂNDIDO, 2001, 

p. 15). Dessa forma, a comunicação é um recurso que auxilia o aluno a relacionar suas 

concepções espontâneas ao que está sendo aprendido, promovendo uma 

aprendizagem que tenha significado para os alunos. Para Cândido (2001), a 

aprendizagem significativa está diretamente relacionada à compreensão de 

significados; possui um caráter dinâmico, tendo o processo de ensino voltado para 

atividades que favoreçam os alunos a aprofundarem e ampliarem os significados que 

elaboram durante as atividades, portanto, trata-se de uma aprendizagem no sentido 

apontado anteriormente. 

Parece simples tratar conceitualmente da comunicação, contudo, é preciso apresentar 

maneiras de promovê-la, principalmente em sala de aula, foco desta sessão. Assim, 

Cândido (2001) relata que a comunicação se efetiva em sala de aula a medida que damos 

aos alunos a possibilidade de organizar, explorar e esclarecer seus pensamentos. 

Quando são convidados à refletir sobre um determinado assunto, falando, escrevendo 

ou representando. 

Portanto, a comunicação em sala de aula possibilita a participação dos educandos na 

construção de conceitos e na comunicação de ideais e por meio dela, o professor pode 

avaliar os conhecimentos construídos, uma vez que os discentes são envolvidos no 

diálogo, na interação, na discussão de experiências adquiridas e desenvolvem a 

linguagem matemática.    

1.3. LINGUAGEM MATEMÁTICA: BREVES APONTAMENTOS HISTÓRICOS 

Historicamente, a escrita é caracterizada como um processo de construção para compor 

um sistema de representação. Na matemática, temos alguns precursores no uso de 

símbolos para representar a linguagem matemática. Assim, destacamos: 

• Hipócrates de Quios (460 – 380 a.C.): empregou letras do alfabeto grego para 

indicar pontos e retas de figuras geométricas; 
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• Diofanto de Alexandria nascido entre 201 e 204, foi o primeiro a instituir e 

empregar a simbologia algébrica. Autor da obra “Arithmética”, o símbolo Dy, 

indicava o quadrado da incógnita, e o símbolo Ky, indica o cubo da incógnita. 

Como a letra b (beta), indicava o número 2, então Dyb indicava o dobro do 

quadrado da incógnita. E, como a adição era por justa posição, como fazemos 

hoje com a multiplicação, a expressão Diofantina Dyb + Kyb corresponde ao 

que indicamos hoje por 2x2 + 2x3; 

• François Viéte utilizou notação simples e revolucionária. As quantidades 

variáveis eram representadas por vogais maiúsculas e as constantes por 

consoantes maiúsculas. 

 

BA2+ CA + D (B≠0) 

 

• René Descartes: Primeiras letras do nosso alfabeto para indicarem 

constantes e as últimas letras para indicar variáveis. Deve-se a ele também 

nossa atual notação para potências (a2, a3, a4, ...). 

As representações matemática são estimuladas, principalmente, a partir da necessidade 

da contagem, e isto nos remete aos primórdios das representações de quantidade. Estas 

representações adquirem algum molde na língua materna, ou seja, há uma necessidade 

de formalizar através da escrita o que é pensado ou falado. 

As distorções surgem quando se trata a escrita como uma simples e fiel transcrição da 

língua materna. Nem sempre o que está no cognitivo (usamos aqui o termo cognitivo 

para expressar o processo mental) do aluno será representado de forma correta e fiel 

para o código propriamente escrito. Em tal reflexão, Machado (1989, p. 135), a “não 

observância da distinção código x sistema estaria na raiz da maior parte das dificuldades 

com o ensino da Língua Materna”. 

Quanto à Linguagem Matemática, as crianças já se apropriam de ideias matemáticas 

antes de ingressarem na escolarização formal. Por exemplo, a noção de idade 

(numérica), quantidade de doces ou balas que a criança deseja quando os pais lhe 

oferecem, já transmite às crianças algum suporte na Linguagem Matemática.  
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Para Souza (2010), a matemática é uma ciência abstrata de linguagem simbólica e assim, 

para “ler” informações matemáticas não basta conhecer sua linguagem, mas o sentido 

e o significado da mesma. 

Analisando historicamente, os conceitos matemáticos e sua linguagem têm sido 

transmitidos para os alunos de forma desconexa com outras áreas curriculares e fora da 

realidade dos discentes. Pior ainda, é a apresentação conceitual e “engessada” de 

conceitos por meio de fórmulas e regras. Provavelmente, não fará sentido nenhum para 

os alunos. 

A aproximação entre a Linguagem Materna e a Linguagem Matemática não acontece 

apenas na escola. No dia a dia, em situações contextualizadas, o aluno desenvolve sua 

Linguagem Matemática e obtém o real significado e importância desta. 

1.4. A LINGUAGEM MATEMÁTICA NA SALA DE AULA 

Em observações realizadas no período de Estágio Supervisionado e como Bolsistas de 

Iniciação à Docência, enquanto licenciandos em matemática, notamos que muitas vezes 

não é estabelecido uma comunicação matemática entre os alunos e os professores. Esse 

fato ocorre devido ao grande número de símbolos utilizados na matemática.  

A rigorosidade de procedimentos, o formalismo e o excesso de cálculos mecânicos 

dificulta a significância da mensagem do professor ao seu aluno. Trabalhar a 

comunicação em sala, dentro de situações significativas, pode contribuir para o 

entendimento de conteúdos de matemática. 

Para Zuchi (2004, p. 49), os professores devem promover atividades que “estimulem e 

impliquem a comunicação oral e escrita, conduzindo o aluno a verbalizar os seus 

raciocínios”. Devemos contextualizar e promover o diálogo em sala de aula de forma 

que os alunos consigam transpor seus pensamentos sem renunciar o formalismo da 

matemática. 

Por meio da comunicação conseguimos estabelecer conexões entre nossas concepções 

e o que estamos aprendendo de novo, contribuindo para o significado da aprendizagem. 

Quando pedimos aos alunos para relatarem seus processos em matemática permitimos 

que modifiquem novos conhecimentos e construam novos significados. O diálogo em 

sala capacita os alunos a se comunicarem de modo significativo.  
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Junto com a comunicação, temos a leitura e interpretação de textos como possibilidades 

de contribuição para o entendimento da linguagem matemática. Em sala de aula, 

notamos que muitos alunos sabem os procedimentos e algoritmos para serem utilizados 

na resolução de determinadas atividades, porem possuem dificuldades em 

compreender os questionamentos e informações que o enunciado traz. Isso torna-se 

mais notório quando propomos uma atividade de forma mecanizada e de forma 

contextualizada. Diversos alunos que já possuem o conhecimento conceitual do 

conteúdo sentem mais facilidade em resolver os exercícios de maneira mecanizada. 

Em matemática, temos diversas leituras que podem ser trabalhadas em sala de aula, 

como os livros de Malba Tahan. A leitura permite que o aluno tenha conhecimento de 

conceitos matemáticos de forma natural, identificando-os à medida que interpretam os 

textos trabalhados. Isso leva os estudantes a pensarem de forma matemática e 

relacionarem a matemática com a realidade.  

Esse processo de interpretação de leituras e desenvolvimento da escrita possibilita a 

promoção da autonomia dos alunos, tornando-se ativos no processo de construção da 

aprendizagem. A utilização de desenhos também é uma possibilidade de contribuição 

na aprendizagem de matemática, onde os desenhos são vistos como um pensamento 

visual que serve como uma linguagem. Torna-se, desse modo, uma alternativa de 

expressão do conhecimento e construção de significado. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em face aos conceitos e discussões no decorrer deste trabalho, podemos observar que 

a língua e linguagem manifestam-se de maneira conjunta e são consideradas ações 

necessárias no processo de formação da espécie humana, em seus aspectos sociais, 

possibilitando sua evolução. O homem aprende por meio da língua, a qual manifesta-se 

na comunicação e nas interações na sociedade. Na escola, a comunicação é importante 

pois contribui no ensino e na aprendizagem, uma vez que ensinar e aprender é um 

processo comunicativo.  

