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APRESENTAÇÃO 

 
 O Departamento de Matemática e Estatística (DME) da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), Campus de Ji-Paraná, realiza, desde o ano de 2001, uma semana de 

discussões com o intuito de divulgar para a comunidade os trabalhos científicos 

desenvolvidos por pesquisadores da UNIR e de outras instituições nas áreas de Matemática e 

de Educação Matemática, tendo como objetivo contribuir para a formação de seus 

acadêmicos, bem como com a formação continuada da comunidade, e com o desenvolvimento 

dessas áreas de conhecimento. 

 O evento, que mantém uma média de 300 participantes, iniciou com a necessidade de 

divulgação dos trabalhos de um curso de Especialização na área de Educação Matemática e 

tornou-se, ao longo dos anos, um evento tradicional do Campus, abrigando trabalhos dos 

cursos de Matemática e de Estatística. 

 Durante a semana de discussões são apresentadas palestras e mesas redondas por 

professores do Campus e professores e pesquisadores convidados, além da apresentação de 

comunicações orais e pôsteres de trabalhos científicos e relatos de experiências, bem como a 

realização de oficinas e minicursos. O evento congrega toda a comunidade rondoniense, 

principalmente pesquisadores e professores, e alunos de graduação. 

 Desta forma, pretende-se com a Semana de Matemática socializar experiências 

educacionais e de pesquisa entre discentes, docentes e a comunidade em geral. Além disso, os 

palestrantes convidados não somente contribuem com suas experiências, mas também têm a 

oportunidade de conhecer a região e os trabalhos científicos realizados pela instituição. 

 Neste ano, a XVI Semana de Matemática (XVI SEMAT) teve como tema central a 

“Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática”, propondo-se possibilitar reflexões 

sobre o processo de ensino-aprendizagem da Matemática e suas tecnologias diante das 

demandas e especificidades do contexto da Educação Inclusiva. 

 A composição destes Anais é decorrente da submissão de um total de 32 trabalhos, 

sendo 05 resumos expandidos e 27 trabalhos completos, dos quais, após sua avaliação pelos 

pareceristas da Comissão Científica, chegou-se ao quantitativo de 29 trabalhos, sendo 21 

trabalhos completos e 08 resumos expandidos, que são apresentados às próximas páginas. 
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Resumo: 

Este estudo teve como objetivo apresentar considerações teóricas sobre o objeto de estudo, bem como aspectos 

históricos da Psicologia da Educação Matemática. O referido trabalho resultou de estudos e reflexões da 

disciplina Psicologia da Educação do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de 

Rondônia do Campus de Ji-Paraná, bem como abordagens teóricas apontadas em sala de aula e pesquisas em 

livros, revistas e sites, onde evidenciou-se a problemática, apesar da psicologia aplicada a matemática ser 

imprescindível temos a disposição pouquíssimos estudos nessa área. A metodologia da pesquisa caracteriza-se 

como bibliográfica. Desse modo, a discussão teórica foi embasada principalmente nos autores: Falcão (2002; 

2003), Brito (2011); Barbosa e Ferreira (2005). Espera-se que os resultados desse estudo contribuam para 

oportunizar a ampliação de conhecimento a respeito da Psicologia da Educação Matemática e reflexões sobre a 

necessidade de se possibilitar aos futuros professores de Matemática, estudos e experiências acerca de uma 

aprendizagem significativa por parte de crianças, jovens e adultos a fim de direcionar procedimentos e 

estratégias no ensino da Matemática escolar. 

Palavras-Chave: Psicologia da Educação Matemática; Objeto de estudo; Aspectos históricos. 

1. Introdução 

As discussões sobre como funcionava a mente e o comportamento humano são temas 

que sempre causaram curiosidade ao ser humano e foram focos de debates desde a 

Antiguidade. 

Por muito tempo as discussões sobre esses temas ocorriam no campo da Filosofia. 

Então, somente no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX a Psicologia 

passou a ter status de ciência (SILVA, 2007). 

A Alemanha, no final do século XIX, constituiu-se o berço da Psicologia Moderna, em 



 

 

 

A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática 
 

Ji-Paraná – RO, 22 a 24 de novembro de 2016 
 

ANAIS 

 

10 XVI Semana de Matemática – XVI SEMAT 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

 

 

que trabalharam juntos na Universidade de Leipzig os pesquisadores Wundt, Weber e 

Fechner. Posteriormente, seguiram para o referido país muitos estudiosos dessa ciência 

emergente como o inglês Edward B. Titchner e o americano William James (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA, 2001). 

Cabe destacar que de acordo com Bock, Furtado e Teixeira (2001, p. 52-53), apesar de 

a Psicologia Científica ter surgido na Alemanha, “é nos Estados Unidos que ela encontra 

campo para um rápido crescimento, resultado do grande avanço econômico que colocou os 

Estados Unidos na vanguarda do sistema capitalista”. 

Esse momento se constitui em um marco para a Psicologia, por se desvincular da 

Filosofia. Em decorrência disso diferentes pesquisadores começaram a se dedicar nos 

seguintes aspectos: 

Definir seu objeto de estudo (o comportamento, a vida psíquica, a consciência); 

delimitar seu campo de estudo, diferenciando-o de outras áreas de conhecimento, 

como a Filosofia e a Fisiologia; formular métodos de estudo desse objeto; formular 

teorias enquanto um corpo consistente de conhecimentos na área (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA, 2001, p. 51). 

A partir disso, foram criadas diferentes teorias com enfoques distintos, e teve 

implicações em várias áreas, como por exemplo, a Educação. Nesse contexto, chama-se 

atenção para o fato do surgimento de campos vinculados a Psicologia, como a Psicologia da 

Educação em que, de acordo com Coll (1999) tem seu surgimento na primeira década do 

século XX, em que objetivava aplicar conhecimentos de natureza psicológica no âmbito 

educacional, mais especificamente no contexto escolar. 

Nessa perspectiva, surgiu o interesse de investigar sobre a Psicologia da Educação 

Matemática, mais especificamente no que diz respeito ao comportamento, a vida psíquica a 

consciência seu objeto de estudo e aspecto histórico. 

A psicologia da educação matemática é um ramo recente e o que gera a problemática 

de haver poucas pesquisas nessa área, tomamos está como ponto de partida para nosso estudo, 

bem como, a noção de que além do conhecimento especifico o professor precisa de formação 

para saber como ensinar, que além de ensinar precisa entender a construção de conhecimento 

do seu aluno. 

2. Metodologia 
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Esta pesquisa foi desenvolvida a partir dos estudos e reflexões que emergiram na 

disciplina Psicologia da Educação do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal de Rondônia do Campus de Ji-Paraná.  

A abordagem da pesquisa é bibliográfica. Por considerar o “levantamento de 

referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, 

artigos científicos, páginas de web sites” FONSECA (2002, P. 32). Assim, para realização 

desse estudo fez-se um levantamento sobre aspectos históricos da Psicologia da Educação 

Matemática em livros e artigos. As pesquisas que embasaram as considerações teóricas foram 

as referências de: Falcão (2008), Bock, Furtado e Teixeira (2001), Silva (2007) e Barbosa e 

Ferreira (2005). 

3. Aspectos históricos e o objeto de estudo da Psicologia da Educação Matemática 

A Psicologia da Educação da Matemática, de acordo com Falcão (2002), é um dos 

ramos mais recentes da Psicologia. O surgimento da Psicologia da Educação Matemática no 

cenário internacional, segundo Falcão (2003) tem como marco principal o que ocorreu em 

1976 com o grupo internacional intitulado de Psychology of Mathematics Education (PME), 

por ocasião do III International Congress on Mathematics Education (ICME), realizado em 

Karlshure (Alemanha).  

Neste contexto, cabe destacar que a Psicologia da Educação Matemática “surge de um 

esforço da Psicologia (ou de algumas de suas ‘psicologias’) no sentido de oferecer suportes 

para a teorização no âmbito da Educação Matemática” (BARBOSA; FERREIRA, 2005, p. 1). 

Além do mais, de acordo com Falcão citado por Spinillo e Lautert (2012, p. 7): 

A psicologia da educação matemática surge historicamente como área de 

problematização e pesquisa interdisciplinar, voltada especificamente para a 

conjugação de esforços nos domínios dos processos psicológicos de aprendizagem e 

desenvolvimento e de processos de aprimoramento de iniciativas didáticas, sem 

perder de vista a especificidade epistemológica do domínio matemático em que se 

insere; e nem a questão maior da educação matemática, para além da simples 

instrução em matemática. 

No Brasil, destacam-se dois marcos que são considerados importantes para o 

surgimento da Psicologia da Educação Matemática: 1) 19ª reunião Anual do grupo PME, 

tendo participado o programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de 

Pernambuco (Recife); 2) grupo de trabalho Psicologia da Educação Matemática no âmbito da 
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Associação de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia-ANPEPP, fundada em 1966. 

(BARBOSA; FERREIRA, 2005, p. 2-3). 

Os temas abordados na Psicologia da Educação Matemática possibilitam ao professor 

de Matemática, dentre outros aspectos, a ter uma compreensão de como a criança, o jovem e o 

adulto constrói conhecimento, como também, que estratégias podem contribuir para propiciar 

uma aprendizagem significativa. Esses aspectos são importantes, uma vez que se entende que 

o papel do professor não é de transmissor de conhecimentos, mas de mediador que possibilita 

a construção de conhecimento de seus alunos, contribuir para o desenvolvimento cognitivo e 

social do estudante. 

Para Brito (2011, p. 33) “a Psicologia da Educação Matemática trata, basicamente, da 

aplicação da psicologia educacional à matemática, prioritariamente à matemática escolar”. 

Nesse sentido, na construção do conhecimento escolar o sujeito recorre a diferentes formas 

próprias, buscando estabelecer “elos significativos entre o novo material e os elementos já 

presentes na estrutura cognitiva” (p. 34). A partir dessa concepção, o papel do professor tem 

destaque “e o contexto no qual a aprendizagem ocorre, sendo esta aprendizagem fortemente 

influenciada pelos fatores ambientais (cultura, tecnologia e práticas educacionais)” (p. 34). 

Nesse contexto, Brito (2011, p. 34) salienta que: 

Cabe ao professor atuar como mediador entre o ambiente e os sujeitos da 

aprendizagem buscando conhecer os aspectos inerentes ao contexto e considerá-los 

ao elaborar o planejamento da sua disciplina. Além disso, os professores necessitam 

conhecer e compreender os diferentes tipos de pensamento e buscar formas de 

aplicar esse entendimento diretamente ao ensino.  

Isso mostra a necessidade de que o professor de Matemática não deve ter apenas o 

conhecimento do conteúdo específico, mas de saber como ensiná-lo e “também deve conhecer 

e ensinar processos de pensamento, apoiados na crença de que levar os estudantes a 

desenvolver plenamente o potencial de pensamento é um dos objetivos mais importantes da 

educação” (BRITO, 2011, p. 35). 

Para isso, considera-se fundamental que se oportunize na formação inicial de 

professores de matemática, estudos e diferentes experiências formativas, tanto em uma 

perspectiva teórica quanto prática, dentre outros aspectos, sobre as concepções de ensino e de 

aprendizagem, bem como sobre a influência de aspectos cognitivos, sociais e afetivos nesse 

processo. 
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4. Considerações finais 

Neste estudo, buscou-se apresentar considerações teóricas sobre o objeto de estudo, 

bem como um breve aspecto histórico da Psicologia da Educação Matemática.  

Nesse processo, foi possível verificar que a Psicologia da Educação Matemática é um 

campo que surgiu recentemente da Psicologia, sendo que os principais marcos de seu 

surgimento tanto no cenário internacional quanto nacional estão situados no final do século 

XX. 

No que diz respeito ao objeto de estudo da Psicologia da Educação Matemática, 

destaca-se que o referido ramo se fundamenta na Psicologia Educacional, a fim de 

compreender o processo de ensino-aprendizagem da Matemática escolar. Isso implica em 

entender sobre as diferentes formas de aprender e de ensinar, como também, a influência de 

outros aspectos que podem interferir no processo educacional da criança, do jovem e do 

adulto. 
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Resumo: O objetivo deste estudo foi de apresentar algumas das contribuições da teoria piagetiana para a 

Educação Matemática. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, na qual se recorreu em uma discussão teórica, aos 

seguintes autores: Jurberg (2012), Bock, Furtado e Teixeira (2001), Nogueira (2007), Junqueira, Santos e 

Oliveira (2015). Dentre os resultados, foi considerado Teoria da Equilibração desenvolvida por Piaget com 

grande relevância para esse estudo, destaca-se o fato de que apesar da teoria de Piaget não ter sido destinada 

especificamente para o campo da Educação, ela teve inúmeras implicações para o contexto educacional. Nesse 

sentido, considera-se quanto a Educação Matemática, mais especificamente no que se refere o processo de 

ensino-aprendizagem da Matemática, à luz da teoria de Piaget, destaca-se como necessário considerar o 

estudante com um ser ativo no referido processo e, além disso, de que o professor recorra a diferentes recursos e 

estratégias didáticas para possibilitar a construção do conhecimento matemático. 

Palavras-chave: Piaget; Contribuições teóricas; Educação Matemática. 

1. Introdução 

A Psicologia da Educação Matemática se configura em um campo emergente da 

Psicologia. Tem como marco de surgimento, o fato de que em 1976 se apresentou o grupo 

internacional Psychology of Mathematics Education (PME), no III International Congress on 

Mathematics Education (ICME), realizado na Alemanha (FALCÃO, 2003). Para Brito (2011, 

p. 33) “a Psicologia da Educação Matemática trata, basicamente, da aplicação da psicologia 

educacional à matemática, prioritariamente à matemática escolar”. 

Nesse contexto, destacamos dentre os vários autores as contribuições do psicólogo e 

biólogo suíço Jean Willian Fritz Piaget (1896-1980). De acordo com Bock, Furtado e Teixeira 

(2001, p. 127-128), esse destaque se deve “pela sua produção contínua de pesquisas, pelo 
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rigor científico de sua produção teórica e pelas implicações práticas de sua teoria, 

principalmente no campo da Educação”. 

Embora a teoria de Piaget não tenha sido destinada especificamente para o campo da 

Educação, ela teve implicações para o contexto educacional, onde ela mais se aplica 

atualmente. Assim, neste estudo se teve por objetivo apresentar teoricamente as contribuições 

da teoria de Piaget para Educação Matemática. Para tanto, apresenta-se a seguir a metodologia 

do presente estudo e posteriormente algumas considerações sobre a teoria de Piaget, 

conhecida como Epistemologia Genética, e suas contribuições para Educação Matemática. 

Cabendo salientar que em função da vasta produção de Piaget que, portanto integra a sua 

teoria formulada, optou-se em abordar somente algumas de suas contribuições. 

2. Metodologia 

Este estudo é resultado dos estudos e reflexões ocorridos na disciplina Psicologia da 

Educação, ofertada na turma do 3º período de 2016, do curso de Licenciatura em Matemática 

da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná/RO. Metodologicamente este 

estudo se caracteriza em bibliográfico. Segundo Furasté (2008, p. 33), a pesquisa 

Bibliográfica “baseia-se fundamentalmente no manuseio de obras literárias, quer impressas, 

quer capturadas da internet. É o tipo mais largamente utilizado. Quanto mais completas e 

abrangentes forem as fontes bibliográficas consultadas, mais rica e profunda será a pesquisa”. 

Assim, a fim de tecer considerações teóricas sobre as contribuições da teoria de Piaget para 

Educação Matemática, recorreu-se aos seguintes autores: Jurberg (2012), Bock, Furtado e 

Teixeira (2001), Nogueira (2007), Junqueira, Santos e Oliveira (2015). 

3. Algumas contribuições de Piaget para a Educação Matemática 

A teoria formulada por Piaget foi intitulada de Epistemologia Genética e “defende que 

o sujeito do conhecimento não é o indivíduo ou o “eu” psicológico, mas um sujeito 

epistêmico, ou seja, um sujeito universal, ideal; um sujeito que não corresponde, portanto, a 

nenhum indivíduo em particular” (JURBERG, 2012, p. 8). Além disso, Jurberg (2012, p. 11) 

destaca que: 

A epistemologia genética consiste numa fusão das teorias existentes, pois Piaget não 

acreditava que todo o conhecimento fosse, a priori, inerente ao próprio sujeito, nem 

que se originasse totalmente das observações do meio que o cerca (empirismo). Para 
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ele, o conhecimento é gerado através de uma interação radical do sujeito com seu 

meio, a partir de estruturas previamente existentes no sujeito. 

Nesse sentido, entende-se que para Piaget o conhecimento não é algo com o qual o ser 

humano já nasce ou algo que seja resultante meramente de experiências, mas se trata de um 

processo de construção que deve acontecer por meio da interação entre a pessoa e o meio em 

que está inserido. 

Para Piaget a aquisição de conhecimentos dependia “de certas estruturas cognitivas e 

da relação do sujeito com o objeto, a esse processo interacional, de mão dupla, Piaget 

denomina adaptação” (p. 12). A adaptação é subdividida em dois momentos: a assimilação e a 

acomodação. Assim, cabe destacar que “Piaget observou que as crianças não raciocinam 

como os adultos, e só gradualmente vão se inserindo nas regras, valores e símbolos que 

caracterizam a maturidade psicológica” (p. 13). E é justamente “nesse processo que entram a 

assimilação e acomodação” (JURBEG, 2012, p. 13). Esse processo pode ser compreendido da 

seguinte forma: 

Na assimilação, portanto, as ações do indivíduo são no sentido de internalizar o 

objeto, interpretando-o de tal forma que possa encaixá-lo em suas estruturas 

cognitivas. Acomodação é o momento em que o sujeito altera suas estruturas 

cognitivas para compreender melhor o objeto que o perturba, que lhe rompeu o 

equilíbrio (JURBERG, 2012, p. 13). 

