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APRESENTAÇÃO

A matemática, tão temida no ambiente escolar, está presente no nosso dia-adia sem que nós percebemos. Seja ao olhar as horas no relógio, ao analisar seu troco
recebido no supermercado e ao notar quantos quilos você engordou ou emagreceu.
Defendida por Ubiratan D’Ambrósio, a Etnomatemática, que em síntese é a
matemática que acontece em diferentes modos e culturas e como esse modo
acontece, pode retratar um pouco dessa matemática que vivenciamos na nossa rotina.
Por isso vemos a importância da Educação Matemática para que desde cedo
os alunos se tornem cidadãos conscientes dos seus atos e hábitos matemáticos, seja
para organizar os gastos dentro de casa até uma compra mais consciente, sabendo
analisar os descontos oferecidos em uma loja.
Para isso acontecer, os professores devem sempre estar atualizados ao
contexto atual, procurando capacitar cada vez mais para poder oferecer o melhor para
os seus alunos, podendo ser um conhecimento em constante transmissão.
Importante também para os educadores dessa nova geração, é atentar a
inclusão, palavra tão especial que merece atenção na educação nos tempos atuais.
Um professor com uma didática inclusiva pode proporcionar experiências incríveis
para seus alunos.
O uso de jogos, materiais manipuláveis, vídeos, TICs (tecnologias da
informação e comunicação) pode além de tornar a aula atrativa, ser usada para alunos
com alguma deficiência ou déficit, como uma maneira de adaptação das aulas e do
conteúdo.
Com isso, nesse livro, podemos apresentar a obra “Educação Matemática:
Formação, Práticas e Inclusão – Volume 2”.

Aprecie o livro com moderação, ele vai levar você leitor a experiências e
conhecimentos incríveis!
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VIVÊNCIAS DA CAIXA MATEMÁTICA PROBLEMATIZADORA NA
FORMAÇÃO E NA PRÁTICA DE PROFESSORAS-FORMADORASPESQUISADORAS1

Sandra Alves de Oliveira
Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Mestra
em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos-SP.
Docente da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) – Campus XII, Guanambi-BA.
Docente no Colégio Municipal Aurelino José de Oliveira, Candiba-BA. Integra os
Grupos de Pesquisas: NEPE/Campus XII/UNEB, GEM/UFSCar, GREPEM/UFJF. Email: sandraoliveira.uneb@gmail.com

Jane Maria Braga Silva
Mestra e Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF). Professora e coordenadora pedagógica da rede municipal de ensino de Juiz
de Fora. Integra o Grupo de Pesquisa: GREPEM/UFJF. E-mail:
janebraga.jf@gmail.com

Neila Maria de Almeida Tomé
Mestra em Educação pela Universidade Estácio de Sá. Coordenadora pedagógica
da rede municipal de ensino de Juiz de Fora. Integra o Grupo de Pesquisa:
GREPEM/UFJF. E-mail: neilatome2013@gmail.com

Resumo
Este relato de experiência tem por objetivo compartilhar os sentidos da Caixa
Matemática Problematizadora nas experiências formadoras vividas e contadas pelas
professoras-pesquisadoras, no encontro com os pares nos espaços formativos da
universidade e da escola básica. Esse recurso didático-pedagógico e lúdico pode ser
adaptado de diferentes maneiras e com o envolvimento do grupo, para tornar as aulas
1

Este artigo está publicado nos Anais eletrônicos do I Encontro Nacional Online de Professores que Ensinam
Matemática (I ENOPEM), disponível em:
http://matematicanaescola.com/eventos/index.php/ienopem/ienopem/schedConf/presentations.
Nesta versão, publicada no E-book “Educação Matemática: Formação, Práticas e Inclusão”, foram realizadas
algumas alterações no texto.
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de matemática desafiadoras, dinâmicas e problematizadoras. A experiência narrada
neste estudo, foi ressignificada a partir do programa de formação continuada de
professores - o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) -, durante o
ano de 2014 e, desde então, vivenciada em salas de aula da educação básica e
superior, pelas partícipes dessa ação coletiva de ensino-aprendizagem. Na
construção da Caixa Matemática Problematizadora, cada objeto constitui-se como
brincante e problematizador, por proporcionar alegria, descoberta e criatividade nas
atividades desenvolvidas com intencionalidade na formação docente e na prática
pedagógica, que possibilitam a apropriação de conceitos matemáticos num processo
mediado e dialógico entre quem ensina-aprende na relação com os outros nas
tessituras matemáticas argumentativas.
Palavras-chave: Caixa Matemática. Ensino-aprendizagem. Prática formativa.
Problematização.
Abstract
This experience report aims to share the meanings of Caixa Matemática
Problematizadora in the formative experiences lived and told by the professorsresearchers, in the meeting with peers in the formative spaces of the university and
elementary school. This didactic-pedagogical and playful resource can be adapted in
different ways and with the involvement of the group, to make math classes
challenging, dynamic and problematizing. The experience narrated in this study was
(re)signified from the continuing education program for teachers - the National Pact for
Literacy in the Right Age (Pnaic) - during 2014 and, since then, experienced in
classrooms of the basic and higher education, by the participants in this collective
teaching-learning action.
In the construction of the Problematizing Mathematical Box, each object constitutes
itself as a player and problematizer, as it provides joy, discovery and creativity in
activities developed with intentionality in teacher training and pedagogical practice,
which enable the appropriation of mathematical concepts in a mediated and dialogic
process between who teaches-learns in relation to others in the argumentative
mathematical fabrics.
Keywords:
Mathematical
Problematization.

Box.

Teaching-learning.

Formative

practice.

1 NO PERCURSO FORMATIVO ENCONTRAMOS...

Nos encontros formativos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(Pnaic), durante o ano de 2014, as professoras-formadoras-pesquisadoras, autoras
deste artigo, tiveram a oportunidade de estudar e aprofundar teoricamente e na prática
a proposta da Caixa Matemática apresentada no texto “Caixa Matemática e situações
lúdicas” (MUNIZ; SANTANA; MAGINA; FREITAS, 2014, p. 19-23) do Caderno 3
“Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: Construção do Sistema de
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Numeração Decimal”, que proporcionou possibilidades diversas para ensinaraprender matemática como participantes “aprendizes, e portanto ensinantes, ou como
ensinantes e, por isso, aprendizes também” (FREIRE, 2002, p. 28) dessa metodologia
de ensino-aprendizagem que foi criada no âmbito dessa formação continuada,
ressignificada e intitulada como “Caixa Matemática Problematizadora”.
Destacamos a Caixa Matemática apresentada no Pnaic no ano de 2014, como
um recurso didático-pedagógico e lúdico fundamental para a alfabetização
matemática, visto que proporciona aos estudantes a experimentação com o conteúdo
em estudo nas práticas de oralidade, leitura e escrita que entrelaçam os materiais
manipulativos contidos na Caixa. “Trabalhar com estes materiais pode proporcionar,
através de atividades lúdicas, um atrativo para os discentes e um melhor aprendizado
dos conteúdos” (GERVÁZIO, 2017, p. 45) matemáticos discutidos e vivenciados em
sala de aula.
Na escola, segundo Lorenzato (2008, p. 72), “a experimentação é um processo
que permite ao aluno se envolver com o assunto em estudo, participar das
descobertas e socializar-se com os colegas”. Por essa razão, experienciar materiais
concretos e manipulativos no processo de ensino-aprendizagem da matemática
oportuniza pensar matematicamente, refletir sobre os conceitos matemáticos numa
perspectiva interdisciplinar, desenvolver o raciocínio no processo da criação de
estratégias para solucionar as situações-problema, construir conhecimentos, dentre
outras possibilidades.
Devido à potencialidade da Caixa Matemática vivenciada nos encontros
formativos do Pnaic, começamos a vislumbrar sua utilização também numa
perspectiva teórico-metodológica na orientação da prática pedagógica de professores
que ensinam matemática nas diferentes etapas da educação básica.
O Pnaic consistiu em um pacto entre o Ministério da Educação (MEC), estados,
municípios e universidades públicas, com grande abrangência, envolvendo
professores dos anos iniciais do ensino fundamental e, posteriormente, da educação
infantil. Compreendeu o período de 2012 a 2018, tendo como desafio “assegurar que
todas as crianças estejam alfabetizadas, até os oito anos de idade, ao final do 3º ano
do ensino fundamental” (BRASIL, 2012, p. 11). Os materiais da formação ainda
continuam sendo utilizados por nós, em diferentes lócus de atuação.
Sem dúvida, o movimento desse programa, conforme salienta Grando (2016,
p. 2),

“que priorizou o campo da alfabetização matemática no ano de 2014,
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representou uma possível mudança nesse quadro, uma vez que abordou os diferentes
campos da matemática escolar nos anos iniciais, incluindo a Educação Estatística”.
Nesse contexto, vivenciamos na formação metodologias diversificadas que
possibilitaram ressignificar as nossas práticas de ensino em matemática.
A Caixa Matemática se tornou em nossa perspectiva também Problematizadora
e como possibilidade de uma metodologia construída pelo desejo manifestado em nós
de tornar as aulas de matemática e o processo de ensino-aprendizagem na educação
básica e superior, mais dinâmicos, prazerosos, significativos, motivadores e
desafiadores. Também para proporcionar “[...] aos alunos assumirem-se como
responsáveis pelos seus próprios processos de aprendizagem e serem capazes de
refletir, comunicar ideias, bem como negociar significados, falando e agindo
matematicamente, inserindo-se nos momentos de discussões matemáticas”
(MENGALI; NACARATO, 2014, p. 86) nas atividades apresentadas e vivenciadas em
sala de aula.
Nesse cenário, consideramos a Caixa Matemática Problematizadora como uma
metodologia de ensino-aprendizagem dos conteúdos matemáticos apresentados e
discutidos com a participação coletiva e dialógica do(a) professor(a) que atua como
mediador(a) da ação pedagógica em parceria com os estudantes que interagem e
colaboram nesse processo, com a criação de estratégias na resolução de atividades
problematizadoras no contexto desse recurso lúdico; a comunicação de ideias
matemáticas desenvolvidas na solução de situações-problema propostas e
elaboradas a partir dos materiais didático-pedagógicos contidos na Caixa; a
elaboração de problematizações no percurso da exposição dialogada dos conteúdos
matemáticos discutidos em conexão com objetos brincantes e motivadores na ação
de ensinar-aprender.
Com efeito, “esses materiais devem servir como mediadores para facilitar a
relação professor/aluno/conhecimento no momento em que um saber está sendo
construído” (PASSOS, 2006, p. 78), propiciando a ação dos estudantes sobre os
objetos e a ação do(a) professor(a) como um(a) mediador(a) dos recursos didáticopedagógicos organizados em uma Caixa Matemática Problematizadora customizada
criativamente pelo grupo participante da atividade coletiva proposta no trabalho com
a matemática.
Os materiais contidos na Caixa permitem alfabetizar e letrar matematicamente,
visto que, segundo Silva, Almeida e Oliveira (2021, p. 462), “implicam a ação de
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ensinar-aprender a escrita, a leitura e a interpretação de números, das operações, da
resolução de problemas, de formas geométricas, e outros conteúdos matemáticos
relacionados às práticas sociais das crianças”. Assim, as vivências de práticas
matemáticas de oralidade, leitura e escrita em conexão com o desenvolvimento de
jogos, brincadeiras, resolução de problemas, dinâmicas, gêneros textuais, materiais
manipuláveis e outros, contribuem “[...] para melhorar o desempenho dos alunos e
suas habilidades em saber relacionar o conhecimento à realidade vivida” (MESQUITA;
GRANDO, 2020, p. 515).
Na alfabetização matemática, segundo Muniz, Santana, Magina e Freitas
(2014, p. 19), “a compreensão da estrutura do sistema decimal e posicional deve ser
uma construção da criança: o aluno vai incorporando tais estruturas como
propriedades plenas de significados, à medida em que forem mobilizadas por ele em
situações lúdicas”. Nesse processo, os materiais organizados na Caixa Matemática
Problematizadora contribuem para a alfabetização matemática na perspectiva do
letramento em consonância com a Língua Portuguesa, fundamentados nas práticas
sociais. Nesse sentido, “no ensino e aprendizagem da Matemática, os aspectos
linguísticos precisam ser considerados inseparáveis dos aspectos conceituais para
que a comunicação e, por extensão, a aprendizagem aconteçam” (SANTOS, 2009, p.
119) nas práticas pedagógicas desenvolvidas nos espaços formativos.
Neste

relato,

compartilhamos

os

sentidos

da

Caixa

Matemática

Problematizadora nas experiências formadoras vividas e contadas pelas professoraspesquisadoras no encontro com os pares nos espaços formativos, e as possibilidades
da utilização dessa metodologia de ensino-aprendizagem na prática pedagógica.

2 O ENCONTRO COM A CAIXA MATEMÁTICA PROBLEMATIZADORA NA
EXPERIÊNCIA FORMADORA E DIALÓGICA
Considerando “a experiência um encontro ou uma relação com algo que se
experimenta, que se prova” (LARROSA, 2002, p. 25), nas vivências de práticas
pedagógicas diversificadas na educação básica e superior, recorremos às
experiências formadoras vivenciadas no âmbito do Pnaic, durante o ano de 2014, para
avançarmos na proposição da Caixa Matemática Problematizadora “[...] em interações
consigo mesmo, com os outros, com o meio natural ou com as coisas, num ou em
vários registros” (JOSSO, 2004, p. 56) das situações experienciadas na formação
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continuada que propiciaram “a experiência dialógica fundamental para a construção
da curiosidade epistemológica” (FREIRE, 2001, p. 81) nos processos compartilhados
e ressignificados com a utilização desse recurso didático-pedagógico e metodológico
nas salas de aula da educação básica e superior.
No ano de 2014, aconteceu nosso primeiro encontro com a Caixa Matemática:
montamo-la para trabalhar de forma coletiva na formação do Pnaic, conforme a
orientação do texto a Caixa Matemática e situações lúdicas (MUNIZ; SANTANA;
MAGINA; FREITAS, 2014, p. 19-23). Desde então, compartilhamo-la em outros
espaços e tempos formativos para apropriações sobre a importância dos materiais
manipuláveis. Chamamos a atenção para os sentidos dos objetos escolhidos para a
composição da Caixa e as potencialidades das atividades nos diferentes eixos da
matemática e no diálogo com as outras áreas do conhecimento.
Com efeito, “utilizar materiais manipuláveis na sala de aula é também parte de
uma prática social, em que os sujeitos, professores e alunos, interagem uns com os
outros, engajados em atividades com significados compartilhados” (VILAS BOAS;
BARBOSA, 2013, p. 5). Desse modo, é importante propor aos estudantes a
organização individual ou coletiva da Caixa Matemática Problematizadora, com
recursos didático-pedagógicos que “[...] podem ser elementos para construção, pelos
alunos, de situações matemáticas ou de jogos que envolvam quantificações e seus
registros” (MUNIZ; SANTANA; MAGINA; FREITAS, 2014, p. 22), e tessituras
matemáticas argumentativas que propiciam a experimentação e a exposição dialógica
de cada material manipulável em conexão com os conteúdos matemáticos nos
processos de ensino-aprendizagem.
As experiências com a matemática na trajetória formativa e profissional,
enquanto estudantes e docentes, nem sempre possibilitaram um fazer matemático
proveniente de uma construção humana necessária, para além de conteúdos da
escola, e em relação com as outras ciências e com a própria vida ao longo do percurso
individual e do grupo social. Para modificar essa

situação, de uma matemática

abstrata, é necessário processos educativos em que os estudantes sejam
protagonistas, sendo estimulados por meio de situações-problema para fazer
perguntas, estabelecer relações, desenvolver a imaginação, socializar seus
aprendizados e erros, procurar caminhos alternativos e fazer dessa área um
instrumento para a leitura do mundo e de insubordinações criativas que podem ser
utilizadas na ação docente de forma criativa e ousada para proporcionar uma
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aprendizagem na qual os estudantes atribuam significados ao processo de ensino e
aprendizagem da matemática e ao conhecimento matemático (D'AMBROSIO;
LOPES, 2015).
Inspiradas por Freire (1996), segundo Mesquita e Grando (2020, p. 519), “as
autoras chamam a atenção dos professores para a necessidade de discernirem em
quais momentos da atividade docente podem e devem ser insubordinados
criativamente. Para isso, é pertinente se assumirem inconclusos, ou seja, tenham
consciência de que não sabem tudo [...]” e que a busca constante na atuação docente
é imprescindível nas ações pedagógicas, “[...] para dinamizar processos de ensinoaprendizagem cada vez mais significativos, que respondam aos desafios da
sociedade contemporânea” (CANDAU, 2020, p. 34).
Ao longo do desenvolvimento profissional docente, observamos um olhar mais
atento para a alfabetização matemática, sobretudo pelos desafios postos a uma
educação que atenda à diversidade de estudantes e requer ressignificação de
instrumentos teórico-metodológicos para fazer matemática por meio da atribuição de
significado aos conteúdos que estão aprendendo (VAN DE WALLE, 2009) e às tarefas
investigativas que participam e criam estratégias para solucioná-las.
A Caixa Matemática Problematizadora como metodologia de ensino-aprendizagem e
como recurso didático-pedagógico e lúdico, oportuniza aos estudantes e professores
que ensinam matemática, experienciar situações-problema na exposição dialogada
dos conteúdos matemáticos, visto que o(a) professor(a) como mediador(a) da ação
pedagógica poderá propor aos estudantes a criação de sua Caixa Matemática
Problematizadora usando materiais do seu cotidiano, “favorecendo assim a
criatividade e abrindo espaço para a presença da cultura da criança” (SILVA;
ALMEIDA; OLIVEIRA, 2019, p. 3) no desenvolvimento da atividade e no registro dos
materiais utilizados e das problematizações elaboradas e resolvidas mediante a
mediação do(a) professor(a) durante o processo da vivência, na compreensão dos
acontecimentos permeados pela relação afetiva com o meio e consigo mesmo/a
(TOASSA, 2011).
Dentre as problematizações, podemos sugerir aos estudantes dos anos iniciais
do ensino fundamental para registrar no caderno de matemática o material
manipulável

que

representa

maior

quantidade

na

Caixa

Matemática

Problematizadora, explicando o porquê; o objeto que indica medida, comentando a
sua utilidade no cotidiano; as formas geométricas representadas nos recursos
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didático-pedagógicos, relacionando-as com objetos de sua casa; nomes dos materiais
contidos na Caixa e a articulação com os conteúdos matemáticos, dentre outras
indagações. No encontro entre os(as) estudantes e o(a) professor(a) mediador(a) da
ação pedagógica, ressaltamos “as diferentes formas de representar e comunicar
ideias matemáticas, e o processo de apropriação das mesmas pelos alunos”
(SANTOS, 2009, p. 118).
Esse recurso didático-pedagógico e lúdico é um instrumento teóricometodológico propício para o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o(a)
professor(a) pode solicitar aos estudantes a construção de sua Caixa Matemática
Problematizadora de acordo com os materiais manipuláveis escolhidos no seu
ambiente familiar.
O desenvolvimento dessa atividade abre caminhos para a inventividade e
protagonismo dos estudantes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino
fundamental. Favorece a interação nessa ação pedagógica e “a alegria da descoberta,
a percepção da sua competência, a melhoria da auto-imagem, a certeza de que vale
a pena procurar soluções e fazer constatações [...]” (LORENZATO, 2006, p. 25) nas
situações-problema criadas no contexto desse instrumento.
Nas experiências formadoras vividas no encontro com os pares nos espaços
formativos da educação básica e da universidade, as professoras-pesquisadoras,
autoras deste relato de experiência, utilizaram a Caixa Matemática Problematizadora
para narrar momentos vivenciados com a matemática em sua trajetória estudantil e
profissional, por meio das “lembranças e relações estabelecidas não só com a
matemática, mas também com um modo de vida (dentro e fora da escola) para
(re)significar o ensino de matemática” (SILVA; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2019, p. 5-6).
No compartilhamento dessas experiências, os estudantes do curso de Pedagogia e
as professoras participantes da atividade relacionaram o material didático manipulável
escolhido com as operações matemáticas, destacando as dificuldades para aprender
a multiplicação e a divisão; as brincadeiras e jogos de infância, como momentos de
interação; as formas geométricas como desafios lógicos, dentre outras relações.
Nessa situação, “a experimentação é o melhor modo para se conseguir a
aprendizagem com significado, uma vez que ela realça o ‘porquê’, a explicação e,
assim, valoriza a compreensão” (LORENZATO, 2008, p. 72, grifo do autor) de
conceitos matemáticos do grupo participante da ação pedagógica.
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No desenvolvimento das atividades mediadas pelas autoras deste relato de
experiência, com a utilização desse recurso didático-pedagógico e lúdico, foi possível
a dinamização e a problematização dos materiais manipuláveis contidos na Caixa
Matemática Problematizadora, por meio da vivência de brincadeiras, jogos, conto de
histórias, dramatização de músicas, elaboração de situações-problema e outras
ações,

no

processo

de

ensino-aprendizagem

dos

conteúdos

matemáticos

apresentados, discutidos e experimentados no âmbito dessa metodologia que
oportunizou o diálogo entre os estudantes e a professora mediadora dos fazeressaberes pedagógicos. Nesse contexto, é fundamental “estimular o diálogo entre
diferentes saberes presentes nos processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos
no cotidiano escolar” (CANDAU, 2020, p. 39).
Na dinamização dos processos de ensino-aprendizagem em aulas de
matemática, o diálogo é imprescindível “[...] não apenas em torno dos conteúdos a
serem ensinados mas sobre a vida mesma, se verdadeiro, não somente é válido do
ponto de vista do ato de ensinar, mas formador também de um clima aberto e livre no
ambiente de sua classe” (FREIRE, 2002, p. 87). Destarte, a vivência da Caixa
Matemática Problematizadora na nossa atuação como professoras-formadoraspesquisadoras tem possibilitado uma relação dialógica entre o grupo que pergunta,
questiona, cria, investiga criticamente e de forma curiosa.
Nos encontros formativos realizados na educação básica e na universidade,
esse recurso “possibilitou reflexões sobre o lúdico, os jogos, a autonomia do aluno, a
criatividade e o empenho do professor e dos estudantes do curso de Pedagogia em
criar caminhos novos para conduzir o trabalho em sala de aula” (SILVA; ALMEIDA;
OLIVEIRA, 2019, p. 7) e para enfrentar os limites postos no campo educacional. Esse
repertório de saberes experienciais nos impulsiona a desenvolver a criatividade para
os processos formativos de professores e estudantes da educação básica. Nesse
contexto, a matemática “é um campo de saber onde ele, aluno, pode navegar”
(LORENZATO, 2006, p. 25), criar com ousadia, prazer e alegria no processo da busca
de compartilhamento de saberes, experiências e aprendizagens.
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3 REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DA BUSCA NA FORMAÇÃO E NA PRÁTICA
DOCENTE