Vale ressaltar que aprendemos quando somos capazes de atribuir significados, 

decorrente do processo de estabelecer relações. Assim, a linguagem matemática, 

apesar de sua complexidade, pode se tornar acessível a todos, quando o mediador (o 

professor) busca meios de familiarizar os estudantes com os símbolos e expressões 
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presentes nessa ciência. Quando a linguagem matemática é trabalhada em sua 

complexidade e aspectos formais da própria área de conhecimento, pode tornar-se um 

obstáculo no processo de aprendizagem.  

Sendo assim, a matemática possui uma linguagem própria e isso releva-se desde a sua 

historicidade. Os conceitos e ideias apresentadas tornaram possível a percepção de que, 

a linguagem matemática é capaz de facilitar ou dificultar o processo de ensino e de 

aprendizagem e que sua utilização e desenvolvimento, a partir de atividades que 

possibilitem os alunos a discutirem sobre matemática, pode auxiliar durante a resolução 

de problemas. Os enunciados tornam-se mais familiares a medida que os estudantes 

compreendem a linguagem matemática, o que conduz a melhores resultados. 

Além disso, cabe mencionar que o professor, no processo comunicativo, pode tornar a 

matemática e sua linguagem mais acessível aos alunos, promovendo assim, 

aprendizagens mais significativas. Quanto mais a linguagem matemática é acessível, 

mais aprendizagens e evolução do pensamento matemático, serão possíveis. 
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RESUMO 
Esta proposta de trabalho reflete sobre as particularidades dos estudantes da EJA e a necessidade da 
produção de material didático específico para o Curso Técnico de Segurança do Trabalho integrado com 
o Ensino Médio para Jovens e Adultos no Ifes Campus Vitória. Assim, tem como objetivo geral realizar 
uma revisão teórica para o desenvolvimento e a aplicação de um material didático de matemática 
aplicado ao curso objeto desta pesquisa e como pode contribuir para integrar os conceitos matemáticos 
e as disciplinas técnicas. Este trabalho apoia-se nas reflexões dos estudiosos do campo Trabalho e 
Educação como: Frigotto, Ciavatta e Ramos, que abordam o currículo integrado e a educação profissional, 
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bem como em autores que discutem a Educação Matemática Crítica como Ole Skovsmose e Ubiratan 
D’Ambrosio e nas contribuições das abordagens socioculturais de Paulo Freire. Para realizar este trabalho, 
escolhemos como proposta metodológica a pesquisa por intervenção pedagógica de abordagem 
qualitativa do tipo descritiva, uma vez que com este estudo pretende-se, por meio da elaboração de 
material didático, investigar e implementar interferências que provoquem mudanças nas práticas 
pedagógicas. Acredita-se que a falta de integração entre os conceitos matemáticos e os conteúdos 
abordados nas disciplinas técnicas, resulta em um ensino-aprendizagem fragmentado e 
descontextualizado, dificultando o entendimento e o aprendizado das disciplinas técnicas. Como 
resultado, foi desenvolvido um material didático específico que, para além do suporte pedagógico, 
procurou aproximar os conceitos matemáticos com a própria realidade dos estudantes e que procurou 
romper barreiras do ensino e oferecer aos estudantes uma vida mais digna por meio de uma educação 
emancipadora. 
Palavras-chave: Material Didático, Educação Matemática, Proeja, Currículo Integrado. 

INTRODUÇÃO  

A Educação de Jovens e Adultos, mostra na sua longa trajetória que a inclusão social, 

política e cultural se tornou uma prioridade para esses sujeitos. A EJA está pautada na 

educação como direito, para garantir seu acesso ao trabalho, à cidadania e à inclusão 

social.  

Entendemos que a educação é uma atividade humana necessária para a construção de 

uma sociedade, assim, deve ser dada a oportunidade ao educando de construí-la, 

enquanto sujeito e não enquanto objeto. A educação cumpre um papel fundamental no 

desenvolvimento da cidadania para participação efetiva dos indivíduos na sociedade. 

Sociedade esta que está cada vez mais matematizada, com seus números, fórmulas, 

razões e proporções, levando a Matemática a uma posição muito importante na 

formação dos alunos, tendo em vista que ela faz parte do cotidiano das pessoas e, 

portanto, do desenvolvimento e crescimento pessoal, que vai se formando e 

transformando a partir dos conteúdos, compreensão e aplicação destes nas realidades 

vivenciadas. 

D’Ambrósio (2009, p. 7) define a matemática como uma estratégia desenvolvida pela 

espécie humana ao longo da história para explicar, para entender, para manejar e 

conviver com a realidade sensível, perceptível, e com o seu imaginário, naturalmente 

dentro de um contexto natural e cultural. D’Ambrósio (2009, p. 80) defende uma 

educação matemática que serve para quebrar o sistema educacional vigente, baseada 

numa relação de causa e efeito, propondo reflexões sobre a prática docente.  

Dessa forma, é consenso entre professores e pesquisadores do campo Trabalho e 

Educação e da Educação Matemática que a falta de integração entre os conceitos 
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matemáticos e os conteúdos abordados nas disciplinas técnicas, resulta em um ensino 

e em uma aprendizagem fragmentada, o que dificulta o entendimento dos estudantes 

a respeito dos conteúdos, uma vez que são tratados de forma estanque, sem 

contextualização. 

Nesse sentido, a integração de conhecimentos entre disciplinas fica prejudicada uma 

vez que é possível que eles não reconheçam a relação da Matemática com os 

conhecimentos da área técnica. Essas reflexões fazem parte das nossas inquietações e 

são apontadas como fatores que dificultam os educandos do Proeja de compreenderem 

que os saberes matemáticos são pressupostos teóricos para as disciplinas técnicas. 

Assim, diminuir essa distância entre o conhecimento dos estudantes e a compreensão 

de que o que se aprende na matemática básica e o suporte para resolver problemas 

propostos nas disciplinas técnicas do respectivo curso torna-se a grande motivação 

deste estudo. Pode-se afirmar que alguns desses problemas poderão não ter respostas 

claras ou simples e/ou imediatas, mas discuti-los poderão servir como aspecto 

facilitador para que o professor possa refletir a aprendizagem da Matemática para esses 

sujeitos.  

Diante das questões e inquietações postas, trazemos a pergunta problematizadora que 

orienta este trabalho: A produção de um material didático de matemática aplicado no 

Curso Técnico de Segurança do Trabalho Integrado com Ensino Médio para Jovens e 

Adultos pode contribuir para integrar os conceitos matemáticos e as disciplinas 

técnicas? 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Entendemos que as pessoas já nascem em um contexto que é histórico e social. É 

histórico, porque o desenvolvimento do indivíduo é influenciado pelas experiências e 

conquistas de muitos outros indivíduos ao longo dos tempos, e social porque esse 

conhecimento é organizado e estruturado por grupos sociais como a escola, família, 

igreja, trabalho, entre outros. É dessa forma que o indivíduo tem uma participação ativa 

na construção do seu desenvolvimento, porque ele vai formando e transformando o 

conhecimento de si e do mundo por meio da interação com as outras pessoas de seu 

grupo social. A construção de cada indivíduo é influenciada pelo seu contexto, pela sua 
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história e pelas relações sociais que partilha. Assim, o desenvolvimento humano se 

caracteriza em uma dimensão social e histórica. 

Segundo Vygotski (1998), o desenvolvimento é influenciado pela aprendizagem que 

ocorre nas relações que partilhamos nas experiências que vivenciamos e no contexto 

sociocultural do qual fazemos parte. Na abordagem histórico-cultural, o indivíduo se 

desenvolve e aprende sobre o mundo e as coisas que o cercam de uma forma histórica, 

social e cultural, ao passo que também constrói os elementos integrantes de seu meio, 

tais como; valores, linguagem e até o próprio conhecimento.  