Diante disso pode-se dizer que o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação faz-se 

essencial, “pois se um indivíduo só assimilasse, ele só desenvolveria alguns esquemas 

cognitivos muito gerais, o que comprometeria sua capacidade de diferenciação”. Porém, “se 

ele só acomodasse, desenvolveria uma grande quantidade de esquemas cognitivos bastante 

específicos, o que comprometeria sua capacidade de generalização” (JURBERG, 2012, p.15). 

Nessa mesma direção, Bock, Furtado e Teixeira (2001, p. 129) ao afirmarem que “a criança 

não é um adulto em miniatura. Ao contrário, apresenta características próprias de sua idade”, 

evidenciam que: 

Estudos e pesquisas de Piaget demonstraram que existem formas de perceber, 

compreender e se comportar diante do mundo, próprias de cada faixa etária, isto é, 

existe uma assimilação progressiva do meio ambiente, que implica uma acomodação 

das estruturas mentais a este novo dado do mundo exterior. 

Isso mostra, conforme Jurberg (2012, p. 8) que é necessário que se “conheçam as 

condições pelas quais passa uma criança até chegar à sua fase adulta (ontogênese). Assim, é 

possível entender como ela apresenta sua capacidade de conhecer, e analisar seu 

conhecimento adquirido face às experiências vividas nas trocas com o meio ambiente”. 
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Do nascimento à fase adulta do sujeito, Piaget categorizou quatro períodos em que 

ocorre o desenvolvimento humano, que são: sensório-motor, pré-operatório, operações 

concretas e operações formais. Esse desenvolvimento é proveniente do “aparecimento de 

novas qualidades do pensamento, o que, por sua vez, interfere no desenvolvimento global” 

(BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2001, p. 131). 

Segundo Piaget, cada período é caracterizado por aquilo que de melhor o indivíduo 

consegue fazer nessas faixas etárias. Todos os indivíduos passam por todas essas 

faces ou períodos, nessa sequência, porém o início e o término de cada uma delas 

dependem das características biológicas do indivíduo e de fatores educacionais, 

sociais. Portando, a divisão nessas faixas etárias é uma referência, e não uma norma 

rígida. (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2001, p. 132). 

Isso mostra, de acordo com Nogueira (2007, p. 88) que “o conhecimento, para Piaget, 

é uma construção contínua, a partir do nascimento, havendo continuidade entre os quatro 

estágios de desenvolvimento cognitivo pelos quais todos os indivíduos passam, sem pular 

nenhum”. 

Assim, foi possível conhecer alguns aspectos da teoria de Piaget denominada de 

Epistemologia da Genética, o que possibilitou compreender que a referida teoria 

fundamentou-se na construção do conhecimento do ser humano, especialmente de crianças, 

bem como se relacionava com o conhecimento físico, lógico-matemático e social. 

Evidenciando, portanto, a importância que o professor não apresente conhecimento “apenas 

dos conteúdos específicos a ensinar, mas também, quais são os mecanismos operatórios da 

inteligência que são necessários à compreensão dos diferentes tipos de conhecimento, o físico, 

o lógico-matemático e o social” (NOGUEIRA, 2007, p. 89). 

Quanto à distinção entre os diferentes conhecimentos, Nogueira (2007, p. 89) elucida 

que o conhecimento lógico-matemático “está intimamente ligado ao conhecimento físico, 

todavia, é elaborado a partir de ações ou relações estabelecidas sobre ou entre os objetos”. Por 

sua vez, o conhecimento social “é obtido por meio das ações do sujeito e de suas interações 

com outras pessoas”. Por fim, o conhecimento físico trata-se do conhecimento que se refere a 

“objetos e elementos presentes no mundo físico, isto é, na realidade externa, como por 

exemplo, tamanho, cor, forma, textura, espessura, os sons produzidos pelos objetos, o peso, 

flexibilidade, temperatura etc.”. Os referidos conhecimentos apresentem diferenças com 

relação a suas origens, haja vista que o conhecimento físico “tem sua origem no objeto; o 

conhecimento lógico-matemático tem origem no sujeito e o conhecimento social tem origem 

nas convenções sociais, os três necessitam de estruturas lógico-matemáticas como a 
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classificação e a seriação para a sua assimilação e organização”. Contudo, cabe destacar que 

“os três necessitam de estruturas lógico-matemáticas como a classificação e a seriação para a 

sua assimilação e organização”. 

Nesse sentido, considera-se que o ensino da Matemática não pode se tratar meramente 

da transmissão de conteúdos matemáticos prontos e acabados, mas possibilitar a aquisição e 

interiorização de novos conhecimentos. No campo da Educação Matemática há vários tipos de 

recursos e estratégias metodológicas que podem contribuir no processo de aquisição do 

conhecimento, dentre os quais destaca-se: resolução de problemas, modelagem matemática, 

história da matemática, materiais concretos, jogos e o uso de novas tecnologias. Nogueira 

(2007, p. 99) destaca que é preciso considerar dois pontos que são relevantes na proposta 

educativa que se fundamenta na teoria piagetiana que são: “A ação está na base de todo 

desenvolvimento cognitivo e de toda aprendizagem; O principal objetivo de toda educação é o 

desenvolvimento da autonomia, isto é, tornar a criança segura, criativa, independente, capaz 

de resolver problemas e de ser agente”. 

Ao considerar esses princípios no processo de ensino-aprendizagem da Matemática o 

professor deve possibilitar que o referido processo ocorra na sala de aula de forma dinâmica, 

considerando o aluno com um ativo e participante do processo de construção do 

conhecimento. Mostrando, portanto, conforme Nogueira (2007, p. 89) que “o professor não é 

a figura central do processo, o detentor do saber, o “ator principal”, mas o orientador, o 

“perguntador”, que apresenta as questões, o “diretor do espetáculo””. 

Nesta mesma direção, Junqueira, Oliveira e Santos (2015, p. 189) destacam que nas 

aulas de Matemática se constituem em momentos de aprendizagem quando é possibilitado as 

crianças a oportunidade de expor suas ideias, bem como dialogar sobre “a sua compreensão 

sobre a Matemática, apresentando aos alunos tarefas que possuem significados, encorajando-

as a resolvê-las em vez de seguirem procedimentos que tenham sido apresentados pelo 

professor, desenvolvendo uma gama de estratégias para alcançar a solução”. 

O conhecimento do conteúdo específico com o conhecimento de como ensinar 

fundamentados em estudos da Psicologia da Educação e da Educação Matemática, dentre os 

quais destaca-se a teoria de Piaget, pode contribuir para que, segundo Junqueira, Oliveira e 

Santos (2015, p. 190), o professor tenha a compreensão de cabe à escola e ao professor que 

“sejam proporcionadas aos alunos atividades adequadas ao desenvolvimento da Matemática e 
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não seja incorporado um discurso de Matemática para matemáticos”. 

4. Considerações preliminares 

Assim, considera-se importante que o professor de Matemática tenha conhecimento a 

respeito da teoria de Piaget, a fim de fundamentar a sua prática pedagógica de forma 

diferenciada, em que se recorre a diferentes recursos e estratégias didáticas no processo de 

ensino-aprendizagem da Matemática. 

Com esse estudo foi possível conhecer bem alguns aspectos da teoria de Piaget, 

denominada de Epistemologia Genética, e como as contribuições dessa teoria se aplicam na 

Educação Matemática, mais especificamente no que se refere ao processo de ensino-

aprendizagem da Matemática, principalmente no Ensino Fundamental. Dentre os quais, 

destaca-se que o estudante deve ser considerado com um ser ativo no referido processo e que 

o professor deve recorrer a diferentes recursos e estratégias didáticas para possibilitar a 

construção do conhecimento matemático. Espera-se que os resultados desse estudo 

possibilitem reflexões sobre a necessidade de que sejam oportunizadas desde a formação 

inicial do professor de Matemática estudos e experiências formativas sobre temas 

relacionadas ao campo da Psicologia da Educação Matemática, a fim de conhecer teorias de 

diferentes pesquisadores como Piaget que fundamentem o como ensinar. 
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Resumo: 

Este texto apresenta um relato de experiência sobre a ludicidade como ferramenta pedagógica para se ensinar 

matemática na Educação Infantil, na qual a práxis foi exercida em uma turma do Pré II de uma escola pública 

municipal, como parte da disciplina de Fundamentos e Prática do Ensino de Matemática, do curso de Pedagogia 

– UNIR, campus de Ariquemes-RO, no semestre de 2014.2. O presente estudo tem como objetivo confrontar os 

aspectos teóricos em relação às contribuições do lúdico para o ensino aprendizagem da matemática na educação 

infantil com a prática de sala de aula. A problemática parte para a análise de entender como por meio de jogos e 

brincadeiras é possível se aplicar matemática na educação infantil? Diante deste questionamento, fez-se um 

reconhecimento do lócus da pesquisa, e aplicou-se uma regência de 16 horas letivas, em uma determinada escola 

de Educação Infantil do Município de Ariquemes-RO. Entendemos que a matemática é uma linguagem 

formidável e se aplicada nos anos iniciais enleado à ludicidade a criança desenvolverá diversos aspectos 

cognitivos, necessários à aprendizagem da Matemática ao longo da vida estudantil.  

Palavras-chave: Lúdico; Matemática. Educação Infantil. 

1. Introdução 

Este trabalho parte de uma pesquisa-ação fazendo uma análise do papel do lúdico 

concomitante com a matemática na Educação Infantil, considerando que as brincadeiras são 

consideradas grandes ferramentas de aquisição de linguagens inclusive da matemática. O uso 

de jogos para o ensino de Matemática pode ser considerado didaticamente uma estratégia de 

ensino, obtendo motivação, desenvolvendo habilidades psicomotoras, estimula o raciocínio, 

dentre outras áreas do conhecimento. 

O professor e a professora, na Educação Infantil, possuem um papel fundamental na 

mediação dos saberes científicos adquiridos, atrelando as diversas possibilidades de se 

utilizar, brinquedos, jogos pedagógicos materiais que estiver ao seu alcance para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças contribuindo para o seu progresso de formação. 

 Este estudo aborda o quanto a matemática auxilia na formação integral da criança, A 

fundamentação teórica foi direcionada por autores renomados como Brasil (1998), Cunha 

(2005), Ceryno (2004), Gil (2009), Lopes (2005), e Machado (2010). 

Na prática pedagógica, o brilho dos autores citados, se manifestou por meio da 

elaboração do planejamento e aplicação de um “Projeto de intervenção”, em uma sala de aula, 
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do Pré II, da rede pública municipal de ensino do município de Ariquemes-RO onde optamos 

por abordar a temática “Aprendendo matemática com o Lúdico”, uma inesgotável fonte de 

informações e conhecimentos. 

2. Fundamentação teórica 

Antigamente compreendia-se que “[...] para aprender Matemática, é necessário um 

ambiente em que predomine a rigidez, a disciplina e o silêncio.” (BRASIL, 1998, p. 211). 

Este paradigma já é considerado ultrapassado, pois em diversos espaços até mesmo no ato de 

uma brincadeira a criança, aprende conceitos científicos e matemáticos. 

Ensinar através de brincadeiras reflete na atitude da criança até em sua vida adulta, 

“Se a criança brinca, acostuma-se há ter seu tempo livre criativamente utilizado. Este hábito, 

Se bem cultivado, além de trazer satisfação, irá se transformando [...] em atitudes de 

predisposição para o trabalho” (CUNHA, 2005, p. 14). 

A brincadeira no contexto educacional, especificamente na educação infantil, deve ser 

vista como uma ferramenta pedagógica alheada ao processo de aprendizagem da criança. 

A educação infantil, historicamente, configurou-se como o espaço natural do jogo e 

da brincadeira, o que favoreceu a ideia de que a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos se dá prioritariamente por meio dessas atividades (BRASIL, 1998, p. 

210-211). 

A brincadeira às vezes não é levada a sério sendo vista apenas como um 

entretenimento, porém Cunha (2010, p. 11) diz que o “Brincar é uma atividade muito mais 

séria do que pode parecer.”. Vinculando métodos lúdicos com a matemática “[...] as crianças 

estarão, consequentemente, desenvolvendo sua capacidade de generalizar, analisar, sintetizar, 

inferir, formular hipótese, deduzir, refletir e argumentar” (BRASIL, 1998, p. 212). 

 As atividades trabalhadas em sala de aula devem partir de uma aproximação sócio 

espacial das crianças, pois as mesmas já possuem um aprendizado prévio adquirido nos seus 

lares. Ceryno (2004, p. 58) relata que “[...] o processo de ensino deve ser organizado de modo 

a considerar os conhecimentos que a criança já tem e propiciar novas experiências para que 

continue avançando na sua elaboração”. 

As práticas pedagógicas que envolvem brincadeiras e matemática precisam cada vez 

mais estar inseridas nas escolas de educação infantil, pois são grandes os benefícios e 
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resultados que as mesmas possibilitam, motivando a criança a compreender de forma, 

intuitiva os conteúdos, possibilitando relaciona-los com a sua vivência do cotidiano, Lopes 

avigora que “Um conteúdo só é significativo e compreendido pelo aluno à medida que este 

possa inseri-lo num sistema de relação, ou seja, assimilá-lo a outros conhecimentos 

previamente construídos” (LOPES, 2005, p. 29). 

 As crianças convivem em sociedade e se apropriam de conhecimentos. Ou seja, estão 

presentes na prática social e está a todo o momento participando de situações onde a 

matemática está presente “o conhecimento cotidiano é empírico e sempre começa com o 

contato imediato com o objetivo” (CERYNO, 2003, p. 69). Antes da inserção em salas de 

aula as crianças já possuem um contato inicial com os numero, seja em supermercados, 

aprendo uma receita com a mamãe, dentre outros. Os Referenciais Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil relatam quão impotente é a utilização matemática na educação 

infantil. 

O trabalho com noções matemáticas na educação infantil atende, por um lado, às 

necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que nos incidam 

mais variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a uma necessidade 

social de instrumentalizá-las para melhor viver, participar e compreender um mundo 

que exige diferentes conhecimentos e habilidades (BRASIL, 1998, p. 207). 

Desta maneira pode-se dizer que a brincadeira, os jogos, são incentivadores e 

colaboradores para a formação moral, intelectual e social da criança possibilitando a ela mais 

estimulo para a aprendizagem matemática, pois o aprender dos números não é somente 

conhecer e decodifica-los, é aprender uma nova linguagem com significância e significados, 

uma exploração de um universo novo e ao mesmo tempo familiar. 

3. Metodologia 

O questionamento metodológico adotado neste estudo, de abordagem qualitativa em 

uma pesquisa-ação, orientada por Gil (2009), na qual se constituiu juntamente ao 

cumprimento das atividades da disciplina de Fundamentos e Prática do Ensino de Matemática, 

do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, campus de Ariquemes. A 

regência teve duração de 16 horas aula, distribuídas em 4 dias letivos, sendo desenvolvida em 

2014/2. 

Em um primeiro momento foi constituído um aporte teórico sobre a temática e a 

sequência foi conhecer o lócus da pesquisa, que é uma sala de aula, do Pré II, da rede pública 
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municipal de ensino de Ariquemes-RO, onde foram realizadas 8 horas de observação para se 

familiarizar com as turmas e conhecer a intimidade das mesmas com a temática. Em seguida 

foi elaborado um planejamento por meio de projeto de intervenção pedagógica que trouxe 

como tema central “Aprendendo matemática com o Lúdico”, tendo como foco principal o 

brincar e a aprendizagem de conceitos matemáticos na Educação Infantil. 

4. Resultados preliminares 

O objetivo da presente pesquisa se estabeleceu em confrontar os aspectos teóricos em 

relação às contribuições do lúdico para o ensino aprendizagem da matemática na educação 

infantil com a prática de sala de aula. 

Foram evidenciados, mediante a prática pedagógica, a partir de observações e análises 

realizadas, que a matemática na educação infantil têm um papel determinante na formação 

integral das crianças. E por meio do brincar junto com as crianças da Pré-escola foi possível 

observar que elas aprendem a lidar com atitudes que são essenciais para obter bons resultados 

na aprendizagem da Matemática no processo de escolarização, dos Anos Iniciais ao Ensino 

Médio, como o egocentrismo, a formação de caráter, competitividade, a disciplina, atenção, 

memorização, imaginação. Pois, a Educação Infantil tem o papel de ajudar as crianças a se 

preparar como pessoa para avançar com sucesso na vida estudantil. 

Dessa forma, constata-se com a práxis efetivada na turma da Educação Infantil, Pré II, 

que o lúdico é um viés para se ensinar matemática possibilitando melhores resultados e 

participação das crianças nesta prática. Diante destas considerações sobre este assunto que 

fica o questionamento de como está sendo o andamento e qual ênfase que educadores e 

instituições estão dando para as necessidades de aprendizagem das crianças. 
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Resumo: 

O ensino de Cálculo Diferencial e Integral está vinculado a diversos cursos de graduação, principalmente 

naqueles ligados à área de Exatas e Engenharias. O Cálculo se constitui em um dos temas de estudo, no ensino 

superior, que possui maior índice de reprovação e evasão por parte dos alunos dos cursos superiores, 

especialmente nas áreas de Ciências Exatas e Engenharia. Inserido neste contexto, este trabalho apresenta os 

resultados da prática pedagógica intitulada de projeto 300 que caracteriza numa abordagem colaborativa com o 

objetivo de melhorar o rendimento dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Cálculo. 