O encontro com a Caixa Matemática Problematizadora na formação e na
prática docente é uma possiblidade de propor aos estudantes a alegria de vivenciar o
processo de ensino-aprendizagem da matemática com prazer, motivação e
aprendizado, visto que proporciona o envolvimento dos estudantes na dinamização
desse recurso didático-pedagógico e lúdico e na elaboração e resolução de
problematizações no âmbito de cada material didático manipulável contido na Caixa.
Essa metodologia de ensino-aprendizagem pode favorecer alguns princípios
sugeridos para a docência: a aprendizagem de uma ideia matemática deve evoluir a
partir do envolvimento ativo com os objetos concretos (reais ou imagináveis) até os
processos de análises, sínteses, sistematizações, generalizações, abstrações e
formalizações; o estudante deve ter liberdade para pensar e tirar suas próprias
conclusões; o estudante dever ter oportunidades para ideias intuitivas, imaginativas,
criativas, originais, palpites, tentativas, erros, através de experimentações para
desenvolver o pensamento lógico-dedutivo; abstração de noções ou princípios
matemáticos, após confrontação com uma série de situações que perceba
regularidades inerentes; imagens visuais são imprescindíveis para que o estudante
compreenda e utilize noções, princípios e procedimentos matemáticos; a
representação matemática (símbolos, signos, figuras e vocabulários) dever ser
explorada e antecipada através de falas (relatos/memórias), de gestos e por diversas
outras representações que favoreçam as formas de comunicação - desenhos,
esquemas, diagramas (PASSOS; ROMANATTO, 2010).
A formação continuada promovida pelo Pnaic oportunizou-nos o conhecimento
e a construção de uma proposta teórico-metodológica, bem como a sua utilização em
aulas de matemática na educação básica e superior. Nessa ação de ensinoaprendizagem, cada material didático-pedagógico colocado e movimentado na Caixa
constitui-se como brincante e problematizador por proporcionar alegria, prazer,
descoberta e criatividade nas atividades vivenciadas com intencionalidade na
formação e prática docente.
Como proposta teórico-metodológica, temos ressignificado a Caixa Matemática
Problematizadora numa perspectiva dialógica, à medida que vivenciamos em oficinas,
cursos de especialização, encontros com professores na escola, salas de aula da
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educação básica e superior, dentre outros espaços formativos. Esse processo é
mediado entre quem ensina-aprende na relação com os outros nas tessituras
matemáticas argumentativas construídas no caminhar com o grupo que se encontra
nos ambientes de formação para compreender os conceitos matemáticos discutidos
e partilhados nas ações pedagógicas.
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Capítulo 2

A MATEMÁTICA NO COTIDIANO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Cibelli Batista Belo
Tania Teresinha Bruns Zimer
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Resumo
As interações e as brincadeiras são os eixos norteadores da prática pedagógica, em
turmas de Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, conforme as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) e a Base Nacional
Comum Curricular (2018). As práticas pedagógicas devem garantir diversas
experiências, estas que possibilitem à criança o conhecimento de si e do mundo
respeitando suas individualidades. A aprendizagem matemática nesta fase de ensino
é desencadeada pela abordagem de noções de localização, de espaço e de tempo;
pela contagem oral; construção do pensamento e por elaborar questões e encontrar
soluções. O objetivo deste relato de experiência é apresentar e refletir sobre e como
os conceitos e as noções matemáticas apareceram no cotidiano de uma turma de
maternal II, com a faixa etária de 2 a 3 anos. A metodologia utilizada foi a observação
ocasional, aonde a professora da turma é a observadora, o material foi coletado por
meio das observações e anotações no diário de bordo, fotos e vídeos das práticas
desenvolvidas. Com os resultados percebe-se que por meio das interações e
brincadeiras muitos conceitos e noções matemáticas são aprendidos pelas crianças.
Considera-se que em todas as situações cotidianas as crianças desenvolvem noções
matemáticas, sendo em histórias, músicas, rodas de conversas, brincadeiras, práticas
livres ou direcionadas.
Palavras-chave: Aprendizagem; Crianças; Práticas pedagógicas; Matemática.
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Abstract
Interactions and plays are the guiding principles of pedagogical practice in Early
Children Education, the first stage of Basic Education, according to the National
Curriculum Guidelines for Children Education (2010) and the Common National
Curricular Basis (2018). Pedagogical practices must guarantee different experiences,
which enable the child to know himself and the world while respecting his
individualities. Mathematics learning in this teaching phase is triggered by the
approach of notions of location, space and time; by oral counting; construction of
thought and for asking questions and finding solutions. The purpose of this experience
report is to present and reflect on and how mathematical concepts and notions
appeared in the daily life of a maternal II class, aged 2-3 years. The methodology used
was occasional observation, where the class teacher is the observer, the material was
collected through observations and notes in the logbook, photos and videos of the
developed practices. The methodology used was occasional observation, where the
class teacher is the observer, the material was collected through observations and
notes in the logbook, photos and videos of the developed practices. With the results,
it is clear that through interactions and plays, many concepts and mathematical notions
are learned by children. It is considered that in all everyday situations, children develop
mathematical notions, whether in stories, songs, conversation circles, plays, free or
directed practices.
Keywords: Learning; Children; Pedagogical practices; Math.

1.

Introdução
As crianças estão cada dia mais cedo sendo inseridas no contexto escolar.

Entre 0 a 3 anos e 11 meses, não é obrigatória essa inserção, mas muitos pais e
responsáveis optam por turmas de berçários e maternais, para deixar suas crianças
enquanto trabalham. Isso significa que parte do desenvolvimento da criança fica sob
responsabilidade da escola, a qual deve planejar e desencadear ações respaldadas
em orientações curriculares oficiais, além de teorias próprias para o crescimento
integral da criança.
Desta maneira, as interações e as brincadeiras se constituem nos eixos
norteadores da prática pedagógica no contexto da Educação Infantil (BRASIL, 2010;
BRASIL, 2018). De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (DCNEIs, BRASIL, 2010) as propostas pedagógicas nesta fase de ensino
devem respeitar três princípios: ético, político e estético. Práticas pedagógicas que
garantam diversas experiências, estas que possibilitem à criança o conhecimento de
si e do mundo respeitando suas individualidades. Que as crianças tenham contato
com diversas linguagens e formas de expressão. Um contexto significativo com
relações quantitativas, de formas e medidas, assim como orientações espaços
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temporais. Práticas que “incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o
questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo
físico e social, ao tempo e à natureza” (BRASIL, 2010, p.26).
E encontra-se na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para a Educação
Infantil, seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, sendo: (i) conviver (com
outras crianças e adultos, conhecendo a si e o outro, aprendendo a respeitar as
diferenças); (ii) brincar (de diferentes maneiras e espaços, proporcionando diferentes
experiências, sendo emocional, corporal, sensorial, e outras); (iii) participar (das
escolhas das brincadeiras, dos ambientes e materiais, desenvolvendo conhecimento,
tomando decisões); (iv) explorar (movimentos, diferentes materiais e espaços); (v)
expressar (expor opiniões, seus sentimentos, indagações) e (vi) conhecer
(construindo sua identidade pessoal, sua cultura e social) (BRASIL, 2018).
Ainda, a organização curricular da Educação Infantil de acordo com a BNCC
(2018) está dividida em cinco campos de experiências: (i) o eu, o outro e o nós; (ii)
corpo, gestos e movimentos; (iii) traços, sons, cores e formas; (iv) escuta, fala,
pensamento e imaginação e (v) espaços, tempos, quantidades, relações,
transformações. E, tem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, divididos
em três grupos por faixa etária, bebês (zero a um ano e seis meses); crianças bem
pequenas (um ano e sete meses a três anos e onze meses) e crianças (quatro anos
a cinco anos e onze meses).
De acordo com a BNCC, na Educação Infantil, é preciso propiciar às crianças
experiências em que elas façam observações, manipulem objetos, investiguem e
explorem seu entorno, levantem hipóteses e consultem fontes de informações para
encontrar respostas às suas curiosidades (BRASIL, 2018), ou seja, a criança ocupa
um lugar ativo em prol de seu desenvolvimento.
Corroborando ao proposto na BNCC, Monteiro afirma que, “[...] a Educação
Infantil pode contribuir para formar uma criança produtora de conhecimentos, que
assuma uma posição propositiva frente a uma nova situação, reflita, busque soluções,
compartilhe com os colegas [...]” (MONTEIRO, 2010, p.4). Deste modo, compreendese que, “a dinâmica da Educação Infantil tem como ponto de partida circunstâncias
que possibilitem à criança observar, pensar, interpretar, buscar e deparar-se com
esclarecimentos ou problematizações de diferentes situações” (LEONARDO,
MENESTRINA e MIARKA, 2014, p.57).
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Frente a tal entendimento do lugar da criança na Educação Infantil, parte-se da
ideia de que, por exemplo, esse observar, refletir, buscar soluções, criar hipóteses,
interpretar são aspectos riquíssimos para estarem presentes em práticas pedagógicas
que levem à construção do pensamento, possibilitando situações para o
desenvolvimento de noções de espaço e tempo das crianças, desde pequenas. Pois,
a finalidade da Matemática na Educação Infantil é oportunizar às crianças o
desenvolvimento da “capacidade de estabelecer aproximações com algumas noções
matemáticas presentes no seu cotidiano pela elaboração/construção do seu
pensamento” (ARAGÃO, 2010, p.20).
De acordo com os autores anteriormente citados e, compreendendo que a
Matemática na Educação Infantil vai além de números e contagens, mas também, é o
saber se localizar, ter noções de espaço e tempo, busca-se nesse relato de
experiência apresentar e refletir sobre e como os conceitos e noções matemáticas
apareceram no cotidiano de uma turma de maternal II, no ano de 2019, cuja faixa
etária é de dois a três anos.
Para cumprir com o objetivo buscou-se coletar as informações com um olhar
observador tentando perceber a contextualização da Matemática em situações
cotidianas em uma turma de Educação Infantil, ressaltando as aprendizagens
matemáticas de crianças bem pequenas.

2.

A Matemática na Educação Infantil
O objetivo da Matemática na Educação Infantil, segundo Klein e Konrath (2019)

é desenvolver o pensamento matemático. As primeiras aprendizagens matemáticas
são favorecidas na escola, por meio das contagens, a manipulação de diversos
materiais, as construções com blocos, e a exploração dos espaços, tanto interno
quanto externo. Nesse sentido, “Pensar na matemática, no contexto da Educação
Infantil é possibilitar que a criança construa noções e conceitos matemáticos de
maneira livre, através do brincar, do expressar-se” (KLEIN e KONRATH, 2019, p.11).
Conforme Aragão (2010, p.11), “a matemática tem uma função primordial na
formação da criança”. E por meio dessas noções e conceitos matemáticos, que
capacita a criança a descrever, compreender e interpretar o mundo, e ainda:
a dar-lhe sentido e atribuir-lhe significados, a construir esquemas para
adquirir e relacionar ideias ou conceitos sobre este mundo, ao tempo que
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desenvolve seu raciocínio lógico, em categorias, em princípios, em critérios,
em relações de implicação e de inclusão (ARAGÃO, 2010, p.11).

Diversas experiências podem contribuir no desenvolvimento de noções nas
crianças, aquelas envolvendo manipulação de materiais, contagens e quantidades,
auxiliam na construção de número pela criança. As experiências com exploração de
espaços internos e externos contribuem no desenvolvimento da noção de espaço.
Smole (2000) salienta que a criança constrói a noção de espaço de forma progressiva,
percorrendo um caminho que vai da percepção de si mesma, para a percepção do
mundo e o espaço em seu entorno. Conforme Saiz (2006), as aprendizagens
espaciais iniciam desde seus primeiros movimentos, e vão se efetivando nas
interações das crianças com as pessoas, objetos ou lugares. As imitações dos
comportamentos de outras crianças e adultos, ouvir sobre as localizações dos objetos,
se deslocarem de um lugar para o outro, são momentos que as crianças vão
adquirindo seu conhecimento.
Enfim, as experiências vivenciadas pelas crianças se, ainda forem “[...]
associadas à linguagem matemática favorecem as primeiras aprendizagens
matemáticas das crianças, na escola” (KLEIN e KONRATH, 2019, p. 7).
Oferecer à criança oportunidades, de agir e refletir sobre suas ações, pensar
nos acontecimentos anteriores e posteriores, tentando antecipar, ou seja, prever
alguma situação, é uma das formas de lidar com a Matemática na Educação Infantil
(CERQUETTI-ABERKANE; BERDONNEAU, 1997).

3.

Metodologia, desenvolvimento e reflexões sobre as práticas
A metodologia utilizada para a coleta de dados para este relato é a de

observação ocasional. Segundo Estrela (1994), nesta abordagem o observador
assume o papel de professor da turma, sendo ele o sujeito da observação (aquele que
faz a observação) e os alunos o objeto (aqueles que são observados). Os registros
foram feitos por meio de diário de bordo, fotos e vídeos das práticas desenvolvidas.
Este é um relato do dia a dia de uma turma de Maternal II, crianças de 2 anos
a 3 anos. As crianças ficam o dia todo no Centro Municipal de Educação Infantil
(CMEI), e seguem uma rotina, cujas práticas pedagógicas envolvem brincadeiras
livres e dirigidas, contações de histórias, músicas e rodas de conversas. Algumas
destas serão relatadas aqui refletindo sobre as noções matemáticas desenvolvidas
por meio destas.
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Nas Rodas de Conversas, onde fala-se e conversa-se sobre: o dia a dia; o que
fizeram no dia anterior e no dia atual. Para tanto, são realizadas perguntas como as
que seguem: como está o tempo hoje? O que querem brincar hoje? Quem lembra o
que vocês fizeram ontem no CMEI? Ontem, depois que saíram do CMEI vocês foram
aonde? Essas conversas propiciam desenvolver na criança o raciocínio lógico, a
perceber noções matemáticas como o a de tempo e de espaço (hoje, ontem, depois),
aprender a formular perguntas, a respeitar o outro. A Roda de Conversa, segundo
Reame et al. (2012, p.21, grifo das autoras), pode assumir várias funções e uma delas
é “promover o levantamento de hipóteses, a elaboração de conjecturas, o
desenvolvimento da imaginação e da observação, a organização de ações [...]”.
Este tipo de prática também auxilia no desenvolvimento da memória visual,
lembrar o que fez no dia anterior, ou objetos que tem em casa, ou observar no trajeto
casa/escola, segundo Lorenzato (2011, p.47) “é a habilidade de lembrar-se daquilo
que não está mais sob sua vista”.
Diariamente as crianças cantam e dançam diversas Músicas que movimentam
o corpo. Esta é uma prática pedagógica interessante para o desenvolvimento da
noção espacial. Pois, conforme Lorenzato (2011, p.135-136) a criança “começa o
processo de domínio espacial utilizando-se do próprio corpo, quando realiza olhares,
gestos, movimentos, deslocamentos; assim surge as noções de longe, alto, fora,
debaixo, atrás, aqui, entre outras, todas em função do espaço”.
Conforme Smole (2000, p.108), é por meio de “atividades de deslocamentos,
orientações e localização espacial que as crianças vão adquirindo noções espaciais e
desenvolvendo um vocabulário correspondente a elas: direita, esquerda, em frente,
acima, abaixo”. Essas práticas são realizadas por meio de Brincadeiras, como “o
mestre mandou”, onde a professora vai dando os comandos, como por exemplo, mão
para cima, pula de um pé só, e outros. No espaço externo, brincando com as bolinhas
de sabão, trabalhamos com noção de tamanho e de quantidade, ao comparar os
tamanhos destas e contar quantas bolinhas cada um conseguiu.
Uma brincadeira que as crianças adoram, e que trouxe obstáculos e reflexões
posteriores por parte das crianças, é a “teia de aranha com o elástico”, onde foi feita
uma teia com elástico passando por cadeiras. O objetivo foi o trabalho com o equilíbrio
e a coordenação motora. Na brincadeira, as crianças deveriam pensar se
necessitavam passar por baixo ou por cima, se erguiam ou abaixavam, precisavam
resolver a situação para chegar até o fim. Buscou-se desenvolver a coordenação
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visual-motora que “é a habilidade de olhar e de “fazer” ao mesmo tempo”
(LORENZATO, 2011, p.48), pois as crianças precisaram pensar e agir, ou seja, ir
passando pelos elásticos no momento que decidiam se iam por cima ou por baixo, se
tinha que se abaixar ou se erguerem. Esta habilidade também pode ser desenvolvida
nas brincadeiras de arremesso, onde as crianças jogavam uma bola dentro da caixa,
precisando pensar na velocidade, na força que deveriam jogar, na distância que
estavam da caixa. Indo ao encontro com o que Monteiro salienta que se precisa
ocasionar situações em que façam as crianças pensarem “sobre uma ação antes de
executá-la, em que seja necessário organizar ações a fim de encontrar soluções para
problemas relativos a diferentes espaços, que desafiem seus conhecimentos,
promovendo, assim, novos conhecimentos” (MONTEIRO, 2010, p.5).
Outra prática pedagógica a destacar é a Contação de Histórias. Pois, ao ouvir
histórias, as crianças vão percebendo a existência de uma sequência, de uma
continuação na história, interpretando-a, dando sugestões e fazendo perguntas.
Conforme Reame et. al. (2012, p.153), a literatura infantil propicia um contexto de
“resolução de problemas pelo processo de investigação envolvido: seleção de
informações, levantamentos de hipóteses, escolha de estratégias de resolução,
tomada de decisões, conexão entre diferentes conceitos, entre outros aspectos”.
Pode-se perceber que como ressalta Lorenzato (2011, p.1) “a exploração
matemática pode ser um caminho para favorecer o desenvolvimento intelectual, social
e emocional da criança”.
Por meio de conversas, indagações e oportunidades para as crianças, pode-se
ensiná-las a questionar, pensar, desenvolvendo seu raciocínio lógico-matemático e,
assim, como aprender a ouvir e respeitar os outros, por meio das rodas das conversas,
diálogos nas brincadeiras.
Para além das práticas pedagógicas destacadas anteriormente, na Educação
Infantil, também faz parte do dia a dia das crianças certas ações que são rotineiras a
elas, mas que também propiciam o desenvolvimento de noções matemáticas, Deste
modo, considerando os sete processos fundamentais básicos para a aprendizagem
da Matemática, proposto por Lorenzato (2011), na sequência, apresentam-se estes
processos fundamentais básicos relacionando-os às situações cotidianas da turma
que está sendo investigada.
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Correspondência: “é o ato de estabelecer “um a um”” (LORENZATO, p.25),
busca-se relacionar na hora do lanche, o prato com cada criança, o copo de cada um,
a escova de dente de cada um.
Comparação: “é o ato de estabelecer diferenças ou semelhanças”
(LORENZATO, p.26), em rodas da conversa, foi disponibilizado pela professora
diversos materiais, como bonecas e carrinhos de diversos tamanhos, garrafas pets
(600 ml, 1L e 2L), caixas de diversos tamanhos, onde compararam qual objeto era
maior e qual o menor. Foi feito comparações de tamanhos entre as crianças, e com a
professora. Por exemplo, quando uma criança disse “-você é grande!”.
Classificação: “é o ato de separar em categorias de acordo com semelhanças
e diferenças” (LORENZATO, p.26), foram separados objetos por cores, como por
exemplo, colocar a bola azul na caixa azul, a bola verde na caixa verde, e assim por
diante. Às vezes, é solicitado que classifiquem por cores, e outras que arremessem
as bolas nas caixas de suas respectivas cores.
Sequenciação: “é o ato de fazer suceder a cada elemento um outro sem
considerar a ordem entre eles” (LORENZATO, p.26), um exemplo é fazer um trem
para brincar sem pensar na ordem dos tamanhos.
Seriação: “é o ato de ordenar uma sequência segundo um critério”
(LORENZATO, p.26), organizar o trem por ordem de tamanho, do menor para o maior.
Inclusão: “é o ato de fazer abranger um conjunto por outro” (LORENZATO,
p.27), ao analisar os alimentos do lanche, incluindo alface, repolho e abobrinha, em
verduras; que a maçã é uma fruta e não verdura; outra situação é a de visitas na
escola, pois as crianças puderam perceber que existem várias turmas, e cada criança
pertence a uma.
Conservação: “é o ato de perceber que a quantidade não depende da
arrumação, forma ou posição” (LORENZATO, p.27), para este processo uma situação
é dividir as crianças em grupo em um mesmo número e fazer uma roda grande e outra
pequena.

4.

Considerações Finais
Este relato teve o intuito de refletir e demonstrar as inúmeras possibilidades do

desenvolvimento de noções matemáticas em práticas pedagógicas e situações
cotidianas com crianças bem pequenas. A fim de mostrar que situações simples e
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cotidianas contribuem para o desenvolvimento de noções matemáticas em crianças
bem pequenas.
As crianças se desenvolvem por meio de atividades de rotina ou práticas
dirigidas, sendo estas as brincadeiras, músicas ou rodas de conversas. As noções
matemáticas envolvidas são noções de localização, de espaço e de tempo, contagem
oral, raciocínio lógico, memória visual. Nessas atividades as crianças também tiveram
a possibilidade de fazer correspondência, comparação, classificação, sequenciação,
seriação, inclusão e conservação, que Lorenzato (2011) diz que são processos
mentais básicos para a aprendizagem matemática.
Pode-se perceber que as crianças vão tendo noções matemáticas, o
desenvolvimento do raciocínio durante as brincadeiras e interações entre eles, com
adultos e o meio, com as conversas entre eles e a professora. Propiciando o
desenvolvimento do pensamento ou raciocínio lógico.

5.
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Resumo
Este estudo tem como enfoque apresentar uma situação hipotética de uma aula
voltada para o ramo percentual com base na Metodologia de Resolução de Problemas
e no recurso podcast. Para tanto, buscará responder a seguinte problemática: quais
são as possibilidades de criação e desenvolvimento de uma aula de porcentagem
mediante o uso da MRP e do podcast? Objetiva-se analisar as diretrizes
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organizacionais do processo de ensino-aprendizagem deste componente curricular
centradas nesta ótica metodológica, relacionando-as ao contexto social e escolar,
descrever uma aula de porcentagem para o 7º ano com base nesta metodologia e
utilizar o podcast como ferramenta de inclusão para este meio. A pesquisa se pautou
em uma abordagem qualitativa e embasada pelo estudo bibliográfico e sistematizado
da MRP no viés de Pólya (1995) e Onuchic (2013). Notou-se que a aplicação deste
momento resultaria em discussões e na cooperação de todos os envolvidos em torno
do conhecimento trabalhado, o que permite compreender que existem diversas
diretrizes da metodologia em questão e que o uso do podcast se configurará como
promissor para a sua abordagem pela tendência em ocasionar a problematização do
saber matemático na explicitação da sua significância, o que representa um fermento
para o interesse estudantil nesta disciplina.
Palavras-chave: Metodologia de Resolução de Problemas; Podcast; Porcentagem.