Para Paulo Freire (1980), a prática pedagógica deve estar vinculada aos aspectos 

históricos e sociais, auxiliando a compreensão e elucidação das questões que realmente 

importam para os envolvidos no processo educativo. Isso pode permitir ao indivíduo 

uma reflexão sobre si mesmo, sobre seu papel no mundo, e ultrapassar os obstáculos 

que o próprio mundo impõe. Por isso a ação do professor, tendo ele consciência ou não, 

estimula o aluno à libertação ou à opressão. Metodologias que consideram as situações 

sociais e de trabalho dos alunos são extremamente importantes para promover o 

desenvolvimento psicológico, pois através do trabalho acontecem transformações 

culturais, sociais e individuais. 

Partindo da premissa, de que a educação é um processo de humanização, a concepção 

pedagógica defendida por Paulo Freire a partir de 1960, é de uma Educação Libertadora. 

Sua concepção prima pela emancipação do sujeito sendo capaz de deixar uma condição 

de opressão. Para Freire (1987), suas ideias contemplam o processo educativo como um 

caminho que prepara esse sujeito para transformar sua realidade.  

A proposta educacional de Freire (1987) tem como base o respeito ao educando, o 

diálogo e o desenvolvimento da criticidade. Para isso sua pedagogia fundamenta-se 

sobre dois princípios: a politicidade e a dialogicidade (FREIRE, 2000). O pensamento de 

Freire compreende uma educação que não é neutra, pois a mesma quando vista sobre 

as dimensões da ação e da reflexão de certa existência pressupõe a atuação do homem 

sobre essa realidade. O princípio da politicidade nas ideias de Freire concebe a educação 

como problematizadora, que entende pelo diálogo e busca a transformação por meio 

do pensamento crítico. 
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Os alunos da EJA chegam à escola com uma grande bagagem de conhecimentos 

adquiridos ao longo de suas vivências. De acordo com Vygotski (1998) a aprendizagem 

é o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes e valores 

a partir de seu contato com a realidade e com pessoas. Partindo de suas experiências de 

vida, cada adulto pode se apropriar das aprendizagens escolares com criticidade, 

ampliando assim sua compreensão, seus meios de ação e interação no mundo. 

Uma das maiores inquietações para a educação é tratar a realidade como algo parado, 

estático, compartimentado, onde o educador aparece como o centro do processo de 

ensino de aprendizagem, conduzindo o educando a memorização mecânica do 

conteúdo. Na visão de Paulo Freire (2005), esta é uma “concepção bancária da 

educação”, pois o educador acaba transformando os educandos em vasilhas, em 

recipientes a serem cheios. Dessa forma, quanto mais depositar conteúdos nos 

educandos, melhor será o educador e quanto mais se deixarem encher, melhores os 

educandos serão. Esse modo de pensar nega o diálogo, pois à medida que na prática 

pedagógica prevalecem poucas palavras, já que o educador é o que diz a palavra, os 

educandos, os que a escutam docilmente, os disciplinados, e o educador é o que 

disciplina (FREIRE, 2005, p. 68). 

Sob essa ótica, vemos que o desobediente nunca é o educador, mas, sim, o educando, 

que precisa ser ensinado a não violar as regras impostas. Entendemos que a concepção 

do professor, a partir da concepção bancária da educação, não condiz a uma educação 

libertadora, pelo contrário ela é opressora, pois busca que alunos e alunas sejam 

inconscientes e sujeitados às suas regras. Perpetua e reforça, assim, sua relação vertical 

e autoritária. 

Quando o educador se vê como sujeito formador do processo educativo e seus 

educandos como “objetos” a serem formados, recebendo passivamente o 

conhecimento pertencente ao sujeito que sabe, e que são a eles transferidos, ocorre um 

esvaziamento da relação dialética de aprendizagem da pessoa. Nesse sentido, Freire 

(1987) alerta:  

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 
educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 
repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem 
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de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-
los e arquivá-los (FREIRE, 1987, p. 58). 

Para Falquetto (2016) o pensamento que a educação tem o poder de transformar a 

sociedade também é defendido por Ole Skovsmose (2001), quando este ao defender em 

seus trabalhos, que o ensino da Matemática de forma crítica promove a democracia. 

Dessa forma, Falquetto (2016) entende que: 

Nessa vertente, temos a EJA como um instrumento de diminuição da 
desigualdade social. A educação de jovens e adultos permite a viabilização de 
pessoas marginalizadas pela sociedade e possibilita sua participação ativa nas 
questões sociais. Refletindo como a educação pode interferir na sociedade, 
de forma recíproca a educação na sala de aula também sofre influência de 
fatores externos a sala de aula. A educação matemática crítica tenta levar 
para dentro do ambiente escolar questões sociais, promovendo o 
desenvolvimento dos principais objetivos da educação matemática crítica: 
aplicação e utilização da matemática na sociedade (FALQUETTO, 2016). 

Quanto à EJA, a falta de profissionais especializados para trabalhar com adultos, a falta 

de recursos didáticos, e, sobretudo, de estratégias metodológicas direcionadas para 

este público específico se configuram como entraves encontrados por aqueles que já 

tiveram alguma experiência na Educação de Jovens e Adultos, conforme apontam 

Miranda (2010) e Pinto (2007).  

A escolha de temas que envolvam aspectos reais do cotidiano dos alunos é fundamental 

para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que não se limita 

exclusivamente ao processo do letramento. Neste sentido, Freire (1980, p.28) afirma 

que a educação dentro de uma concepção dialógica considera educadores e educandos 

sujeitos no processo de ensino-aprendizagem, pois estamos sempre aprendendo. A 

educação tem caráter permanente e que para Freire, não há seres educados e não 

educados. Existem graus de educação, mas estes não são absolutos.  

Com base nesta fala identifica-se que o grande desafio é romper com os limites que 

restringem a atividade escolar à mera repetição de conteúdo. Procurar a formulação de 

propostas que integram os conteúdos das diferentes disciplinas, diferentes abordagens 

na explicação da realidade presente, interna e externamente na escola, configuram o 

maior desafio a ser enfrentado. 

Para Skvosmose (2001), ensinar Matemática de uma forma crítica, é fazer os alunos 

praticarem interpretações de uma realidade de forma que sejam capazes de se 
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organizarem e opinarem racionalmente com possibilidade de mudanças sociais e 

políticas da qual fazem parte. Skvosmose (2001) entende que a educação deve 

desempenhar ativamente o seu papel para combater a disparidade social, porém 

naturalmente, ela ainda não tem essa capacidade de mudança como outras forças 

sociais. 

Skovsmose alerta que “[...] do mesmo modo que qualquer outra prática social, as 

práticas baseadas na matemática requerem reflexão crítica” (2001, p. 55). Dizendo que 

“[...] tanto a matemática quanto a educação matemática podem ser aplicadas de muitas 

formas diferentes, dependendo do contexto, e, como consequência, elas devem ser alvo 

de reflexão crítica” (p. 58). Quanto ao caráter de ação-reflexão nos processos 

educativos, D’Ambrósio (1986) esclarece que a “aprendizagem é uma relação dialética 

reflexão-ação, cujo resultado é um permanente modificar da realidade” (D’Ambrósio, 

1986, p. 49). 

MATERIAL DIDÁTICO - UMA PROPOSTA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA BÁSICA 

O Projeto Político Pedagógico do Curso Técnico de Segurança do Trabalho Integrado 

com Ensino Médio para Jovens e Adultos, contempla para a turma do primeiro período 

deste curso a disciplina Matemática I, que tem como objetivo proporcionar momentos 

para resgatar conceitos da Matemática Básica como: sistemas de numeração, quatro 

operações aritméticas fundamentais, potenciação, radiciação, expressões algébricas, 

construção de figuras planas, medidas de comprimento e de área, resolução de 

equações de primeiro grau, resolução de equação do segundo grau e plano cartesiano.  

Uma análise do PPC, dos documentos base do Proeja aliados aos materiais didáticos de 

Matemática já existentes e as atividades já elaboradas e aplicadas nas turmas de 

Segurança do Trabalho Proeja, nos conduziu à organização de uma proposta de 

atividades de Matemática Básica para o curso em questão.  