Os alunos ajudados pelos os monitores; que atingiram a média teve o prazo de dez dias para estudar novamente 

para a respectiva avaliação, tendo ocorrido três encontros com os respectivos monitores, de modo a tentar sanar 

as dificuldades e investigar os principais fatores que limitam a aprendizagem dessa disciplina. Os resultados 

encontrados foram sintetizados em gráficos para melhor análise. Percebeu-se uma melhora significante, porém 

ainda matemática básica é considerada um entrave para os respectivos discentes. 

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem; Práticas Pedagógicas; Abordagem Colaborativa. 

1. Introdução 

O Cálculo Diferencial e Integral é uma das ferramentas matemáticas mais importantes 

para os cursos de engenharia, pois possibilita o estudo de vários problemas reais das mais 

diversas áreas do conhecimento. 

O estudo dessa disciplina é um instrumento muito eficaz na modelagem de situações 

concretas que envolvem a ideia de taxa de variação, mas segundo Silva (2009) o desempenho 

insatisfatório dos alunos, com níveis altíssimos de reprovação e desistência  tem preocupado 

pesquisadores de todo o mundo. 

mailto:musiau73@gmail.com
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De acordo com Barreto (1995) parte deste fracasso se deve à má formação durante a 

educação básica, pois na falta de habilidade dos alunos em construir e compreender conceitos 

matemáticos tornam-se estudantes inseguros. 

Ainda a esse respeito, podemos verificar, segundo Gomes (2012, p. 1), que “isto se 

deve ao fato de que ministrada no início do curso [Cálculo I], passa a ser o primeiro contato, 

para o aluno, com uma Matemática diferente da trabalhada no Ensino Médio”. 

Porém, para alguns alunos o fracasso nessa disciplina deve ao nível de abstração que a 

matéria exige e a metodologia adotada pelo professor (SANTOS; MATOS, 2012). 

O projeto 300 consiste em uma metodologia inovadora de ensino, que busca a partir 

da aprendizagem ativa e colaborativa melhorar o desempenho acadêmico dos 

estudantes. Essa atividade pedagógica foi fruto do meu trabalho e garantiu à UnB o 

Prêmio Santander Guia do Estudante — Destaques do Ano de 2015 (FRAGELLI, 

2015). 

Assim, no objetivo de melhorar o desempenho do aluno na disciplina de cálculo foi 

realizada uma oficina para os professores da Faculdade Panamericana de Ji-Paraná (Unijipa), 

sendo ministrada pelo professor Fragelli, em março de 2016.  Esse projeto foi implantado nos 

cursos de Engenharia civil, Engenharia Ambiental, Ciências Contábeis e Administração, num 

total de cinco turmas. Durante dez dias (10), num total de três encontros, os graduandos 

tiveram a oportunidade de serem ajudados pelos alunos com notas acima da média na 

primeira avaliação (codificada como A1). Nesse momento, os estudantes puderam através de 

trabalhos em equipe, realizar atividades voltadas para a disciplina de cálculo I, tais como: 

resolução de exercícios, vídeo-aula, estudo dirigido e debates que permitiram que os mesmos 

pudessem tirar dúvidas e aprimorar os conhecimentos não alcançados durante a primeira 

avaliação. Essa prática pedagógica encontra-se ativa nas áreas citadas acima no segundo 

semestre do ano vigente. 

Portanto, é importante observar que o Cálculo é uma das disciplinas mais tradicionais 

do Ensino Superior de Ciências Exatas e, também, base referencial para a compreensão do 

desenvolvimento científico e tecnológico desde que foi proposta por Newton na Inglaterra e 

Leibniz na Alemanha, há trezentos anos. 

2. Resultados 

O gráfico da figura 1 apresenta o desempenho na Avaliação (A1) dos alunos do 3ºA do 
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segundo período do curso de Engenharia Civil da Faculdade Panamericana de Ji-Paraná 

(Unijipa), no primeiro semestre de 2016. Nota-se que de um total de sessenta dois alunos, 

somente seis conseguiram atingir a média (7,0) na primeira avaliação. 

6

56

Desempenho da Primeira Avaliação

Acima da Média Abaixo da média

 
Figura 1: Desempenho Primeira Avaliação de Cálculo dos alunos do 3ºA do Curso de Engenharia 

Civil – Unijipa 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Figura 2: Desempenho Primeira Avaliação Projeto Trezentos de Cálculo dos alunos do 3ºA do Curso  

de Engenharia Civil – Unijipa. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

De acordo com o gráfico da figura 2, pode-se observar que a média na Avaliação (A1) 

com a execução do projeto 300 da turma apresentou resultado que reforçam importância da 

prática colaborativa na aprendizagem, enfatizando dessa forma a proposta didática a 

coloboração dos alunos monitores que atingiram média na primeira avaliação, pois, dessa 

maneira puderam contribuir positivamente no processo de ensino-aprendizagem da disciplina 
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de cálculo para os demais estudantes. 

3. Conclusão 

 A finalidade básica desta pesquisa foi auxiliar os estudantes no processo de ensino-

aprendizagem de cálculo, aumentando a compreensão dos conceitos envolvidos e poder dessa 

maneira propiciar esse espírito de colaboração entre eles. 

 Sabe-se dos vários fatores que os professores enfrentam para que os alunos possam 

acompanhar e ter um bom desempenho na disciplina de cálculo. Assim, a inclusão dessa 

prática colaborativa por parte dos alunos monitores é uma alternativa eficaz e ao mesmo 

tempo inovadora, onde realmente o professor irá fazer o papel de mediador, deixando o 

estudante a buscar o conhecimento de forma ativa nesse processo de ensino-aprendizagem. 

 Portanto, de acordo com os resultados e discussões apresentados neste trabalho, pode-

se avaliar que a proposta didática, através do projeto 300, teve uma boa aceitabilidade pela 

maioria dos alunos e notamos que são inúmeras as razões para que essa estratégia pedagógica 

seja implantada no Ensino de Cálculo. 
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RESUMO: Em razão das diversas exigências adotadas pela Educação, fazem-se necessário que os professores 

atualizem constantemente diversas formas de ensinar e sistematizar o ensino-aprendizagem da matemática, 

fazendo com que seu trabalho se torne mais eficaz e eficiente. Considerando que o ensino contextualizado tem 

como finalidade facilitar o aprendizado dos alunos, fazendo com que eles consigam relacionar o seu fazer 

cotidiano com o conhecimento cientifico que a escola proporciona, passando assim, o aluno da posição de plateia 

passiva, para um espectador ativo, participativo. Com base nisto o presente estudo tem como objetivo destacar a 

importância da contextualização no ensino da matemática. Para a realização desta pesquisa a metodologia 

constituiu-se de pesquisas bibliográficas, o lócus da pesquisa foi em duas escolas públicas do Município de 

Ariquemes – RO, onde foi realizadas entrevistas com alunos do 6º ano do ensino fundamental e seus respectivos 

professores de matemática, a fim de averiguar as práticas de ensino dos professores, e as compreensões que os 

alunos obtêm desses aprendizados.  

Palavras-chave: Contextualização; Ensino da Matemática; Ensino-aprendizado. 

1. Introdução 

Entende-se, que a contextualização apresenta uma grande influência no processo de 

ensino-aprendizagem da criança em qualquer fase escolar, fazendo com que o raciocínio dessa 

criança se desenvolva mais rápido, e assim, as aulas passarão a ser mais produtivas, uma vez 

que, a criança passa a prestar mais atenção. Neste caso, é de grande relevância que todos os 

professores tenham acesso e condições de dar uma aula mais contextualizada 

(multidisciplinar). 

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo destacar a importância da 

contextualização no processo de ensino-aprendizagem da matemática, fazendo com que os 

professores dessa disciplina possam admirar esse método de ensino, adquirir e utilizar desta 

metodologia de ensino. 

Ao avaliar o ensino contextualizado da matemática, acredita-se que se tem aumentado 

o número de professores que utilizam esse método de ensino, por ser tratar de um artifício que 
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possibilita os alunos ficarem mais atentos na aula, apropriando de forma eficaz o conteúdo. 

Baseando-se nesse contexto, foi elaborada uma pesquisa sobre como o ensino contextualizado 

da matemática está sendo aplicado em sala de aula, e se esse método de ensino reflete no 

processo de ensino-aprendizagem da criança, e assim colocando o mesmo a disposição dos 

professores, para que esses possam fazer uma autoavaliação do desenvolvimento de suas 

práticas pedagógicas, podendo este, conhecer a viabilidade, ou não, do ensino contextualizado 

da matemática. 

2. Fundamentação teórica 

Nos últimos anos, o ensino da matemática vem passando por grandes mudanças. 

Conforme Barroso, os estudos e pesquisas apontam que a aprendizagem matemática dos 

alunos ainda é escassa. 

No Brasil, apesar dos esforços concentrados para melhorar o ensino de Matemática, 

é possível antever muito trabalho pela frente. Avaliações realizadas nas séries 

iniciais do ensino fundamental mostram que os alunos não têm um bom desempenho 

em questão que envolvem a descoberta da operação que resolve um determinado 

problema, a resolução de problemas geométricos, a interpretação de dados 

apresentados em tabelas e gráficos e a compreensão dos números racionais (nas 

representações fracionárias e decimais) (BARROSO, 2006, p. 05). 

Ao ensinar matemática, o professor deverá usar todos os instrumentos que estiver ao 

seu alcance, como por exemplo, jogos, dança canto, brincadeiras, dentre outras dinâmicas, 

tudo para deixar a aula multidisciplinar, podendo relacionada com o cotidiano dos alunos. 

A matemática tem grande relação com o dia a dia da sociedade, por exemplo, 

pagamentos, consumo, atividades de agricultura, etc., o ensino dessa temática contribui e 

muito para todos. Ramos afirma que. 

É um instrumento importante para as ciências da natureza, as ciências sociais, a arte, 

a música, o esporte, e pode ser mais bem aprendida quando analisada dessa 

perspectiva de interação com outras áreas e principalmente com a realidade a 

característica de aprendizagem de cada aluno (RAMOS, 2011, p. 11). 

Sendo assim, a maneira de se ensinar matemática objetivando relacionar cada 

temática, ou atividade com os demais assuntos, esteja ele dentro ou não da matemática, e que 

possui com relação ou a proximidade da vida cotidiana cultural dos alunos, facilitará e 

contribuirá para o aprendizado em qualquer fase escolar. 

A educação tem como objetivo, integrar e socializar os indivíduos no meio social em 



 

 

A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática 
 

Ji-Paraná – RO, 22 a 24 de novembro de 2016 
 

ANAIS 

33 XVI Semana de Matemática – XVI SEMAT 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

que vive desse modo, ela tem sido apresentado de diferentes formas na sociedade brasileira, 

alterando com o tempo e com meio. Hoje em dia, o ensino adquiriu um novo formato, onde, 

qualquer fato a ser estudado deverá ter alguma relação com a vida cotidiana do estudante. No 

momento em que o educador se planeja para ministrar uma aula onde não é contemplado com 

a realidade imediata dos alunos, Lobato, (2008). É importante que o professor adote as 

possibilidades de agregação do conteúdo com contextos locais para que os alunos construam 

significados imediatos do seu dia a dia com conhecimento cientifico em sala de aula. Portanto 

o educador deve reconhecer as possibilidades de associar o saber cientifico com o cotidiano. 

Contextualizar um conteúdo que deseja ensinar significa reconhecer que toda a 

informação a ser absorvida envolve uma afinidade entre o aluno e o que esta sendo ensinado. 

Através do ensino contextualizado, a escola consegue retirar do aluno a condição de 

espectador passivo. 

Segundo Ricardo (2003, p. 11), “a contextualização visa dar significado ao que se 

pretende ensinar para o aluno [...], auxilia na problematização dos saberes a ensinar, fazendo 

com que o aluno sinta a necessidade de adquirir um conhecimento que ainda não tem”. 

Baseando-se no autor supracitado, a contextualização no processo de ensino–

aprendizagem é fundamental para a motivação dos alunos. Se o professor consegue levar para 

a sala de aula situações presente na vida dos alunos, ele conseguirá um maior envolvimento 

com a sala de aula. A escola é responsável pela formação deste indivíduo, fazendo com que o 

mesmo se torne uma pessoa formadora de opinião dentro da sociedade em que vive. Dessa 

forma, os métodos de ensino permitem ao aluno obter conhecimento, e a contextualização é 

apresentada como forma de uma aula dinâmica, onde a mesma consegue envolver mais os 

alunos com a aprendizagem, inserindo-o na sua vida. 

3. Procedimentos metodológicos 

Considerando a forma de abordagem da problemática dessa pesquisa, que buscou 

identificar e analisar o ensino-aprendizagem da matemática de forma contextualizada em sala 

de aula, principalmente com alunos que estão cursando o 6º ano escolar, e se as informações 

transmitidas a esses alunos através desse método de ensino se estão sendo eficazes no 

processo de ensino-aprendizagem dos mesmos, sendo assim, pode-se classificá-la como 

pesquisa qualitativa. 
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A presente pesquisa foi realizada com professores e alunos do 6º ano do ensino 

fundamental de duas escolas públicas do Município de Ariquemes – RO, sendo as mesmas, 

aqui, denominadas como escola “A” e escola “B”. Onde teve como objetivo obter 

informações sobre o processo de ensino-aprendizagem da matemática de forma 

contextualizada, e assim, comparar os resultados absorvidos entre ambas as escolas. 

Inicialmente foi aplicado um questionário para alunos e seus respectivos professores de 

matemática, cada questionário tinham cinco questões, sendo todas questões fechadas. Em 

seguida foi realizado 20 horas de observação dividida em cinco dias letivos. 

4. Resultados 

Ao analisar os depoimentos prestados pelos professores, verificou-se que eles sabem o 

que é contextualização, e que acreditam que é sempre vantajoso ensinar matemática de forma 

contextualizada. Ambos também concordam que os alunos têm mais facilidades em aprender 

quando se ensina de forma contextualizada. Os dois professores confirmaram que a escola em 

que cada um trabalha dá apoio para que seja usada essa metodologia no ensino da matemática. 

Porém, apenas o professor da escola “B” diz que sempre usa a contextualização quando se 

ensinar matemática, já o professor da escola “A” diz que ensina de forma contextualizada 

somente às vezes, pois segundo esse professor “é muito trabalhoso dominar a turma diante 

desse tipo de aula, os alunos ficam muito agitados e a aula não rende”. 

Ao verificar os depoimentos prestados pelos alunos, notou-se que os estudantes da 

escola “B”, cujo professor afirmou sempre usar a contextualização para ensinar matemática, 

tiveram um resultado consideravelmente melhor do que os estudantes da escola “A”, pois a 

maioria respondeu positivamente “sempre” e “às vezes”, sendo três das cinco questões não 

tendo nenhuma resposta na opção “nunca”. Ao contrário dos estudantes da escola “A”, onde 

duas das cinco questões não tiveram nenhuma resposta na opção “sempre”. 

Quando os estudantes foram questionados se eles gostavam de estudar matemática 

50% dos alunos da escola “B” disseram que sempre gostam de estudar matemática, enquanto 

42,86% dos alunos da escola “A” disseram que às vezes gostam de estudar matemática. 

Porém, em ambas as escolas a minoria dos alunos disseram não gostar de matemática. 

Quando se perguntou a esses alunos, se o (a) professor (a) de matemática utiliza 

alguma metodologia diferente, além do livro, quadro e pincel, para ensinar a disciplina, 
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61,90% dos alunos da escola “A” disseram que não, o seu professor (a) nunca utiliza outras 

metodologias para ensinar matemática. Já 75% dos alunos da escola “B” disseram que sim, 

seu professor (a) sempre utiliza outras metodologias para ensinar matemática, e segundo esses 

alunos, a mais utilizada são jogos e vídeos educativos. 

A maioria dos alunos da escola “A” disse que às vezes gostam quando o (a) professor 

(a) leva metodologias diferentes para ensinar matemática, apenas 33,33% dos alunos dessa 

escola disseram sempre gostar desse tipo de aula. Enquanto 68,75% dos alunos da escola “B” 

disseram sempre gostar quando o (a) professor (a) deixa os livros e o quadro um pouco de 

lado e usa outras técnicas para ensinar matemática. Segundo esses alunos a aula fica mais 

leve, eles escrevem menos e aprendem mais. 

Quando se questionou aos alunos, se eles acreditam que aprendem mais quando o (a) 

professor (a) de matemática ensina utilizando métodos diferentes além dos livros, 62,50% dos 

alunos da escola “B” disseram que sempre, praticamente o mesmo percentual dos que 

disseram que gostam quando o (a) professor (a) ensina de forma contextualizada. Já os alunos 

da escola “A”, 66,67% consideram que as vezes aprendem mais com esse tipo de aula, já 4,76 

dos alunos dessa escola disseram que nunca aprendem quando o (a) professor (a) usa essa 

metodologia. Enquanto os alunos da escola “B” nenhum disse não aprender com aulas 

contextualizadas. 

Nenhum aluno da escola “A” disse que a matemática ensina em sala aula sempre tem 

relação com o seu dia a dia, 57,14% dos alunos dessa escola disseram que a matemática que 

está sendo ensinada nunca tem relação com sua vida cotidiana. Já os alunos da escola “B”, 

50% diz que às vezes a matemática de sala de aula tem relação com o cotidiano. 

Dessa forma, pode-se concluir que os alunos do (a) professor (a) da escola “B”, que 

utiliza o método de ensino contextualizado, gostam mais de estudar matemática do que os 

alunos da escola “A”, assim como, esses alunos também tem mais facilidade em relacionar a 

matemática de sala de aula com o seu cotidiano, ao contrário dos alunos da escola “A”. 