Abstract
This study focuses on presenting a hypothetical situation of a class focused on
the percentage branch based on the Problem Solving Methodology and on the podcast
resource. Therefore, it will seek to answer the following issue: what are the possibilities
for creating and developing a percentage class using MRP and podcast? The objective
is to analyze the organizational guidelines of the teaching-learning process of this
curricular component centered on this methodological perspective, relating them to the
social and school context, describe a percentage class for the 7th year based on this
methodology and use the podcast as a tool for inclusion for this medium. The research
was based on a qualitative approach and based on the bibliographic and systematic
study of MRP in the bias of Pólya (1995) and Onuchic (2013). It was noted that the
application of this moment would result in discussions and cooperation of all involved
around the knowledge worked, which allows us to understand that there are several
guidelines of the methodology in question and that the use of the podcast will be
configured as promising for your approach by the tendency to cause the
problematization of mathematical knowledge in the explanation of its significance,
which represents a ferment for student interest in this discipline
Keywords: Problem Solving Methodology; Podcast; Percentage.

1. Introdução
Desde a tenra idade e, como aluno, o primeiro autor desta Comunicação
Científica

demonstrou

interesse

no

enriquecimento

contínuo

dos

saberes

matemáticos, o que foi fundamental para o desenvolvimento de uma aprendizagem
significativa. Todavia, nem todos os seus colegas de classe tinham essa naturalidade
em lidar com esse componente curricular e, conforme o passar dos anos, a apatia dos
mesmos nas aulas de Matemática se acentuou. Isto é acarretado, na maioria das
ocasiões, pelo desenvolvimento essencialmente abstrato e quantificado desta
disciplina em sala de aula, com a difusão de exercícios majoritariamente técnicos e
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mecanizados. Deste modo, a abordagem de transmissão e acúmulo “bancário” do
saber está propensa a gerar não somente obstáculos cognitivos, mas também
dificuldades de compreensão da importância daquilo que se estuda, enfatizada no
ideal de que a Matemática é complexa e não possui ligação com o “mundo real”.
Consequentemente, tais fatores evidenciam que a apreciação social desta disciplina
geralmente é quase que inversamente proporcional ao seu grau de relevância para a
mesma.
Não obstante está a percepção do caráter místico e seletivo atribuído a
Matemática, isto é, a impressão difundida no senso comum de que somente os
“gênios” são capazes de gozarem de uma aprendizado fluente por conta da suposta
disparidade dos intelectos, criticada por Rancière (2002) ao mencionar o interesse e
o esforço individual como fatores de maior preponderância para a cognição nas
diferentes áreas do saber e no âmbito pessoal.
No tangível ao ambiente escolar, Huff (2010) explica que o desgaste deste
cenário social é também agravado pelo autoritarismo docente como um agente
limitador do aluno. Este espectro se contrapõe a valorização da abertura e
democratização epistêmica em sala de aula, “[...] demonstrada pelo professor quando
do incentivo à articulação de idéias [sic] pelos alunos; no ensino de provas e
verificações; no estímulo de discussões e debates; na promoção da liberdade de
expressão e na valorização de diferentes pontos de vista [...]” (MACHADO, 2008, p.
18).
Neste viés, muitos estudos apontam que os estímulos ao empenho, a
criatividade e a expressividade dos alunos ocorrem mediante a implementação de
metodologias de ensino que suplantam a expositiva. Deste modo, a Metodologia de
Resolução de Problemas (MRP5) é aqui dissertada como um dos fatores de
intervenção aos paradigmas antiquados deste cenário por ser uma ação pedagógica
voltada para a construção estudantil de conceitos matemáticos. Estes, segundo
Miguel (2005), não são sistematizados pela memorização de fórmulas e algoritmos,
pois sua significância acaba por “conduzir os alunos à exploração de uma grande
variedade de idéias (sic) e de estabelecimento de relações entre fatos e conceitos de

5

No decorrer deste documento, faremos alusão à esta metodologia pela sigla MRP.
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modo a incorporar os contextos do mundo real” (MIGUEL, 2005, p. 377). Em suma,
os saberes existentes não assumiriam um caráter antecipável em moldar o cognitivo
estudantil, pois os alunos teriam um protagonismo criativo, questionador e
investigativo na construção de sua aprendizagem.
Na busca desta implementação metodológica no tocante ao panorama da
difusão do saber matemático, optou-se por uma tratativa específica do conhecimento
percentual por sua importância onipresente em muitas circunstâncias do cotidiano de
um cidadão do século XXI (que vão desde o gerenciamento da bateria de um aparelho
eletrônico até o cálculo de juros de distintas magnitudes e tipologias) que, no entanto,
contrasta com sua abordagem em sala de aula. Desde o final do ciclo 1 do Ensino
Fundamental este

conteúdo

costuma

ser

explorado,

porém

de

maneiras

essencialmente quantitativas, tecnicistas e algorítmicas sem que haja uma
preocupação

com

a

discussão

e

a

problematização

que

o

circunda.

Consequentemente, muitos estudantes chegam ao Ensino Médio e até mesmo ao
Ensino Superior com vulnerabilidades cognitivas a ele relacionadas.
Portanto, o presente estudo deriva de um Trabalho de Conclusão de Curso em
desenvolvimento e consiste em uma experiência pautado na investigação e na análise
do processo de ensino-aprendizagem da matemática, tendo por base perspectivas
relacionadas ao âmbito da porcentagem, na esfera resolutiva de problemas e no uso
do podcast. Almeja-se desenvolver um entendimento acerca das ramificações
diretivas emanadas do método e da ferramenta em pauta quanto ao seu emprego ao
conteúdo destacado, enfatizando suas contribuições e perquirindo seu desenrolar.
Isto posto, vale frisar que o estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa
bibliográfica acerca das perspectivas e das potencialidades da MRP à basilar de Pólya
(1995) e Onuchic (2013), bem como pela elaboração de uma aula de 60 minutos cuja
pauta trata do ensino da porcentagem em meio a uma problemática do aumento da
tarifa do transporte público do município em 2019. Este momento também faz,
mediante Carvalho (2009), uma alusão à possibilidade de apropriação da ferramenta
podcast visando fomentar a inclusão metodológica, em especial para alunos com
limitações visuais terem um melhor contato com o contexto enunciado.
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Este trabalho está sistematizado em cinco estágios de composição, nos quais
foram explanadas, respectivamente, a apresentação da temática em questão, seu
referencial teórico à luz dos intelectuais supracitados, as principais peculiaridades da
metodologia (de pesquisa) adotada, o encadeamento estruturante da projeção
aplicacional de uma aula de cálculo percentual via MRP e as reflexões e discussões
dos resultados aferidos.
2. Fundamentação Teórica
A resolução de problemas é tida como algo ainda novo em se tratando de
nuances metodológicos. Todavia, como prática voltada para as necessidades do
cotidiano sociocultural, ela remonta aos primórdios da História da Matemática e em
civilizações como a egípcia e a chinesa. Artefatos históricos como o Papiro Rhind nos
trazem contextos matematicamente problematizados que nos auxiliam a compreender
as vivências e os costumes de cada povo.
Com o tempo a Matemática não só expandiu os seus horizontes aplicacionais
como também adquiriu interfaces abstratas no âmbito representativo e procedimental.
Ambas as diretrizes são relevantes na tratativa deste tipo de conhecimento, porém as
práticas da contemporaneidade geralmente trazem pouca ou nenhuma articulação
entre elas. Assim, o saber matemático no ambiente escolar é difundido em torno da
esfera tecnicista e por meio de mecanismos decodificadores sem a devida alusão e
valoração aos requisitos constituintes da primeira vertente, como a contextualização
e a concreticidade.
Na contramão desta via e, mediante as dificuldades enfrentadas enquanto
aluno, o matemático húngaro George Pólya (1887; 1985) desenvolveu, a partir da
primeira metade do século XX, sistematizações tidas como pioneiras na abordagem
metodológica de problemas matemáticos em sala de aula. Suas obras remontam a
importância de resolver problemas para um aprendizado prazeroso e significativo, no
âmbito crítico e interventivo. Acredita-se que este é o enfoque do seu principal legado
para esta ciência.
No livro A arte de resolver problemas, escrito na década de 1940, Pólya (1995)
defende que as problematizações devem instigar a curiosidade e a criatividade
estudantil, razão pela qual necessitam de um caráter relativamente desafiador sem,
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necessariamente, ser complexa ou aparatosa. Nesta obra, também são sugeridas por
Pólya (1995) quatro etapas no tratamento metodológico para resolver problemas. São
elas: compreensão do problema, planejamento resolutivo, execução do plano e, por
último, a reflexão da solução.
A primeira requer uma leitura individualizada e conjunta do enunciado do
problema, buscando compreender os dados apresentados, a indagação realizada, a
natureza das condicionantes e as possibilidades de variabilidade intrínseca da
situação empregada. Já a segunda fase caracteriza-se pela reflexão acerca das
possíveis estratégias de resolução, tendo por base o encontro conectivo entre os
dados do contexto formulado e aquilo por ele almejado (procurando recordar uma
possível realização de algo parecido anteriormente, ou alguma incógnita ou método
outrora empregado). O terceiro item, por sua vez, abrange a execução dos passos
anteriormente planejados. Neste percurso, a identificação visual e matemática da
veracidade e da coerência dos procedimentos empregados é fundamental para a
compreensão da significância dos resultados obtidos frente a ação resolutiva. Por fim,
a validez dos mesmos deve ser refletida e comprovada por meio de uma checagem
das argumentações e das operações utilizadas, tendo por base um olhar atento para
indagações do tipo: “É possível a adoção de um outro caminho para se chegar nesta
resposta?” e “Pode-se utilizar o método exercido e/ou a conclusão obtida em alguma
outra situação-problema?”.
Ainda em concordância com Pólya (1995) cabe ao docente, neste sentido,
promover a interatividade, mediar o desenvolvimento da autonomia estudantil,
estimular o aluno a ver, rever e descrever o seu raciocínio, bem como compreender o
seu ponto de vista e não fornecer respostas, mas sim indagações e sugestões.
Já a partir das últimas décadas do século XX, outros pesquisadores se
debruçaram nesta temática buscando aprimorar os estudos referidos mediante a
perspectiva prescritiva e interativa pela análise das relações individuais e grupais para
com o processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Desde então, no Brasil,
Lourdes de la Rosa Onuchic desenvolve trabalhos reflexivos e aplicacionais da MRP
no denominado “processo de ensino-aprendizagem-avaliação”.
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A tratativa desta temática amplia aquela imposta por Pólya, haja vista que a
autora demonstra maior enfoque na aplicação do seu cunho metodológico com um
olhar mais abrangente ao ambiente em detrimento das estratégias resolutivas, uma
vez que as circunstâncias interacionista e grupais são essenciais na medida em que
“professor e alunos juntos desenvolvem esse trabalho e a aprendizagem se realiza de
modo coparticipativo e colaborativo em sala de aula.” (ONUCHIC, 2013, p. 101-102).
Isto posto, Onuchic (2013) considera nove fases de aplicação da MRP, tal como
descrito no roteiro de atividades e problemas utilizados no GTERP (Grupo de Trabalho
e Estudos em Resolução de Problemas). São elas: preparação do problema, leitura
individual, leitura em conjunto, resolução do problema, observar e incentivar, registro
das resoluções na lousa, plenária, busca do consenso e formalização do conteúdo.
Tais conjunturas vão ao encontro do estipulado pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais uma vez que:
“o ponto de partida da atividade matemática não é a definição, mas o
problema. No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e
métodos matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de
problemas, ou seja, de situações em que os alunos precisem desenvolver
algum tipo de estratégia para resolvê-las [...] o problema certamente não é
um exercício em que o aluno aplica, de forma mecânica, uma fórmula ou um
processo operatório. Só há problema se o aluno for levado a interpretar o
enunciado da questão que lhe é posta e a estruturar a situação que lhe é
apresentada [...] aproximações sucessivas de um conceito são construídas
para resolver um certo tipo de problema; num outro momento, o aluno utiliza
o que aprendeu para resolver outros, o que exige transferências, retificações,
rupturas, segundo um processo análogo ao que se pode observar na História
da Matemática [...] o aluno não constrói um conceito em resposta a um
problema, mas constrói um campo de conceitos que tomam sentido num
campo de problemas. Um conceito matemático se constrói articulado com
outros conceitos, por meio de uma série de retificações e generalizações [...]
a resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em
paralelo ou como aplicação da aprendizagem, mas uma orientação para a
aprendizagem, pois proporciona o contexto em que se pode apreender
conceitos, procedimentos e atitudes matemáticas. (BRASIL, 1997, p.32-33).

Assim, esta metodologia suplanta os ideais ultrapassados da Pedagogia
Tradicional na medida em que proporciona tanto um ambiente interativo que explora
relações sociais no meio grupal e habilidades de comunicação e argumentação como
um estímulo contextualizado para o protagonismo estudantil na construção de novos
saberes pelo enredamento daqueles já existentes. Tais nuances podem ser aguçados
mediante a implementação de ferramentas que visem estimular a representação e a
compreensão da problemática de modo a aproximá-la, também, dos estudantes com
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algum tipo de limitação física. Nesta tratativa, o podcast, por ser “[...] um ficheiro áudio
ou vídeo, distribuído através da Internet [...]” (CARVALHO, 2009, n. p.), é um recurso
amplamente acessível na atualidade e conta com diversas plataformas (algumas
gratuitas) de criação e/ou reprodução.
Conforme denotado pela autora supracitada, o podcast pode ser usado para o
estudo independente da matemática, além de propiciar a aprendizagem da linguagem
materna e estrangeira e de outros pilares do saber. Ele também pode atuar como um
complemento para as aulas ou como uma maneira de produzi-las ou de empregar a
interatividade e a oralidade ao longo destas, presencialmente ou à distância. Todavia
ainda são poucas as pesquisas, no Brasil, que aliam este dispositivo com a
implementação de uma metodologia de ensino da Matemática, como a MRP. Assim,
busca-se trazê-lo no decorrer da projeção de uma aula de porcentagem por ela
versada de modo a corroborar as suas potencialidades.

3. Aspectos Metodológicos
Este paper busca abordar um teor qualitativo que “[...] emprega diferentes
alegações de conhecimento, estratégias de investigação e métodos de coleta e
análise de dados.” (CRESWELL, 2007, p. 184), denotando interpretações construtivas
no envolvimento ativo do pesquisador com os objetos de investigação e com os
participantes do estudo.
A luz do autor supracitado, optou-se pela difusão da coleta de dados na esfera
observacional por meio de registros e reflexões acerca das ocorrências no local da
pesquisa que, de modo específico a este estudo, leva em conta a perspectiva do
andamento de uma aula hipotética de porcentagem versada pela MRP. Dentre as
pormenorizações desta conjuntura metodológica, explicitadas por Creswell (2007, p.
191-192), optamos por seguir o papel de observador como participante. Isto porque a
finalidade dos pesquisadores será conhecida no viés em que ministrará tal vivência e
as informações e reflexões serão tomadas conforme o seu aparecimento e sem a
exposição dos indivíduos haja vista o caráter global desta analogia.
Os dados serão informalmente registrados em protocolos observacionais, bem
como refletidos, analisados e validados com embasamento nas circunstâncias
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provocadas pelo uso do instrumento de pesquisa, neste caso, de uma situaçãoproblema, bem como nos apontamentos estudantis no seio da participação.
A pesquisa se desenvolverá mediante as implicações da abordagem de uma
situação-problema outrora elaborada no cerne da revisão literária explicitada na seção
anterior. Para encetar a etapa de projeção desta atividade, optou-se por investigar
fatos recentes do cotidiano da população que possibilitem relacioná-los com um
determinado conhecimento matemático e com o contexto socioeconômico das
famílias dos alunos das escolas estaduais da periferia desta cidade. Neste cenário, a
temática do aumento de 10% na tarifa do transporte público local em meados de 2019
tornou-se interessante pois, na atualidade, muitas pessoas (sobretudo as de baixa
renda) ainda dependem deste meio de locomoção para transitar-se de casa até o local
de trabalho e vice-versa.
Portanto, o processo de elaboração de uma situação-problema teve por base o
mês de setembro de 2019 e seus respectivos dias úteis nos quais a pessoa referida
utilizou o transporte coletivo de segunda a sexta-feira. Tal ensejo visa proporcionar
uma perscrutação acerca do impacto percentual do aumento citado no salário de uma
cidadã do noroeste paulista (fictícia, porém amplamente associada a realidade). Por
intermédio desta recorrência, espera-se que os estudantes desenvolvam uma
compreensão inicial acerca dos fundamentos do cálculo percentual, relacionando-os
com o âmbito da proporção, da razão e da “regra de três”.
Vale salientar que o conhecimento de porcentagem, apesar de não ser
indispensável em situações como a descrita no enunciado da atividade, configura-se
como uma importante ferramenta que agiliza e/ou acarreta uma organização
sistematizada e prévia do orçamento mensal (por parte da protagonista do problema)
tendo por base as modificações ocorridas. Isto gera um acréscimo cronológico na
busca por possíveis alternativas capazes de promoverem um ajuste minimizador do
impacto aferido.
A referida situação-problema, juntamente com o seu objeto de conhecimento
e sua habilidade identificados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), está
disposta no quadro a seguir:
Quadro 1 – Dados da situação-problema empregada
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Objeto do
conhecimento

Cálculo de
porcentagem e
de acréscimos e
decréscimos
simples

Habilidade

(EF07MA02) Resolver
e elaborar problemas
que envolvam
porcentagens, como
os que lidam com
acréscimos e
decréscimos simples,
utilizando estratégias
pessoais, cálculo
mental e calculadora,
no contexto de
educação financeira,
entre outros.

Enunciado
Suzana é uma moradora da cidade de XXXXXXX
que utiliza, de segunda a sexta, o transporte público
local para se locomover da sua casa até o ambiente
de trabalho (e vice-versa), totalizando duas
“viagens” diárias. A tarifa do ônibus, que até a
primeira metade de junho de 2019 era R$3.30,
sofreu um aumento de 10%, mas o salário de
Suzana se manteve em R$1386.00 deste mesmo
período para cá. No mês de setembro de 2019, ela
trabalhou por 24 dias. Com base nisso responda:
(a) Quanto Suzana teria gastado em setembro com
o transporte sem o aumento citado? Que
porcentagem do salário esse valor representaria?
(b) Quanto ela realmente gastou? Que
porcentagem do salário esse valor representa?
(c) Quantos reais ela gastou a mais?

Fonte: elaborado pelos autores com base em Brasil (2017)