A elaboração destas atividades prevê atender as propostas do Currículo Integrado não 

esquecendo que, para o discente do Proeja, a Matemática deverá apresentar uma 

linguagem que traduza as vivências desses alunos e ofereça uma oportunidade de 

formação para além da sala de aula. Essas experiências, com vistas no Documento Base 
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do Proeja, deverão contribuir com o aprendizado das ciências, aplicadas em seu espaço 

de trabalho, promovendo uma formação cidadã. Procurando, desse modo, romper com 

a educação tradicional em detrimento de uma educação que oportunize o discente do 

Proeja a relacionar teoria e prática. 

Com essa intencionalidade, motivada pela experiência anterior com alunos do mesmo 

curso, já citado acima, foram construídos novos materiais, em parceria e estreita 

colaboração do professor da Disciplina Fundamentos da proposta Segurança do 

Trabalho e das coordenadoras do curso Técnico e do Proeja para se trabalhar 

matemática básica, associada à disciplina de fundamentos da segurança do trabalho no 

Curso Técnico de Segurança do Trabalho Integrado com Ensino Médio para Jovens e 

Adultos. 

Esse material foi construído visando proporcionar momentos para resgatar conceitos da 

matemática básica, por meio de uma metodologia investigativa apresentando 

atividades que envolvam conceitos da Disciplina Fundamentos da Segurança, a qual faz 

parte das disciplinas elencadas na proposta curricular do 1º período do curso em 

questão.  

Diante dessa proposta podemos considerar que o currículo integrado pode amenizar a 

visão de que a Matemática se resume em manipulação de formulas, regras e repetição 

de exercícios, ideias que ao serem eliminadas das práticas educativas poderão 

proporcionar a conotação de que o currículo integrado, mesmo com notórios desafios a 

serem vencidos, estará contribuindo para melhoria na aprendizagem da Matemática.  

Em relação às atividades que foram construídas e utilizadas ao longo desta pesquisa, 

cabe destacar que muitas foram idealizadas durante a atuação da pesquisadora, nestes 

dois últimos anos, como professora de Matemática em turmas do CTST - Proeja. A 

atuação com turmas do 1º período desse curso permitiu o desenvolvimento de 

atividades que procuravam integrar os conceitos Matemáticos com a disciplina de 

Fundamentos da Segurança do Trabalho (FST), caracterizando integração entre 

disciplina da base propedêutica e da base técnica. Por isso, a abordagem dos conteúdos 

envolvendo as operações matemáticas, as expressões algébricas e a resolução de 

equações do 1º grau foram propostos utilizando contextos oriundos da disciplina de 
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Fundamentos da Segurança do Trabalho. Nessa disciplina, o aluno trabalha com 

elementos do cotidiano de trabalho do profissional de segurança do trabalho, um dos 

elementos, por exemplo, são os cálculos de taxas de frequência de acidentes.  

Assim, a caminhada pela busca de estratégias de ensino que instigue o raciocínio, 

curiosidade e interesse do aluno e proporcione a integração entre a matemática e a 

disciplina da formação profissional nos conduziu à realização de dois projetos 

intitulados: “A Matemática no Cotidiano do Técnico de Segurança do Trabalho” 

realizado no período de março a maio de 2016 e “Alimentação Saudável e o Cálculo do 

IMC”, realizado no período de setembro a novembro de 2016, com turmas do Curso de 

Segurança do Trabalho-Proeja-Ifes. 

No quadro abaixo apresentamos uma das quatro sequências de atividades 

desenvolvidas por meio desses projetos que se refere ao projeto “Alimentação Saudável 

e o Cálculo do IMC”. Nesse quadro está exposto os objetivos, os requisitos conceituais, 

as atividades propostas, a quantidade de reuniões do grupo (horas-aulas), os materiais 

e os recursos que foram necessários para o trabalho com a sequência de atividades, 

considerando as tendências do uso das tecnologias educacionais para o ensino da 

matemática. 

Quadro 1 - Sequência de Atividades 4: Palestra com Nutricionista do Ifes intitulada Alimentação 
Saudável 

Sequência de atividades 4 

Tema  Palestra sobre Alimentação Saudável. 

Objetivo Objetivo principal: Proporcionar momento de debate sobre Saúde, Trabalho e 
Segurança, estimulando o raciocínio crítico dos alunos. 
Objetivos específicos: Discutir com colegas, professores e profissionais da saúde 
sobre a importância de se conhecer seu IMC e GC. 

Requisitos  Noções básicas de saúde e conhecimentos básicos de números inteiros e 
racionais. 

Recursos e 
materiais 

Computador, datashow, pincel e quadro. 

Atividades  Após debate provocado com a Palestra sobre Alimentação Saudável, 
registrar em formulário disponibilizado pelos professores, as suas 
percepções sobre o tema abordado e suas implicações no mundo de 
trabalho.  

4 aulas 

Carga 4 aulas 
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horária total 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

A sequência das atividades dessa experiência é fruto da articulação entre os conteúdos 

de Expressões Algébricas e dos cálculos de Índice de Massa Corporal (IMC) e Gasto 

Calórico (GC). Primando por um caráter investigativo, a opção foi por atividades que 

utilizavam a tecnologia digital e material concreto. A partir das experiências adquiridas 

ao desenvolver esses projetos, foi possível ampliar a abrangência de conteúdos 

matemáticos que promovam conexão entre as disciplinas Matemática I e FST, 

contemplando uma gama maior do conteúdo programático de Matemática I previstos 

no Projeto Pedagógico do curso, que conecte conteúdos de diversas áreas de 

conhecimento.  

Considera-se, portanto, que essa abrangência aliada à organização das ideias 

matemáticas em articulação com as diversas áreas do conhecimento, em especial com 

áreas da base técnica; a aquisição de maior embasamento dos conteúdos referentes à 

disciplina de FST; a identificação do tratamento dado à Matemática, pelo professor da 

área técnica; e a ampliação de conhecimentos referentes aos tipos de atividades 

propostas nas aulas de disciplinas técnicas, como contribuições proporcionadas por 

esses projetos 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades realizadas com o auxílio desse material didático utilizam princípios 

metodológicos e conceituais que são direcionados à Educação de Jovens e Adultos, por 

meio de propostas resultantes dos debates de grupo de pesquisa Redima, quando foram 

realizadas questões elaboradas com a finalidade de avaliar a eficiência desse material.  

Nesse contexto, pode-se afirmar que alguns desses problemas poderão não ter 

respostas claras, simples e/ou imediatas, mas, discuti-los poderá servir como aspecto 

facilitador para que o professor possa refletir sobre a aprendizagem da Matemática 

como base para outros conteúdos técnicos. Diante disso, essas reflexões fazem parte 

das inquietações que moveram esse estudo e são, provavelmente, apontadas como 

fatores que podem dificultar ou facilitar a compreensão de que os saberes matemáticos 

são pressupostos teóricos para as disciplinas técnicas.  
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Assim, promover a compreensão de que o que se aprende na matemática básica é o 

suporte para resolver problemas propostos nas disciplinas técnicas do respectivo curso, 

torna-se o grande desafio do exercício do ensino de matemática, integrada às disciplinas 

dos cursos técnicos. 

Diante das questões e inquietações postas, a pergunta problematizadora que orientou 

este trabalho foi: a produção de um material didático de matemática aplicado para os 

alunos do Curso Técnico de Segurança do Trabalho Integrado com Ensino Médio para 

Jovens e Adultos pode contribuir para facilitar a compreensão dos alunos a respeito da 

integração entre os conceitos matemáticos e as disciplinas técnicas?  

Essa pergunta foi respondida quando a elaboração do material didático de matemática, 

aplicado aos alunos do curso Técnico de Segurança do Trabalho Integrado com Ensino 

Médio para Jovens e Adultos, contribuiu para a compreensão dos alunos a respeito da 

integração dos conceitos matemáticos e as disciplinas técnicas.  