Fica evidente também que os alunos da escola “B”, cujo (a) professor (a) diz ensinar 

de forma contextualizada, eles gostam mais desse tipo de aula e, consideram que tem um 

maior aprendizado com esse tipo de alua, enquanto os alunos da escola “A”, cujo (a) professor 

(a) diz não utilizar esse método de ensino, pensam de forma diferente, pois os mesmos não 

conhece essa metodologia de ensino. 
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5. Considerações finais 

Observa-se, que a matemática tem sido lecionada de forma enfadonha. Não basta o 

professor apenas conhecer matemática para ensina-la, é indispensável que ele crie 

metodologias que desperte o interesse dos alunos e deixe suas aulas mais dinâmicas e 

interessantes. 

Deve-se levar em consideração que, dentro de uma sala de aula existem diversos tipos 

de crianças, umas com mais facilidades em aprender e outras com mais dificuldades em 

aprender o que se é ensinado. Dessa forma, na hora de ensinar, é de grande relevância a 

utilização de metodologias que desperte o interesse dos alunos, sobretudo daqueles mais 

dispersos e dos que tenham déficit de aprendizagem, principalmente no ensino da matemática 

por ser uma disciplina que envolve muito raciocínio. E a contextualização é considerada, para 

muitos pensadores, como uma sugestão plausível, para que os professores possam trabalhar 

com todos os alunos sem que nenhum fique perdido no meio do caminho. 

Contudo, o objetivo principal da utilização da contextualização no processo de ensino-

aprendizagem da matemática, seria o de criar condições para uma aprendizagem motivadora, 

onde se passa a aproximar o conteúdo estudado com a experiência cotidiana do aluno. A partir 

de uma aula contextualizada, o aluno passará a responder seus próprios questionamentos. 

Porém, para que isso aconteça é necessário que o professor esteja preparado, e que tenha 

oportunidades para fazer esse tipo de trabalho. 
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Resumo:  

A falta de sucesso no ensino e aprendizagem em Matemática é uma triste realidade atrelada a deficiência em 

conhecimentos básicos e ao desenvolvimento da sociedade como um todo. Investigou-se a reprovação de alunos 

na disciplina de Matemática. Por meio de questionários aos pais/responsáveis e alunos do 8º e 9º ano do ensino 

fundamental, do ensino médio e acadêmicos do curso de Engenharia de Pesca. Os resultados, pais/responsáveis 

43% não concluíram ensino fundamental, 37% acompanharam as atividades dos filhos e 71% estavam satisfeitos 

com o desempenho deles. Dos alunos, 8% não gostava de estudar, 14% disse não ter dificuldade na disciplina de 

Matemática. Os conteúdos que os alunos têm mais dificuldade são: fórmulas, frações e interpretação. No ensino 

fundamental foi constatado, 36% de retenção e no médio 42%, sinalizando que a matemática está entre as 

disciplinas que mais reprovam. As principais reclamações dos alunos, dificuldade de entender, displicência e não 

gostavam de estudar. De acordo com as sugestões dos alunos, isso poderia ser mudado, se houvessem aulas 

dinâmicas e professores mais comunicativos. Os acadêmicos de Engenharia de Pesca, 38% foram aprovados na 

disciplina de Matemática. Os alunos que tiveram baixo desempenho no ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio), notas abaixo de 50%, reprovaram em Matemática e/ou desistiram do curso. Portanto, as dificuldades do 

ensino básico refletiram no ensino superior, causando dificuldades de interpretação e raciocínio. O índice de 

reprovação e desistência, causa subutilização dos recursos humanos e os espaços públicos destinado às 

universidades. 

Palavras-chave: Alunos; Educação; Precarização. 

1. Introdução 

A precariedade no processo de ensino aprendizagem em Matemática é uma triste 

realidade atrelada a deficiência em conhecimentos básicos, por isso as instituições de ensino 

superior devem estar interessadas em diagnosticar as causas das dificuldades de aprendizado 

para propor possíveis soluções. 

Percebe-se, de modo geral, a deficiência em conhecimentos básicos em Matemática, 

nos alunos que ingressam no curso de Engenharia de Pesca. A compreensão do quanto o 

ensino básico reflete na vida acadêmica é essencial para a instituição de ensino superior 
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(OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2008). 

Essa análise aqui aferida, foi uma investigação dos motivos da reprovação de muitos 

alunos na disciplina de Matemática, para tanto, se identificou um número alarmante de 

reprovações e desistências de alunos no curso de Engenharia de Pesca em Presidente Médici-

RO. 

2. Metodologia 

Este trabalho, de cunho interpretativo, investigou e descreveu os motivos do baixo 

desempenho e reprovação dos acadêmicos de Engenharia de Pesca na disciplina de 

Matemática (DIEDRICH, 2009; MORAES; GALIAZZI, 2011; SILVEIRA, 2011). 

Foram pesquisados os alunos do ensino fundamental e médio de quatro instituições de 

ensino público estadual em Presidente Médici-RO e os alunos do curso de Engenharia de 

Pesca da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Presidente Médici-RO. Para a coleta 

de dados foram utilizados questionários semiestruturados, que foram aplicados aos alunos de 

8º e 9º ano do ensino fundamental e ensino médio, no total de 20% dos alunos matriculados 

em cada escola, durante o período de aulas, numa sala destinada para isto em cada escola. Já 

os questionários destinados aos pais/responsáveis desses alunos foram aplicados no total de 

10% dos pais/responsáveis, no pátio das unidades escolares, antes e/ou após reuniões de pais. 

Com os acadêmicos de Engenharia de Pesca que reprovaram na disciplina de Matemática de 

2009-2 a 2015-2, os questionários foram aplicados em sala de aula, num total de 32% dos 

reprovados. A tabulação foi realizada em planilhas Excel, gerando gráficos e tabelas de modo 

a facilitar a compreensão. 

3. Resultados 

Foram questionados, ao todo, 151 alunos, sendo 48 alunos do ensino fundamental (8º e 

9º ano) e 103 alunos do ensino médio, 60 pais/responsáveis e 20 acadêmicos reprovados do 

curso de Engenharia de Pesca. Neste sentido se obteve os resultados descritos abaixo. 

3.1. Questionários dos Alunos 

3.1.1. Qual escolaridade de seus pais/responsáveis? 
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Dados preocupantes são os observados na figura 1, pois 43% dos pais/responsáveis 

não concluíram o ensino fundamental. Consequentemente, o que pode ter influenciado na 

falta de interesse dos alunos, pois estes podem ter associado a baixa escolaridade dos 

pais/responsáveis a não necessidade do estudo para se conseguir uma vida melhor. Os 

pais/responsáveis com ensino superior completo e pós-graduados somaram apenas 5%. A 

relação que os alunos têm com a Matemática é herdada dos pais (SILVA; HASEMBALG, 

2011). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                           Figura 1: Gráfico da Escolaridade dos Pais ou Responsáveis 

                           Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

3.1.2. Qual sua relação com a Matemática? 

Os alunos que disseram gostar de Matemática foram 34%, os alunos que afirmaram 

não gostar somaram 22% e 44% foram indiferentes, conforme a figura 2. O desgosto pela 

Matemática é uma realidade (DOS SANTOS, 2014). 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                      Figura 2: Gráfico da Relação com a Matemática 

                                      Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

3.1.3. Como é a Matemática que você Estuda na Escola? 

De todos os alunos, 49% admitiram que a Matemática deve fazer parte do dia a dia, 

porém apenas 14% não tiveram dificuldades com a disciplina, conforme a figura 3. A 

Matemática somente é aprendida quando aplicada no cotidiano. Os alunos não têm a 
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Matemática como uma solução, mas como um problema.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                           

                          Figura 3: Gráfico sobre a Relação dos Alunos ao Estudarem Matemática 

                          Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

3.1.4. O que considera mais difícil na Matemática? 

 Na figura 4, se percebe que as dificuldades apresentadas no ensino fundamental se 

ampliaram no ensino médio. No 8º ao 9º ano, os conteúdos considerados mais complicados 

foram: fórmulas 44%, frações 31% e problemas com interpretação 13%, conforme a figura 

4.A. No ensino médio, foram: falta de compreensão (ou interpretação) 22%, fórmulas 17% e 

frações 8%, seguida de uma confissão, pois 8% acreditam que o mais complicado é a falta de 

dedicação, conforme a figura 4.B.  

                     
 

Figura 4: Maiores dificuldades. A-Ensino Fundamental; B-Ensino Médio 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

3.1.5. Possui reprovação? 

No ensino fundamental, 36% dos alunos reprovaram. No ensino médio, 42% dos 

alunos já reprovaram pelo menos uma vez, figura 5.B. As principais justificativas por terem 

reprovado são: notas baixas 40%, e pouca dedicação 31%. 
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                   Figura 5: Gráfico da Reprovação. A-Ensino Fundamental; B-Ensino Médio 

                   Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

Ao perguntar qual/quais disciplinas reprovaram, obtive-se os seguintes resultados: (i) 

No Ensino Fundamental, dos 36% alunos que reprovaram, 78% foram em Matemática, 17% 

em Português e 5% em Geografia.  Esses alunos trazem dificuldades nessas disciplinas, desde 

os primórdios da vida escolar, e esse impedimento vai se acumulando com o decorrer dos 

anos. (ii) Dos 42% de reprovados do ensino médio, as disciplinas que mais reprovaram foram: 

Matemática 43%, Português 21% e Química 15%.  

 

      Figura 6: Gráfico das Disciplinas que mais reprovam. A-Ensino Fundamental; B-Ensino Médio 

      Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

3.1.6. Por que os alunos reclamam da Matemática? 

As dificuldades foram se acumulando, e com essa sequência desconcertante, os anos 

seguintes foram ficando comprometidos, pois a problemática do ensino fundamental 

reaparece no ensino médio, conforme a figura 7. Dificuldades de compreensão, falta de 

interesse e não gostar da Matemática, foram respostas muito comuns, e o pior convictas. O 

motivo do insucesso no aprendizado é a falta de interesse de aprender (DIEDRICH, 2009).  
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        Figura 7: Gráfico dos Motivos de Reclamações 

        Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

3.1.7. O que você sugere para melhoria do processo de ensino aprendizagem da 

Matemática? 

De acordo com a pesquisa, as sugestões foram: mais aulas com atividades dinâmicas 

28%, mais interesse/dedicação por parte dos alunos 26%, professor explicar mais 24%, 

professor ser mais comunicativo 13% e ministrar conteúdos mais fáceis 9%. O ensino está 

defasado, o professor se desmotiva porque os alunos não se interessam em estudar, os alunos 

não se dedicam porque o professor desmotivado não dinamiza (BERTI; CARVALHO, 2006). 

3.2. Questionários dos Pais/Responsáveis 

3.2.1. Pais/Responsáveis, acompanha as tarefas escolares do seu filho diariamente? 

Verificou-se que 37% dos pais acompanham as atividades escolares dos seus filhos e 

17% não tem tal atitude, conforme a figura 8. Os pais monitoram sim as agendas dos filhos, 

porém não se sabe, se houve eficiência ou mesmo interesse nesse monitoramento.  

 

 

 
 

 
 

                                  Figura 8: Gráfico do Acompanhamento das Tarefas 

                                  Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

3.2.2. Você acha que os professores mandam pouca tarefa para casa? 

Quanto ao envio de tarefas para casa, 53% dos pais acharam que é suficiente a 

quantidade de tarefas e 47% consideraram ser necessário enviar mais tarefas, conforme a 

figura 9. Esta divisão pelos pais/responsáveis quanto às tarefas de casa também foi encontrada 
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por outro autor que considera que os alunos precisam dedicar mais tempo ao estudo 

(TARDIF, 2002). 

 
 

 

 

 

 

 
                                Figura 9: Gráfico da Quantidade de tarefas 

                                Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

3.3. Questionários dos Acadêmicos de Engenharia de Pesca Reprovados 

Na disciplina de Matemática, no Curso de Engenharia de Pesca, há uma média de 

aprovação de 38%, 32% de reprovação e 30% de desistência. Reflexo das dificuldades do 

Ensino Médio foram acumuladas do Fundamental, conforme o quadro 1. A Matemática, no 

curso de Engenharia de Pesca é uma disciplina básica, pré-requisito para seguir a carreira 

acadêmica. Os embaraços são lógicos, afetam a interpretação e a interação, parte dos 

princípios básicos da educação, provocando desinteresse e desistência (DA SILVA, 2006).  

Quadro 1 – Resultados da Disciplina de Matemática Curso de Engenharia de Pesca - 2009 a 2015 

Ano  Aprovado  Reprovado--% Desistente--% 

Total alunos  Quantidades % Quantidades % Quantidades % 

2009/2 22 40 16 29 17 31 55 

2010/2 16 32 16 32 18 36 50 

2011/2 14 48 8 26 8 26 30 

2012/2 16 32 16 32 18 36 50 

2013/2 22 40 16 29 17 31 55 

2014/2 13 38 17 50 4 12 34 

Total 103 38 89 32 82 30 274 

Fonte: SINGU, 2016. 
 

3.3.1. Como foi seu desempenho em Matemática durante o Ensino Fundamental?  

No desempenho em Matemática, no ensino fundamental, os acadêmicos responderam 

como regular 45%, bom 30%, ruim 15%, ótimo apenas 10%, conforme a figura 10. Muitos 

alunos têm baixo desempenho no ensino fundamental (OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; 

SANTOS, 2008). Assim como no gráfico da figura 3, os alunos não têm afinidade com a 

Matemática, apesar de um número considerável reconhecerem que a disciplina é importante e 

faz parte do cotidiano, entretanto foram poucos que não tiveram dificuldade. 
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                                                   Figura 10: Gráfico do Desempenho em Matemática durante o Ensino 

Fundamental 

                                                   Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

3.3.2. Você estudava e fazia as tarefas em casa, na época do Ensino Fundamental? 

Está claro na figura 11, que a maioria, 60%, pouco fazia as tarefas; os mais dedicados, 

30%, faziam muitas vezes; e quase sempre 10%. São poucos os alunos que se dedicam aos 

estudos em casa (ALMEIDA, 2006). 

Bem mais da metade dos acadêmicos no ensino fundamental, separavam tempo para 

fazer as atividades escolares em casa. Observou-se conforme a figura 3 que 37% não têm a 

Matemática como importante no dia a dia. E poucos foram cobrados para estudar, por isso o 

desinteresse passa despercebido, porque somente 37% dos pais acompanharam de verdade os 

filhos realizarem suas tarefas de casa, conforme a figura 8. Entretanto, 47% dos pais 

acreditaram que os professores enviaram pouca tarefa de casa, conforme a figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                               

 

                                                Figura 11: Gráfico das Tarefas no Ensino Fundamental 

                                                Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

3.3.3. Como foi seu desempenho em Matemática durante o Ensino Médio?  

Quanto ao desempenho no ensino médio, 60% dos acadêmicos responderam como 

regular, 25% bom e 15% ruim, conforme a figura 12. O desinteresse é o principal problema 

dos alunos do ensino médio (SILVEIRA, 2014; DANTAS FILHO, 2016). 
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                                                 Figura 12: Gráfico do Desempenho no Ensino Médio 
                                                 Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

3.3.4. Como você analisa seu desempenho, em matemática, no concurso 

vestibular/ENEM?  

Quanto ao desempenho dos acadêmicos na prova do ENEM, verificou-se que metade 

respondeu como regular e 15% que foram bem na prova. Porém, 25% admitiram que tiveram 

um desempenho ruim e 10% foram péssimos. Dado o exposto, os resultados de um ensino 

fundamental ruim e um ensino médio desinteressante e defasado são notas ruins na prova do 

ENEM (CANUTO, 2012). 

Ao levantar as notas do ENEM, notas utilizadas no processo seletivo da UNIR, dos 

alunos reprovados na disciplina de Matemática, apresentaram notas abaixo de 600 pontos, o 

que aponta pouco conhecimento matemático, conforme a figura 13. A grande maioria, 70%, 

estão situados abaixo de 500 pontos (SINGU, 2016). Neste sentido, os cursos de Engenharia 

requerem grande capacidade de raciocínio e conhecimento, logo, terão alto índice de 

reprovação (CURY, 2006). 

                                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 13: Gráfico das Notas do ENEM 

Fonte: SINGU, 2016. 

Com resultado ruim no ENEM, esses alunos mesmo assim conseguiram ingressar no 

curso de Engenharia de Pesca, porque o curso é pouco concorrido. Mais da metade, 55% dos 

acadêmicos responderam que estavam ruins em Matemática quando cursaram a disciplina, 
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como é sabido boa parte desse número foram de desistentes, conforme o quadro 1. Os demais 

reprovaram, e foram barrados pelo pré-requisito. 

3.3.5. Os conteúdos estudados em aula são relacionados ao cotidiano, no momento da 

explicação? 

O Resultado da figura 14 foi conforme a figura 3, quase metade admitiu que a 

Matemática poucas vezes faz parte do dia a dia, mas esse resultado é uma consequência dos 

que tiveram muita dificuldade e não aprenderam, e ainda, disseram que a matemática não foi 

importante em seu cotidiano.  

 
                                                  Figura 14: Gráfico da Relação com o Cotidiano 

                                                  Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

3.3.6. Para você quais são as maiores consequências que um ensino mal desenvolvido 

desta disciplina pode acarretar?  

Verificou-se na figura 15 resultados semelhantes ao quadro 1, que foi um diagnóstico 

aos anos escolares antecedentes. Os motivos de desistência e reprovação dificultaram o 

aprendizado de outros conteúdos específicos 35%, criou inseguranças em relação à 

Matemática 24%, levou à desistência ou mudança de curso 24% e criou repúdio em relação à 

Matemática.  