Desta forma, é importante que os alunos consigam associar o percentual com
o âmbito fracionário e o decimal ao realizarem conversões matemáticas em ambos os
“lados”, o que traz um enredamento de conteúdos matemáticos (frações, números
decimais, regra de três e porcentagem). Se expandíssemos tal planejamento para
uma sequência didática, abriríamos, também, uma miscelânea de tendências e
ferramentas metodológicas a serem explanadas, o que representaria uma
contribuição para a dinâmica das aulas pelo afastamento da monotonia e aproximação
do interesse estudantil na explanação do conteúdo por diversos pontos de vista. Vale
mencionar, também, que tal abordagem pode contar com ferramentas da realidade do
aluno de modo a maximizar a acessibilidade ao conhecimento.
4. Descrição e Busca de Análise Parcial dos Dados
A atividade mencionada, destinada ao 7º ano do Ensino Fundamental, será
introduzida por meio da difusão de indagações dirigidas aos participantes, referentes
ao aumento da tarifa do transporte público local, suas circunstâncias e o possível
impacto por ela gerado. É provável que ao menos alguns dos presentes estarão
cientes da ocorrência pautada e que seu efeito varia conforme a frequência de
utilização do serviço mencionado e a renda mensal dos sujeitos que o usufruem. Tal
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momento também contará com a projeção da parte inicial da reportagem “Passagem
de ônibus sofre reajuste de 10% em XXXXXXX” para demonstrar a veracidade do
contexto discutido.
A segunda etapa da aula partirá da fragmentação da turma em grupos de 5 a 6
integrantes. Haverá a projeção do problema apresentado e a distribuição de sua
versão impressa para cada participante. Após a leitura individualizada do enunciado,
estimularemos os alunos e os seus grupos a apresentarem as possíveis dúvidas
acerca da escrita do mesmo. Vale frisar que, neste contexto, os estudantes com
deficiência visual podem contar com a utilização de podcasts para o contato com o
problema, que podem ser ouvidos de modo particular e concomitante a leitura
silenciosa dos demais. Tal ferramenta, por ser acessível e intuitiva, pode maximizar a
articulação da sua interatividade com a atividade e com os demais alunos se
comparada a utilização da atividade em braile. Ademais, embora este alfabeto seja
mais comum entre estas pessoas (com pouquíssima ou nenhuma visão), é provável
que o cenário escolar analisado e os docentes não contem com todos os recursos
financeiros e instrutivos para a elaboração e a aplicação desta conjectura no cerne
tratado. Outro fator importante diz respeito a possibilidade de se apropriar deste
recurso para direcionar a atividade para todos, o que maximizaria a inclusão da MRP.
Neste período, é recomendável transitar entre os grupos e indagá-los, pela
fundamentação na heurística de Pólya, acerca das coerências das suas ações, bem
como dos motivos de sua adoção. Como o novo preço da passagem não estava
explícito na atividade, os alunos, ao calculá-lo num primeiro momento, tendem a
chegar, de modo correto, ao valor de R$ 3.63. Contudo, por conta da baixa circulação
das moedas de um centavo, os passageiros geralmente pagam R$ 3.65 (de modo
tradicional, isto é, com “dinheiro vivo”) e não recebem os dois centavos de troco, o que
deve gerar uma discussão sobre o assunto. Todavia, é possível que alguns dos
participantes mencionem a possibilidade do pagamento via cartão, importante para
quem depende diariamente deste tipo de locomoção. Assim, a continuidade da
atividade ocorreria por meio da quantia inicial encontrada.
É provável que, com pouco mais de meia hora de aula, os grupos tenham
“finalizado” as tarefas em meio às sucessivas discussões. Será solicitado, então, que
um membro de cada um deles se dirija ao quadro negro para transcrever as
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resoluções empregadas, conforme trazido pelo quinto passo levantado por Onuchic
(2013). Após esta etapa, torna-se perceptível se os mesmos critérios foram
abrangidos, ou não, por ambas as equipes, especialmente no que tange a explicitação
da “regra de três” simples. Espera-se que os estudantes, ao serem questionados
acerca da coerência das soluções apresentadas, salientem a proporcionalidade direta
entre o percentual e a quantia em dinheiro (referente ao preço da tarifa do ônibus e ao
salário da cidadã analisada), razão pela qual o método obteria êxito.
Face a isto, a sistematização do conteúdo, no tocante ao cálculo percentual,
abrangerá a porcentagem como uma razão de denominador 100 constituída de uma
proporção retilínea e direta com as grandezas existentes. Assim, o cálculo percentual
deve levar em conta a sincronia das grandezas integrais e parciais envolvidas (quanto
a unidade de medida e a disposição escrita) e a percentagem total e parcial (na
respectiva ordenação associativa). Vale ressaltar que tal conclusão se dará pelo
protagonismo estudantil e não pela mera exposição desta conceituação.
Quanto às reflexões acerca dos resultados obtidos, temos que ela nos conduz
a diversos olhares acerca da prática docente que, como tal, manifesta seu
inacabamento que transcende a cronologia da sua aplicação. Neste caso, o feedback
e os apontamentos estudantis são de suma importância para a expansão e o
aprimoramento do emprego da MRP.
A aula em discussão corrobora as potencialidades da utilização desta
metodologia no ensino do conteúdo destacado, dadas as inúmeras ramificações
passíveis de serem exploradas tendo por base o público-alvo e a contextualização da
realidade que o circunda. Em outras palavras, esta atividade dificilmente surtirá o
efeito construtivista e interativo esperado dado um grupo de participantes com o
cotidiano significativamente distinto daquele explorado. Entretanto, a porcentagem,
assim como grande parte dos conteúdos matemáticos, possui inúmeras aplicações e
elas devem ser levadas em consideração de acordo com o nível de abrangência das
ramificações deste conteúdo e com os estudantes em questão. Portanto, a
metodologia supracitada suplanta a elaboração de uma situação-problema e esta, por
sua vez, necessita literalmente de uma problematização concreta em detrimento de
ser pensada e tratada como um paradigma munido de ideias sistematicamente
enraizadas.
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Isto remonta a importância de o professor não só deter o saber de um conteúdo
e de seu processo de ensino, mas principalmente de conhecer os seus alunos para
auxiliá-los na construção ativa, crítica e reflexiva do seu conhecimento e das
configurações cotidianas a ele relacionadas. Ademais, torna-se perceptível que a
Matemática necessita de uma explanação oral em sala de aula, haja vista que, embora
as resoluções grupais possam ser semelhantes, as discussões dos procedimentos
palpados necessitam de aprofundamentos com maior contundência. Em futuras
ocasiões, com alunos do 7º ano, tais conjecturas raramente estarão sistematizadas,
daí a importância da explicitação da etapa de apresentação e debate de soluções,
explanada por Onuchic (2013) como sendo o sétimo item da MRP.
Isto posto, embora haja situações em que as etapas empregadas tendem a se
mostrar significativamente condizentes com sua roteirização, não há pressupostos de
que tudo deva ocorrer sempre conforme o planejado. A essência de uma aula goza
de uma predominância pautada no ato em detrimento da sabedoria elaboradora, uma
vez que “A virtude de nossa inteligência está menos em saber, do que em fazer”
(RANCIÈRE, 2002, p. 74). Outrossim, a improvisação, descrita por Rancière (2002, p.
74) como “o exercício pelo qual o ser humano se conhece e se confirma em sua
natureza de ser razoável [...]”, frente aos mais distintos imprevistos que possam
acontecer pode ser delineada como uma espontânea e valiosa ferramenta capaz de
fazer de algo inesperado uma oportunidade de enriquecimento da aula por intermédio
da adoção de um “caminho” não antes pensado.
Por fim, o uso da MRP certamente seria eficaz, também, em Ambientes Virtuais
de Aprendizagem, especialmente se tal atividade fosse aplicada no ano de 2020, uma
vez que o seu contexto, sobretudo no que diz respeito a pandemia de Covid-19,
fornece uma nitidez ainda maior da importância das Tecnologias Digitais para a
educação. Assim, a utilização dos podcasts, por exemplo, como recurso explicitador
da problemática favoreceria a concentração e o empenho estudantil em um momento
de incertezas e, ao mesmo tempo, de adaptações onde todos, na medida do possível,
buscam se reinventar. Assim, a flexibilidade aplicacional da MRP constitui-se como
um agente contribuinte para a lapidação da criatividade estudantil tanto na maneira
de aprender como na enfatização do seu protagonismo frente à situação em pauta.
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5. Considerações Finais
Esse trabalho, no período de submissão, encontra-se em fase de
desenvolvimento. Portanto apresenta-se os resultados parciais da busca pela
compreensão e análise do processo de ensino-aprendizagem da Matemática, num
entendimento acerca das ramificações da MRP no que tange a porcentagem e em
meio a apropriação do podcast. Não obstante está sua relevância para a difusão do
protagonismo e da afeição estudantil em aprender os conteúdos desta disciplina,
contrapondo-se a frequente aversão aos mesmos geralmente aflorada desde as
séries iniciais do Ensino Fundamental.
Por analogia ao cerne desta aula, foi possível identificar a relevância da
apresentação dos conhecimentos matemáticos de maneira significativa e, ao mesmo
tempo, desafiadora. É fundamental que o aluno enxergue a presença e a importância
desta disciplina no mundo mas, ao apresentar somente algoritmos e fórmulas sem
que haja uma situação-problema proximal, ele não é induzido a pensar e sua
resolução passa a não fazer sentido, bem como a servir de alimento para a falsa
impressão de inutilidade da disciplina em sua realidade.
Entretanto, nota-se na maior parte dos contextos que a MRP é pouco difundida
em sala de aula por conta das carências relacionadas à apropriação docente dos seus
pressupostos e da sua valoração na construção ativa de conceitos matemáticos.
Assim, a abordagem dessa temática esclareceu a necessidade da reinvenção na
busca constante em aprimorar conhecimentos e da compreensão que o empenho do
aluno nas tarefas é também ligado ao modo com que as aulas são elaboradas. É
preciso considerar, também, as peculiaridades do contexto que circunda cada grupo
de estudantes de modo a maximizar a flexibilização do emprego metodológico.
Neste sentido, lançou-se mão de uma vertente de contextualização que liga o
conhecimento percentual a realidade atual. Tal caminho, assim como a historicização
e o enredamento são explicitados por Miguel (2005) como teses fundamentais nas
reflexões acerca da formação conceitual da Matemática. Então, dado o caráter da
MRP, seu potencial pode ser explanado, também, mediante a tais conjecturas ao
trazer problemas históricos e/ou com alusões multidisciplinares cujas apropriações
também podem contar com ferramentas da Tecnologia Digital que, a exemplo do
podcast, promovam a confecção e a divulgação da problemática e estimulam a
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concentração e a interação, tanto no âmbito presencial como em Ambientes Virtuais
de Aprendizagem. Deste modo, a elucidação deste estudo revela que a MRP pode
ser adotada por intermédio da predominância de uma ou mais perspectivas como as
enfatizadas. Cada uma destas traz em suas entrelinhas um cerne situacional e
cronológico que fundamenta a diretriz do seu enfoque, mas é uníssono que todas
enfatizam o valor da problematização para esta disciplina que, analogamente, pode
ser estendido para o panorama vital.
Sobre a hipótese de aprimorar este trabalho, é considerada a viabilidade da
aplicação da atividade levantada desde que, num primeiro momento, em oficinas e
práticas no âmbito da formação docente. Neste contexto, é prudente a ampliação
metodológica e instrumental desta investigação pela implementação de formulários
docs cujos questionamentos avaliem a acessibilidade, o conhecimento e a
apropriação do público-alvo quanto à MRP e aos recursos tecnológicos oriundos da
internet para fins educacionais, com ênfase no podcast. Já o feedback também pode
ser explorado por outro questionário ou por discussões em videoconferência acerca
do aprendizado constatado e de possíveis redirecionamentos para as perspectivas de
implementações em sala de aula.
Por fim, no intuito de expandir o estudo da MRP como um agente contribuinte
para a melhoria da Educação Matemática, compreende-se que esta pesquisa poderá
ter uma relevância ainda maior para a continuidade da formação dos seus
pesquisadores mediante a implementação de novos recursos em função de outros
conteúdos e contextos investigados visando fomentar o norte da problematização que
protagoniza a manipulação estudantil do conhecimento matemático.
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Resumo
Este artigo tem o objetivo de apresentar o Produto Educacional que será fruto de uma
dissertação de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática. Partindo da questão
problema da pesquisa: “Quais são os meios e ferramentas disponíveis para nortear
os professores de matemática com alunos surdos no ensino superior para garantir a
aprendizagem matemática?”, busca-se nesse trabalho apresentar a expectativa de
contribuir com a perspectiva inclusiva no ensino superior. Esta pesquisa terá como
foco organizar um acervo digital, publicizado na forma de site destinado a professores
de matemática do ensino superior e foi motivada pelo crescente número de estudantes
surdos incluídos no ensino superior, como pode ser percebido no seio da UFRRJ
inclusive. Nesse ambiente, apresentar-se-ão os mais variados recursos que poderão
contribuir com a atuação docente desses professores junto a alunos surdos. A ideia é
organizar um ambiente que proporcione aos professores um local onde possa tirar
dúvidas, amadurecer ideias e compartilhar suas experiências, promovendo a
interação entre eles. A escolha por esse produto ocorreu por diferentes fatores, dos
quais pode-se ressaltar o fato do grande envolvimento da sociedade, nos dias atuais,
com as tecnologias de informação. Outro fato que foi levado em consideração é o
dinamismo, a capacidade criativa e o alcance que um site oportuniza.
Palavras-chave: Educação Matemática Inclusiva; Educação de Surdos; Inclusão no
Ensino Superior.
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Abstract
This article aims to present the Educational Product that will be the result of a
Professional Master's thesis in Mathematics Teaching. Starting from the research
problem question: "What are the means and tools available to guide mathematics
teachers with deaf students in higher education to ensure mathematics learning?"
University education. This research will focus on organizing a digital collection,
published in the form of a website aimed at higher education mathematics teachers
and was motivated by the growing number of deaf students included in higher
education, as can be seen within the UFRRJ inclusive. In this environment, the most
varied resources that contribute to the teaching activities of teachers with deaf students
will be presented. The idea is to organize an environment that provides teachers with
a place to ask questions, develop ideas and share their experiences, promoting
interaction between them. The choice for this product is due to different factors, from
which we can highlight the fact that society has a great deal of involvement today with
information technologies. Another fact that was taken into account is the dynamism,
creative capacity and reach that a website offers.
Key words: Inclusive Mathematics Education; Deaf Education; Inclusion in Higher
Education.

1. Introdução

A educação tem uma função importante em promover o conhecimento, as
habilidades e as competências cruciais para se desenvolver na sociedade. No
entanto, atualmente há grandes barreiras enfrentadas acerca da educação no Brasil
e não é diferente quando se fala de Educação Inclusiva do aluno surdo no ensino
superior.
Somente em 1993, um projeto de Lei iniciou uma grande ação de legalização e
regulamentação em esfera federal da Língua Brasileira de Sinais (Libras), que resultou
na criação da Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, reconhecendo a Libras como meio
legal de comunicação e expressão, e que foi regulamenta pelo Decreto nº 5.626, de
22 de dezembro de 2005.Nesse decreto, há importantes contribuições referentes à
educação, mas ao analisar, é possível perceber que toda essa mudança legal é
recente. É, portanto, notório que a prática inclusiva no ensino é tema relativamente
recente e importante no âmbito educacional.
Além disso, a Lei de diretrizes e base (LDB) estabelece que a educação básica
deve ser inclusiva. Em seu art. 4º, que aborda sobre o dever do Estado com educação
escolar pública, encontra-se como uma de suas garantias, no inciso III:
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O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades,
preferencialmente na rede regular de ensino. (BRASIL, 1996).

Ou seja, o documento que norteia a educação no Brasil, a LDB, tem como
objetivo proporcionar o desenvolvimento pleno do educando e de suas habilidades.
Mas, e a educação superior? Quem garante o acesso e pleno desenvolvimento no
ensino superior para alunos surdos, mais especificamente ainda, em relação aos
estudos em disciplinas de matemática? Pautado nesses argumentos, torna-se
pertinente buscar métodos de inclusão voltados para o Ensino Superior na área de
matemática que auxilie os professores nesse processo. Desta forma, espera-se que
não somente o acesso à universidade seja garantido aos alunos surdos, mas também
o suporte para a permanência e conclusão do curso superior. Com essa perspectiva
inclusiva no ensino superior, neste trabalho nos propomos a organizar um site, como
produto educacional, destinado aos professores de matemática do ensino superior,
no qual apresentar-se-ão os recursos que contribuam com a formação docente desses
professores, além de pesquisas realizadas na área, relatos de experiências e tudo que
possa contribuir para com o conforto e segurança desses professores em atuar junto
a estes alunos.
Ademais, esse ambiente virtual auxiliará os professores e beneficiará também
os alunos, seus familiares e todos aqueles que possuam interesse em uma educação
matemática mais inclusiva para os não ouvintes. Outro ponto positivo é a sua
construção ao longo do tempo: um site não é uma ferramenta estática ele sempre
pode ser atualizado no decorrer do tempo, acrescentando assim atualizações sobre a
educação inclusiva sendo, portanto, uma ferramenta versátil e dinâmica.

Objetivos

O objetivo geral dessa pesquisa é organizar um acervo contando com recursos
e relatos de pesquisas realizadas na área de educação matemática superior de
surdos. Partindo desse objetivo geral, tem-se os seguintes objetivos específicos:
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levantar informações teóricos relevantes em pesquisas acadêmicas que
versem sobre a temática inclusão no ensino de Matemática em nível
superior do aluno surdo;



buscar ferramentas atuais, como vídeos, materiais concretos e/ou
digitais, recursos tecnológicos etc. que auxiliem o professor de
matemática com alunos surdos em suas turmas;



contribuir com o ensino e aprendizagem de matemática inclusiva no
ensino superior a partir do compartilhamento público de um site
contendo um acervo de recursos e relatos de pesquisas realizadas na
área de educação superior matemática de surdos, que poderá ser
acessado por docentes da área;



promover a interlocução e a troca de experiências de docentes da área
de matemática em nível superior que já tenham tido experiências com
alunos surdos ou que tenham interesse na área.

2. Educação Inclusiva e o Ensino Superior

Os resultados do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), apontaram 45.606.048 milhões de pessoas que
declararam ter pelo menos uma das deficiências permanente: visual, auditiva e
motora, de acordo com o seu grau de severidade, e, também, mental ou intelectual.,
correspondendo a 23,9% da população brasileira (IBGE, 2010; p.73).
Desse censo, pode-se notar que existe uma diferença significante em relação
ao nível de instrução das pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas
em comparação com aquelas sem alguma dessas deficiências.
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Gráfico 1 - Distribuição percentual da população de 15 anos ou mais de idade, por existência
de pelo menos uma das deficiências investigadas a nível de instrução – Brasil – 2010

Fonte 1 - IBGE, 2010, p. 82, Censo Demográfico

O percentual de alunos que acessa o ensino superior, concluindo-o ou não,
entre os que têm deficiência é da ordem de 24,4%, enquanto para os que não
apresentam deficiências é de 40,1%. Além disso, o índice de pessoas sem instrução
ou com fundamental incompleto é consideravelmente maior entre as pessoas com
deficiência do que entre as sem: cerca de 60% a mais entre deficientes do que entre
os outros. Observou-se ainda que há diferença percentual no ensino superior
completo: 6,7% para a população de 15 anos ou mais com deficiência e 10,4% para
a população sem deficiência.

3. Produto Educacional: ambiente virtual de Educação Inclusiva Matemática
para surdos.

Considerando-se que a Educação Matemática Inclusiva é apontada como
necessidade nos dias atuais e que é preciso trabalhar os conceitos de Educação
Inclusiva com um maior grau de aprofundamento, e tendo em vista ainda a difusão de
equipamentos tecnológicos, como notebooks e smartphones entre as diversas
camadas da população brasileira; esta pesquisa irá reunir atividades, artigos, vídeos
e outros recursos didáticos, já existentes na rede Internet, para que sejam
disponibilizados em um único site denominado “Educação Matemática Inclusiva para
alunos surdos” (https://espacomatematicainclusiva.wordpress.com/).
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A construção do site, conta com a utilização de uma plataforma de construção
e hospedagem de sites gratuita, denominada WordPress, cujo endereço eletrônico é
https://wordpress.com/. O ambiente é de fácil manuseio e são gratuitas, tanto a sua
utilização, quanto a hospedagem do site após a sua publicação. A plataforma é
acessível a todos os interessados em construção de blog, site e páginas virtuais, sem
a necessidade de se ter uma formação específica para tal ou ainda sem precisar ter
maior experiência na área. Não é preciso ser um programador de dados para manejar
o ambiente. Graças a esse fator, será possível elaborar um produto final que atenda
às demandas da pesquisa e considere as necessidades dos professores e dos alunos.
Outra particularidade, é que a visualização e a interação com o site podem se
dar também através de dispositivos móveis, como tablets e smartphones. A facilidade
de manuseio e a gratuidade foram aspectos preponderantes no processo de escolha
da Plataforma WordPress.
Figura 1: Layout de apresentação do site

Fonte: Autor, 2021.

Desta forma, pode-se continuar a alimentar o endereço eletrônico com novas
informações e ideias, mantendo o site em funcionamento constante. Pretende-se
nesse site, sugerir ferramentas, atividades, leitura de artigos e eventos de relevância
que possam ser utilizadas para fins de ensino aprendizagem de matemática em nível
superior, de forma que, quando o professor tenha acesso a essa ferramenta possa vir
a construir uma aula de matemática que esteja apta a receber e acolher seus alunos
surdos.
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4. Considerações Finais

As questões abordadas nesse trabalho partiram do desejo de discutir e
contribuir para o ensino e inclusão de alunos com deficiência auditiva no ensino
superior, especificamente em disciplinas de matemática. Todavia, para que isso
ocorra é imprescindível seguir tornando a inclusão no ensino superior assunto em
debate constante em meio acadêmico, e é isso que se espera obter com os resultados
dessa pesquisa, a partir da publicização dessa importante temática e da oferta de
recursos, pesquisas e interlocução específicas na área.
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Resumo
Este Relato de Experiência constitui a prática de uma sequência de atividades que
envolve conhecimentos e aplicação de conceitos da Trigonometria em uma escola do
campo no interior de Mato Grosso do Sul. Com o principal objetivo alinhado à
Competência Específica 3 da BNCC, essas atividades são baseadas na proposta de
metodologia da Modelagem Matemática aplicadas para desenvolver no estudante a
capacidade de interpretar e agir numa situação real e social estruturada
matematicamente. Essas atividades foram divididas em três etapas: coleta dos dados
com base em três situações-problema; resolução dos problemas; e, avaliação pela
confecção dos cartazes e relatório. Foi de grande importância a escolha dessa
metodologia pois, favoreceu o desenvolvimento de cidadãos críticos, participativos e
conscientes para aprendizagem matemática.
Palavras-chave: Trigonometria; Sequência de atividades; Modelagem Matemática;
Situações-problema.

1. Introdução
A sequência de atividades intitulada “Modelando a Trigonometria” visa
apresentar a prática de estudantes do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual
Paulo Eduardo de Souza Firmo, situada na zona rural de Sidrolândia/MS. A Escola
Estadual Paulo Eduardo de Souza Firmo é constituída por estudantes entre 14 e 60
anos de idade para o Ensino Médio e EJA – Ensino Fundamental, oriundos do Grande
Assentamento Eldorado I e II e região: sítios, chácaras e fazendas vizinhas, formados
por famílias de trabalhadores rurais, que desenvolvem suas atividades de geração de
renda na agricultura familiar. Por se tratar de uma escola do campo, todos os
estudantes se deslocam para escola pelo transporte escolar.

61

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: FORMAÇÃO, PRÁTICAS E INCLUSÃO – V.2 – Resiane Paula da Silveira

A Escola desenvolve suas atividades em prédios da antiga Fazenda Eldorado,
adaptadas em salas de aula para atender a demanda escolar. Por este motivo, não
possui quadra esportiva, biblioteca e laboratórios, buscando sempre enfrentar as
dificuldades encontradas acreditando na construção de uma escola nova. Mesmo com
tantas problemáticas, a escola tem a missão de assegurar um ensino de qualidade
com foco no estudante, no ensino, na sua aprendizagem e no educar para a vida,
buscando ensinar o saber ser, saber fazer e saber viver em sociedade como forma de
desenvolver o aprendizado contrapondo à exclusividade do saber reproduzir.
Foi nesse intuito que surgiu a expectativa de levar os estudantes a
compreenderem o verdadeiro significado de aprender determinados conceitos e
aplicações da matemática, explorando os espaços físicos nos arredores da escola.
Colocar essa ideia em prática me levou a enfatizar tópicos importantes da
trigonometria, que seriam necessários rever para melhor compreensão dos assuntos
a serem trabalhados posteriormente e também diagnosticar algumas falhas ou
lacunas no aprendizado retomando, se necessárias, com atividades de reforço.
Para que cada etapa fosse cumprida com êxito, consideramos a Modelagem
Matemática como alternativa de estratégia de ensino e aprendizagem, pois é uma
linha que levou a ter um olhar diferenciado em relação à disciplina. “A modelagem
matemática consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas
matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”.
(BASSANEZI, 2002, P. 16)
No entanto, uma revisão sobre o que já tinha sido explorado sobre o assunto
foi importante, pois se percebeu o aprendizado pelos questionamentos e
direcionamentos executados com êxito pelo professor com seus estudantes,
facilitando a sequência do conteúdo enfatizando, em determinados tópicos, a
aplicação do assunto tratado prevendo uma possível prática com as turmas, pois
identificamos em vários pontos aos arredores da escola, espaços a serem explorados
que facilitariam a prática da trigonometria.