Com esse olhar, a nossa expectativa foi correspondida quando o uso desse Material 

didático auxiliou os professores e alunos em seus trabalhos de forma que promoveu o 

desenvolvimento de algumas habilidades e competências, tais como: a autonomia, a 

iniciativa, o pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de trabalhar em grupo, de 

argumentar e de resolver problemas e, como sugere esse estudo, fazer a associação 

entre os conteúdos básicos de matemática e as disciplinas técnicas do curso Técnico de 

Segurança do Trabalho Integrado com Ensino Médio para Jovens e Adultos. Portanto, 

sugere-se o uso de desse material didático com foco no curso com o qual esteja 

trabalhando e reorganizá-lo de acordo com a realidade de sua turma. 
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UMA ABORDAGEM SIGNIFICATIVA ENVOLVENDO NÚMEROS DECIMAIS E SUAS 

OPERAÇÕES COM ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Welington Ribeiro da Silva  

welington.ribeiro@yahoo.com.br 

 
Resumo: A motivação desses registros surgem no decorrer das aulas de matemática com os alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental do turno vespertino do corrente ano de 2019, em uma escola pública municipal de 
Guarapari ao trabalhar atividades explorando os números decimais. Leva como base as observações feitas pelo 
professor de matemática de pouco mais de vinte anos de trabalho em sala de aula e que é responsável pelo 
ensino da disciplina, além das discussões e reflexões ocorridas em sala de aula no trabalho com o tema e 
principalmente nas reações, atitudes, surpresas e descobertas dos alunos à cada atividade orientada pelo 
professor e realizada por eles. Além disso, ao explorar atividades de pesquisa e comparação envolvendo os 
números decimais com os alunos, verificamos que o tema permite um olhar criativo e indagador sob nossa 
realidade, bem como, integrar com outras disciplinas, como Língua Portuguesa, ao explorar como à a 
propaganda influência na demanda de determinado produto; a disciplina de artes, ao analisar como muitos 
produtos são vendidos mais por possuir uma embalagem bonita e chamativa do que por sua utilidade ou 
mesmo sabor. Acreditamos também que o uso de atividades lúdicas como pontuamos podem auxiliar as práticas 
de ensino do professor, tornando a aula prazerosa e, ao mesmo tempo, desperta no aluno a curiosidade e 
desejo de aprender. Procuramos promover reflexões buscando contribuir para uma profícua discussão 
sobre o conhecimento matemático envolvendo os números decimais e suas operações, a fim de que possam 
ampliar, compreender e aplicar os novos conhecimentos. Assim, ao buscar promover atividades 
estabelecendo a representação em conjunto entre os números decimais e fracionários, buscamos 
possibilitar aos alunos a se conscientizarem sobre as diferentes representações para um mesmo valor, o mesmo 
ocorrendo quando se utilizam diversas quantidades ou distintos tipos de unidades. Por meio das atividades 
desenvolvidas, os alunos foram desafiados a observar atentamente o meio em que vive e a interagir com 
o mesmo de forma consciente aprendendo a importância de sempre questionar o valor do dinheiro e das 
coisas. Nesse sentido, o professor ao propor dar significado nas aulas acaba por recorrer a diferentes 
representações e aplicação, buscando dar significado para os alunos. 
Palavras-chave: Números decimais e frações; educação matemática; Aprendizagens significativas. 

Introdução 

Não se pode negar que, de modo geral, o tema envolvendo os números decimais e 

operações é tido por um número significativo de professores, como um dos preferidos para o 

trabalho nas aulas de matemática, seja pela facilidade em se aplicar em diferentes contextos 

do dia a dia. Ou mesmo, pela facilidade de sua representação por diferentes meios. Entende-

se que por ser um tema presente em basicamente todas as situações diárias e 

basicamente tudo. Os alunos tendem a entender e a desenvolver cálculos com clareza e 

motivação. Mas, o que realmente fica de aprendizado para alunos do 6º Ano do ensino 

fundamental após o estudo do tema? Que conhecimentos são explorados em sala de aula 

pelo professor e pelos alunos. Quais aprendizados são ampliados e aprofundados nas aulas 

que os auxiliarão para um melhor convívio na sociedade e no meio em que vive? 
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Inúmeras vezes, em nossa prática docente como professor de matemática nos anos finais do 

ensino fundamental, nos deparamos com relatos de professores socializando atividades 

bem sucedidas desenvolvidas com os alunos envolvendo os números decimais. Experiências 

exitosas, mas que muitas vezes não causam mudanças atitudinais nos alunos. Ao refletirmos 

sobre nossa prática docente, como professores de matemática no ensino fundamental, 

acreditamos que, de fato, alguns conceitos matemáticos são absorvidos pelos alunos com 

mais clareza, especialmente aqueles envolvendo a ideia de números natural e 

consequentemente os números decimais. E isso, pode estar associado ao meio em que os 

alunos estão inseridos, a final, desde muito jovens, mesmo não trabalhando ou se quer 

compreendendo os significados e cálculos lidam o tempo todo com situações envolvendo 

os números decimais. 

Ao desenvolvermos uma breve análise nos livros e propostas de aprofundamentos da 

disciplina na educação básica, vemos que em um primeiro momento, são apresentados os 

números naturais, após esses os inteiros e os racionais, posteriormente os números reais. 

Verifica-se por meio dos registros que historicamente, a necessidade da utilização e da 

criação dos números não ocorreu, necessariamente, seguindo essa ordem. Inicialmente, o 

homem precisou contar, tendo como consequência desse ato o surgimento dos números 

naturais. Posteriormente e concomitante a isso, surgiu a necessidade de repartir, medir, 

surgiram as frações. Mais tarde apareceram os números negativos, só depois os números 

reais. Caraça (1958) nos afirma que: 

A ideia de número natural não é um produto puro do 
pensamento, independentemente da experiência; os 
homens não adquiriram primeiro os números naturais para 
depois contarem; pelo contrário, os números naturais 
foram formando-se lentamente pela prática diária de 
contagens. A imagem do homem criando uma maneira 
completa a ideia de número, para depois a aplicar à prática da 
contagem, é cômoda, mas falsa (CARAÇA, 1958, p. 4). 

Nessa perspectiva, e de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática 

[PCN] (BRASIL, 1997) do Ensino Fundamental 3º e 4º ciclos, o conceito de número é construído 

e assimilado pelo aluno em situações que envolvam problemas, sendo objeto de estudo em 

si mesmo, considerando suas inter-relações e a forma como foi historicamente 

constituído. 
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... o aluno perceberá a existência de diversos tipos de números (números naturais, 

negativos, racionais e irracionais) bem como de seus diferentes significados, à medida que 

deparar com situações-problema envolvendo operações ou medidas de grandezas, como 

também ao estudar algumas das questões que compõem a história do desenvolvimento do 

conhecimento matemático (BRASIL, 1998, p. 50). 

Nesse cenário, à medida que o homem lidava com quantidades cada vez maiores, foi 

percebendo que aumentavam as dificuldades para fazer essas representações. 

Os Números Racionais nas Formas Fracionária e Decimal 

Em nosso primeiro contato com a turmas dos 6º Ano da escola do corrente ano de 2019, 

traçamos como meta de trabalho com os alunos para o ano letivo, buscar por meio da disciplina 

de matemática criar um ambiente de produção de conhecimentos de modo individual e 

coletivo. Fazer com que por meio das aulas busquem desenvolver um olhar indagador sob a 

própria realidade e meio familiar em que vivem. Nessa perspectiva na medida em que o 

estudo do tema envolvendo os números decimais se desenvolvia por meio das atividades e 

exercícios, os alunos buscavam propor novos questionamentos a fim de superar essa nova 

etapa da formação. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, [PCN] (BRASIL, 1997, p. 71), citam que é 

importante a “compreensão do sistema de numeração decimal, identificando o conjunto 

de regras e símbolos que o caracterizam e extensão das regras desse sistema para leitura, escrita 

e representação dos números racionais na forma decimal”. Esses documentos destacam, 

ainda, que em relação aos cálculos numéricos com aproximação convém observar que no 

campo dos racionais ocorrem duas representações, a fracionária e a decimal, que pode ser: 

finita ou infinita periódico. 