 

 
Figura 15: Consequências do não aprendizado de Matemática 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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3.3.7. Você estuda e faz as atividades em casa, durante o semestre que cursou 

Matemática? 

Está claro que os acadêmicos reprovados na disciplina de Matemática estudam pouco. 

Quanto ao fazer atividades em casa 65% responderam poucas vezes, 30% muitas vezes e 

apenas 5% quase sempre, conforme a figura 16. 

 
                                                Figura 16: Gráfico sobre quem Estuda e quem Faz Atividades em Casa 

                                                Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

4.  Conclusão 

Factualmente, grande parte dos pais/responsáveis não concluíram o ensino 

fundamental. A maioria dos alunos não gostava de Matemática, apesar de admitirem que faz 

parte do dia a dia. A disciplina que mais reprovou no ensino fundamental e médio, foi 

Matemática. Os Conteúdos que os alunos consideraram mais difíceis foram: a falta de 

compreensão, interpretação e frações. Os motivos de reclamações frequentes foram: 

dificuldades de entender, falta de dedicação, não gostar de Matemática e não gostar de 

estudar. 

Aprender Matemática é uma questão de dedicação e hábito. Foi diagnosticado que as 

lacunas deixadas pela educação básica puderam provocar incapacidade de raciocínio, falta de 

conhecimento e alto índice de reprovação no ensino superior, pois ficou evidente que as 

dificuldades provocaram consequências nos acadêmicos do curso de Engenharia de Pesca 

como reprovações e desistências. Os alunos que tiveram baixas notas no ENEM reprovaram 

em Matemática e/ou desistiram do curso de Engenharia de Pesca. Por tanto, isto tem causado 

a subutilização dos recursos humanos e os espaços públicos destinados às universidades. 
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Resumo 

O presente trabalho é resultado de um projeto de pesquisa de Iniciação Científica e se encontra em fase 

inicial, sendo desenvolvido por membros do Grupo Rondoniense de Estudos e Pesquisas em Educação 

Matemática (GROEPEM), na linha História da Educação Matemática. A investigação ora enunciada tem 

como objetivo fazer um levantamento histórico através da oralidade das testemunhas oculares referente a 

trajetória da formação inicial dos professores-leigos, nos cursos de Licenciatura em Matemática, e que ocorreram 

por meio de projetos especiais denominados Cursos Parcelados e Programa de Habilitação e Capacitação de 

Professores Leigos (PROHACAP).  Dentre os resultados iniciais podemos inferir que estes cursos promoveram 

uma ruptura com a História da Educação rondoniense.  A ssim, para direcionamento de nossa pesquisa 

buscaremos responder a seguinte questão norteadora: De que maneira as testemunhas oculares, por meio de 

seus depoimentos, constroem a trajetória da formação de professores nos cursos objetos do presente estudo? 

O  trabalho está em fase inicial, porem alguns dados já estão sendo coletados, através de entrevistas 

semiestruturadas com alunos do curso PROHACAP. 

Palavra-chave: História Oral; Testemunhas Oculares; História da Educação Matemática em Rondônia; 

História da Formação de Professores; Professores-Leigos. 

1. Introdução 

A presente investigação encontra-se em sua fase inicial, sendo desenvolvido 

através do projeto de pesquisa intitulado Um olhar através das lentes históricas sobre a 

formação de professores de Matemática em Rondônia, por membros da linha de pesquisa 

em História da Educação Matemática, do Grupo Rondoniense de Estudos e Pesquisas em 

Educação Matemática (GROEPEM), no curso de Licenciatura em Matemática da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Ji-Paraná. 

A investigação aqui presente quer fazer um levantamento histórico dos cursos de 

Licenciatura em Matemática que ocorreram através de projetos do governo do estado de 

Rondônia, denominados de cursos Parcelados que ocorreram na cidade de Jaru e Programa 
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de Habilitação e Capacitação de Professores Leigos – PROHACAP, que ocorreram nos 

municípios de Alvorada, Jaru, Ji-Paraná e Ouro Preto, limitando o Campus de Ji-Paraná como 

Polo/Sede responsável por estes Municípios. 

Projetos esses que tiveram a responsabilidade de formar professores que atuavam em 

sala de aula na Educação Básica, mais não tinham a devida formação em nível superior, no 

entanto, os cursos Parcelados tinham como modalidade em formar professores Leigos em 

“parcelas”, por serem oferecidos em feiras (escolares) e feriados prolongados. Este curso foi 

criado por meio da Resolução nº 85 do Conselho Universitário (CONSUN) em 7 de outubro 

de 1992, já que na região central do estado de Rondônia não tinha estrutura que atendesse a 

demanda de formação. 

Ainda na década de 1990, seguindo a mesma modalidade dos cursos parcelados, o 

mesmo sendo um ensaio para o PROHACAP, que por um período entre anos 2000 a 2009, 

formou professores em uma grande dimensão. 

Diante deste cenário, a pesquisa em andamento é de cunho qualitativo coletado através 

de entrevistas semiestruturadas aos depoentes, que trazem a trajetória histórica à luz da 

oralidade das testemunhas oculares dos cursos objetos da presente pesquisa, promovendo uma 

análise nos depoimentos dos sujeitos, para que possam dar sustentação para essa 

historiografia, fazendo assim uma triangulação, perpassando por análise documental, trazendo 

uma grande contribuição para o avanço na História da Educação local. 

Por meio da narrativa da trajetória desses alunos e professores na condição de 

testemunhas oculares, ajudará a identificar as dificuldades e desafios, permanências e 

rupturas vivenciadas no decorrer dos cursos objetos do presente estudo, que modificaram 

assim a História da Educação Matemática em Rondônia. 

Percebemos então a necessidade e a importância de fazer um levantamento de toda 

esta historia local, à luz das testemunhas oculares, portanto a presente investigação se faz 

necessária para a educação, pois deixará registrada toda a trajetória desses professores leigos, 

que contribuíram de certa forma para chegarmos ao tempo atual. 

2. Mas como ocorre articulação da História Oral na Educação Matemática? 

Nossa compreensão de História Oral é a mesma definida por Garnica (2006, p. 1), 



 

 

A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática 
 

Ji-Paraná – RO, 22 a 24 de novembro de 2016 
 

ANAIS 

51 XVI Semana de Matemática – XVI SEMAT 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

“como uma metodologia de natureza qualitativa servindo à Educação Matemática, implicando 

em estudar fundamentos para ações de distintas naturezas”, percebendo nesses fundamentos a 

importância dos depoimentos, daqueles que testemunharam o acontecimento no passado 

constituindo-se como importantes fontes históricas para compreensão do tempo presente. 

A História Oral é uma metodologia, que utiliza entrevistas às pessoas que vivenciaram 

o passado, e através de suas narrativas passam a condição de testemunhas oculares do 

presente na perspectiva de que: “O passado já morreu, mas sua representação é elemento 

fundamental para dar sentido ao que construímos hoje” (VALENTE, 2008, p. 2). De forma 

que esses depoimentos contribuirão para o entendimento dessa trajetória de formação de 

professores de Matemática, em serviço, na região central de Rondônia. 

Portanto é necessário ouvir atentamente às narrativas e com elas dialogar, procurando 

o conselho, a sugestão, é a exigência primeira para apreensão da sabedoria (GARNICA, 

2006). As testemunhas oculares contribuem com a história de tal forma que ajuda a enriquecer 

ainda mais ao que já se tem produzido de pesquisas na área de História da Educação 

Matemática, adotando seus métodos de oralidade para a produção histórica: 

Instituir uma abordagem específica para coleta e análise de dados numa pesquisa 

dessa natureza, buscando resgatar anterioridades para redimensionar histórias 

presentes e respeitando os trabalhos já desenvolvidos, mas inserindo, nessas 

investidas, as particularidades da Educação Matemática como área de pesquisa, 

requer tratamento cuidadoso, mas urgente (GARNICA, 2006, p. 2). 

É importante ressaltar que ao realizar entrevistas, é possível perceber vários 

acontecimentos que requer não somente ouvir o depoente, mas também ter uma atenção 

verbal e não-verbal. Faz-se necessário que: 

 Durante a entrevista, estão presentes os dados de natureza observacional. É comum 

encontrar relatos de pesquisadores que vivenciaram uma interrupção durante a 

entrevista em curso: repentinamente alguém entrou na sala, percebeu a situação e 

logo saiu; alguém que passou, acenou através de uma porta de vidro transparente, 

são exemplos de dados observacionais momentâneos à entrevista (MANZINI, 2006, 

p. 2-3). 

As entrevistas concedidas pelas testemunhas oculares se constituirão em documento, 

em fonte histórica: 

Ao utilizarmos a História Oral para constituir um dos muitos cenários da História da 

Educação Matemática torna-se possível tecer as tramas que nos fornecerão 

Documentos que concedem os direitos de uso das informações obtidas durante as 

entrevistas. Uma referência histórica e cultural, que até então estava inscrita apenas 

nas memórias dos professores ou de pequenos grupos. A vida, as experiências, as 

lutas e as visões de mundo adquirem um novo estatuto ao serem socializadas, sendo 
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transformadas em documentos que podem apresentar, de maneira contextualizada, 

uma outra – nova ou complementar –versão da história (BARALDI, 2003, p. 215). 

A História Oral possibilita trazer a tona uma visão daquilo que não se encontraria em 

outras fontes de estudos, “[...] promovendo um olhar crítico nos depoimentos dos sujeitos, 

perpassando por análise documental, triangulando as diferentes fontes, identificando vestígios 

de tal forma que possam dar sustentação para uma construção historiográfica do objeto de 

estudo” (ALBUQUERQUE, PINTO, NEVES, 2016, p. 2-3). 

3. Entrevistas e transcrição 

A entrevista é uma ação e efeito das testemunhas oculares, “[...] principalmente nas 

entrevistas dos tipos semiestruturada e não-estruturada, que são as entrevistas passíveis de 

serem transcritas, é conveniente que essa atividade seja realizada pelo próprio pesquisador 

(MANZINI, 2006, p.1)”. 

Os pesquisadores Silva e Garnica (2014) salientam que na realização de entrevistas, 

para uma pesquisa, é necessário que o entrevistador conheça muito bem o assunto, para não 

fazer perguntas desnecessárias, que poderiam ser encontradas em outras fontes. Reiteram 

ainda que tanto a entrevista, quanto o questionário, são instrumentos para se conseguir 

respostas. 

O pesquisador que opta pela História Oral, deve estar atento as etapas e aos 

procedimentos inerentes a este tipo de pesquisa.  

[...] isso nos remete a refletir ainda sobre a ética no desenvolvimento de pesquisa 

com História Oral, em todos os momentos do processo de desenvolvimento da 

pesquisa, desde o processo de entrevistas, passando pela transcrição, textualização e 

análise do texto e imagens, até a assinatura da “carta cessão”, isso para que se possa 

não pôr em risco juridicamente o pesquisador e a própria validação do trabalho 

(GAERTNER; BARALDI, 2008, p. 47). 

Vale ressaltar, entretanto, que a entrevista traz várias informações que vão além do que 

foi verbalizado pelo depoente, por exemplo: tom de voz, as expressões faciais, o riso, a 

emoção, o desvio de olhar, as mensagens corporais. Cada uma dessas ações deve ser 

interpretada pelo pesquisador, dentro da conjuntura que está se desenvolvendo a entrevista, 

afinal, “A diversidade de testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou 

escreve, tudo que fabrica, tudo que toca pode e deve informar sobre ele” (VALENTE, 2013, 

p. 38). Portanto, o pesquisador deve estar atento a tudo que ocorre durante a entrevista, de tal 
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forma que traduza para a historiografia, detalhes que não seriam encontrados em outras 

fontes. 

4. Metodologia 

A presente pesquisa está sendo desenvolvida com a pretensão de construir uma 

trajetória histórica a luz da oralidade das testemunhas oculares dos cursos de Licenciatura em 

Matemática, que foram realizados pelo programa do Governo do Estado de Rondônia, sob a 

responsabilidade do Campus de Ji-Paraná e que ocorreram nos municípios de Alvorada, Jaru, 

Ji-Paraná e Ouro Preto, promovendo uma análise critica nos depoimentos dos sujeitos, para 

que possam dar sustentação para essa historiografia. 

Os dados serão coletados por meio de depoimento das testemunhas oculares, através 

de entrevistas semiestruturadas, gravadas em áudio. Os sujeitos serão alguns professores e 

alunos da época, que estiveram presentes nos cursos objeto de pesquisa.  

A análise da narrativa das testemunhas traz para o historiador melhor compreensão 

acerca da trajetória vivida pelos professores e alunos dos cursos pesquisados. É de suma 

importância a fala daqueles que vivenciaram aquele momento, haja vista que cada narrativa 

do presente sobre o passado possibilita construir histórias, e não de reconstruir algo (SILVA e 

GARNICA, 2014). Por meio desta pesquisa teremos dados para conhecer a história local 

através do olhar daqueles que participaram de um período que modificou a vida profissional 

destes professores-leigos do curso de Matemática na região central do estado de Rondônia. 

É imprescindível o zelo do pesquisador no tocante a transcrição, como nos relata 

(MANZINI, 2006, p. 4) “Às vezes, logo após uma entrevista, uma imagem é idealizada sobre 

as informações que foram coletadas e, ao realizar a transcrição, essa imagem pode ser 

totalmente desfeita. Em outras, essa imagem é ampliada ao realizar a transcrição”. A 

transcrição da entrevista deve ser realizada pelo próprio pesquisador, pois pôde presenciar 

durante a entrevista, elementos que comporão o documento final, o texto de cada entrevista. 

O momento da transcrição da entrevista é delicado. Faz-se necessário ouvir a gravação 

atentamente, varias vezes, e mesmo assim a transcrição pode não conseguir absolver toda a 

entrevista. Em geral, “Mesmo que a transcrição seja fiel e consiga apresentar uma boa 

reprodução do material gravado, a transcrição não conseguirá captar todas as informações 
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apresentadas na entrevista” (MANZINI, 2006, p. 5). 

A transcrição será realizada logo após a realização das entrevistas, em seguida, a 

textualização para parte formal, documental que será devolvido aos depoentes, para que 

façam a leitura e, quando julgarem necessário, poderão acrescentar ou retirar parte do texto, 

contribuindo com suas considerações. Ao final, será solicitada à autorização do uso deste 

documento gerado a partir da entrevista, para fins de pesquisa e posterior publicação. 

Numa pesquisa historiográfica que pretende “[...] pesquisar a criação e implementação 

de um curso que formou professores em determinada região, a fala daqueles que participaram 

desse momento pode nos trazer inúmeras contribuições, diferentes perspectivas e múltiplas 

leituras de mundo” (SILVA e GARNICA, 2014, p. 6). 

A voz daqueles que vivenciaram os fatos, são atores vivos, testemunhas oculares que 

trazem as emoções e diversos sentimentos para o presente de um passado que marcou suas 

vidas. 

5. Problematização 

A No estado de Rondônia, como em todo país, a formação de professores teve que 

atender as exigências da nova da LDB nº 9394/96, artigo 62, tornando como obrigatoriedade 

que todo professor tivesse formação em nível superior, para atuar na Educação.  

A presença do professor leigo era algo comum em Rondônia, a contratação desses 

docentes geralmente era de forma bem simples bastava ter a “[...] pessoa indicada para o ser o 

professor. O delegado comprovava se o candidato sabia ler e escrever e imediatamente 

contratava. A maioria tinha a terceira série do primário. Quem tivesse a quarta série, era 

qualificadíssimo” (ARCARI, 1995, p. 39). 

A Universidade Federal de Rondônia, criada no início da década de 1980 com seus 

poucos cursos regulares não tinha condições, nem infraestrutura, para atender toda a demanda 

de formação de professores-leigos no Estado. 

No começo da década de 1990, começaram as primeiras discussões entre UNIR e 

Governo de Rondônia com a perspectiva de celebrar convênio para a formação de professores 

e as primeiras turmas tiveram início aos seus estudos em de 1995, por meio de um projeto 
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denominado de Cursos Parcelados. Em 2000 teve início um projeto bem maior, em todas as 

regiões do Estado, este denominado de PROHACAP, que qualificaria esses docentes para 

atuarem no ensino Fundamental e Médio. 

A falta de professores sem qualificação em nível superior é bem antiga, “[...] a 

condição de professor leigo é bem anterior à criação desses primeiros cursos, a exemplo [...], 

quando houve a abertura da primeira escola em Ji-Paraná na década de 1970, tanto no que 

concerne ao espaço físico, quanto no exercício da docência” (ALBUQUERQUE, PINTO e 

NEVES, 2016, p. 8). 

As condições de precariedade na Educação, em Rondônia, levaram anos a serem 

resolvidas. Todavia os cursos de formação de professores, em serviço, contribuíram para que 

a qualidade do ensino melhorasse, a exemplo do que afirma GOMES (2016), egressa do 

PROHACAP: “[...] todas as disciplinas contribuíram. Quando saí do curso PROHACAP, 

trabalhei do quinto ano (Ensino Fundamental) até ao terceiro ano (Ensino Médio), e percebi 

que todas as disciplinas que eu estudei no curso me ajudaram, todas!” (GOMES, entrevista 

concedida em Julho de 2016). 

Nesse sentido a também egressa Pinho (2016) contribui: 

Hoje, após 19 anos [exercendo a docência] tenho bastante conhecimento, não tenho 

mais assim, tanta insegurança de entrar em uma sala de aula, de iniciar com uma 

turma nova para trabalhar, não tenho mais receio, eu tenho uma certa segurança. 