2. Planejamento e Desenvolvimento
Tendo como principais objetivos: permitir a visão da prática e a relação que
esses conhecimentos trigonométricos estabelecem com as situações reais do
cotidiano e, resolver e interpretar os modelos matemáticos na linguagem do mundo
real, o trabalho foi dividido em três etapas. O primeiro contato com o conteúdo inicia
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na fase final do 1º ano, no ano anterior, e prossegue com os mesmos estudantes
egressos no 2º ano.
De acordo com Referencial Curricular orientado pela Secretaria de Estado de
Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS-2018), o conteúdo a que se refere este
projeto está distribuído em: Trigonometria no Triângulo – 4º bimestre do 1º ano E. M.
e Resolução de Triângulos e Sistema Trigonométrico – 1º bimestre do 2º ano E. M..
Seguindo este roteiro, ao final do primeiro bimestre nos 2ºs Anos, os estudantes já
conhecem sobre o assunto, ficando praticável todo conteúdo sobre trigonometria,
como estratégia para melhor assimilação.
Mesmo após a publicação do Currículo de Referência do Ensino Médio de MS
alinhado à BNCC, que no momento encontra-se disponível para análise, este
componente curricular perpassará pelo Ensino Médio baseado na seguinte
competência:
Competência Específica 3 - Utilizar estratégias, conceitos,
definições e procedimentos matemáticos para interpretar,
construir modelos e resolver problemas em diversos contextos,
analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das
soluções propostas, de modo a construir argumentação
consistente. (BRASIL, 2017)
Essa competência específica nos faz acreditar que, mesmo em trâmite para
publicação, a necessidade de o professor estar se atualizando num processo de
formação contínuo permite buscar alternativas para aprendizagens essenciais dos
estudantes ao longo das etapas da Educação Básica. Contudo, após assimilação do
conteúdo por meio de resolução de situações-problema, os mesmos foram orientados
para providenciarem alguns materiais para confecção do teodolito. Cabe destacar aqui
que, quando possuímos vínculo com a escola, a convivência com nossos jovens se
torna rotineira, nos favorecendo conhecer com mais facilidade o nível de aprendizado,
em cada período, do conteúdo ensinado e a necessidade de dar sequência ou rever
determinados conceitos e/ou aplicações para a aprendizagem significativa.
Inicialmente, o primeiro contato com o conteúdo (para muitos) foi reconhecer (ou
conhecer) os triângulos, suas principais características, sua classificação, elementos,
semelhanças e, especificamente o triângulo retângulo, por meio de aulas expositivas.
Nele, pudemos aprofundar no assunto explorando as relações métricas e as razões
trigonométricas, utilizando o conhecimento geométrico para realizar a leitura a
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modelar e resolver problemas que envolvem situações e contextos em que
associamos a ideia de triângulos retângulos, para aplicação das respectivas regras.
Já no 2º Ano do E. M. continuamos o trabalho didático, primeiramente revendo
conceitos, regras e aplicações, instante em que os mesmos demonstraram
conhecimento retomando pontos importantes do conteúdo por questionamentos e
direcionamentos, favorecendo ao professor dar continuidade sem restrições no
aprendizado inicial.
Utilizando da mesma metodologia de trabalho, continuamos a explanação do
tema, agora aplicando os conceitos trigonométricos em triângulos quaisquer (que não
fosse retângulo), inscrito em uma circunferência, para concluir as fórmulas que
expressam as leis do seno e do cosseno, juntamente com exploração de situaçõesproblema que favorecessem uma melhor compreensão da aplicação dessas fórmulas.
Resolvendo atividades propostas no decorrer do bimestre para melhor
assimilação do conteúdo fui percebendo uma proximidade da prática desse conteúdo,
pois até então só ficava na expectativa. Com isso, por meio das avaliações escritas,
os estudantes foram apresentando dedicação e compromisso no aprendizado tendo
bons resultados expressando suas potencialidades, motivando de forma recíproca a
continuação desse componente numa prática fora da sala de aula.
Essa motivação nos direciona à segunda etapa dessa sequência que consiste
em colocar em prática todo conhecimento adquirido no decorrer das aulas em sala.
Os estudantes foram orientados a providenciarem alguns materiais 6 para confecção
de um teodolito (instrumento para medir ângulos), ao qual, de acordo com orientações
do livro didático Novo Olhar de Joamir Souza, puderam estruturar o instrumento sob
supervisão do professor.
A orientação dada pelo professor foi a seguinte:

6

Como descrito anteriormente, os materiais necessários são um copo plástico com tampa, um arame e um canudo
de 15 cm cada, uma placa de papelão recortada 20 cm x 20 cm, e, molde de transferidor 360º (providenciado como
cópia pelo professor).
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Professor: – Com auxílio de um alicate, pegue o arame, fure e atravesse o copo,
próximo a sua borda e de modo que arame passe pelo centro da boca do copo. Tampe
o copo e fixe o canudo paralelamente ao arame, na extremidade oposta à tampa. O
canudo será a mira do teodolito. Recorte e cole o molde do transferidor no papelão e,
com o copo fechado, fixe a tampa no centro do transferidor, permitindo que o

instrumento gire.
Imagem 1 e 2 – Estudantes reproduzindo o teodolito

Imagem 3 – Teodolito confeccionado

Para que pudéssemos iniciar esta atividade cada turma foi dividida em dois
grupos cada, delegando assim compromissos a cada integrante, proporcionando
interação, compartilhamento de ideias e ideais. Após a confecção do instrumento, ao
final da aula destinada para tal atividade, os mesmos foram comunicados para
trazerem a escola, no dia seguinte, equipamentos de proteção, como: guarda-sol,
chapéu, boné, bota ou botina, protetor solar e garrafinhas para armazenar água, pois
o nosso destino seria uma lagoa distante uns 300 metros da escola.
Estudante 1: – Mas professor, como a gente vai usar este instrumento?
Questionamento não só de um, mas da maioria dos estudantes, já ansiosos
pela aula, na expectativa de nos retirarmos da escola a caminho da lagoa, nesta
atividade extraclasse.
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No dia seguinte, com a colaboração de outros professores em disponibilizarem
suas aulas, após o intervalo, nos reunimos em frente à escola para as devidas
orientações.
Professor: – A partir de agora cada grupo irá se responsabilizar em fazer as
anotações necessárias para conclusão da atividade e posterior avaliação. Observem
o ambiente, e principalmente o local ao qual iremos explorar. Iremos levar uma mesa
para apoio, ao qual cada menino levará por um tempo, revezando assim que achar
necessário. Ok?
Estudante 2: – Ainda bem que é leve. Mas vale a pena, professor, por uma aula
fora da sala. (Risos).
Ao chegarmos ao local, todos ficaram maravilhados com o ambiente,
perguntando se “as pessoas tomam banho ali? ”. Logo o professor interveio propondo
uma situação-problema:
Situação-problema 1:
Professor: – Neste local, muitas famílias se deslocam para lazer, passando um
dia no final de semana se refrescando e se divertindo. Mas, como sabemos, todo lugar
que tem água é perigoso para crianças e/ou pessoas que não sabem nadar. Pensando
nisto, algumas pessoas se comprometeram em demarcar um espaço seguro para que
todos possam se divertir sem medo. Pretendem esticar uma corda de proteção para
sinalizar o espaço. Daí surgiu a dúvida! Como fazer esta medição sem precisar nadar
de uma margem a outra, tendo risco de perder a trena ou fita métrica na água?
De imediato um estudante afirmou:
Estudante 3: – Como estamos estudando trigonometria é só fixarmos três
pontos para visualizar um triângulo.
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Imagens 4 a 7 – Estudantes coletando dados e fazendo as anotações para posterior
atividade; na lagoa, conhecida como “roda d’água da sede
Eldorado”.

Professor: – Agora que todos entenderam, vamos fazer as anotações. Vou ficar
junto à mesa como ponto fixo, representando um vértice do triângulo. Nesta mesma
margem, três de vocês representam outro ponto fixo simbolizando o segundo vértice
para medirmos este comprimento com a trena. Na margem oposta vão outros três
para representar o terceiro vértice em que corresponderá à distância do primeiro ponto
fixo ao terceiro – comprimento da corda. Em ambos os vértices colocamos alguns
objetos como pedra ou vara simbolizando estacas, para não perdermos os pontos
fixos. Na mesa, irei apoiar o teodolito e um integrante de cada grupo irá medir o ângulo
de visão referente à margem oposta e ao outro ponto na mesma margem.
Com receio de não saberem usar o instrumento, um estudante se disponibilizou
para tal com muita dúvida.
Estudante 4: – Professor, não sei como fazer isso. O senhor me ajuda?
Como era a primeira vez o professor explicou, compreendendo com muita

facilidade, encorajando outros colegas a conferirem. Foram anotados a medida do
comprimento dos dois pontos da mesma margem, os ângulos de visão de um ponto
da margem a margem oposta e do outro ponto da mesma margem a margem oposta.
Tendo assim a medida de dois ângulos e uma medida de comprimento.
Ao concluir a coleta de dados foi questionado:
Professor: – Com essas informações que conseguimos vocês irão utilizar que
regra de cálculo para solucionar o problema?
Estudante 5: – Teorema de Pitágoras, por que conseguimos visualizar um
triângulo.
Estudante 6: – Claro não! Teorema de Pitágoras usamos quando temos
triângulo retângulo; como que você pode confirmar que o que nós fizemos formou um
triângulo retângulo? Nesse caso é a lei do seno. Temos dois ângulos e uma medida!
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Essa discussão continuou enquanto nos retornávamos para proximidades da
escola onde situa uma caixa d’água e uma torre. Aos arredores da escola residem
famílias que utilizam meios alternativos para abastecimento de água e acesso à
internet. Nesse intuito, propomos as seguintes situações-problema:
Situação-problema 2:
Professor: – Aqui na sede, como veem, tem esta caixa d’água que está
desativada, e a comunidade pretende reativar, mas precisam trocar estes
encanamentos exposto que estão desgastados pelo tempo. Eles querem saber
quantos metros de canos precisam providenciar, para não haver sobra desnecessária
ou falta, para a devida troca, sabendo que o diâmetro dos mesmos (cano de entrada
e saída) tem as mesmas dimensões?

Imagens 8 e 9 – Próximos à escola, coletando dados referentes ao encanamento
da caixa d’água para solucionar o problema.

Proposta a situação, logo afirmaram que tínhamos que posicionar a mesa num
ponto fixo para medir a distância (comprimento) da base da caixa referente aos canos
de entrada e saída, sendo que, um tinha a base na lateral da caixa e outro abaixo da
caixa, respectivamente, ressaltando o professor.
Estudante 6: – Mas aqui nós temos que usar o teodolito virado, por que o cano
está na posição vertical. Lá na lagoa ficou em pé por que os ângulos de visão eram
na horizontal.

68

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: FORMAÇÃO, PRÁTICAS E INCLUSÃO – V.2 – Resiane Paula da Silveira

Percebendo a facilidade em compreender esta análise, os próprios estudantes
foram independentes para as devidas medições. Em seguida, nos direcionamos a
torre, ao lado da caixa d’água, com a seguinte situação:
Situação-problema 3:
Professor: – Como vocês já devem ter essa informação, em nosso estado
temos inúmeras ocorrências de descargas elétricas causadas por raio, tanto que, em
Sidrolândia foram registrados vários casos em 2017. Com esta preocupação os
moradores da sede pretendem, também, instalar um para-raios nesta torre, para
segurança dos moradores e da comunidade escolar. Para isso precisam fazer um
levantamento de quantos irão arrecadar para providenciar os materiais. Além dos
equipamentos precisam saber quantos metros de fio, no mínimo, necessitam
comprar?
Estudante 7: – Vamos fazer a mesma coisa que fizemos na caixa. Professor,
ficar mais fácil medir primeiro a distância da base da torre ao nosso ponto de
referência (fixo) para arredondar a medida.
Mais uma vez, fizeram tudo de forma independente fazendo os devidos
registros.

Imagens 10 e 11 – Ao final da segunda etapa fazendo as medições na torre local.

Finalizando esta etapa, retornamos ao ambiente escolar para as devidas
orientações.
Professor: – Agora que vocês têm todas as informações necessárias, cada
grupo irá se organizar para solucionar cada problema. No decorrer da semana vão
conversando, esclarecendo dúvidas uns com os outros ou com professor se achar
necessário, e planejando todas as informações para reproduzi-las num cartaz. Além
dessa atividade, cada um, individualmente, irá escrever um relatório sobre a aula.
Como estamos no início da semana, vocês terão quatro dias para esta conclusão.
Com estas atividades iniciamos o processo de assimilação (que é contínuo) e
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interpretação e validação dos resultados, características que configuram as fases da
modelagem matemática.
Percebe-se que tornar o ensino da Matemática mais significativo para os
alunos, trabalhar com aquilo que acreditamos ser de seus interesses e que vai ao
encontro de suas necessidades, pode oferecer outras possibilidades para o trabalho
em sala de aula. Na escola, a matemática é uma disciplina temida e muitas vezes é
tratada pelos alunos como algo sem importância, pois muitas vezes o que eles
vivenciam em suas vidas fora da escola tem poucas relações com o que é discutido
na sala de aula.
3. Avaliação e apontamentos finais

A prática docente do professor de matemática é comprometida pela
necessidade de agir cotidianamente com uma rotina na sala com atividades
direcionadas que leve o aluno a refletir e assimilar todo conhecimento que é
compartilhado. Preparar as aulas por um planejamento, preparar e organizar material
didático como recursos para ensinar, são atividades que constrói o dia a dia do
professor que se preocupa com o que tem a oferecer a um grupo de alunos, tentando
criar métodos eficazes para ensinar matemática, sendo que ele deve conhecer várias
abordagens, principalmente quando nos referimos ao cotidiano do estudante, que
nesse caso, jovens que moram na zona rural e frequenta uma escola situada na zona
rural.
De maneira geral, o papel do professor é identificar como se dá o aprendizado
para cada estudante, independente de sua localidade, considerando suas
experiências, referências culturais, vivências, sua forma de elaborar raciocínios e seus
conhecimentos prévios, podendo valer-se de diversos meios para abordar o saber. A
proposta é que o conhecimento matemático se dá por meio de um equilíbrio entre os
aspectos intuitivo e lógico, em níveis cada vez mais elaborados, num processo gradual
e dinâmico, envolvendo situações de ensino que abrange um contexto que favoreça
o saber por meio da leitura, interpretação, e resolução de situações-problema que leve
o aluno a pensar, racionar, comprometendo-o a tomar decisão diante de uma
proposta.
Nesse sentido, explorar os espaços de nosso convívio nos faz refletir o quão é
importante ampliar nossos conhecimentos para que, em momento oportuno, o
indivíduo possa aplicar aquilo que foi aprendido. Evidencio que problematizar uma
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situação ainda é uma deficiência que a maioria dos estudantes possui, necessitando
de um período maior para tal domínio. O meio utilizado para esta observação foi a
produção do cartaz por cada grupo, momento em que os estudantes não
apresentaram dificuldades em encontrar a solução, mas sim de problematizar, pois
todos preferiram seguir a proposta do professor ao invés de criar a própria ideia para
contextualizá-la. A confecção das atividades finais em cartazes e relatórios foram
propostos com objetivo de reproduzirem nossa prática como forma de registrarem a
apreensão dos conhecimentos adquiridos em cada etapa. Esses registros se
encontram em anexo.
Este projeto contribuiu para que nossos jovens despertassem o estímulo por
aprender matemática. Desde a etapa inicial percebeu-se a preocupação em
acompanhar de forma responsável e comprometida, cumprindo com as atividades
propostas e participando efetivamente das aulas expositivas, pois essa rotina iria
favorecer um bom desempenho na aula prática por que o planejamento desse roteiro
já havia sido apresentado aos mesmos, gerando uma expectativa.
Na ótica, profissional e pessoal, esta atividade serviu de encorajamento para
enfrentar certos desafios, principalmente em deixar a sala de aula tradicional para
aplicar aquilo que foi apreendido num determinado período. Um dos receios nesta
atividade era de confiar nos jovens de forma segura, pois encaminhamos a um lugar
cercado por água e com risco de surgir algum animal peçonhento. Mas tudo ocorreu
bem e cada um seguiu a caminhada com respeito, atenção e dedicação exclusiva à
aula. Realidades como esta é preciso para superar certos limites sem deixar de
cumprir o nosso papel enquanto educador, mediador e motivador.
Nesta mesma linha de raciocínio e comprometimento com a educação
matemática, pode-se perceber possibilidades de continuidade dessas atividades
propostas. Com os estudantes do 1º ano do ensino médio podemos utilizar os dados
coletados para aplicar os conceitos e aplicações de funções. Assim como no 3º ano;
com os dados coletados na caixa d’água, podemos associar conceitos e aplicações
de geometria espacial para calcular, por exemplo, o volume da caixa.
Concluímos que a utilização da modelagem matemática nos favorece um
potencial para explorar o trabalho em sala de aula com a matemática, possibilitando
modificações (pessoal e profissional) que buscam formar cidadãos críticos,
participativos e conscientes. O importante em todo este processo, seguindo por cada
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etapa, foi envolver totalmente os estudantes, pois apresentaram um comprometimento
cada vez maior, proporcionando uma aprendizagem significativa.
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Anexo

Imagens 12 e 13 – Cartazes produzidos pelos próprios estudantes após aula extraclasse.

Imagens 14 a 16 – Destaques de algumas produções escritas sobre aula prática
(relatório).
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RESUMO: Este trabalho visa apresentar uma pesquisa em andamento de trabalho de
conclusão de curso (TCC). É um estudo de caso de caráter qualitativo amparado em
Fiorentini e Lorenzato (2006). Tem-se por objetivo geral compreender como ocorre o
processo de aprendizagem de um aluno que apresenta transtorno do espectro autista
(TEA) na Matemática mediante materiais didáticos e observações sobre o professor e
aluno em sala de aula no 5º ano do ensino fundamental em uma instituição particular
na Grande Vitória. Para possíveis apontamentos das inquietações, debruçou-se em
documentos legais e nos estudos de Oliveira e Victor (2018), Toledo e Toledo (2009),
Brum e Santos-Wagner (2015), Bazet e Silva (2015), Paulo Freire (1997) e Deleuze
(1978). Notou-se que é dificultoso elencar as principais dificuldades em relação ao
conhecimento lógico e matemático dos alunos com TEA, visto que é imprescindível
considerar cada caso e suas particularidades. Ademais, compreendeu-se que não há
regras e abordagens fixas a serem desenvolvidas com alunos autistas. Deve-se
acreditar, antes de tudo, que os alunos com TEA são capazes de aprender e enquanto
educadores devemos refletir nossa prática constantemente, desde o planejar até o
7

Este trabalho foi apresentado nos Anais do II Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva,
UESB/UESC – BA, na seção de Comunicação Oral - GD3: Educação Matemática de pessoas autistas
Curriculares e Práticas Pedagógicas.
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estabelecer relações com esses alunos, sempre considerando suas especificidades.
À vista disso, na próxima etapa da pesquisa, vão ser analisados as práticas de uma
professora e os materiais utilizados para o ensino de Matemática com um aluno
autista. Pretende-se, assim, compartilhar essa troca de saberes para contribuir para
esta temática e servir de apoio a professores que investigam essas questões e são
estudiosos da área.
Palavras-chave: transtorno do espectro autista; ensino fundamental; educação
matemática; operação de divisão.

AUTISM SPECTRUM DISORDER IN SCHOOL AND THE MATHEMATIC’S
TEACHING: A VIEW ON THE TEACHER AND THE TEACHING MATERIAL.

ABSTRACT: This article aims to introduce an ongoing research on capstone project.
It is a qualitative case study supported by Fiorentini and Lorenzato (2006). The general
objective is to comprehend how the learning process of a student with autism spectrum
disorder occurs (ASD) in mathematics through teaching materials and observations on
the teacher and student in classroom in the 5th grade of elementary school of a private
school in Grande Vitória. For possible notes of our concerns, we leaned on legal
documents and on the studies of Oliveira and Victor (2018), Toledo and Toledo (2009),
Brum and Santos-Wagner (2015), Bazet and Silva (2015), Paulo Freire (1997) and
Deleuze (1978). It was observed that it is difficult to list the main difficulties in relation
to the logical and mathematical knowledge of students with ASD, since it is essential
to consider each case and its particularities. Furthermore, it was understood that there
are no fixed rules or approaches to use with autistic students. Above all, it must be
believed, that students with ASD are capable of learning and, as educators, we must
constantly reflect on our practice, from class planning to establishing relationships with
these students, always considering their specificities. In view of this, in the next stage
of the research, the practices of a teacher and the materials used for teaching
Mathematics with an autistic student will be analyzed. It is intended, therefore, to share
this exchange of knowledge to contribute to this theme and serve as support for
professors who investigate these issues and are scholars in the area.
KEYWORDS: autism spectrum disorder; elementary school; mathematics teaching;
division expression.

Introdução
Este trabalho visa apresentar uma pesquisa em andamento de trabalho de
conclusão de curso (TCC), na qual buscamos compreender a temática da Educação
Matemática com aluno pertencente ao público-alvo da Educação Especial com
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transtorno do espectro autista (TEA), tendo em vista que o aprofundamento dessa
questão

possibilita

maior

compreensão

dos

processos

de

autonomia,

desenvolvimento e inclusão nas escolas desses educandos. Para isso, inquietações
nortearam nosso caminho, tais como: Quais relações o aluno estabelece com a
Matemática? Por que ele desenvolve melhor quando se trabalha com diversos
instrumentos pedagógicos em sala de aula? Qual a importância do material concreto
no processo de aprendizagem do aluno na Matemática? E como o olhar do professor
para com aluno faz a diferença no processo de ensino-aprendizagem?
Dessa forma, temos por objetivo geral compreender como ocorre o processo
de aprendizagem de um aluno que apresenta transtorno do espectro autista (TEA) na
Matemática por meio de material didático e observações sobre o professor e aluno em
sala de aula no 5º ano do ensino fundamental em uma instituição particular na Grande
Vitória.
Portanto, a fim de atingirmos o objetivo geral proposto, apresentamos os
seguintes objetivos específicos:
a) Identificar as práticas metodológicas utilizadas pelo professor regente.
b) Analisar os materiais didáticos utilizados no ano letivo.
c) Compreender a importância do material concreto no processo de aprendizagem.
d) Verificar possíveis entraves na compreensão em relação à operação de divisão
com decimais.
Nossa pesquisa justifica-se devido ao aumento expressivo do número de
crianças com autismo nas instituições escolares, além de fatores como a falta de
preparo de professores para lidar com as disfunções no domínio de comportamento,
e à dificuldade em gerir investimentos de diversas dimensões – tempo, criatividade,
trabalho colaborativo, entre outros – para que esse aluno aprenda, visto que analisar
e problematizar os processos da Matemática do aluno com autismo é indispensável
tanto para contribuir no desenvolvimento de ensino-aprendizagem quanto para
aprimorar a prática docente.
Nesse sentido, definimos como caminho metodológico um estudo de caso de
caráter qualitativo, amparados em Fiorentini e Lorenzato (2006). Para possíveis
apontamentos de nossas inquietações, debruçamo-nos nos estudos de Oliveira e
Victor (2018) e documentos legais para a definição do TEA; em Toledo e Toledo
(2009), Brum e Santos-Wagner (2015) e Bazet e Silva (2015) para o conceito de
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divisão; Paulo Freire (1997) e os estudos em Espinosa por Deleuze (1978) para uma
aprendizagem por afetos; além de literaturas que vão permear nosso caminho até a
conclusão da pesquisa. Ademais, destacamos que os autores e a orientadora desta
pesquisa são integrantes do Projeto de Extensão “Formação Inicial e Continuada de
Professores que Ensinam Matemática” e do Grupo de Estudo em Educação
Matemática do Espírito Santo (GEEM-ES).

O Transtorno do Espectro Autista
De acordo com o estudo de Oliveira e Victor (2018), o termo “autismo” foi
encontrado na literatura em 1907, utilizado por Eugen Bleuler, em que se referiu ao
sujeito “[...] desconectado do ambiente em que está inserido [...]” (p. 196). Todavia, as
autoras ressaltam que, à época, os estudos da área da psiquiatria eram voltados para
o sujeito adulto. Desse modo, pesquisas sobre a criança autista foram desencadeados
com base nos estudos de Leo Kanner em 1943. Além do autismo de Kanner, algumas
pesquisas contribuíram para a área ao longo da história, modificando a concepção e
a terminologia para tratar de autismo, como é citado na versão recente do Manual de
Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM-5) da American Psychiatric
Association (APA) (Associação Americana de Psiquiatria), sendo um referencial para
a área de saúde mental há 60 anos:
O transtorno do espectro autista engloba transtornos antes chamados
de autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner,
autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do
desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo
da infância e transtorno de Asperger (p. 53). [...] Além do transtorno de
Rett (p. 809).