É importante destacar que, embora as representações fracionárias e decimais dos números 

racionais sejam encontradas e estudadas desde os anos iniciais, o que se verifica é que os alunos 

chegam no 6º Ano do Ensino Fundamental sem compreender, de fato, os diferentes 

significados e aplicação, associados a esses números e os procedimentos de cálculo, 

especialmente, os que envolvem os racionais na forma decimal. Uma das possíveis causas 

observadas enquanto professor que ensina matemática se dá pelo fato de que a 

aprendizagem dos números racionais pressupõe rupturas com ideias construídas para os 

números naturais, pelo surgimento da “quebra da unidade”. 
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Afinal, quem inventou e/ou como surgiram as frações? Como surgiu os números 

decimais? Porque recebe esse nome? Possivelmente, estas são dentre outras perguntas que 

fazemos ao abordar esse tema. Há um consenso entre pesquisadores da história da matemática 

(BOYER, 1994/1974; CARAÇA, 2010/1958; STRUIK, 1987, dentre outros) que o surgimento da 

matemática se deve a problemas oriundos da vida diária. Ou seja, a matemática se desenvolve 

na tentativa de resolver problemas diários. 

Boyer (1994/1974) expõe sobre o surgimento do número racional, enfatizando que 

A noção de fração racional, surgiu relativamente tarde e em 
geral não estava relacionada de perto com os sistemas para 
inteiros. [...] Para necessidades quantitativas o homem prático 
pode escolher unidades suficientemente pequenas para eliminar 
a necessidade de usar frações. Portanto não houve um progresso 
ordenado de frações binárias para quinarias para decimais, e as 
frações decimais foram essencialmente um produto da idade 
moderna da matemática, não do período primitivo (BOYER, 
1974, p. 4 

Segundo Caraça (2010/1958), os números racionais surgem das necessidades do homem de 

comparar grandezas, quando sua habilidade de contar se tornou insuficiente para 

responder à questão de quantas vezes uma grandeza era maior que a outra. Para expressar a 

medida de uma grandeza em relação à outra, a solução imediata seria encontrada pelo 

quociente de duas medidas, sempre que fosse possível efetuar a divisão entre os números 

inteiros que a representavam. Para esse autor é importante que se estabeleça um termo de 

comparação único para todas as grandezas de mesma espécie. Isto é, uma unidade de 

medida como centímetros para efetuar comparações com comprimentos; gramas para 

comparar peso; segundos para comparar tempo, etc. A questão também exige uma resposta 

para a pergunta: quantas vezes cabe uma medida em outra? 

Ainda de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, [PCN] (BRASIL, 1998), ao optar 

por começar o estudo dos racionais pelo seu reconhecimento no contexto diário, deve-

se observar que tais números aparecem no cotidiano das pessoas muito mais em sua 

representação decimal (números com vírgula) do que na forma fracionária. 

Etapas do trabalho realizado com os alunos 

Em virtude do exposto desenvolvemos o trabalho com um grupo de 28 alunos de uma das 

quatro turmas de 6º ano da escola. Não houve um motivo, em especial, para a escolha da 

turma, porém o que nos chamou a atenção foi o fato de perceber que dentre os 28 alunos 



 

 

 

8ª Semana da Matemática do IFES 

Matemática e questões sociais 
Ifes – Campus Vitória (ES), 29 a 31 de maio de 2019 

 

 
 

563 

de uma das quatro turmas de 6º ano da escola que trabalhamos, apenas três alunos 

estudaram na própria escola nos últimos três anos dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Ou seja, todos os outros 25 alunos são oriundos de uma mesma escola, também 

municipal localizada em uma das Comunidades vizinha à escola onde hoje estudam. E 

pelo fato de grande parte da turma apresentar um rendimento muito desfavorável de 

aprendizado em relação à outros. 

Objetivos traçados do trabalho do tema com a turma: 

• Propor atividades de pesquisa, envolvendo operações com números naturais e 

números decimais, a fim de identificar dificuldades comuns entre os alunos; 

• Aplicar atividades de pesquisa e comparação de preços a fim de identificar recursos 

didáticos no ensino de números decimais. 

Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido por meio das seguintes etapas: 

- Realização de trabalho de pesquisa desenvolvidos pelos alunos da turma no laboratório 

de informática da escola referente à história dos números decimais; 

- Identificar um número decimal na reta; 

- Aplicação do tema com exemplos desenvolvidos e lista com exercícios envolvendo números 

decimais; 

- Análise e correção das questões da Avaliação Diagnóstica desenvolvida pelos alunos; 

- Elaboração das atividades de ensino envolvendo a representação e operações com números 

decimais; 

- Aplicação das atividades discursivas à serem desenvolvidas pelos alunos; 

- Segundo teste diagnóstico; 

- Análise dos efeitos da aplicação das atividades. 

Aulas e aplicação das atividades 

 

Aula 1: A atividade teve como objetivo fazer com que os alunos retomassem os 

conceitos referentes a representação de um número e de seus valores absoluto e relativo. 

Mostrar que o nosso sistema de numeração de base dez é posicional. 

Título: Explorando os números naturais por meio do material dourado. 
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Dia: 25 / 03 / 19 – A turma foi dividida em cinco pequenos grupos e cada grupo recebeu 

um kit do Material Dourado. Foi solicitado a cada grupo que com as peças do material 

representassem o CDU, as seguintes quantidades. 

47; 287; 783; 407; 101; 987; 5; 2054. 

UM C D U 

    

Aula 2: A atividade teve como objetivo fazer com que os alunos percebessem que um número 

decimal é uma grandeza menor do que a unidade. E que mesmo diante do material 

concreto, material dourado, em um primeiro momento seria impossível sua 

representação. 

Título: Explorando os números decimais por meio do material dourado. 

Dia: 26 / 03 / 19 – Após o cada aluno, representante do grupo, pegar o kit do Material Dourado 

foram orientados que representassem os seguintes números decimais. 

13,4; 8; 0,7; 15,35; 28,7,25; 7,83; 40,7; 108,1; 498,7. 

UM C D U Décimos Centésimos Milésimos 

       

A atividade foi muito interessante, pois todos os grupos, após um instante de tentativa de 

representar com o material tais valores, foram unanimes em afirmar não ser possível, a 

não ser que partissem as pecinhas correspondente à unidade. E isso gerou um momento 

intenso de reflexões e debates no grupo, uma vez que mesmo diante de um material concreto, 

material dourado, para a representação de números decimais, em um primeiro momento 

ficou vago, insuficiente para atender tal situação. 

Aula 3: O objetivo da aula foi de fazer com que os alunos percebessem as “limitações” no 

material dourado de madeira para expressar quantidades menores que a unidade. Nessa aula 

foi apresentado para os alunos, cartões coloridos, representando as peças do material 

dourado. 

Título: Explorando os números decimais por meio de cartões coloridos. 

Dia: 27 / 03 / 19 – Cada grupo recebeu um kit com três cartões, cada uma de um cor (verde, 

azul e amarelo). 
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Veja os comandos dado aos grupos. 

Utilizando os cartões coloridos represente as seguintes quantias descritas abaixo:  

a) 103     b) 687     c) 9    d) 218 e) 143           f) 8. 

Observação: 

1º. Nas alternativas a e b, considere as seguintes cores e ordem para cada cartão.  

amarelo = unidade azul = dezena verde = centena 

2º. O grupo deverá considerar agora como regra do jogo, nas alternativas c e d, as seguintes 

cores e ordem para cada cartão. 

verde = a dezena azul = a unidade amarelo = a centena 

3º. O grupo deverá considerar agora como regra do jogo, nas alternativas e e f, as seguintes 

cores e ordem para cada cartão. 

verde = a centena azul = a unidade amarelo = a dezena 

Observa-se com esta atividade que aos poucos os alunos deixam de ficar presos ao material 

e sua representação física, característica do material, passando a valorizar e reconhecer os 

valores absolutos e relativo expresso em cada etapa nos cartões. 

Aula 4: O objetivo dessa aula foi de permitir que os alunos identificassem a 

representação dos números decimais por meio dos cartões coloridos. 