Eu vejo que o curso (PROHACAP) proporcionou essa segurança: de buscar 

conhecimento, do saber aonde vai buscar (PINHO, entrevista concedida em de julho 

de 2016). 

Pressupomos que, com esses depoimentos, serão respondidas algumas das indagações 

que norteiam a presente pesquisa que tem como pergunta central: De que maneira as 

testemunhas oculares, por meio de seus depoimentos, constroem a trajetória da formação 

de professores nos cursos objetos do presente estudo? 

A coleta de dados já foi iniciada, até o momento realizamos duas entrevistas que estão 

recebendo tratamento de textualização e transcrição que serão devolvidas aos seus depoentes, 

para a devida autorização de seu uso. A análise documental também está sendo realizada por 

uma colega do GROEPEM. Ademais estamos realizando diversos estudos e leituras de 

trabalhos da área de História da educação Matemática de tal forma que os trabalhos desta 

pesquisa já estão apresentando dados concretos. 
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6. Considerações prévias 

O olhar daqueles que testemunharam o passado nos revela no presente vestígios seja 

de permanência ou de rupturas de um cenário que não temos registros em outras fontes. Ouvir 

as narrativas dos acontecimentos na visão dos depoentes é deixar reviver aquelas lembranças 

que até o momento estavam adormecidas em suas mentes. 

A consequência do levantamento histórico dos cursos Parcelados e PROHACAP, no 

estado de Rondônia, sob a responsabilidade do Campus de Ji-Paraná, permite fazer uma 

compreensão da importância desses cursos na História da Educação, ou mais estritamente a 

formação desses professores de Matemática em serviço. 

Portanto, a entrevista como coleta de dados, trazendo a narrativa das testemunhas 

oculares, fazendo um levantamento na estrutura curricular da formação dos professores em 

Matemática nos cursos pesquisados, contribuindo para melhor compreensão sobre a trajetória 

de formação dos docentes, em serviço, no estado de Rondônia, deixando registrado um marco, 

um ponto de inflexão para a História da Educação Matemática local. 
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Resumo: 

Anualmente no Brasil várias pessoas são intoxicadas, sendo os agrotóxicos agrícolas uma das causas mais 

comuns dessas intoxicações, trazendo várias complicações para a saúde humana. Este estudo visa aplicar o teste 

qui-quadrado, nos dados registrados de intoxicações exógenas de 2011 a 2014 no Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação para o Estado de Rondônia (Sinan), para verificar se os casos reportados de intoxicação 

por agrotóxicos têm relação com nível de escolaridade. Diante dos resultados, foi constado que a maioria dos 

indivíduos intoxicados pertencia ao sexo masculino, sendo a idade de 20 a 39 anos com maior número de 

notificações registrados, e o teste qui-quadrado foi significativo, apontando o nível de escolaridade como um dos 

fatores para que ocorresse o contagio e posteriormente a intoxicação. Com base no grupo de risco e suas 

características, as secretarias de saúde e o governo poderão desenvolver projetos para conscientização e correta 

utilização destes produtos. 

Palavras-chave: Intoxicação; Agrotóxicos agrícolas; Qui-quadrado. 

1. Introdução 

Anualmente várias pessoas são intoxicadas, de acordo com Zambolim et al (2008) 

intoxicação é o contato com alguma substância química que produz efeitos nocivos em um 

organismo vivo, apresentando a manifestação através de sinais e sintomas. Existem várias 

formas de intoxicação, e uma delas é a intoxicação exógena que pode ser definida como a 

consequência da exposição a substâncias químicas encontradas no ambiente (no ar, água, 

alimentos, plantas e animais peçonhentos ou venenosos), ou isoladas, que por sua vez seus 

principais representantes são os agrotóxicos, os medicamentos, produtos químicos industriais 

ou de uso domiciliar. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 1,5 a 3% da população é 

intoxicada anualmente. No Brasil, isto representa até 4.800.000 novos casos a cada ano. As 

intoxicações por agrotóxicos se destacam pelo elevado número de casos registrados, sendo um 

problema de saúde grave, podendo levar ao óbito. Ocorre principalmente em países em 

desenvolvimento e emergentes (REBELO et al, 2011), como é o caso do Brasil. 

As notificações registradas de intoxicações exógenas (2011-2014) no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação para o estado de Rondônia (Sinan), um dos principais 

agentes causadores dessas intoxicações é o agrotóxico agrícola (18,9 %), ficando atrás apenas 

das intoxicações causadas por medicamentos (19,2 %). 

A grande incidência de intoxicações por agrotóxicos está ligada à facilidade de acesso 

e uma grande variedade de produtos formulados com substâncias nocivas (REBELO,2011), 

consequentemente há possibilidade de crescimento dos casos de intoxicações causados pelos 

mesmos. 

Tendo em vista as complicações causadas para saúde humana, existem vários estudos 

desenvolvidos pela comunidade cientifica, como Medeiros, Medeiros e Silva (2014) estudou 

casos de intoxicações agudas por agrotóxicos anticolinesterásicos na cidade do Recife, estado 

de Pernambuco, Brasil, no período 2007-2010, com notificações registradas no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan), e utilizou o teste qui-quadrado para 

comparação de proporção entre as variáveis. De Sena, Vargas e Da Cunha Oliveira (2013) 

também utilizaram em sua pesquisa o teste qui-quadrado para verificação da existência de 

possíveis diferenças entre os grupos pesquisados, expostos e não expostos ao agrotóxico, e a 

relação da ocorrência de perda auditiva nos trabalhadores rurais do Povoado Colônia Treze, 

Lagarto (SE). 

O teste qui-quadrado é um teste não-paramétrico, e segundo Spiegel (1993), as 

aplicações de teste não paramétricos têm algumas vantagens sobre os testes paramétricos, 

como não precisar atender tais suposições: seguir uma distribuição normal, independências, 

no caso a população, não são normais em dados não numéricos, o teste não paramétrico pode 

substituir os testes mais complicados, sendo necessário poucos cálculos. 

Diante do exposto, este presente trabalho tem como objetivo aplicar o teste qui-

quadrado para comparação de proporção entre a variável nível de escolaridade e o número de 

ocorrências das notificações, para verificar se a dependência das duas variáveis. 
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2. Materiais e métodos 

De acordo com Spiegel (1956), o teste qui-quadrado não paramétrico é um tipo de 

técnica utilizada como prova de aderência, ou seja, deve comprovar se existe diferença 

significativa entre o número observado de indivíduos, ou de respostas, em determinada 

categoria, e o respectivo número esperado, baseado na hipótese de nulidade que pode ser 

testada por: 

  , onde: 

Oi= número de casos observados classificados na categoria i.  

Ei= número de casos esperados na categoria i, onde k = número de categorias.  

A obtenção dos dados ocorreu através do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), no período dos anos de 2011 a 2014, selecionando apenas as 

notificações de intoxicações exógenas por agrotóxicos agrícolas, registradas no estado de 

Rondônia. 

Após a obtenção dos dados, foi aplicado nos mesmos o teste não paramétrico qui-

quadrado, adotando um nível de 5% de significância. As análises foram realizadas no 

software R e as tabelas no Excel 2016. 

3. Resultados e discussões 

Foram registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

entre os anos de 2011 a 2014, 259 casos de intoxicação exógena por agrotóxicos agrícolas, 

sendo que 182 (70,3%) casos pertencem ao sexo masculino, e 77 (29,7%) casos do sexo 

feminino, durante o período analisado (Tabela 1). Nesta mesma tabela podemos observar que 

a faixa etária entre 20-39 anos obteve a maior quantidade de casos de intoxicação, com o 

registro de 138 notificações, representando mais da metade (53,3%) de todas as notificações 

quantificadas no estado de Rondônia. 

Para bebês antes de completar o primeiro ano de vida foram registrados 7 (2,7%) 

notificações; a faixa etária entre 1-4 anos obteve um total de 11 (4,2%) notificações; na faixa 

etária de 5-14 anos um total de 16 (6,2%) casos; de 15-19 anos registrou-se 22 (8,5%) 
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notificações; entre 40-59 anos 44 (17%) notificações; para as idades de 60-64 anos 9 (3,5%) 

casos e as faixas de 65-69 anos e 70 anos ou mais, tiveram 6 (2,3%) notificações cada. 

Quando levamos em conta o nível de escolaridade, onde houve o maior número de 

registros, foi entre 1ª a 4ª série incompleta do ensino fundamental, com 46 (17,8%) 

notificações, seguida pela 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental, notificadas com 44 

(17%) casos de intoxicação. Para o perfil de analfabetos registraram-se 12 (4,6%) 

notificações. Ao ensino fundamental completo 11 (4,2%) casos registrados. No ensino médio 

incompleto e completo foi registrado 15 (5,8%) e 25 (9,7%) notificações respectivamente. Já 

para o ensino superior incompleto e completo, foram registrados 3 (1,2 %) casos cada.  

Também foi observado o elevado número de notificações em que foi ignorado ou não 

se aplicou o atributo do nível de escolaridade, juntos os dois somam 78(30,1%) notificações 

(Tabela 1), Matos (2013) também observou isto em seu estudo, por poder interferir no 

resultado final da pesquisa, pois introduz um viés.  

Para a aplicação do teste qui-quadrado foi retirada estas duas variáveis (Ing. ou 

Branco/ Não se aplica), pois não é possível identificar quais são os níveis de escolaridade 

dessas 78 notificações. 

Tabela 1 – Perfil dos casos de intoxicações exógenas por agrotóxicos agrícolas, no estado de Rondônia, entre os 

anos de 2011 a 2014, registrados no Sinan 

Variáveis 
Notificações 

(Total=259) 
% 

Sexo    

Masculino 182 70,3 

Feminino 

 

77 29,7 

Faixa etária    

<1 Ano 7 2,7 

1-4 11 4,2 

5-14 16 6,2 

15-19 22 8,5 

20-39 138 53,3 

40-59 44 17,0 

60-64 9 3,5 

65-69 6 2,3 

70 e + 

 

6 2,3 

Nível de Escolaridade   

Ing. /Branco 59 22,8 
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Analfabeto 12 4,6 

1ª a 4ª série incompleta do EF* 46 17,8 

4ª série completa do EF* 22 8,5 

5ª a 8ª série incompleta do EF* 44 17,0 

Ensino fundamental completo 11 4,2 

Ensino médio incompleto 15 5,8 

Ensino médio completo 25 9,7 

Educação superior incompleta 3 1,2 

Educação superior completa 3 1,2 

Não se aplica 19 7,3 

       *EF=ensino fundamental 

        Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net. 

Aplicando o teste qui-quadrado, obteve-se um p-valor =2.2e-16 (Tabela 2), o que fica 

comprovado a influência do nível de escolaridade sobre os casos de intoxicações. Esta 

influência também foi relatada no estudo de Rangel, Rosa e Sarcinelli (2011), em que o baixo 

nível de escolaridade pode estar ligado à falta de percepção dos riscos decorrentes da 

exposição a agrotóxicos, e também no estudo de Matos (2013) como sendo uma das hipóteses 

para os maiores indicadores de notificações em indivíduos com baixa escolaridade. 

Tabela 2 –Teste de Qui-Quadrado 

Valor de Qui-quadrado Grau de liberdade p-valor 

100,88 8 2.2e-16 

    Fonte: Autor. 

4. Conclusão 

Diante deste trabalho, os resultados obtidos permitem identificar que o grupo de risco, 

com mais casos registrados de intoxicações por agrotóxicos agrícolas, está na faixa etária 

entre 20 e 39 anos, sendo a maioria desses casos pertencentes ao sexo masculino, e por meio 

do teste qui-quadrado, ficou comprovado a influência do grau de escolaridade com o número 

de casos registrados de intoxicações. 

E por meio deste estudo realizado, o grupo de risco mais propenso a exposição destes 

agrotóxicos, pode receber uma atenção maior dos órgãos governamentais e secretarias de 

saúde, que poderão desenvolver políticas públicas para a correta utilização destes recursos e 

elaborar projetos para conscientização e prevenção de acidentes futuros com estes produtos. 
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Resumo: 

A partir da década de 90 do último século atendendo o que preconiza a legislação vigente os alunos com 

deficiência, dentre eles os com Síndrome de Down, passaram a frequentar a sala de aula do ensino regular 

emergindo assim novas demandas do trabalho docente. Com isso o estudo teve como objetivo investigar a 

concepção de ensino inclusivo de professores que ministram a disciplina de Matemática em sala de aula de 

escolas públicas de Ji-Paraná/RO que possuem alunos com síndrome de Down. Para tanto foi realizada uma 

pesquisa exploratória de abordagem qualitativa que utilizou como instrumento de coleta de dados um 

questionário e uma entrevista semiestruturada. Os dados foram coletados no segundo semestre de 2015 e os 

sujeitos do estudo foram dois professores de Matemática que atuam em duas escolas públicas estaduais da cidade 

de Ji-Paraná e tinham entre seus alunos um com Síndrome de Down. Evidenciou-se com a análise dos dados que 

há indícios que os estudantes com SD não estão sendo inclusos no processo de ensino da Matemática, promovido 

pelos professores entrevistados e os professores concebem que o objetivo maior dos estudantes com SD estarem 

em sala de aula de escolas comum e para ter o convívio social com os demais. Os professores alegam não 

estarem preparados para poder tornar os alunos com SD agentes ativos em sala de aula e as escolas não possuem 

uma estrutura física e pedagógica que possibilita atender as demandas específicas dos alunos com SD no 

processo de aprendizagem.  

Palavras-chave: Síndrome de Down. Ensino da Matemática. Inclusão. 

1. Introdução 

A educação escolar por muitos anos foi apenas direito de poucos, mas com o passar 

das décadas tornou-se direito de todo cidadão. Na atualidade se busca assegurar que este 

direito seja garantido na prática para toda a população e que sejam atendidas as demandas dos 

ditos diferentes no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto o processo educacional das 

pessoas com deficiência, visando melhorias, passou por várias reformulações e modificações 

nas legislações. 

A Constituição Federal de 1988 é um dos documentos brasileiro que reza que a 

Educação é um direito de todos sobre a Educação de pessoas com deficiência, sendo que no 

Art. 205 estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família” 

(BRASIL, 1988). Em termos gerais essa  lei preconiza que educação é um direito de todos. 

mailto:arinetfonseca@gmail.com
mailto:marcia.rosa@unir.br
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A Síndrome de Down (SD) é uma síndrome causada por um acidente genético que 

ocorre durante a divisão celular.  De acordo com Stray-Gundersen (2007) a Síndrome de 

Down levou esse nome em homenagem ao John Langdon Down, médico inglês que foi o 

primeiro a elencar as primeiras descrições, muito antes das relações cromossômicas ser 

descoberta. 

Ainda conforme o referido autor, com vários avanços nas pesquisas genéticas alguns 

cientistas começaram a compreender a SD. Em 1930 começaram as suspeitas que a SD podia 

ser causada por uma alteração cromossômica, durante as pesquisas em 1959, Jérôme Lejeune 

descobriu que havia um cromossomo extra e que era exatamente o cromossomo 21. 

Essas descobertas foram fundamentais para as pessoas com SD, visto que passaram a 

ter mais tempo de vida e com os avanços nas pesquisas contribuíram para os cuidados 

médicos, além do mais, passaram a ser vistas de maneira diferentes pela sociedade e 

conquistaram legalmente espaço nas salas de aula de ensino regular. Porém, a presença de 

alunos com deficiência entre esses os com SD nas salas de aula de ensino regular, ainda é 

cercada de controvérsia, dúvidas e dificuldades. 

Na atualidade “teoricamente” as escolas de ensino regular são tidas como inclusiva. 

Conforme Stainback e Stainback (1999, p. 21) “A inclusão significa que todas as crianças 

aprendam e participam de uma maneira significativa. Desse modo, a sala de aula inclusiva é 

uma comunidade de aprendizagem criativa, em que todos são adequados e todos se 

beneficiam”. 

Diante o exposto desenvolvemos um estudo que teve como objetivo investigar a 

concepção de ensino inclusivo de professores que ministram a disciplina de Matemática em 

sala de aula de escolas públicas de Ji-Paraná/RO que possuem alunos com Síndrome de 

Down. Participaram do referido estudo, dois professores de Matemática que tinham em 2015, 

entre seus alunos um com SD. 

Os dados foram coletados por meio de um questionário que teve como objetivo coletar 

dados pessoas e profissionais dos professores, esse por vez era constituído de perguntas 

abertas e fechadas. Também foi realizada uma entrevista com o objetivo investigar a 

concepção de ensino inclusivo dos professores, essas foram transcritas e organizadas em 

narrativas. Cabe ressaltar, que as narrativas constituídas foram validadas pelos professores, 

sujeitos da pesquisa antes de serem analisadas pelos pesquisadores. 
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2. A inclusão de alunos com Síndrome de Down no processo de ensino da Matemática 

O processo de ensino aprendizagem de crianças com SD requer que seja iniciado 

muito antes de chegar ao meio escolar, à educação destas crianças tem que iniciar nos 

primeiros anos de vida e é primordial que os pais participem deste processo. “Tornam-se 

imprescindíveis, nesses casos, orientação prévia e assistência permanente a família para que a 

criança: seja adequadamente estimulada; seja envolvida numa atmosfera de amor e de 

atenção; sinta-se segura [...]” (MARTINS, 2008, p. 62). 

Ainda de acordo com o referido autor, o desenvolvimento da aprendizagem e 

estimulação é importante e deve ocorrer nos anos iniciais para as crianças e as que têm 

déficits intelectuais, incluindo aos que tem SD, pois o processo é “lento e contínuo, que vai 

exigir uma intervenção a longo prazo, envolvendo a orientação de vários profissionais e a 

participação efetiva dos pais” (MARTINS, 2008, p. 59). 