O DSM é um manual classificador de transtornos mentais que apresenta
critérios e informações para auxiliar o profissional a diagnosticar com base na
Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial da Saúde.
Além disso, o transtorno do espectro autista está inserido no grupo dos
Transtornos do Neurodesenvolvimento, grupo caracterizado por “[...] déficits no
desenvolvimento que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social,
acadêmico ou profissional” (DSM-5, 2014, p. 31). Durante a nossa investigação, foi
necessário pesquisar no dicionário a palavra espectro para compreender a atual
terminologia.
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Segundo o dicionário de português online Léxico, espectro originalmente
significa “suposta imagem de alguém que já morreu; fantasma” (LEXICO, 2018).
Contudo, essa palavra também é utilizada em diversos contextos com outras
conotações, um dos quais é no contexto da farmácia, que utiliza a palavra espectro
em uma perspectiva de “conjunto, gama ou leque” (LEXICO, 2018).
Assim, o DSM-5 (2014) usa o termo espectro devido às várias manifestações
desse transtorno que são suscetíveis ao nível de gravidade, ao nível de
desenvolvimento e à idade cronológica do sujeito, ou seja, cada caso tem suas
particularidades. Contudo, as características essenciais do TEA são
[...] prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social
(Critério A) e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou
atividades (Critério B). Esses sintomas estão presentes desde o início da
infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário (Critérios C e D)
(DSM-5, 2014, p. 53).

Tratando-se de legislações, o TEA é amparado, no contexto educacional
brasileiro, majoritariamente pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), como
no art. 208, inciso III, que garante o atendimento educacional especializado ao
público-alvo da Educação Especial. Em seguida, pela Lei Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996),
especificamente no capítulo V, que trata da Educação Especial. Exclusivamente pela
Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, conhecida como Lei Berenice Piana, que
instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista (BRASIL, 2012). Além de decretos e normativas garantindo que o
ensino será ministrado com base na igualdade de condições para a permanência na
escola, é dever do Estado, perante a educação, o atendimento educacional
especializado a crianças, adolescentes e adultos com deficiência ao longo da vida, a
oferta de recursos educativos específicos e a preparação para o mercado de trabalho,
ou seja, é compromisso do Estado brasileiro incentivar a permanência desse público
de forma igualitária aos demais estudantes nas redes de ensino público e privado.
Ao abordarmos especificamente as principais dificuldades em relação ao
conhecimento lógico e matemático, encontramos no DSM-5 (2014) que “dificuldades
específicas de aprendizagem (leitura, escrita e aritmética) são comuns, assim como o
transtorno do desenvolvimento da coordenação” (p. 59) no TEA. Um estudo recente
de Nascimento e Esquincalha (2019) mapeou literaturas brasileiras a respeito do
ensino de Matemática para alunos autistas e constatou que, considerando os números
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do censo escolar de alunos que apresentam TEA em instituições regulares de ensino,
o quantitativo de publicações é escasso, fato que evidencia a necessidade de mais
investigações nessa temática, para que pesquisas sirvam de apoio e auxiliem
professores que lidam com esse público-alvo da Educação Especial, a fim de
aperfeiçoar o aprendizado em Matemática. Em relação às literaturas encontradas, os
autores comentam:
Na revisão bibliográfica realizada com a temática do ensino de matemática
para alunos autistas, nota-se que existe uma preocupação em compreender
as especificidades do aluno e considerando-as, escolher uma abordagem
mais efetiva, seja ela com a utilização de materiais concretos e/ou recursos
tecnológicos. Além disso, existe uma ênfase maior em conteúdos aritméticos
em detrimento dos algébricos e geométricos (NASCIMENTO;
ESQUINCALHA, 2019, p. 10).

De acordo com os autores, perguntamo-nos por que, então, não pesquisarmos
sobre esses dois últimos conteúdos em vez da operação de divisão, mas infelizmente
precisamos seguir o conteúdo que está sendo ministrado pela professora regente.
Diante disso, pensamos que, para trabalhos posteriores, devemos programar-nos
para tentar minimizar essas lacunas.
Contudo, notamos que, devido às diversas manifestações do transtorno do
espectro autista e da escassez de pesquisas principalmente em Educação
Matemática, torna-se dificultoso elencar as principais dificuldades em relação ao
conhecimento lógico e matemático dos alunos com TEA, visto que é imprescindível
considerar cada caso e suas particularidades e compreendemos que não existem
regras nem abordagens fixas para serem desenvolvidas com alunos autistas. Devese acreditar, antes de tudo, que os alunos com TEA são capazes de aprender e, como
educadores, devemos refletir nossa prática constantemente, desde o planejar até o
estabelecer relações com esses alunos, sempre considerando suas especificidades.

O Conteúdo de Divisão
A operação de divisão nos anos iniciais do ensino fundamental tem sido vista
por muitos professores como a mais complexa para ser compreendida pelos alunos e
desafiadora para ser ensinada. O trabalho realizado pelo GEEM-ES em 20158 traz
relatos de professores que expressaram essa dificuldade e buscaram no grupo de

8

Ver em referências Bazet e Silva (2015).
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estudo compreender melhor o conceito de divisão para o aperfeiçoamento do ensino.
Em um dos relatos, a professora comentou que, por muito tempo, ao ministrar a
divisão, seguia a proposta do livro didático, priorizando o algoritmo euclidiano e
deixando de explorar outras estratégias e possibilidades dessa operação, fato que
mostra como muitos professores de anos iniciais ainda não assimilam a divisão para
além do algoritmo formal (BAZET; SILVA, 2015). Essa situação também foi constatada
por Brum e Santos-Wagner (2015), ao trabalharem problemas de divisão não
rotineiros numa turma de pedagogia, em que alguns estudantes tentaram resolver os
problemas por meio do algoritmo, sem estarem atentos a outras estratégias. Segundo
as autoras, eles “simplesmente efetuam os cálculos de divisão de forma mecânica e
sem demostrar que compreendem qual é o contexto do problema e o que foi
questionado” (BRUM; SANTOS-WAGNER, 2015, p. 127).
Em busca de conceituarmos a divisão para além do algoritmo euclidiano,
encontramos em Toledo e Toledo (2009) que essa operação compõe o campo
multiplicativo e está associada a duas ideias, repartir e medir, sendo fundamental
trabalhar com problemas que permitem várias soluções e estratégias, para que as
crianças construam, num primeiro momento, essas ideias de divisão com base em
situações do cotidiano, para que então percebam, ao longo do tempo, a necessidade
de se apropriarem de algoritmos, pois, segundo os autores, “muitas crianças fazem
as contas ‘pela regra’, sem aos menos compreender o porquê de cada procedimento”
(p. 130). Logo, pode-se notar que a complexidade de compreender a divisão por parte
dos alunos e o desafio de ensinar por parte dos professores se encontra no conceito
da divisão que possuem, visto que muitos associam apenas a ideia de repartir à
divisão, utilizando a ideia de quantos “cabem”, a qual, muitas vezes, acaba ficando no
esquecimento ou é pouco trabalhada pelo professor que, ao final, logo aplica
algoritmos sem ao menos buscar outras noções e possibilidades de divisão no
cotidiano. As autoras Brum e Santos-Wagner (2015, p. 124) comentam que
[...] a primeira ideia de divisão é a mais comum de ser encontrada em livros
didáticos. Ademais, essa é a ideia mais trabalhada por professores nos anos
iniciais do ensino fundamental. Entretanto, as duas ideias devem e precisam
ser exploradas desde os anos iniciais para que os alunos possam
compreender o conceito de divisão de forma mais abrangente.

Diante disso, concentramos nossas análises sob a perspectiva de divisão de
Toledo e Toledo (2009). Nosso estudo ainda em andamento se propõe a estudar a
divisão com números decimais, a maneira como o tema é abordado pelo professor em
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atividades e como está apresentado no livro didático, incluindo a importância do
material concreto e dos recursos utilizados em sala de aula, além das formas de
avaliação realizadas no ano letivo.
Aprendizagem por Afeto
Todo ser humano já nasce com determinados recursos, mas o ambiente vai permitir
que esses recursos se potencializem, ou não, e a isso chamamos aprendizagem,
portanto:
Acreditamos que o corpo escola ensina, o corpo escola aprende e o corpo
escola possui o poder de afetar e ser afetado pelo outro. Potência ética e
estética a favor da vida, capaz de promover a alegria e a amizade, o cuidado
de si e do outro. Assim entendemos que o corpo escola não pode ser um
corpo que exclui a pluralidade, a multiplicidade, mas um corpo que a partir do
currículo vivido, favoreça a intensidade das relações e a aceitação do
estranhamento (BRUM, 2016, p. 155).

Com base nessa complexa rede de relacionamentos interpessoais entre
alunos, professores, funcionários, estagiários, familiares, é que acontecem os
afetos/afecções, que, segundo Deleuze (1978), sãos os estados de um corpo sofrendo
a ação de outro corpo. Ou seja, as afecções acontecem de forma a afetá-lo,
modificando-o e produzindo maus ou bons encontros. Para o autor, e até mesmo antes
dele, Espinosa havia dito que as paixões tristes possuem a capacidade de diminuir
nossa potência de agir, ao passo que as paixões alegres a aumentariam e,
consequentemente, afetariam o nosso corpo e o nosso pensamento na hora da
aprendizagem com formas/forças negativas ou positivas.
Por isso, a importância do afeto principalmente pensando em uma educação
inclusiva. É problematizar como a experiência estética pode ressignificar o ensino e a
aprendizagem

mediante

representacionais

tão

a

filosofia

comuns ao

da

diferença,

sem

ensino-aprendizagem

modelos
da

apenas

Matemática.

A

aprendizagem afetiva vai muito além do abraço, na qual se entende que explorar é
desenvolver. Quando temos o tempo/espaço para essa exploração, o sujeito – criança
ou adulto – sente que tem o poder de fala e argumentação.
Esse poder de fala e argumentação também é defendido nas obras do patrono
da educação brasileira, Paulo Freire. De acordo com autor:
O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto
a relação dialógica em que se confirma como inquietação e
curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na História
(FREIRE, 1996, p. 51).
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Assim, por meio da sua obra “Pedagogia da Autonomia”, Freire (1996) muito
nos diz sobre a importância de movimentos de diálogo para intensificar as
curiosidades acerca de diferentes assuntos, sendo a curiosidade um fator que
constitui o ser humano e o coloca em constante movimento em relação aos
acontecimentos do mundo relativos à sua história. Assim, com base em uma
pedagogia da autonomia, social e humanizadora, podemos afirmar uma educação
inclusiva e libertadora. Para além disso, quando o educando se torna protagonista do
processo de ensino-aprendizagem, percebemos que a troca de saberes entre
professor e aluno se aproxima cada vez mais. Desse modo, acreditamos numa
aprendizagem por afetos, em que se pensem ações que propiciem meios para a
construção de uma Educação Especial de qualidade e inclusiva no modo geral, como
também para uma educação libertadora, não opressora e muito menos bancária.

Caminho Metodológico
Para desenvolvermos esta pesquisa, optamos por um estudo de caso de
caráter qualitativo amparado em Fiorentini e Lorenzato (2006). Sendo assim,
utilizamos como instrumento de coleta de dados as anotações do diário de campo 9,
feitas em sala de aula e nos intervalos, sobre o aluno e o professor regente, o material
didático (apostilas, caderno do aluno e provas de Matemática do ano letivo), além de
registros fotográficos. A investigação ocorreu numa instituição particular de ensino
regular, em uma sala de aula do 5º ano do ensino fundamental do turno vespertino,
sendo 25 horas semanais divididas em cinco aulas de 50 minutos por dia. O ensino
de Matemática era ministrado por uma professora regente, sendo também
responsável pelo ensino de geografia, história e filosofia. O ensino de Matemática,
especificamente, ocorria quatro vezes por semana, tendo por base a apostila e
atividade no caderno. Os materiais utilizados em sala de aula foram o material
dourado, pincéis coloridos, tablet, poliedros em acrílico, quadro branco e réguas
geométricas de madeira. Além disso, a professora desenvolveu jogos matemáticos e
de tabuleiro. Em relação ao planejamento das aulas, pode-se observar que a
professora fazia o planejamento diário no caderno, acompanhando o planejamento da
instituição. A avaliação era com base nas provas padronizadas pela instituição, em

9

Destacamos que as anotações foram feitas em sala de aula em tempo real.
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que havia provas ditas “normais” e “adaptadas” nos níveis A, B e C e, em sala de aula,
eram realizadas atividades avaliativas como uma espécie de treinamento para as
provas trimestrais e as provas de uma olimpíada de Matemática da própria instituição.

Análise de Dados e Considerações Preliminares
Concordamos com Nascimento e Esquincalha (2019) que, para o ensino de
Matemática voltado para o público-alvo da Educação Especial, os docentes
necessitam de conhecimentos mínimos para lidar com os diferentes modos de ser no
cotidiano escolar, especificamente se tratando dos alunos com TEA. Além disso,
consideramos, assim como o estudo de Bazet e Silva (2015) aponta, a importância da
formação continuada em grupo de estudos, incentivando e influenciando, cada vez
mais, educadores ao exercício da reflexão sobre suas práticas por meio de redes
colaborativas, a fim de aperfeiçoá-las, visto que a formação inicial acaba por não dar
conta de conhecimentos essenciais para o trabalho docente, principalmente em
Matemática, conforme Brum e Santos-Wagner (2015) constataram. Não obstante,
acreditamos que o caminho de uma aprendizagem por afetos é significativo para o
processo de ensino-aprendizagem dos alunos com TEA, pois precisamos ouvir essas
vozes e ter um olhar sensível para eles. À vista disso, na próxima etapa da pesquisa,
procuraremos analisar as práticas de uma professora e os materiais utilizados para o
ensino de Matemática com um aluno autista. Pretendemos, dessa maneira,
compartilhar essa troca de saberes, a fim de contribuir para essa temática e servir de
apoio a professores que investigam essas questões e são estudiosos da área.
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Resumo
Nos últimos anos, discussões sobre a formação de professores para contextos
inclusivos estão cada vez mais presentes. No que se refere ao ensino de Matemática,
temos observado que essas discussões têm avançado mais sob o ponto de vista
metodológico e curricular do que epistemológico. Neste trabalho, apresentaremos o
modo pelo qual temos tratado essa questão em um curso de licenciatura em
Matemática de uma universidade pública no interior do Estado do Rio de Janeiro. São
apresentados dois cenários de reflexão que convidam futuros professores a refletirem
sobre desafios associados ao ensino de matemática em salas de aula inclusivas e
discutiremos o envolvimento de esses participantes com um desses cenários. No
primeiro cenário, licenciandos são oportunizados a observarem, por meio de um
vídeo,
um
aprendiz
com
cegueira
congênita
interagindo
com
a
pesquisadora/professora de matemática, num estudo sobre sólidos geométricos.
Após assistirem o vídeo, os participantes são convidados a discutirem em grupo sobre
o fazer matemático do aprendiz, associado à sua forma particular de interagir com o
mundo. No segundo, licenciandos são convidados a resolverem um problema
matemático submetidos, temporariamente e artificialmente, a alguma restrição
sensorial. Desta forma, eles têm a oportunidade de vivenciar uma matemática
diferente da que eles estão acostumados, explorando com mais detalhes as suas e
outras formas de se expressar matematicamente. Movimentos, gestos e objetos em
quase-presença emergiram como formas válidas de se expressar matematicamente,
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o que aponta possíveis caminhos para a conscientização e reconhecimento de
expressões matemáticas diferentes das convencionais.
Ubu6 v
Palavras-chave: Educação Matemática Inclusiva; Formação de professores de
Matemática; inclusão.

Introdução
Desafios sobre a necessidade de mudanças nos cursos de formação docente,
em particular, para a educação de pessoas com deficiência sob a perspectiva inclusiva
estão cada vez mais presentes nas pesquisas da área, assim como nas leis e
documentos oficiais. Ao observarmos esse crescimento nas considerações teóricas e
práticas sobre questões de inclusão e diversidade, temos notado um avanço maior
em questões metodológicas e curriculares (principalmente relacionadas a uma base
comum) do que epistemológicas.
Relacionando isso, mais especificamente, com o ensino de Matemática,
argumentamos que, embora não seja menos importante, uma maior atenção vem
sendo dada ao “como” conteúdos matemáticos podem ser apresentados de maneiras
mais acessíveis a mais alunos, do que a perguntas sobre “que conhecimento
matemático” se deseja apresentar e/ou como formas diferentes de experimentar a
matemática podem ser determinantes na própria elaboração do conhecimento. Ou
seja, a nosso ver, nas considerações sobre como incluir alunos com deficiência na
Educação Básica, a questão sobre “que matemática ensinar” parece resolvida, ou pelo
menos, não vem sendo problematizada. Para nós, isso, por si só, tem gerado
implicações nos processos de exclusão que ainda dominam a inclusão em muitas
salas de aula de matemática.
Neste trabalho, apresentamos nossas tentativas de focar a educação
matemática inclusiva na formação inicial de professores e a maneira pela qual temos
tentado considerar "o que ensinar" ao lado do "como ensinar". Nosso ponto de partida
será considerar como é aprendida a matemática e como outros olhares para a
matemática podem ser determinantes na própria formação do conhecimento.
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Reflexões teóricas
Duas construções teóricas foram particularmente influentes na formação de
nossa visão dos processos através dos quais a matemática é aprendida: a formação
do conhecimento por ferramentas materiais e semióticas (VYGOTSKY, 1981) e a
natureza multimodal da cognição matemática (e.g. ARZARELLO et al., 2009;
NEMIROVSKY; FERRARA, 2009; RADFORD et al., 2009). Acreditamos que esses
construtos são centrais para as questões de inclusão porque ambos reconhecem que
as maneiras como aprendemos não podem ser separadas de quem e como somos –
isto é, das culturas em que aprendemos ou da configuração (material) de nossos
corpos.
Enquanto em muitas discussões sobre a abordagem vygotskyana do ensino da
Matemática, a ênfase foi sobre como o conhecimento e o aprendizado estão situados
histórica e culturalmente, Vygotsky, de fato, atribuiu ao corpo um papel central,
apresentando duas linhas de desenvolvimento: a biológica e a cultural. Sua opinião é
de que eles estão relacionados dialeticamente e que os alunos podem se tornar
incapacitados quando a estrutura de ferramentas e sistemas culturais são
incongruentes com a maneira como seus corpos são estruturados (Bøttcher e
Dammeyer, 2012).
Em relação à natureza multimodal da cognição matemática, estudos recentes
tendem a destacar a multimodalidade para examinar a produção de significados
matemáticos, com especial atenção para o uso de gestos. Nessa direção, a
multimodalidade em Matemática vem sendo concebida como:
[...] a gama de recursos cognitivos, físicos e perceptivos que as pessoas
utilizam quando trabalham com ideias matemáticas. Esses recursos ou
modalidades incluem tanto a comunicação oral e escrita simbólica, bem como
desenho, o gesto, a manipulação de artefatos físicos e eletrônicos, e vários
tipos de movimentos corporais.10 (RADFORD; EDWARDS; ARZARELLO,
2009, p. 91-92)

Radford et al. (2009) consideram que “em nossos atos de conhecimento,
diferentes modalidades sensoriais – tátil, perceptual, cinestésica – tornam-se parte

10

Texto original: [...] the range of cognitive, physical, and perceptual resources that people utilize when working
with a mathematical ideas. These resources or modalities include both oral and written symbolic communication
as well as drawing, gesture, the manipulation of physical and eletronic artifacts, and various kinds of bodily
motion.
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integrante de nossos processos cognitivos"11 (p. 92). Também neste contexto,
Nemirovsky (2003) afirma que os processos de pensamento e compreensão
matemática são constituídos por atividades percepto-motoras, por exemplo, ações
corporais, gestos, manipulação de materiais ou artefatos, atos de desenho, até
mesmo os movimentos dos olhos, tons de voz, e expressões faciais.
Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2012) analisam o papel do gesto na
imaginação como processo corporificado de trazer objetos e eventos a uma quasepresença durante a interação social, isto é, trazer à “presença algo que está ausente”
naquele cenário atual. Nemirovsky et al. (2012) sugerem que os gestos sejam vistos
como componentes-chave de “fantasmas”, objetos quase-presentes que são
produzidos por meio de expressões multimodais. Para os autores, embora os
imaginadores estejam cientes de que os eventos, os organismos, os objetos ou os
sinais imaginados não estão “realmente” em torno deles, eles agem como se, de
alguma forma incompleta, eles estivessem trazendo o ausente a uma quasepresença.
Em outro trabalho, Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2013) definem um
instrumento matemático (termo que conota intencionalmente a cultura da música)
como uma ferramenta material e semiótica que, juntamente com um conjunto de
práticas corporais, permite ao usuário produzir, transformar, ou elaborar formas de
expressão reconhecidas dentro da cultura da matemática. Para eles, o uso fluente de
um instrumento matemático permite a criação cultural reconhecível de domínios
matemáticos, assim como instrumentos musicais habilitam profissionais a produzirem
tipos diferentes de música que os membros das comunidades musicais reconhecem.
Com esta visão, os autores questionam a dissociação dos conhecimentos
matemáticos do engajamento motor e perceptivo hábil com as ferramentas da
disciplina.
Sob essa perspectiva, a fluência com um instrumento matemático não equivale,
necessariamente, a tê-lo (ou manipulá-lo) fisicamente, mas possuir a habilidade de
torná-lo “quase-presente” sempre que se sentir a necessidade de recorrer a eles para
produzir e expressar determinado pensamento matemático. Ou seja, a ausência física
de um instrumento matemático não impede que o mesmo seja trazido a uma quasepresença e utilizado por meio da imaginação.
Texto original: [...] in our acts of knowing, diferent sensorial modalities – tactile, perceptual, kinesthetic etc. –
become integral parts o four cognitive processes.
11
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Acreditamos que em contextos nos quais enfatizamos as diferenças nos modos
de pensar e agir matematicamente, atividades percepto-motoras podem ser
fundamentais aos processos de pensamento e compreensão do que chamamos de
matemática da diferença.