Título: Como utilizar os cartões para representar quantias menor que a unidade 

Dia: 28 / 03 / 19 – Cada grupo escolhe um dos três cartões que possui para representar 

a unidade e identifica e representa os décimos, centésimos e milésimos. 

Aula 5: O objetivo da aula foi de utilizar as peças coloridas produzidas para representar números 

decimais. 

Título: Representando os números decimais por meio dos cartões coloridos. 

 

 

 
CENTENA 

 

 

 
DEZENA 
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Dia: 01 / 04 / 19 – Tendo os alunos divididos em pequenos grupos, realizado todas as etapas de 

construção do material, foram dados alguns comandos. 

Utilizando as peças dos cartões coloridos, represente e justifique cada número decimal descrito 

a seguir. 

13,4; 8,6; 0,7; 0,35; 36,55 e 248,76. 

C D U Décimos Centésimos Milésimos 

      

Essa atividade foi muito interessante, pois em um primeiro momento nenhum dos cinco 

grupos sabiam como desenvolver a atividade, mas após algumas discussões algumas 

respostas foram surgindo. 

Tais como: 

Registros dos alunos da sala. 

- Para representar o número 13,4 utilizando os cartões coloridos, basta considerar os pequenos 

retângulos como os décimos, portanto utilizaríamos 4; a barra mais fina como sendo a 

unidade, logo seriam utilizadas três, e por último, considerando a barrinha mais larga 

como a dezena, seria necessário apenas uma barra. 

- E para representar 248,76: Considerando 6 pequenos retângulos como sendo os 

centésimos, utilizaríamos 6; Para a barra mais fina como sendo os décimos, logo será preciso 

sete barrinhas; Para a barra mais larga considerando como a unidade, será preciso 8; a placa 

normal, antes de ser repartida, como sendo as dezenas, logo seria preciso 4, e por fim um dos 

outros dois cartões coloridos como sendo as centenas, assim seria preciso dois. 

Registros de um dos alunos do 6º ano “Agora eu já sei representar 45,38 utilizando o material 

dourado. Basta considerar os cubinhos como os centésimos, a barra como os décimos, a placa 

como sendo a unidade e por último o cubo grande como sendo as dezenas. Assim temos, 8 

cubinhos, 3 barras, 5 placas e 4 cubos grande”. 

 

Aula 6: A aula teve como objetivo fazer com que os alunos desenvolvessem as quatro 

operações envolvendo os números decimais. 

Para essa aula utilizamos encartes de propaganda de preções de alguns produtos de três 

supermercados diferentes. Supermercados estes utilizados frequentemente pelas famílias 

dos próprios alunos para efetuarem suas compras. 
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Título: Desenvolvendo cálculos com uma lista de compras, utilizando encartes de 

propagandas de supermercados. 

Dia: 02 / 04 / 19 – Estando os alunos divididos em pequenos grupos, distribuímos para cada 

grupo cinco encartes de propaganda de produtos e seus respectivos preços. Em seguida a 

atividade foi sendo desenvolvida seguindo as seguintes etapas: 

1ª Etapa – Em um primeiro momento os alunos tiveram 5 minutos livres para 

desenvolverem comentários e opiniões de forma livres em cada grupo. Em seguida um 

representante de cada grupo, de forma voluntária, deveria apresentar para a sala um breve 

resumo das discussões e observações de seu grupo. 

Essa etapa foi bem interessante, pois foi comum para os cinco grupos as falas dos alunos, 

destacando alguns produtos nas listas de compra que fariam que seriam  

indispensáveis, como: caixa de bombom; ovo de pascoa; embalagem com leite 

condensado; achocolatados; refrigerantes e biscoitos. Momento em que aproveitamos as falas 

dos alunos para estabelecer situações de comparação entre produto x produto, produto 

x preço e produto x produto. Assim, procuramos também fazer com que os alunos pudessem 

refletir não só quanto ao preço dos produtos e as operações envolvidas, mas também quanto 

ao valor nutricional dos alimentos que compramos e consumimos. 

Relato de uma aluna da turma “professor que absurdo, com o valor referente a um ovo de pascoa 

dá para comprar e um pacote de 5 kg de arroz, mais 05 Kg de açúcar, 01 kg de carne de boi e 

ainda um refrigerante”. 

2ª Etapa – Cada um dos cinco grupos recebeu um envelope com valores em dinheiro que 

variavam de R$ 30,00 à R$ 100,00, cédulas ilustrativas encontradas com facilidade nas 

papelarias, em seguida foram orientados para realizarem compras de modo que o valor 

restante de troco fosse o menor possível. Essa sem dúvida foi uma etapa bem interessante e 

que nos chamou bastante atenção, pois todos os alunos seguiram com certa facilidade a 

orientação recebida, ilustrando com recortes e colagem a compra realizada. Em um 

primeiro momento, todos os grupos começaram as compras destacando doces, 

refrigerante, caixa de bombom, biscoitos e ovos de chocolate, porém aos poucos ao 

compararem os valores desses produtos em relação aos produtos fundamentais da cesta 

básica, perceberam que os valores que cada grupo recebeu no envelope só seria suficiente 

para comprar tais mercadorias, sem sobrar para os alimentos essenciais. E com isso, de modo 
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geral todos os grupos excluíram o ovo de chocolate da compra realizada em função de seu 

preço. 

Nos chamou a atenção os comportamentos e reações dos alunos durante o 

desenvolvimento da atividade, na qual se destacam os olhares de espanto e frustração do preço 

de alguns produtos e alimentos; A angustia ao calcular o preço total dos produtos 

selecionados e perceberem que precisavam retirar alguma mercadoria ou mesmo substituir 

por outra mais barata; O fato de todos os grupos terem pego de troco, de fato, somente a 

quantia a qual tinham direito. 

Por meio dessa atitude responsável, vimos que seria possível sim em nossa sociedade nos 

educarmos para só lançar mão daquilo a qual realmente temos direito. E que a começar na 

própria escola, nos educarmos para comprar as coisas na cantina sem que obrigatoriamente 

tenha a presença ali de um responsável em receber e/ou dar o troco. E sim que cada um 

aprendesse a respeitar e pegar somente aquilo que o seu dinheiro será realmente 

suficiente para pagar e só retirar o troco quando de direito. 

Veja o registro de algumas falas: 

Professor, eu posso comprar esses produtos e ficar devendo? 

Professor essa mercadoria é importante, eu não posso tirar d alista de compras? 

Professor de mais uma nota, pelo menos de cinco reais; 

Legal, conseguimos comprei vários produtos. 

 
Atividade em pequenos grupos envolvendo pesquisa de preços e compras 

 

  
Produtos selecionados e adquiridos por dois alunos tendo apenas R$ 40,00 para a compra 

Considerações Finais 
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Entendemos que nossos objetivos com essas atividades foram alcançados e nos permitiu 

constatar o quanto foi significativo para os alunos trabalhar o tema envolvendo números 

decimais partindo de uma construção inicial de significado desse número. Nos permitiu 

verificar a viabilidade de recursos simples, mas que ao mesmo tempo proporcionaram 

conhecimentos valiosos que como afirmaram não esquecerão. 

A experiência de trabalho utilizando os cartões coloridos é um recurso didático 

importantíssimo que permite ao aluno ampliar o raciocínio e as estruturas do 

pensamento, necessárias para construção de conhecimento matemático de número 

decimal. 