Já na escola, Vianna et al. (2014) enfatizam um ponto muito importante com relação o 

pensamento dos professores, esses infelizmente ao receber o aluno com deficiência intelectual 

não acreditam na sua capacidade de aprendizagem, ignorando que o desempenho escolar 

desse aluno dependerá das oportunidades e possibilidades de ações que o próprio professor 

pode prover. O professor deve ser um profissional que nunca menospreza a capacidade de 

seus alunos e deve lhe impor limite, jamais deixar de acreditar no aluno, mesmos se esses 

alunos possuam uma deficiência (MITTLER, 2003). Embora, algumas deficiências causas 

alterações no cognitivo e no processo de aprendizagem, no caso de alunos com SD, é mais 

lento o processo de aprendizado dos conteúdos curriculares. 

Ter também um aluno com SD em sala de aula requer algumas adaptações, no que diz 

respeito ao conteúdo. Nesse sentido Martins (2008, p. 69) ressalta que: 

[...] é importante que o professor programe para esse aluno a atividade de 

forma mais estruturada e com o menor número de ordens do que para o 

restante da classe; use vários tipos de recursos didáticos para facilitar-lhe a 

execução da tarefa, procure comunicar bastante com o aluno para que 

consiga descobrir onde apresenta mais dificuldades e como ajudá-lo a 

superá-las; acompanhe-o na execução das tarefas. 

Fica evidente que é necessário que o professor proponha atividade aberta, 

diversificada e próxima do interesse do aluno, trabalhe com uma metodologia diferenciada, 

mas adequada de acordo com a limitação de cada aluno. Também é importante planejar ações 
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pedagógicas diferentes das atividades convencionais. 

Com relação às desenvolturas nas exatas, “sabe-se que as crianças com Síndrome de 

Down, em sua maioria, têm muita dificuldade com relação a habilidades Matemáticas 

(PORTER, 1999; NYE, BUCLEY, BIRD, 2005), mais do que em outras áreas do 

conhecimento” (apud YOKOYAMA, 2012, p. 36). 

Fonseca e Oliveira (2009) também elucidam que criança com SD demora mais tempo 

para ler, escrever e fazer contas. No entanto, as pessoas com essa síndrome têm condições de 

ser alfabetizada e realizar operações lógicas-matemáticas e esta aprendizagem tem sempre que 

partir do concreto. Cabe ressaltar também que não é apenas utilizar material concreto por si 

só, é fundamental que o professor interfira neste processo aproximando a Matemática da 

realidade da criança, pois o aluno com Síndrome de Down tem dificuldade de abstraçaõ. 

Diante disso, na fala dos autores mencionados, evidenciamos que alunos com esta 

síndrome tem capacidade de aprender Matemática. Contudo esse processo pode acontecer um 

pouco mais lento, visto que os alunos com SD tem um grau de deficiência mental. 

3. Apresentação, interpretação e análise dos dados 

Para proceder com a análise, incialmente foi lido e relido várias vezes o material da 

narrativa dos professores Maria e José (nomes fictícios) que se deu através da entrevista 

transcrita e foi considerado em conjunto com os objetivos do presente estudo. Com isso 

emergiram as três seguintes categorias temáticas para a análise dos dados: A temática 

educação inclusiva na formação docente; O que pensam os professores de Matemática sobre a 

inclusão escolar de alunos com deficiência; e O fazer pedagógico dos professores que 

ensinam Matemática aos alunos com SD. 

3.1. A temática Educação Inclusiva na formação docente 

Os professores Maria e José são licenciados em Matemática e cursaram sua graduação 

na Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). No que diz respeito à formação 

tendo em vista o ensino para estudantes com deficiência, os mesmos relataram que essa 

temática não foi objeto de estudo nos seus cursos de formação inicial.   

O estudo realizado por Uliana e Mol (2015), que consistiu numa análise dos Projetos 
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Pedagógicos dos 15 cursos presenciais de Licenciatura em Matemática, Física e Química do 

Estado de Rondônia no ano de 2014, entre esses o foi analisado o Curso de Licenciatura no 

qual os professores Maria e José fizeram sua graduação. Consta no referido estudo, que o 

curso de Licenciatura em Matemática da UNIR teve início no ano de 1992, e o ano de 

aprovação do último Projeto Político do Curso (PPC) foi em 2006 e que até o ano em que foi 

feito o levantamento da pesquisa, havia ausência na matriz curricular do referido curso de 

componente que abordasse sobre educação de pessoas com deficiência e até mesmo de Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Na formação continuada promovida para os professores em exercício, a temática 

educação de estudante com deficiência também não tem sido contemplada, sobre isso a 

professora Maria relatou: 

[...] na rede de educação estadual na qual eu trabalho o único curso que foi 

oferecido para nós professores, foi o curso de LIBRAS e ainda assim eu mesmo não 

pude completar o curso, visto que, com a falta de professores, eles precisam estar 

reorganizando o nosso horário a todo o momento, e aí, nós não somos liberados da 

sala de aula para fazer esses cursos. Matriculei-me nesse curso, consegui fazer seis 

meses, mas não completei um ano que era a duração, pois modificou horário e o 

meu dia de aula ficou no mesmo dia do curso. Esse foi o único curso oferecido pela 

rede estadual de ensino, que foi o curso de LIBRAS, outros cursos para gente 

trabalhar com os alunos cegos, com alunos com síndrome de Down não foram 

oferecidos para nós (Professora Maria). 

Embora, saibamos que para a professora Maria e o professor José não foram 

oferecidos durante a graduação, cursos que pudessem ser somados para a prática inclusiva, a 

professora Maria em exercício teve a oportunidade de iniciar o curso de LIBRAS, todavia não 

foi possível finalizá-lo por falta de liberação da escola. 

Pansini e Matos (2014) mostram o que aconteceu com a professora Maria não é uma 

excepcionalidade em escolas do Estado de Rondônia, pois com os professores da cidade de 

Rolim de Moura, também incidiu algo parecido, em que professores da rede pública relatam 

que quando tem curso de LIBRAS é ofertada apenas uma única vaga para todos os 

professores da rede pública de Rolim de Moura e não é ainda liberado esse professor de sua 

atividade em sala de aula para ir fazer o curso. 

Consta na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, mais precisamente no Art. 28 a 

obrigatoriedade de “adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação 

inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento 

educacional especializado” (BRASIL, 2015). 
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Nas leis nota-se o apoio necessário para que seja promovida a inclusão escolar, mas 

nesse caso devemos concordar com Pansini e Matos (2014, p.13) “ao dizer que na forma 

como foram produzidas as leis não passam de uma ficção textualista ou legalista”. 

O professor José também afirmou que não teve nenhuma preparação na sua formação 

docente, nem na formação inicial nem na continuada. E quanto a ter aluno com deficiência 

disse: “Esse ano é minha primeira experiência com a inclusão, pois é a primeira vez que eu 

atendo um aluno com deficiência, esse possui Síndrome de Down que está no 6º ano”, em 

outro momento ele disse que: “[...] seria necessário que tivesse alguém com habilidades 

suficientes para atender as necessidades dele [...]”, na fala do professor em que ressalta que 

está é a primeira experiência como educador desse aluno. Esse professor acredita que deveria 

ter outra pessoa como preparação adequada para promover o ensino deste aluno, a falta de 

preparação do professor José, acaba fazendo com que ele tenha dificuldade de tornar esse 

aluno com SD um agente ativo em sala de aula. 

3.2. O que pensam os professores de Matemática sobre a inclusão escolar de alunos com 

deficiência 

 O que pensam os professores sobre o ensino inclusivo influência diretamente a sua 

ação pedagógica junto aos com alunos com deficiência (MITTLER, 2003). Com isso, esse foi 

um dos aspectos investigado junto aos professores. Sobre inclusão a professora Maria disse 

“A inclusão que nós fazemos é que os alunos com deficiência sejam matriculados na escola, 

visto que tem a lei que ampara. Na verdade, nós trabalhamos mais com a questão do convívio 

social dos alunos com Síndrome Down com os outros alunos”. 

Já, o professor José relatou: 

Eu não vejo muito bem essa inclusão, porque ele é um menino com uma idade mais 

avançada com relação aos demais colegas e a gente não consegue atender as 

necessidades dele por causa da quantidade de aluno que tem. Então, simplesmente 

ele fica ali em seu lugar e os outros fazendo as atividades normalmente e o aluno 

esperando atendimento que não acontece. O que acontece é apenas a socialização 

dele e isso é pouco, às vezes, os outros alunos estão envolvidos com outras coisas, a 

não ser no horário do recreio ou algo assim (Professor José). 

Nas falas dos dois professores fica evidente que eles trabalham mais com o convívio 

social do aluno com SD com os demais colegas. O professor José assume que não enxerga 

esses alunos incluído em sala de aula e os dois professores deixam explícito que sabem que os 

alunos com deficiência até mesmo os com SD tem o amparo da legislação para se fazer 
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presente em sala de aula da Educação Básica. 

Ao confrontar as falas dos professores com os dados da literatura, fica claro que esses 

professores vêm apenas promovendo a integração desses alunos em sala de aula, pois a 

inclusão vai além de estar em sala de aula interagindo com os colegas. Voivodic (2008, p. 25) 

ressalta que a inclusão vem “do verbo incluir, significa compreender, fazer parte de, ou 

participar de”, na educação esse “participar de” fica claro que vai muito além de estar na sala 

de aula, é levar esses alunos com deficiência para que possam participar das atividades da 

escola e da sala de aula e conseguir desenvolver as suas potencialidades. 

Embora, saibamos que há um grande benefício para esses estudantes com deficiência 

estar em sala de aula inserido para o convívio social com os demais colegas. Vários autores e 

dentre eles, Martins (2008), Voivodic (2008) e Mendes (2006) defendem em seus estudos que 

ao ter alunos com deficiência em sala de aula mesmo que esses só estejam inseridos já é um 

passo rumo à inclusão. 

No relato dos professores, como foi mencionada acima e com o que Mittler (2003) 

defende, fica evidente que o que vem acontecendo nas suas salas de aula é apenas integração e 

não inclusão de alunos com SD, pois Mittler (2003) ressalta que na integração o aluno deve 

adaptar-se à escola, e não há necessariamente uma perspectiva de que a escola mudará dos 

seus padrões e até mesmo os planos pedagógicos para acomodar a diversidade de alunos. 

Ao indagar sobre a disponibilidade da sala de recursos para atender as necessidades 

dos alunos especiais o professor José disse: 

A escola onde eu trabalho atualmente, não disponibiliza sala de recursos para 

atender as necessidades dos alunos especiais, mais precisamente, dos alunos com 

Síndrome de Down. Porque teria que ter a sala e ter também o professor ou alguém 

responsável, acredito também que a escola precisaria dar-me mais apoio (Professor 

José). 

 Para a mesma pergunta a Professora Maria respondeu: “A escola onde eu trabalho 

atualmente, não disponibiliza sala de recursos para atender o aluno com Síndrome de Down. 

Não tem nada preparado na escola para o devido atendimento, atende apenas os alunos com 

deficiência auditiva”. 

 Conforme consta na Portaria nº 1281/10/GAB/SEDUC no Art. 1º 

A sala de recurso multifuncional é um espaço da escola onde se realiza o 

atendimento educacional especializado pra alunos com deficiência, transtorno 
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globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação por meio do 

desenvolvimento de estratégias de aprendizagem centradas em um novo fazer 

pedagógico” (RONDÔNIA, 2010)  

O ensino especializado seria um complemento ao ensino que os alunos com SD vêm 

recebendo em sala de aula, esse deveria ser no horário oposto, mas não acontece nem para o 

aluno da professora Maria nem do professor José. 

 Os professores abordaram também sobre a falta de preparação das escolas onde 

trabalham para atender os alunos com SD. Nessa perspectiva a professora Maria disse: 

Eu acho que até mesmo as escolas enxergam esses alunos na escola para apenas 

socialização para que eles estejam apenas interagindo e ter o contato com os 

outros. Se você fizer essa entrevista com a escola, com a direção e supervisão eles 

também não têm preparo nenhum. A escola também não oferece nada valoroso para 

eles, mas quando tem na escola trabalhos relacionada à cultura, festa do tipo que 

interagem com todos os alunos, apresentação de dança, de músicas é o momento 

que esses alunos até conseguem participar um pouco mais (Professora Maria). 

 O professor José alega também que a escola em que trabalha apenas oferece a 

socialização para o estudante com SD. “[...] a única coisa que o aluno com Síndrome de 

Down recebe na escola, é estar junto com os outros, já com relação ao aprendizado eu não 

vejo nenhum”. Fica evidente assim, que há muito a ser feito para que as escolas em que atuam 

os professores Maria e José possam ser inclusivas. 

3.3. O fazer pedagógico dos professores no ensino da Matemática  

Ao serem questionados sobre a disponibilidade de materiais pedagógicos na escola 

para atender o aluno com SD em sala de aula, o professor José ressaltou que: “A escola não 

disponibiliza materiais pedagógicos adequados para atender à exigência da diversidade de 

alunos”. Ainda, o professor acredita que deveria ter alguém com preparação para o 

atendimento “[...] para acontecer isso seria necessário que tivesse alguém com habilidades 

suficientes para atender as necessidades dele. Porque a gente fica com os outros alunos, que 

já é uma grande quantidade”. 

Já, professora Maria ressaltou que: 

Com relação à disponibilização da escola com os materiais pedagógicos adequados 

para atender à exigência da diversidade dos alunos com Down não posso falar. Já 

que eu não tive o preparo para trabalhar com os alunos com síndrome de Down eu 

não sei que materiais deveriam ser utilizados para gente estar trabalhando com eles 

(Professora Maria). 

A professora deixa transparecer que tem dificuldade para trabalhar com o aluno com 
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SD e desconhece que materiais poderiam ser úteis para ser utilizado com esse aluno com SD, 

em outro fragmento da entrevista ela disse: “[...] tem algumas verbas do Governo Federal 

para qualquer necessidade da escola, mas aí também a gente deixa a desejar por esse motivo, 

à gente acabou não solicitando nenhum material pela falta de preparo nosso”, ou seja, não é 

porque há falta de recursos financeiros, mas sim nos permite afirmar que é por conta do 

despreparo do professores que não é adquiridos materiais didáticos para o atendimento de 

alunos com SD. O professor José em relação à utilização de material concreto diz [...] “não 

utilizo nenhum material concreto, recurso pedagógico ou adapto materiais para usar em 

minhas aulas de Matemática com o aluno com Síndrome de Down” (Professor José). 

Por sua vez, a professora Maria disse que utilizava em sala de aula algumas atividades 

diferenciadas, mas não utilizava excepcionalmente por conta do aluno com SD, utilizava com 

todos os alunos, “[...] quando eu utilizava algum recurso auxiliar como, material concreto, 

coisas bem simples ele conseguia fazer, até as questões básicas de adição e subtração, como 

probleminhas”, ainda relatou que quando o conteúdo matemático é mais complexo dizendo 

“[...] outros assuntos trabalhados com o aluno foi puramente cópias, ele copiava do quadro 

para ter uma matéria no seu caderno, mas ele não teve nenhuma aprendizagem de 

Matemática em si”. 

O uso de material concreto, ou material adaptado, é primordial para o ensino 

aprendizado de alunos com deficiência, até mesmo aos com SD. Sobre isso, Bourscheid 

(2008) em sua monografia enfatiza que quando é utilizado material concreto, resolução de 

problemas com situações reais do aluno com SD, isto ajuda a compreender e aprender a fazer 

o uso desses conhecimentos em seu dia a dia. 

Fonseca e Oliveira (2009) também ressaltar que a aprendizagem tem sempre que partir 

do concreto, não é apenas utilizar material concreto por si só, pois é fundamental que o 

professor interfira neste processo aproximando a Matemática da realidade da criança, pois o 

aluno com Síndrome de Down tem dificuldade de abstração.  

A pessoa com SD além de ter suas limitações está também caracterizada como um 

determinado grau de deficiência intelectual. Stray-Gundersen (2007, p. 31) afirma que “as 

crianças com síndrome de Down têm deficiência mental, isto é, aprendem mais lentamente e 

têm dificuldade com o raciocínio complexo e o juízo crítico”. O que caracteriza a necessidade 

de um atendimento diferenciado no processo de ensino da Matemática. 
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Ao perguntar aos professores qual seria o conteúdo matemático mais complexo para 

ser ensinado ao aluno com Síndrome de Down, a professora Maria retratou do momento que 

ela lecionou no Ensino Fundamental, já que ela trabalhou com o mesmo aluno no ensino 

Fundamental e Médio, “[...] é as operações básicas de multiplicação e divisão e números 

inteiros lá no 7º ano”. 

Já o professor José fez o seguinte relato: 

Com relação ao conteúdo matemático, na minha concepção todos os conteúdos são 

complexos para ser trabalhado com os alunos com Síndrome de Down. Acho que ele 

deveria ter detalhadamente e progressivamente um trabalho para assim ele ir 

abstraindo cada situação e como nesse caso a gente está com todos ao mesmo 

tempo, não tem como trabalhar individualmente só com ele (Professor José). 

O professor José ainda ressaltou outra grande dificuldade dizendo: 

[...] a gente tenta inventar alguma coisa, colocar algum material para ele tentar 

fazer, alguma coisa escrita, desenhos, mas como a gente não sabe como lidar, então 

temos dificuldades de tornar esse aluno agente ativos nas aulas de Matemática. 

Tendo até dificuldade para avaliar o esse trabalho. Para mim ele não está tendo 

progresso nas aulas de Matemática, ele não consegue assimilar o conteúdo de 

Matemática, não está tendo retorno nenhum (Professor José). 