Projetos em andamento
O projeto Rumo à Educação Matemática Inclusiva6 reúne professores e alunos
no desenvolvimento de cenários inclusivos para aprendizagem matemática.
Pesquisas realizadas no âmbito desse projeto indicam, por exemplo, que alunos
cegos, ou surdos, ou ainda com Síndrome de Down, usando diferentes
representações sensoriais como ferramentas, expressam abstrações matemáticas,
válidas e inovadoras, que frequentemente superam as expectativas de seus
professores (HEALY; FERNANDES, 2011; YOKOYAMA, 2012). Esses resultados nos
motivaram, e ainda têm nos motivado, a desenvolver pesquisas que tomam como
ponto de partida a matemática daqueles aprendizes e convidam professores e futuros
professores a refletirem sobre os desafios do ensino de matemática em salas de aula
inclusivas (e.g. BATISTA, 2017; RAMOS, 2018).
É nesse contexto que surge o grupo colaborativo CAPTeaM12 (Challenging
Ableist Perspectives on the Teaching of Mathematics), uma parceria entre dois grupos
de pesquisa em Educação Matemática (RME no Reino Unido e Rumo à Educação
Matemática Inclusiva no Brasil) que busca desenvolver e testar atividades que
desafiam perspectivas que discriminam capacidades matemáticas de pessoas com
deficiência.
Nas ações do CAPTeaM, buscamos romper com crenças sobre expectativas em
relação a comportamentos ideais dos estudantes e sintonizar estratégias de ensino
de Matemática para a diversidade. Para isso, diversificadas alternativas são colocadas
em prática a fim de criar oportunidades para que a formação do professor de
matemática aborde as diferenças sob uma perspectiva verdadeiramente inclusiva,
independente de deficiências.
Destacaremos aqui alguns dos nossos esforços para incluir reflexões sobre a
matemática da diferença em um curso de licenciatura em Matemática de uma
Universidade Pública em Santo Antônio de Pádua, no interior do Rio de Janeiro. Para

12

Informações sobre este grupo estão disponíveis no site: https://www.uea.ac.uk/capteam.
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isso, descreveremos dois cenários (cenários de reflexão), tais como descritos por
Biza, Nardi e Zacharariades (2007), que convidam futuros professores a refletirem
sobre desafios associados ao ensino de matemática em salas de aula inclusivas e
discutiremos o envolvimento de duas participantes com um desses cenários.

André e a pirâmide
Este episódio destaca o fazer matemático de André, nome fictício dado a um
aluno com cegueira congênita, construindo e descrevendo uma pirâmide de base
quadrada a partir da mediação da professora/pesquisadora e da manipulação de
instrumentos matemáticos, tais como sólidos maciços, palitos de madeira, massa de
modelar. Na época da pesquisa (HEALY e FERNANDES, 2011), André tinha 18 anos
e estava matriculado no segundo ano do Ensino Médio. Em entrevista, realizada no
início do desenvolvimento da pesquisa, André afirmou nunca ter construído
representações de figuras geométricas anteriormente.
Após algumas intervenções, e embora pudesse recorrer aos instrumentos
disponíveis para reconhecer formas geométricas espaciais e representar elementos
como faces, arestas e vértices, André usou um gesto dinâmico para realizar a sua
descrição. Ele deslizou seus dedos pelas arestas laterais até tocar o vértice da
pirâmide, conforme Figuras 1a e 1b.

Figura 1a: Tateando os vértices da base
Fonte: Healy; Nardi; Fernandes, 2015

Figura 1b: Indicando o vértice da pirâmide
Fonte: Healy; Nardi; Fernandes, 2015

O movimento dos seus dedos foi acompanhado da seguinte descrição verbal:

- Ah! Eu diria que a parte embaixo é quadrado... a base ... é quadrada... (Ele
tateia os vértices da base, veja Figura 1a)
- E conforme ele vai subindo, os lados dele vão ficando mais estreitos...
- Até se formar uma ponta em cima (Ele indica o vértice da pirâmide, Figura 1b).
Trecho 1: Descrição da pirâmide apresentada por André
Fonte: Healy; Nardi; Fernandes, 2015
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A atividade desenvolvida com o André teve uma duração de 40 minutos, mas o
episódio no qual observamos o aprendiz descrevendo uma pirâmide de base
quadrada durou somente 30 segundos do vídeo.
Ao analisarmos esse pequeno trecho do vídeo, observamos que André não
recorre a termos matemáticos usuais como arestas, faces e vértices, mas destaca
elementos diferentes, tão consistentes quanto os primeiros, ao descrever a pirâmide
pelo estreitamento dos lados da base. Para nós, essa descrição sugere uma
caracterização da pirâmide por meio de um fatiamento da mesma por planos paralelos
à base. Sob a perspectiva do André, nos parece razoável pensar em uma aproximação
para essa representação tal como uma pilha de prismas (de alturas pequenas) e
arestas da base cada vez menores, conforme a figura a seguir.

Figura 2: Representações da pirâmide de base quadrada por empilhamento de prismas.

A nosso ver, o modo pelo qual André tocou os instrumentos matemáticos
disponíveis influenciou a sua maneira de sentir o objeto matemático em questão e
revelou uma maneira muito interessante de se representar uma pirâmide de base
quadrada.
Resultados de outros estudos (e.g. HEALY; FERNANDES 2011) sugerem que
quando aprendizes cegos usam suas mãos como ferramenta para ver, interpretações
dinâmicas de figuras geométricas emergem frequentemente. Reconhecendo essas
expressões como uma abordagem matematicamente válida e, até mesmo, inovadora,
nos sentimos motivados a convidar licenciandos a sentirem a matemática do aprendiz
e a refletirem sobre o reconhecimento de propriedades matemáticas tão consistentes
e relevantes quanto as mais usuais.
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Licenciandos e a Matemática do André
1º cenário – Observando e interpretando as ações de André
Em 2015, o vídeo “André e a pirâmide” foi apresentado a estudantes de
licenciatura em Matemática e Pedagogia de uma universidade pública no município
de Santo Antônio de Pádua, dentre eles a Julia, licencianda em Matemática e
participante do segundo cenário que discutiremos adiante.
Ao analisarmos o envolvimento dos licenciandos participantes com a matemática
do André, identificamos que depoimentos pessoais e aspectos metodológicos
sobressaíram às discussões matemáticas. Na época, concluímos que o modo pelo
qual nós mesmas constituímos o cenário, assim como a participação de estudantes
de Pedagogia, com experiências em mediação de um aluno cego, foram suficientes
para que questões como inclusão versus gerenciamento da turma deixassem a
matemática em segundo plano.
Apesar da discussão matemática modesta, foi possível notar que a maioria dos
licenciandos, ao apresentar propostas de intervenção, não partiu da estratégia
apresentada por André. Na tentativa de interpretar as ações do aprendiz, a presença
de discursos como o não reconhecimento de faces triangulares, propostas para o
reconhecimento de arestas e, até mesmo, gestos discretos (de dois participantes)
numa tentativa de reproduzir a representação de André chamam mais atenção para o
que André deixou de fazer do que para o que ele realmente fez e evidenciam certa
dificuldade/resistência dos participantes em reconhecer expressões matemáticas
diferentes das convencionais.
Para não corrermos o risco de uma desvalorização de estratégias como as de
André, nos sentimos motivados a constituir novos cenários que oportunizam
licenciandos a vivenciarem uma matemática diferente da que, talvez, eles mesmos
estivessem acostumados.
2º cenário – Vivenciando diferentes matemáticas
O segundo cenário teve como objetivo provocar reflexões sobre diferentes
formas de interação com instrumentos e objetos matemáticos. Para este trabalho,
selecionamos um episódio em que licenciandos são convidados a trabalharem em
duplas para resolver um problema matemático, quando privados artificial e
temporariamente da visão.
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Descreveremos, mais especificamente, um episódio desenvolvido por Ramos
(2018), em que duas licenciandas em Matemática (Luna e Julia) discutem, de olhos
vendados, o problema da descrição de uma pirâmide de base quadrada por meio da
manipulação de placas de EVA. Vale lembrar que Julia era uma das participantes do
1º cenário de reflexão (realizado dois anos antes da aplicação desse 2º cenário),
enquanto Luna não conhecera a matemática do André.
De olhos vendados, as participantes receberam uma pilha de 19 placas de EVA
(base quadrada e altura fixa) com lados que reduzem de 0,5 cm em 0,5 cm, conforme
a figura a seguir:

Figura 4: Representações de outra pirâmide de base quadrada por empilhamento de prismas.

Durante esse episódio, observamos duas estratégias matematicamente
interessantes. Após uma manipulação tátil da representação, Luna tenta descrever a
pirâmide por meio de uma secção plana de um cubo: “Parece um cubo cortado. [Ela
faz um gesto representando um corte em diagonal decrescente]” (RAMOS, 2018,
p.219). Sua descrição verbal foi acompanhada de gestos dinâmicos para representar
cortes de um cubo que ela tornou quase-presente.

Figura 5: Gestos de Luna representando uma secção plana do cubo.

A fala e os gestos de Luna ressaltam um corte de um cubo por um plano
diagonal, o que geraria a representação de uma cunha ao invés de uma pirâmide de
base quadrada. É claro para nós que Luna conhecia o que é uma pirâmide. No
entanto, o fato de ela manipular uma representação na qual não estava acostumada
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(empilhamento) e por caminhos menos usuais ainda, uma vez que estava privada de
usar a visão, fez com que ela usasse a imaginação para trazer a uma quase-presença
objetos conhecidos por ela, tal como ela fez com o cubo. Neste caso, ao tentar
identificar um objeto que ela não reconheceu pelo tato, Luna recorreu a expressões
multimodais e trouxe o fantasma (no sentido de Nemirovsky et al. (2012) de um cubo
para auxiliá-la naquela identificação.
Já a descrição de Julia, chama a nossa atenção para outro aspecto. Ao tocar a
representação do objeto por placas de EVA ela argumenta:
“Eu tinha pensado em outra coisa. Eu tinha pensado numa pirâmide. [...] Só
que ela precisava dos outros lados [aponta para as faces triangulares retas]
para ficar com o topo aqui [ela aponta para o topo da pirâmide que tem em
mãos]. Se pegasse outros e encaixasse aqui [aponta novamente para as
faces triangulares retas], ia ficar... [faz um gesto com a mão direita
representando uma pirâmide]. [...] Se eu encaixar nesse lado que está reto,
uma parte igual a essa, ia formar...” (RAMOS, 2018, p.220)

Mais uma vez, expressões multimodais emergem para produzir fantasmas. Em
um primeiro momento, Julia não reconhece a representação de EVA como uma
pirâmide de base quadrada, mas apresenta uma descrição bastante interessante ao
resgatar, possivelmente pela experiência vivenciada no 1º cenário, a pirâmide do
André à uma quase-presença e identificar a representação recebida como uma fração
(1/4) da representação de pirâmide apresentada por aquele aprendiz.

Figura 6: Julia resgatando a matemática do André.

Após mediações e intervenções da professora pesquisadora (RAMOS, 2018)
ambas reconheceram a representação por empilhamento como uma possível
caracterização da pirâmide de base quadrada, sem necessariamente, recorrer a
termos como faces, arestas etc. Os resultados sugerem que o resgate da pirâmide do
André juntamente com ferramentas construídas e as expressões multimodais
utilizadas na identificação de uma pirâmide por caminhos diferentes dos ressaltados
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pelo currículo comum permitiram que Luna e Julia ampliassem as suas maneiras de
vivenciar o que entendiam por pirâmide e (re)significassem seus conhecimentos sobre
esse objeto.
.
Considerações finais
Healy, Nardi e Fernandes (2015) afirmam que, diferente das pessoas cegas,
nós videntes estamos acostumados a representações mais estáticas de objetos
geométricos. Talvez, por nem sempre conseguirmos reconhecer outras formas de
expressar a matemática, acabamos subjugando aquilo que é diferente ao que
estamos acostumados a fazer. “Essa falta de percepção, na pior das hipóteses,
poderia resultar no descarte de abordagens matematicamente válidas e inovadoras”
(Healy, Nardi e Fernandes, 2015, p. 9).
Para nós, a restrição artificial de canais perceptivos, nesse caso da visão,
desperta movimentos, gestos e objetos em quase-presença como formas válidas de
se expressar matematicamente, o que nos aponta um possível caminho para a
conscientização e reconhecimento de expressões matemáticas diferentes das
convencionais.
Além disso, nossos referenciais teóricos amparam a nossa perspectiva de que
o aprendizado baseado no fazer, tocar, mover e ver não só caracteriza a primeira fase
de desenvolvimento cognitivo, mas também pode envolver processos de
aprendizagem mais avançados. Por exemplo, a caracterização de pirâmide tal como
apresentada por André permite a conexão com propriedades matemáticas avançadas
utilizadas para determinar o volume de uma pirâmide por meio do Cálculo Integral.
Desta forma, diante de textos e discursos cada vez mais inclusivos,
acreditamos que nossas ações têm tentado aproximar, ainda que discretamente, a
prática da matemática da diferença na formação do professor e os avanços teóricos
sobre o tema.
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Resumo: Este trabalho relata uma oficina pedagógica realizada por bolsistas do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) com alunos do 9°
ano do Ensino Fundamental de uma Escola da Rede Municipal de Ensino da cidade
de Santa Rosa/RS. Tendo como tema de estudo o Teorema de Pitágoras com a
utilização da metodologia de Investigação Matemática aliada ao uso de materiais
concretos e manipuláveis. Nesta oficina, objetivava-se que os alunos
compreendessem, através do processo de investigação com manipulação de material
concreto, o Teorema de Pitágoras, além de permitir a elaboração e discussão de
diferentes estratégias, potencializando a comunicação de ideias, a argumentação e o
respeito frente aos compartilhamentos dos colegas, proporcionando a construção de
conhecimentos. Entende-se que a metodologia da Investigação Matemática
interligada com a manipulação de materiais concretos possibilita ao aluno investigar
possíveis soluções, visto que durante o processo de investigação são testadas
possibilidades/estratégias, sendo estas testadas e debatidas no grupo tentando
encontrar uma solução coerente. O papel do professor em atividades de cunho
investigativo é o de orientar seus alunos, mediar a construção de conhecimentos e
incentivar para que continuem evoluindo em direção às respostas. Ao término da
oficina, através da retomada dos conceitos abordados, percebeu-se que a oficina
auxiliou os mesmos na compreensão do Teorema de Pitágoras, já que a atividade foi
realizada de forma motivadora e interativa no espaço da sala de aula, mostrando tanto
para os alunos quanto para os bolsistas do PIBID que atividades diferenciadas são
capazes de contribuir na construção do conhecimento e no aprendizado da
Matemática.
Palavras-chave: Teorema de Pitágoras. Investigação Matemática. Material
Manipulativo. Formação Inicial de Professores.

Abstract: This work reports a pedagogical workshop carried out by scholarship
holders from the Institutional Scholarship Program for Initiation to Teaching (PIBID)
with students from the 9th grade of elementary school at a School of the Municipal
Education Network in the city of Santa Rosa/RS. With the Pythagoras Theorem as the
subject of study with the use of the Mathematical Research methodology combined
with the use of concrete and manipulable materials. In this workshop, the objective
was that students understand, through the process of investigation with manipulation
of concrete material, the Pythagorean Theorem, in addition to allowing the elaboration
and discussion of different strategies, enhancing the communication of ideas,
argumentation and respect for to the sharing of colleagues, providing the construction
of knowledge. It is understood that the methodology of Mathematical Research
interconnected with the manipulation of concrete materials allows the student to
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investigate
possible
solutions,
since
during
the
research
process
possibilities/strategies are tested, and these are tested and debated in the group trying
to find a coherent solution. The teacher's role in investigative activities is to guide their
students, mediate the construction of knowledge and encourage them to continue
evolving towards answers. At the end of the workshop, through the resumption of the
concepts covered, it was realized that the workshop helped them to understand the
Theorem of Pitágoras, as the activity was carried out in a motivating and interactive
way in the classroom space, showing so much to the students and PIBID scholarship
recipients that different activities are able to contribute to the construction of knowledge
and learning of Mathematics.
Keywords: Theorem of Pitágoras. Mathematical Investigation. Handling Material.
Initial Teacher Training.

INTRODUÇÃO
A Matemática tem sido há muito tempo um conteúdo de difícil entendimento
para uma grande parcela dos alunos, essa dificuldade muitas vezes aparece quando
o aluno não consegue relacionar a Matemática com o concreto. Relacionar a
Matemática com algo palpável aos alunos, além de facilitar a aprendizagem, adiciona
um caráter mais lúdico ao ensino.
A partir deste contexto, foi desenvolvida uma prática pedagógica com alunos
de 9° ano da Rede Municipal de Ensino, em que o conteúdo de Teorema de Pitágoras
foi desenvolvido utilizando material concreto e manipulativo, para que os alunos
pudessem ter um interesse significativo para a Matemática. Como é colocado sobre
jogos pedagógicos e materiais concretos por, Fiorentini e Miorin (1990, p. 7), “Eles
podem vir no início de um novo conteúdo com a finalidade de despertar o interesse
da criança ou no final com o intuito de fixar a aprendizagem e reforçar o
desenvolvimento de atitudes e habilidades”.
O trabalho aqui apresentado consiste em um relato de uma oficina pedagógica
realizada pelos bolsistas de iniciação à docência do PIBID, do Subprojeto
Multidisciplinar do IFFar/Campus Santa Rosa, com a utilização da metodologia de
Investigação Matemática aliada ao uso de materiais manipuláveis. Foram utilizados
Jogos de Tangram e outros materiais confeccionados pelos bolsistas, para que os
alunos pudessem investigar e descobrir a relação dos quadrados com o Teorema de
Pitágoras.
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INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA COMO METODOLOGIA DIDÁTICA

É perceptível a potencialidade de uma metodologia que instiga o aluno a
pensar, a procurar respostas e a melhorar a aprendizagem do aluno, deixando que
ele tenha autonomia no seu estudo. A Investigação Matemática é uma metodologia
que possibilita aos alunos tais potencialidades, instigando os mesmos para que
investiguem, criem hipóteses e as teste, para comprovarem sua validade.
A Investigação Matemática consiste basicamente em “descobrir relações entre
objetos matemáticos conhecidos e desconhecidos, procurando identificar as
respectivas propriedades” (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2009, p. 13). Através da
investigação é possível desenvolver uma postura ativa no aluno na busca pelo
conhecimento. Este é desafiado a resolver uma situação problema e, depois de formar
conjecturas e afirmações acerca do que já possui, para então fazer testes e
verificações para comprovar o que de fato ele aprendeu.
A Investigação Matemática traz um aspecto contextual e globalizante ao
aprendizado dos alunos, pois o conteúdo matemático está sendo utilizado em seu
contexto, não fragmentado e isolado. Também, busca utilizar saberes que os alunos
já possuem, assim os saberes sociais se tornam importantes para o processo de
investigação.
O uso da investigação matemática dá o papel de protagonista ao aluno,
deixando que trace o caminho para encontrar a resposta da situação na qual lhe foi
colocada. O professor pode ter intenções para com a atividade de investigação, porém
deve moldar sua aula de acordo com o caminho trilhado pelos alunos.
Utilizando este tipo de metodologia o professor não tem o papel de dar
respostas e sim o de questionar os alunos de maneira que encontrem suas respostas.
O objetivo do professor na investigação é o de acompanhar seus alunos e garantir
que continuem evoluindo em direção as respostas para que haja o processo de ensino
e aprendizagem.
De acordo com Espínola (2017):
Uma investigação matemática é sempre uma viagem ao desconhecido,
pois embora já até possa ter sido feita por outros, dará ao aluno a
oportunidade de fazer matemática do mesmo modo como os
matemáticos o fazem; ele é quem decidirá o caminho a ser seguido
(apud LANGDON; SNAPE, 2017).
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Desta maneira, a Investigação Matemática se torna um procedimento aberto
para o aluno, mobilizando-o a buscar soluções. Assim, envolve o aluno na
aprendizagem, fazendo-o associar seus conhecimentos com outros novos, agindo
dessa maneira como um matemático em busca de conhecimento de forma constante.

RELATO E DISCUSSÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA
Com o objetivo de encontrar o Teorema de Pitágoras por meio da Investigação
Matemática com alunos do 9° ano de uma Rede Municipal de ensino, a oficina
pedagógica foi desenvolvida em uma tarde, em uma sala de aula. Ao iniciar a oficina
foi escrito no quadro a equação 9 + 16 = 25 e questionado aos alunos sobre o que
lembrava esta equação. A partir disso, houveram algumas respostas como, “uma
igualdade” ou “uma soma”, até que os alunos perceberam que esta equação poderia
representar um triângulo pitagórico.
Após esse primeiro momento, os alunos receberam um papel quadriculado,
onde deveriam desenhar um triângulo retângulo e depois desenhar quadrados com o
tamanho de suas arestas e a partir destas, com os quadrados construídos, calcularam
a área dos quadrados, para comprovar o Teorema de Pitágoras.
Figura I: Desenho de um triângulo retângulo no papel quadriculado

Fonte: Os Autores (2019).
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Antes de iniciar a atividade seguinte, os bolsistas pediram para que um aluno
construísse, com auxílio de seus colegas, um triângulo pitagórico, com os quadrados
dos catetos e da hipotenusa, no quadro, utilizando um material previamente recortado
em EVA. Após o triângulo ser construído, os bolsistas deram uma breve explicação
sobre o Teorema de Pitágoras, para que relembrassem os lados dos catetos e qual
era a hipotenusa.

Figura II: Montagem no quadro dos quadrados dos catetos e do quadrado da hipotenusa

Fonte: Os Autores (2019).

No último momento da oficina os alunos construíram, utilizando dois jogos de
Tangram, um quadrado grande e dois menores, o grande era feito com um Tangram
inteiro e os dois menores eram construídos com apenas um Tangram. Com os
quadrados construídos, os alunos deveriam juntá-los de maneira que formassem a
figura de um triângulo retângulo no centro. Com a figura do triângulo retângulo
montada, os alunos deveriam encontrar uma estratégia de provar que a soma dos dois
quadrados menores seria igual ao quadrado maior, a forma de provar era montando
um quadrado grande dos dois menores e sobrepondo sobre o quadrado maior,
provando assim que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da
hipotenusa.
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Figura III: Montagem do triângulo utilizando Tangram

Fonte: Os Autores (2019).