Queremos compartilhar com os tais registros que podemos alterar a perspectiva do aluno 

em aulas de matemática, pois destacamos que, muitas vezes, parece que o aluno se vê à 

frente de regras superficiais, frias e abstratas com uso de símbolos desconhecidos em 

matemática. Este tipo de estranhamento nas aulas de matemática faz com que o aluno 

efetue tarefas de forma mecânica e com uso decorado de procedimentos, e copie 

automaticamente resoluções matemáticas, mesmo sem conhecer as relações 

matemáticas envolvidas, sem utilizar a sua capacidade de raciocínio. Portanto, mesmo 

que de forma superficial, procuramos mostrar que existem outros caminhos em aulas de 

matemática envolvendo o estudo dos números decimais em nossas salas, em que se busca 

dentre outras possibilidades promover atividades desafiadoras que permitam ao aluno ser 

instigado a aprender, ter curiosidade e sentir prazer de aprender matemática com 

entendimento. 
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FORMAÇÃO DE PADRÕES NUMÉRICOS A PARTIR DAS SEQUÊNCIAS DE NÚMEROS 

FIGURADOS COM O USO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS MANIPULÁVEIS E 

REAPROVEITÁVEIS 

Responsáveis: Rodolfo Chaves, Tiago Magno de Souza Dutra, Lucca Jeveaux Oliveira 

Bonatto, Verônica Borsonelli Marcarini, Bruna Moll Fernandes, Fillype Neves de 

Andrade, Esthefany Rabello Macedo, Alexandre Krüger Zocolotti 

Descrição 

Esta oficina foi produzida a partir do trabalho indissociável de ensino, pesquisa e 

extensão, realizado a partir do projeto “Pitágoras: em (e além do) teorema”, promovido 

pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Modelo dos Campos Semânticos e Educação 

Matemática (Gepemem). Perspectivas em Aritmética e Álgebra para o século XXI e 

Parâmetros Curriculares Nacionais são textos que sugerem que o desenvolvimento do 

pensamento algébrico ocorra em todos os anos da Educação Básica. Face a esta 

narrativa sugere-se, desde os primeiros anos de escolarização, a observância e a 

investigação de padrões aritmético-geométricos, aumentando-se gradativamente o 

grau de dificuldades ao longo dos anos. Durante o Ensino Médio a observação de 

padrões aritméticos pode ser associada ao estudo de sequências, tabelas e gráficos; 

todavia, frequentemente tais conteúdos são abordados como uma coletânea de 

fórmulas desprovidas de significado matemático e de sentido à vida. Opondo-se a isso 

propomos, nesta oficina, apresentar, discutir e determinar termos gerais de sequências 

de números figurados sem a utilização de fórmulas prontas, mas analisando padrões 

aritmético-geométricos por técnicas de recorrência, comparando modos de produção 

de significados (aritmético-geométricos e algébricos), bem como o trânsito entre eles, 

para a produção de conhecimento algébrico. Para tal, trabalharemos sequências 

numéricas da Aritmética pitagórica, construídas a partir de materiais reaproveitáveis. A 

construção de materiais didático-pedagógicos com a utilização desse tipo de reciclável 

é uma das ações desenvolvidas no projeto “Pitágoras: em (e além do) teorema”. Os 

problemas a serem discutidos foram formulados a partir da perspectiva de tarefas e da 

Teoria da Atividade, propostas respectivamente por Alexander Romanovich Luria e por 

Alexis Nikolaevich Leontiev. Os padrões observáveis serão expressos geométrica, 

aritmética e algebricamente com o auxílio das técnicas que levem à recorrência. Além 

da proposta educativa de tratar de forma diferenciada o ensino de Matemática, de 

forma cooperativa, colaborativa e lúdica, propomos discutir a operação de coleta 

seletiva de materiais recicláveis, com o intuito de promover a redução do consumo 

desenfreado, estimulando a produção de conhecimento – matemático e 

socioambiental. 
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A APLICAÇÃO DA ÁLGEBRA LINEAR EM PROCESSAMENTO DE IMAGENS UTILIZANDO 

MATLAB 

Responsáveis: Kemilly Monteiro Cardoso Goularte, Maria Clara Schwartz Ferreira 

Caliman e Nathália da Silva Santos. 

Descrição 

A disciplina de Álgebra Linear é de extrema relevância em matemática aplicada e em 

ramos da engenharia tais como computação gráfica, redes elétricas, construção de 

estruturas metálicas, entre outros. No entanto, devido à certo grau de abstração 

inerente à própria disciplina, em geral os estudantes apresentam dificuldade na 

compreensão de seus conceitos. O objetivo da oficina é introduzir os conceitos de 

álgebra linear por meio de suas aplicações em Processamento Digital de Imagens 

(PDI).  O PDI vem ganhando destaque nos últimos anos porque se torna cada vez mais 

frequente a aplicação de filtros, o aprendizado de técnicas de realce, dentre outros 

métodos de tratamento de fotos. Dessa forma, se apresenta como promissor nas áreas 

de análise de recursos naturais (segmentação de regiões de interesse), imagens 

biomédicas (detecção de tumores), automação industrial (sensores visuais em robôs), 

entre outras. Durante a oficina serão desenvolvidas atividades de manipulação de 

imagens digitais por meio de códigos computacionais no software Matlab, propondo 

assim, uma aplicação prática dos conceitos de matrizes e transformações lineares, 

ampliando a visão do público sobre o alcance e a importância da disciplina em outras 

áreas. 
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CONSTRUINDO NÚMEROS IRRACIONAIS ATRAVÉS DA ESPIRAL DE TEODORO 

Responsáveis: Arthur Murad Vervloet, Cláudia Alessandra Costa de Araújo Lorenzoni 

e Julia Ramos Alves 

Descrição 

Esta oficina retoma um assunto abordado na Semana da Matemática do Ifes em 2016, 

na qual foi apresentado um trabalho feito por alunos do primeiro ano do Ensino Médio 

sobre a espiral de Teodoro no geral e sua confecção. A partir disso, propõe-se uma 

oficina sobre a construção da espiral pitagórica tomando como eixo temático o "Fazer 

Matemática" no Ensino Médio. O criador dessa espiral foi Teodoro de Cirene, 

matemático e filósofo grego considerado pioneiro no estudo da irracionalidade das 

raízes dos números naturais não-quadrados. Ele foi o responsável pela elaboração de 

uma maneira de se construir um segmento de reta de medida irracional, a partir de sua 

espiral. Esta é uma figura obtida de uma sequência de triângulos retângulos com um 

vértice comum, em que o primeiro é isóscele de catetos unitários e em cada triângulo 

retângulo sucessivo um cateto é a hipotenusa do triângulo anterior e o outro cateto 

(oposto ao vértice comum) tem comprimento unitário. Teodoro fez 16 iterações na 

construção da espiral, mas o processo pode se estender indefinidamente. Tendo como 

base esse conhecimento, o grupo que participou da V Semana da Matemática no Ifes 

idealizou a "fita de Teodoro", de largura 1 cm, e a partir de sua dobradura foi possível a 

reprodução da espiral. Nesse sentido, espera-se que, com a utilização dessas fitas, seja 

apresentada a espiral de Teodoro a estudantes de Ensino Médio, professores de 

Educação Básica e estudantes de Matemática na oficina e discutidos seus mecanismos 

e sua construção. 
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FORMAS GEOMÉTRICAS: UM MOVIMENTO ENVOLVENDO CONCEITOS E 

REPRESENTAÇÕES 

Responsáveis: Sandra Aparecida Fraga da Silva, Beatriz da Penha Santos, Tayrini Vieira 

Alves, Henrique Ribeiro Luchini, Katherine Santos, João Heleno Nobre de Oliveira, 

Dayane de Souza Gomes, Caroline da Silva Soares. 

Descrição 

O ensino de geometria muitas vezes é trabalhado com o foco no domínio da 

nomenclatura de figuras planas e espaciais e no cálculo de áreas e volumes (LOCATELLI; 

MORAES, 2015). Nossa proposta não atende a este modelo de ensino, parte da 

constituição do movimento lógico-histórico de figuras geométricas com observação do 

espaço em ações envolvendo mãos e olhos (LIMA; MOISES, 2002), atendendo a uma 

necessidade humana. Destacamos que essa proposta é uma atividade de ensino 

(MOURA, 1996; MOURA et. al, 2010) a qual tem por objetivo central o conhecimento 

teórico de geometria e pode ser desenvolvida em todos os níveis de ensino. Nosso 

objetivo é apresentar Situações Desencadeadoras de Aprendizagem (SDA) para que 

possamos pensar na geometria a partir da perspectiva Histórico-cultural e está baseada 

na sequência apresentada por Ferreira e Sousa (2001).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