No decorrer da oficina realizada percebeu-se a dificuldade dos alunos em
relacionar o Teorema de Pitágoras com a equação escrita no quadro e com os
quadrados montados com o Tangram. No entanto, após questionamentos e
intervenções dos bolsistas nos diferentes momentos da oficina, as dúvidas foram
sendo sanadas. Ao final da oficina, através de uma retomada dos conceitos abordados
nesta prática pelos bolsistas, de forma oral, foi perceptível reconhecer a evolução dos
alunos na compreensão e aprendizagem do Teorema de Pitágoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta oficina proporcionou aos alunos uma experiência onde tiveram que criar
hipóteses, tentar relacionar com o conteúdo para que chegassem ao Teorema de
Pitágoras e buscar conhecimentos prévios. O auxílio do material concreto e
manipulativo possibilitou aos alunos a compreensão e reconhecimento do Teorema
de Pitágoras proporcionando uma aprendizagem mais significativa deste conceito. A
metodologia de Investigação Matemática instigou os alunos a dar seus próprios
passos quanto ao desenvolvimento das atividades e na sua aprendizagem.
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Neste sentido, percebeu-se que a utilização da metodologia de Investigação
Matemática aliada ao uso de materiais concretos e manipuláveis se mostrou eficiente.
Apesar das dificuldades apresentadas pelos alunos ao desenvolver as atividades, a
que mais possibilitou que estes desenvolvessem a capacidade de criar situações de
aprendizagem com base em suas presunções e hipóteses, demonstrando interesse e
participação durante o decorrer das atividades, foi a atividade investigativa pensada
para esta aula.
Nessa perspectiva, pode-se considerar que a experiência experienciada
através desta oficina pedagógica foi uma grande construção para todos envolvidos.
Para os bolsistas do PIBID, tais atividades têm papel fundamental em sua formação
como futuros professores de matemática, possibilitando sua inserção no ambiente
educacional através deste programa, fazendo-o se posicionar como docente,
desenvolvendo sua capacidade de identificar e solucionar problemas referentes às
dificuldades de aprendizagem de uma determinada turma. Para os alunos, a atividade
desenvolvida sobre investigação teve importância para melhor compreensão dos
conceitos trabalhados anteriormente em sala de aula, fazendo com que conseguissem
assimilá-los e perceber a Matemática de forma mais concreta a sua realidade.
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Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo relatar situações experenciadas em sala de aula,
com uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental, e ressaltar as contribuições dos
jogos para o desenvolvimento da autonomia e o aprendizado dos estudantes no
âmbito da Matemática. Ao utilizar jogos como estratégia no ensino da Matemática,
nota-se a dificuldade que alguns estudantes têm para estruturar o aprendizado,
considerando que esses são uma forma lúdica, prazerosa e eficaz na construção do
processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, buscamos novas alternativas
para que os estudantes possam desenvolver autonomia na construção da
aprendizagem e os conteúdos matemáticos sejam compreendidos com mais
facilidade, mas é importante compreender que o jogo pode ser uma prática humana e
social de relação direta com o conhecimento . Toda metodologia requer um
planejamento e uma postura coerente. Com o planejamento e aplicação das
atividades contempladas, percebe-se que a utilização dos jogos didáticos tem
influência significativa nesse processo de aprofundar no aprendizado de determinados
conteúdos e aqui, especificamente, da multiplicação. Ainda assim, é necessário
cuidado ao utilizá-los em sala de aula como auxílio pedagógico, favorecendo reflexões
e na ampliação das problematizações. Em primeiro lugar, apresentaremos a descrição
destas atividades que foram desenvolvidas e logo na sequência será apresentado um
breve relato de como foram aplicados cada jogo.
Palavras-chave: Jogos matemáticos; aprendizado; relato de experiência.
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1. Introdução
O jogo é um elemento simbólico que faz parte da natureza humana e em muitos
casos com sua especificidade pode representar culturalmente os povos. A experiência
do estudante ao utilizar jogos em sala de aula beneficia a elaboração do seu
conhecimento espontâneo e também do conhecimento sistematizado. Nesse
momento vale lembrar que a observação permite ao professor verificar os esquemas
de raciocínio de seus alunos, assim, cabe a ele direcionar suas atividades no sentido
do desenvolvimento da sua prática pedagógica.
De maneira lúdica, tende a conceber atuações individuais e/ou coletivas dos
estudantes nesse contexto. Por outro enfoque, o professor deve observar a forma
como cada criança encara a situação e então sugerir diferentes atividades que
promovam aproximação, sendo umas mais competitivas, outras menos, sempre
alternando.
A ideia de se utilizar jogos no ensino de matemática surgiu da necessidade de
os estudantes efetivamente sistematizar o aprendizado em determinados conteúdos,
considerando que esses são uma forma lúdica e eficaz na construção do
conhecimento. De acordo com Vygotsky (1984, p.39) é através “[...] do jogo que a
criança aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e
autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, pensamento, interação
e da concentração”.
Ao utilizar jogos na sala de aula caracterizando como uma estratégia que
favoreça a aprendizagem, em primeiro lugar, o professor deverá conhecer o jogo com
o qual irá trabalhar, para que possa explorar ao máximo, e assim deverá empregar
diferentes estratégias antes, durante e depois do jogo valorizando dessa forma sua
intencionalidade pedagógica.

Atividades desenvolvidas
A elaboração e desenvolvimento desse tipo de atividade visa favorecer e
aprimorar diferentes aprendizagens para o estudante. A proposição lúdica contribui
para a criação e resolução de problemas, buscando respeitar as regras e favorecendo
aprendizagens no âmbito da Matemática, precisando levar em conta elementos como
as regras, os materiais utilizados e a fruição da imaginação que dão sustentação à
atividade cognitiva realizada pelo estudante no momento do jogo.
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Bom é dizer que, apresentaremos a descrição das atividades desenvolvidas e
na sequência algumas reflexões.

1º jogo - Jogo da velha da multiplicação
O jogo da velha é um jogo de regras extremamente simples e fáceis de serem
aprendidas, muito popular e conhecido no mundo inteiro. Nesse caso, foi adaptado
para trabalhar a multiplicação de maneira lúdica.
Professor com 2 dados grandes de fácil visualização.
Em duplas, os alunos munidos de cartela contendo resultados da multiplicação
até a tabuada do 6, marcadores com cores diferentes e folha para anotar pontuação
da dupla. Devem decidir quem começa jogar.
O professor joga os dois dados de uma única vez, com os números que caem
virados para cima, faz-se a multiplicação. Assim os alunos, cada um na sua vez vão
marcando o resultado na cartela. Quem fizer “a velha” marca ponto. E o jogo
recomeça.

Figura 2 Cartela utilizada no Jogo da Velha da Multiplicação

Figura 3 Estudantes participando do jogo

2º jogo - Jogo da Tabuada
O jogo é realizado com três participantes: 2 jogadores e um juiz.
A função do juiz é, com as tabuadas do encarte em mãos, verificar se o
resultado do jogo está correto.
Cada jogador deverá estar munido do tabuleiro, do dado e dos marcadores.
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Os dois jogadores lançam ao mesmo tempo, os dados sobre a mesa, observam
os números e apresentam o resultado da tabuada, marcando-o no tabuleiro.
O participante que apresentar o resultado corretamente marcará o ponto.
O juiz verificará o resultado e, em caso de erro, o participante deverá retirar a
marcação do tabuleiro, não marcando o ponto.
Ganhará o jogo o participante que marcar primeiro dez pontos no tabuleiro.

Figura 4 Jogo da Tabuada

Figura 4 Estudantes realizando o jogo

3º jogo – Craque nas operações (Stop das operações)
É um jogo simples do material de apoio impresso recebido pelos estudantes. O
jogo consiste basicamente em fazer os cálculos ali indicados e quem terminar cada
rodada primeiro, marca um ponto. Espera o colega terminar a rodada e só então
comece a nova rodada juntos. Para ganhar o jogo todas as operações devem estar
corretas.

Figura 5 Encarte contendo o jogo

Figura 6 Estudantes realizando o jogo
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Relato
Ao trabalhar multiplicação e o processo de construção da tabuada com os
alunos do 3º ano, deparamos com a dificuldade que eles apresentam sobre esse
conteúdo. Visando alcançar os objetivos do conteúdo, julgamos importante oferecer
aos alunos situações de aprendizagem com as quais propiciem interação, e
memorização da tabuada utilizando o lúdico e assim atribuindo sentido ao que está
sendo aprendido.
Em sala, além do uso do livro didático e materiais impressos para registro
costumamos oferecer aos alunos outras opções de atividades para serem realizadas,
individual ou em grupo e as correções são feitas geralmente com a participação efetiva
dos alunos. Atendemos aos alunos individualmente de acordo com as dificuldades
apresentadas fazendo as intervenções necessárias e descobrindo com eles outras
possibilidades de resolução de problemas através de materiais alternativos.
É fundamental compreender o processo e com atividades alternativas surgem
outras possibilidades. Interessante dizer que os jogos foram acontecendo de maneira
intercalada com outras atividades e com uso de materiais manipuláveis para que a
sistematização do conteúdo ocorresse de forma prazerosa, assim estimulando a
realização de cálculos que podem ser realizados em menos tempo e com muita
eficácia.
Há autores que apontam a importância e as possibilidades de se aprender de
forma lúdica ou com jogos e que apoiam a ideia de que a matemática não é uma
ciência difícil de aprender. Flemming e Collaço de Mello (2003) assinalam, que em
relação aos jogos didáticos:
Vale mencionar que esse recurso deve ser adotado em sala de
aula e que a aprendizagem de conteúdo poderá acontecer de
forma mais dinâmica, menos traumática, mais interessante.
Acreditamos que o jogo contribui para que o processo ensinoaprendizagem seja produtivo e agradável tanto para o educador
quanto para o educando. (p. 85).

Em outras palavras, o trabalho com jogos desenvolvido com os estudantes e
objetivando um aprendizado que seja prazeroso tanto em multiplicação ou até mesmo
em outros conteúdos matemáticos sempre explorando seus aspectos educativos.
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Outra sugestão é o jogo da velha da multiplicação que estimula o
desenvolvimento da memória do estudante, as crianças podem aprender a tabuada
brincando. Muitas vezes buscam alternativas para chegarem ao resultado correto,
contam nos dedos, desenham em folhas, fazem o que podem para acertar e dessa
forma vão aprendendo os resultados e sempre pedem para jogar mais. Afinal, jogar é
prazeroso.
O jogo da tabuada é um jogo que compõe o material de apoio impresso, este
eles gostaram muito, porque cada um teve que recortar e montar o seu. Para jogar é
muito simples, mas com regras estabelecidas visando incentivar o desenvolvimento
do cálculo da multiplicação e outras habilidades matemáticas e com objetivo maior de
interação entre os estudantes.
Craque nas operações (Stop das operações) é um jogo com regras simples,
mas competitivo. Jogar com regras significa exercitar, repetir muitas vezes. Quando
se repete um exercício pelo prazer da repetição e do jogo, pelo valor lúdico, busca a
compreensão das coisas segundo sua prática, atribuindo significado e estimulando o
desenvolvimento da capacidade de executar operações de modo correto.
Cada uma das atividades valeu à pena, observar os estudantes tentando tudo
para se chegar ao resultado objetivando ganhar o jogo, mas ao mesmo tempo vendo
a cooperação entre eles falando alto os resultados, discutindo sobre as regras e
correndo contra o tempo para ser o vencedor. Conclui-se que o jogo na sala de aula
é muito importante, porque representam experiência fundamental para as crianças
que podem construir o conhecimento a partir do lúdico e do raciocínio operatório. O
jogo na sala de aula ajuda o estudante a dar sentido ao que se aprende.

2. Considerações Finais

Durante a utilização de jogos em sala de aula podemos constatar tanto o
conhecimento espontâneo quanto o conhecimento sistematizado dos estudantes,
considerando o jogo como um espaço autêntico de criação e de resolução de
situações

matemáticas.

Com

o

planejamento

e

aplicação

das atividades

contempladas, percebemos que a utilização dos jogos didáticos tem influência
significativa nesse processo de inserção do aprendizado da multiplicação e de outros
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conteúdos matemáticos. É imprescindível observar que o jogo pode possibilitar a
construção de novos conhecimentos e ainda assim, é necessário cuidado ao utilizálos em sala de aula, pois temos o jogo como uma atividade de direção de situações
centralizadas.
Segundo Cabral (2006) precisamos utilizá-los não como ferramenta recreativa
da aprendizagem, mas como simplificador desse processo, cooperando positivamente
na superação dos obstáculos que os alunos possam apresentar no que tange a
determinados conteúdos.
De igual maneira, é necessário que o professor saiba utilizá-los, aprofundando
o que foi trabalhado de modo a colaborar com a aprendizagem do estudante e assim
atingir os objetivos, ou ainda, revisando os conceitos já adquiridos, servindo como um
instrumento de avaliação processual do aluno.
A utilização de jogos tem por objetivo levar o estudante a compreender e formar
os conceitos matemáticos (SCHILEMAN, SANTOS; COSTA, 1992). Possibilita
desenvolver a capacidade de organizar, analisar, refletir e argumentar, uma série de
atitudes como: aprender a ganhar e a perder, a trabalhar em grupo e respeitar regras.
Constatamos que, ao integrar os jogos nas aulas, houve uma maior interação
entre os envolvidos e até mesmo uma familiarização com os conteúdos em questão
favorecendo assim, o aprendizado. Nesse sentido, verificamos que existem muitos
incentivos para os estudantes quando utilizam jogos como estratégia de ensino e
aprendizagem em Matemática.
Como é possível perceber, os jogos têm uma rica contribuição para o ensino
de matemática quando são bem preparados e pensados como recurso de
aprendizagem pelo professor. Desse modo, é necessário que as atividades tenham
finalidades nítidas e realizáveis. Portanto, é uma boa maneira de tornar a rotina das
aulas menos exaustiva favorecendo uma aprendizagem interativa e prazerosa, mas
sem perder suas potencialidades.
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Capítulo 10
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Resumo
Este trabalho relata uma experiência realizada em sala de aula de uma escola
municipal, com turma de 3º ano do Ensino Fundamental, onde aborda um tema
importante no que se refere ao ensino da Matemática, ou seja, o que consideramos
interessante é aliar novas alternativas às práticas já existentes e que visam priorizar
o aprendizado. Muitas vezes, a Matemática é considerada uma disciplina como algo
já concluído, isto é, sem espaço para agregar a criatividade e em muitos casos,
assustadora. Assim é necessário pensar em alternativas metodológicas para a
melhoria do atual panorama e dessa forma contribuir positivamente com o processo.
A busca para o desenvolvimento de capacidades e melhoria em determinadas
habilidades são aprimoradas no decorrer do tempo e com estímulos oferecidos em
cada etapa, visando a superação dos obstáculos e consequentemente fazendo fluir o
aprendizado. Analisamos então, algumas possibilidades do uso da Literatura para o
enriquecimento de conteúdos e assim torná-los viáveis ao ensino e aprendizagem. Na
sala de aula, cotidianamente, buscamos explorar possibilidades de uso da Literatura
para o ensino da Matemática como metodologia que pode agregar conhecimentos,
mas de forma prazerosa para as crianças. Consideramos que as atividades que foram
desenvolvidas, elencam conceitos matemáticos de forma lúdica, promovendo a
curiosidade e assim construindo o conhecimento.
Palavras-chave: Literatura, ensino matemático, lúdico.
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1. Introdução
Este relato de experiência pretende destacar a importância do uso da literatura
no ensino de matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Ao perceber a
resistência de alguns estudantes em relação a conteúdos matemáticos, nota-se então
necessidade da busca por novos encaminhamentos metodológicos afim de despertar
tal interesse.
A Matemática é constantemente considerada pelos estudantes complicada e
muitas vezes de difícil entendimento. Partindo desse pressuposto, pesquisadores
ligados à educação matemática e professores da área estão criando condições
metodológicas no intuito de melhorar essa relação. Inúmeros recursos tecnológicos
disponíveis vêm sendo utilizados em diversas situações referentes à Matemática no
Ensino Fundamental, o uso de literatura é uma delas, uma estratégia que surgiu para
suprir essa necessidade.
Ao contrário do que muitos presumem, a Matemática não é dotada somente de
cálculos, números e regras, ela também se relaciona com a história através da
literatura. De acordo Smole (1997, p. 12):
Integrar literatura nas aulas de matemática representa uma substancial
mudança no ensino tradicional da matemática, pois, em atividades
deste tipo, os alunos não aprendem primeiro a matemática para depois
aplicar na história, mas exploram a matemática e a história ao mesmo
tempo.

Explorar a literatura nas aulas de matemática é uma das formas de agregar
novas possibilidades no que se refere ao aprendizado cotidiano, não ficando apenas
no uso do livro didático ou enunciados de atividades prontas, mas estimulando a
criança a viajar pela história, compreender e interpretar de forma mais atrativa, além
de ampliar suas capacidades de percepção do contexto através de outro ponto de
vista.
Smole et al (2007) diz que:
Muitos livros trazem a matemática relacionada ao próprio texto, outros
servirão para relacionar a matemática com outras áreas do currículo;
há aqueles que envolvem determinadas habilidades matemáticas que
se deseja desenvolver e outros, ainda, providenciam uma motivação
para o uso de materiais didáticos. Um livro às vezes sugere uma
variedade de atividades que podem guiar os alunos para tópicos
matemáticos e habilidades além daquelas mencionadas no texto. Isto
significa que “garimpando” nas entrelinhas podemos propor problemas
utilizando as ideias aí implícitas. (p. 9).
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Sendo assim, aliar a literatura e a matemática no processo de alfabetização, na
perspectiva do letramento, pode propiciar aos estudantes uma melhor vivência através
de contextos práticos de aprendizagem em que possam mobilizar conhecimentos
acerca do uso da linguagem e da Matemática, transformando de maneira efetiva os
seus saberes.
Literatura e a Matemática: uma mistura que dá certo
Ao realizar pesquisas referentes ao uso da literatura atrelada a Matemática
fizemos descobertas interessantes a respeito, uma delas é que existem obras
literárias que apresentam a Matemática por meio de histórias ou poemas, de forma
divertida e contextualizada que contribuem positivamente para a ressignificação do
aprendizado. Para Solé (1998):
Não devemos esquecer que o interesse também se cria, se suscita e
se educa, e que em diversas ocasiões ele depende do entusiasmo e
da apresentação que o professor faz de uma determinada leitura e as
possibilidades que seja capaz de explorar. (p.43)

Desse modo, relatamos, brevemente, uma das atividades desenvolvidas nas
diversas histórias selecionadas.
Pés na Areia – Contando de dez em dez.
Em uma das oportunidades selecionamos o livro Pés na Areia – Contando de
dez em dez, para realizar atividades relacionadas aos números decimais. A história
foi apresentada e mostradas as ilustrações aos estudantes e assim questionados a
respeito do conteúdo do livro. Para trabalhar os Números Decimais e para melhor
compreender a contagem em escala de 10 em 10, o uso desse livro foi muito
importante, pois conforme a leitura ia sendo realizada os estudantes iam fazendo
associações com o conteúdo que foi apresentado e as atividades que viriam a seguir.

Atividades realizadas em grupos.
Jogo de dados. Cada ponto vale 10. A professora joga os dados de cores diferentes
e propõe que os alunos vão fazendo as somas e anotando os resultados numa folha.
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Para realizar em grupo. Jogo de dados. Cada ponto vale 10.
Distribuir os dados para os grupos onde possam realizar o jogo e anotar seus
resultados para comparar com os resultados das outras crianças do grupo.
Para calcular o total de pontos, os alunos costumam usar diferentes procedimentos.
Alguns contam nos dedos ou com tracinhos até 10, depois até 20, e assim por diante.
Outros contam de 10 em 10. E há aqueles que dizem o resultado de imediato. Deve
observar as estratégias utilizadas pelos alunos e, depois de várias rodadas, propor
um momento de discussão para que as crianças reflitam sobre o aspecto multiplicativo
da organização do sistema de numeração decimal e relacionem com a interpretação
aditiva desse número.
Atividades de registro - Escrever os resultados adquiridos por aluno na ordem: do
menor para o maior e do maior para o menor.
Construindo tabela com os resultados adquiridos.
Sugestão – Foi proposto um jogo de dados para a turma. Cada grupo marcou sua
pontuação numa tabela como esta. Veja.
Aluno A

Aluno B

Aluno C

Total

1ª rodada
2ª rodada
3ª rodada
4ª rodada
5ª rodada
Responda:
a- Qual aluno fez mais pontos no jogo?
b- Quem fez menos pontos no jogo?
c- Em qual rodada os alunos fizeram mais
pontos?
d- Qual é o total de pontos do grupo no jogo?
Descrição do livro
Pés na areia – contando de dez em dez, na
obra, os dedos dos pés servem como
personagens para, a cada nova cena, a dezena
subsequente ser apresentada, gerando a
sequência em escala de 10 em 10. O número
10 é ilustrado pelos dez dedos de uma pessoa subindo as escadas do salva-vidas; o
20, pelo total de dedos dos pés de duas pessoas passando pelas ondas do mar. A
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dezena aparece nas cenas em múltiplas representações: na escrita decimal, por
extenso, por grupos de 10 pontos e pela quantidade de dedos dos pés.
5- Capa do livro utilizado.

Algumas sugestões de Literaturas para uso nas aulas de matemática
É um livro muito colorido e a cada página, o texto
apresenta um múltiplo com uma frase que
relaciona a quantidade total de dedos, gerada
pela quantidade de mãos multiplicada pela de
dedos em cada mão. A cada ilustração, o
estudante é desafiado a procurar o número
escondido.

A mãe pata tinha acabado de dividir um pirulito
entre seus filhos Lino e Dino, quando chegou a
pata Xoca com seu filho Xato. Mais um para
dividir o pirulito! Quando cada pato já estava com
seu pedaço de pirulito, chegou o pato Zinho.
Como resolver essa situação?

A obra Poemas Problemas compõe-se de
dezessete problemas em forma de poemas que
exploram conteúdos como: as quatro operações,
sequência de cores, pensamento combinatório,
propriedades de figuras planas, dentre outros. A
coletânea oferece ao professor problemas,
charadas e enigmas.
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O livro conta a história de uma tesoura que
encontra muitos papéis coloridos picados e,
descontente com a desordem deles, a tesoura
resolve organizá-los. Para isso, utiliza recursos
como classificação e as formas geométricas.

2. Considerações Finais
Consideramos uma estratégia interessante, enriquecedora e significativa para
as aulas de Matemática, o uso de literaturas. Pensando nos benefícios que a
correlação entre Literatura Infantil e a Matemática podem oferecer quando utilizada
de forma intencional para a construção do conhecimento, presumimos que é uma
metodologia muito positiva para o aprendizado dos estudantes. É um processo que
transforma o simples ato de decodificar frases, pois as histórias são ricas de
significados que possibilitam a identificação com a própria vida, relacionando os
acontecimentos, para assim, proporcionar outros conhecimentos.
Dessa maneira, o estudante é levado a compreender melhor a matemática,
situando no tempo e no espaço em que está envolvido. Diniz, Marim e Smole
(2011, p. 9), salientam:
A importância da Literatura Infantil no aprendizado da língua materna,
escrita e falada, e sua contribuição na formação do leitor e do escritor
podem apoiar a aprendizagem da Matemática, pois, em atividades
desse tipo, os alunos não aprendem primeiro a Matemática para depois
aplicá-la à história, mas exploram a Matemática e a história ao mesmo
tempo.

O uso da literatura infantil tem se tornado uma importante estratégia
pedagógica, além de ser uma alternativa lúdica e prazerosa, também cumpre um
papel educativo no desenvolvimento do processo de alfabetização matemática dos
estudantes. Nesse sentido, esse tipo de atividade proporciona momentos de
aprendizagem, despertando o interesse dos estudantes e criando associações aos
conteúdos que são propostos.
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