Bourscheid (2008) ressalta que é possível sim aluno com SD aprender a Matemática e 

que é necessário valorizar e respeitar as diferenças individuais dos alunos, trabalhar também 

com metodologias diversificadas no ensino dos conteúdos curriculares. 

A professora Maria, também, relatou sobre uma atividade que desenvolveu na sala, 

Eu trabalhei também com os alunos, um método que foi um professor da UNIR, que 

nos ensinou. O professor, Marlos Gomes de Albuquerque, que proporcionou uma 

oficina para trabalhamos com todos os alunos. A atividade era feita com fichas 

vermelhas e azuis para trabalhar os números positivos e os negativos, na verdade o 

nosso aluno com síndrome de Down apenas brincou bastante com isso, mas eu não 

consegui o meu objetivo completamente com o aluno. Ele conseguiu assimilar só as 

coisas básicas 

Nesse relato fica claro que a atividade lúdica foi elaborada para todos os alunos até 

mesmo aos com SD em que é um ponto muito importante. Fonseca e Oliveira (2009) ressalta 

que a aprendizagem não pode ser isolada, já que tem que acontecer com todos, tem que 

acompanhar a vida prática, tem que ser inserida num contexto real em que o aluno possa 

perceber o seu significado concreto. Não podemos esquecer que todo o processo e a lentidão 

para a realização das atividades e a não aprendizagem de todo o conteúdo trabalhado é 

normal, pois cada aluno possui um ritmo. Cabe ao educador respeitar as limitações e facilitar 

o ensino de maneira que o aluno possa se desenvolver de forma satisfatória, não perdendo de 
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vista que todos têm capacidade de aprender (BOURSCHEID, 2008). 

Nas falas dos professores transparece que a falta de preparação dos mesmos se 

constitui como o principal entrave para a efetivação da inclusão dos alunos com SD em sala 

de aula do ensino comum e os mesmos acreditam que poderia se feito mais, para que assim 

esses alunos tenham um ensino da Matemática que atenda suas demandas particulares. 

4. Considerações finais 

Ficou evidente nos dados coletados e analisados com relação aos casos vivenciados 

pelos professores entrevistados, que não podemos afirmar que tem acontecido à tão difundida 

inclusão no processo de ensino da Matemática dos estudantes com SD nas salas de aula. 

Pode-se evidenciar com o estudo que o processo de inclusão escolar dos alunos com 

SD vivenciado e mencionado pelos professores ainda está distante do que consta na 

legislação. Há muito para ser feito dentro das escolas, para que assim esses alunos possam ser 

incluídos e vivenciar o processo de ensino da Matemática que leve em considerações suas 

demandas e potencialidades.  

Ao conhecer se os professores que ministram aula de Matemática para estudantes com 

SD, participaram durante sua formação inicial e continuada de discussões sobre educação de 

alunos com deficiência, ambos foram enfáticos em dizer que não tiveram preparo/formação. 

Não existe uma receita infalível para a promoção da inclusão, contudo pesquisadores na área 

defendem que o principal passo é a preparação dos professores, para que esses possam 

transformar as escolas e assim contribuir diretamente com a educação dos ditos deficientes. 

Ficou notório que as maiores dificuldades enfrentadas pelos professores em tornar os 

alunos com SD agentes ativos em sala de aula está na falta de tempo, no grande número de 

aluno em sala de aula e especialmente pela falta de preparação, visto que esses não tiveram 

durante a formação inicial e continuada. Embora, saibamos que não seja simples para esses 

professores levar a esses alunos com SD sejam agentes ativos em sala de aula, mas 

acreditamos que não é impossível, visto que pesquisas desenvolvidas nessa perspectiva 

apontam que é possível e sinalizam metodologias que são eficientes para esse fim. 

 Contudo, após o fim da pesquisa, acreditamos que para os alunos serem incluídos no 

meio educacional a muito a ser feito, mas, já houve grandes avanços. Os alunos com 
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deficiência têm o direito estudar em sala de aula do ensino comum, isso proporciona grandes 

benefícios para todos os estudantes. No entanto é necessário acontecer o passo seguinte, 

tornar esses alunos agentes ativos na sala de aula. 
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Resumo: 

O presente estudo versa sobre o processo de escolarização de estudantes com autismo. O autismo hoje é 

classificado com um dos Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e é caracterizado por um 

comprometimento grave e global em diversas áreas do desenvolvimento, como nas habilidades de interação 

social recíproca, habilidades de comunicação e presença de estereotipias de comportamento, interesses e 

atividades.  Este artigo teve como objetivo identificar a metodologia/formas de ensino utilizada por professores 

de matemática para trabalhar com crianças autistas durante as aulas e verificar em que aspectos essa metodologia 

ajuda no processo de ensino-aprendizagem dos alunos autistas. A pesquisa é bibliográfica e foi baseada em livros 

e artigos. Os resultados da investigação mostram que existem poucas pesquisas nessa área, logo carece de mais 

investigações e que a grande dificuldade que os professores encontram na hora de ensinar ou de desenvolver 

recursos metodológicos é que cada autista é único, ou seja, tem suas particularidades e isso torna mais difícil 

esse processo.  Os jogos, a calculadora e os materiais concretos são metodologias e recursos didático que se 

mostram eficientes no trabalho pedagógico com estudantes com autismo nos estudos analisados.   

Palavras-chave: Processo de Ensino Aprendizagem; Autismo; Matemática. 

1. Introdução 

A inclusão escolar de alunos com deficiência e transtornos ainda é um dilema entre os 

professores, principalmente quando se trata de algumas deficiências que possuam como 

característica agressividade, adaptação de recursos didáticos e metodologias diferenciadas ou 

mesmo uma atenção individualizada (GOMES, 2007). Considerando que a presença de 

estudantes com deficiências e transtornos já é realidade nas salas de aulas por todo o Brasil, 

faz-se necessário, com urgência, dar o passo seguinte que é a preparação dos professores para 

que assim eles consigam promover uma educação que dê possibilidades de aprendizagem a 

todos os alunos e tomadas outras providencias/mudanças no âmbito das instituições de ensino 

a fim de atender as demandas especificas do seu alunado. 

A pessoa com autismo ainda é uma incógnita até mesmo para médicos e especialistas 

(CAPELLINI, 2001), pois ao certo não se sabe o que se passa no cérebro de uma pessoa com 
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autismo. Isso não é fácil pelo fato de existir uma grande diferença entre cada um, uns não 

aprendem nem sequer a falar enquanto outros desenvolvem habilidades geniais. A medicina 

vem a cada ano avançado mais, porém mesmo assim, até os dias de hoje ainda não 

conseguiram encontrar o causador do TEA, sequem mecanismo de inibição ou de tratamento. 

Conforme o § 3° Art. 54 da Lei n° 8069/90 do Estatuto da Criança e Adolescente 

(ECA) é dever do estado garantir atendimento educacional especializado às pessoas com 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, já que toda a criança e adolescente 

têm direito à educação para garantir seu pleno desenvolvimento como pessoa e cidadão. A 

escola precisa garantir o atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência 

e transtornos. Contudo o que vemos, e elucidas pesquisas na área, é justamente o contrário, a 

escola não tem conseguido desempenhar o papel de assegurar educação de qualidade para 

todos. As aulas ministradas pelos professores nas salas de aulas do ensino regular não 

oportunizam que todos aprendam e em muitos casos o atendimento especializado também não 

consegue atender as demandas de parte do alunado. 

A Cartilha dos Direitos das Pessoas com Autismo descreve o atendimento 

especializado como: “Atendimento especializado é o conjunto de atividades, recursos de 

acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma 

complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular” (BRASIL, 2011. p. 

11). 

No que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem da Matemática para alunos 

com TEA ainda são muito poucas as pesquisas voltadas para o tema. Assim, pretendemos 

através de uma pesquisa bibliográfica contribuir tanto para o enriquecimento das pesquisas no 

tema inclusão quanto para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática para estudantes 

com autismo. 

Face ao exposto o presente estudo teve como objetivo identificar a 

metodologia/formas de ensino utilizada por professores de Matemática para trabalhar com 

crianças autistas durante as aulas e verificar em que aspectos essa metodologia ajuda no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos autistas. 

2. Autismo 
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A palavra “Autismo” é oriunda das palavras gregas autos (em si mesmo) e ismo 

(voltado para), o autismo tem originalmente o significado “voltado para si”, resultando em um 

conjunto de termos específicos que indica isolamento social e uma postura centrada em sim 

mesmo. Os primeiros relatos na literatura psiquiátrica foram feitos em 1906 por Plouller e em 

1911 por Bleuler2, ambos usavam o termo autismo para caracterizar um sintoma de 

esquizofrenia (GOMES, 2007). 

Plouller estudava na época o processo de pensamento em pacientes esquizofrênicos 

(GAUDERER, 1987), já Bleuler fez referência ao autismo para designar um dos sintomas 

fundamentais da esquizofrenia (WING, 1976).  Só em 1943 o autismo foi citado com uma 

entidade nosológica3 distinta, o psiquiatra austríaco, radicalizado nos Estados Unidos e diretor 

de psiquiatria infantil do Johns Hopkins Hospital, Leo Kanner foi quem estabeleceu critérios 

diferentes em relação à esquizofrenia.  Passando a ser considerado o pai do autismo, pois foi o 

primeiro a descrever essa condição para o mundo, publicou pela primeira vez, em 1943 uma 

obra com o título Distúrbios autísticos do contato afetivo (Kanner, 1943). Nesta obra Kanner 

descreveu onze casos de crianças, que tinha em comum um isolamento extremo desde o início 

da vida e um desejo obsessivo pela preservação da mesmice, denominando-as autistas. 

Rivière (1995, p. 267) afirma que: 

Kenner destacava que as crianças autistas podiam ter um “bom potencial cognitivo”, 

baseando-se em sua fisionomia inteligente, certas habilidades especiais (sobretudo 

memória mecânica) e em sua execução em um teste psicométrico de caráter visual-

espacial. 

Quase ao mesmo tempo em que Kanner, Hans Asperger psiquiatra e pesquisador 

austríaco, em Viena, escreve a obra intitulada A psicopatia autista na infância (FRITH, 

1991). Asperger observou que o padrão de comportamento e habilidades que descreve, 

ocorria preferencialmente em meninos, onde apresentavam deficiências sociais graves. Pelo 

fato de suas publicações terem sido originalmente em alemão e na época da guerra, não 

recebeu muita atenção sobre seus relatos, só em 1980 seu trabalho ganhou notoriedade e 

passou a ser reconhecido como um dos pioneiros no estudo do autismo. 

A síndrome de Asperger deve seu nome a ele, pois as crianças descritas por ele 

apresentavam aquisição de linguagem dentro da idade cronológica esperada, fala 

extremamente elaborada, intenso foco em um assunto de interesse e problema na coordenação 

                                                 
2 Bleuler: Paul Eugen Bleuler foi um psiquiatra suíço notável pelas suas contribuições para o entendimento da 

esquizofrenia. 
3 Entidade nosológica: Doença individualizada, com características e propriedades inerentes à patologia. 
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motora. Costumava chama as crianças na qual ele estudava de pequenos professores, pelo 

modo em que relatavam um tema de maneira detalhada. Após Kanner (1943) e Asperger 

(FRITH, 1991) várias denominações foram utilizadas para o autismo como esquizofrenia 

infantil (GOMES, 2007). 

Apesar de vários estudos nessa época, as definições de autismo estavam relacionadas à 

esquizofrenia e a psicose, não considerando à deficiência mental. A mudança na concepção de 

autismo como psicose ocorre a partir da definição de Ritvo e Ornitz (1976), que enfatizou 

problemas no desenvolvimento das crianças autistas e destacou déficits cognitivos, deixando 

de tratar o autismo como psicose e passando a considerar como um distúrbio do 

desenvolvimento (GOMES, 2007). 

A Classificação Internacional de Doenças (CID) -10 (OMS, 1993) classifica o 

autismo como um Transtorno invasivo do desenvolvimento, considerando o autismo como 

uma alteração no desenvolvimento das crianças afetadas. O Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR) descreve os critérios mais aceitos para o diagnóstico, 

no qual o autismo é classificado na categoria de Transtorno Global do Desenvolvimento 

(TGD). 

Essa categoria engloba Transtorno autista, Transtorno de Rett, Transtorno da infância, 

Transtorno de Asperger e Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação 

(autismo atípico). 

O transtorno global tem com características as alterações na interação social recíproca, 

na comunicação e pela presença de um padrão repetitivo e restrito de comportamento, os 

sintomas ocorrem precocemente, mais prováveis antes dos três anos de idade sendo 

acompanhados, na maioria dos casos, por deficiência mental. Gomes (2007) relata que todos 

os Transtornos Globais, exceto o transtorno de Rett, são considerados autismo, porém a 

cartilha Direito das pessoas com autismo publicado em 2011, trás o transtorno de Rett com 

TGD. 

2.1. Classificação e Incidência 

Como foi dito, o termo autismo foi citado por Kanner em 1943 para fazer uma 

descrição de vários sintomas que observava em alguns de seus pacientes, porém, atualmente 

foi provado que essas crianças citadas por Kanner possuía apenas uma das manifestações de 
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autismo. 

As dificuldades do autista variam em grau e intensidade, o comprometimento pode ser 

muito grave e estar associado à deficiência intelectual, ou tão leve que a pessoa que possui o 

transtorno consegue levar uma vida próxima do dito normal. 

Os critérios diagnósticos do Transtorno de Espectro do Autismo, segundo o DSM 5 

(APA, 2014) são: 

- Déficits persistentes na comunicação social e nas interações, clinicamente 

significativos manifestados por: déficits persistentes na comunicação não verbal e verbal 

utilizada para a interação social; falta de reciprocidade social; incapacidade de desenvolver e 

manter relacionamentos com seus pares apropriados ao nível de desenvolvimento. 

- Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, 

manifestados por pelo menos dois dos seguintes: estereotipias ou comportamentos verbais 

estereotipados ou comportamento sensorial incomuns, aderência excessiva às rotinas e 

padrões de comportamento ritualizados e interesses restritos. 

- Os sintomas devem estar presentes na primeira infância (mas podem não se 

manifestar plenamente, até que as demandas sociais ultrapassem as capacidades limitadas). 

Os sintomas causam limitação e prejuízo no funcionamento diário. 

O DSM 5 também sugere o registro de especificadores: Com ou sem Deficiência 

intelectual, com ou sem comprometimento da linguagem concomitante, associado a alguma 

condição médica ou genética conhecida, ou a fator ambiental, associado a outro transtorno do 

desenvolvimento, mental ou comportamental, com catatonia. 

Sobre a incidência do autismo na população mundial não há consenso, variam de 

acordo com os critérios utilizados nos estudos. O pesquisador canadense Eric Fombonne 

publicou em 2009, uma revista com 43 estudos sobre incidência do autismo. Neste estudo 

chegou-se à conclusão que a prevalência do autismo é de um em cada 150 casos, logo, para 

cada 150 crianças nascidas uma teria autismo (MELLO, 2007. p. 11). 

Já o DSM-IV-TR (APA, 2002) considera a estimativa de 15 casos a cada 10.000 

indivíduos, porém outras fontes indicam valores muito diferentes. Os números de meninos 

afetados são de 4 a 8 meninos para cada menina (APA, 2002), porém um dado mais 
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atualizado vem da Revista de Autismo, que em sua publicação de 2015, que conforme 

pesquisa do governo dos Estados Unidos, indicou a incidência de autismo de 1 caso em cada 

45 pessoas com idade de 3 a 17 anos. 

Embora o autismo não possua cura e nem causa especifica até o momento, quanto 

antes for o diagnosticado da criança, melhor e quanto mais cedo for iniciado um processo de 

intervenção, aumenta a possibilidade de sucesso no desenvolvimento de habilidades 

importantes para o convívio em sociedade. 

Um grande problema, quando ser refere ao autismo, é a questão de muitos pais se 

recusarem a admitir que o filho tenha algumas características que precisam de atenção 

especial, e por isso, não procura ajuda de especialista, às vezes se negam a buscar o 

diagnóstico (GOMES, 2007). 

3. O processo de ensino-aprendizagem da Matemática para estudantes com autismo 

O processo de ensino-aprendizagem da Matemática para alunos com TEA, como já 

abordado anteriormente, é um assunto pouco investigado. E no âmbito das escolas de 

Educação Básica se configura como um desafio. Isso se deve principalmente, pelo fato do 

complexo comportamento e relacionamento do estudante com autismo com e ambiente e 

pessoas estranhas (WINDHOLZ, 1995). 

A maioria dos professores não tem preparo para desenvolver o trabalho pedagógico 

com esses estudantes, por desconhecer as especificidades desses alunos, suas demandas, as 

metodologias e recursos que são funcionais no processo de ensino-aprendizagem de 

componentes curriculares como a Matemática (SILVA, 2014). 

Com isso é importância que sejam realizadas investigações na temática em pauta não 

só com o intuito de fortalecer esse campo de pesquisa. Mas também pra avançar no 

entendimento sobre o autismo e colaborar com informações para a capacitação de 

profissionais para atender os estudantes com referido transtorno no contexto escolar. As 

pessoas com autistas possuem habilidades e demandas bem diferente um dos outros. Há os 

autistas pensadores visuais, não pensam através da linguagem, como também, muitas crianças 

autistas são boas em desenho, artes e na utilização de computadores e se fixam num assunto 

específico. Com isso a metodologia e recurso didático que é funcional para um autista pode 
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não ser para outro (BRASIL, 2003). 

Ao buscar na literatura trabalho sobre a Matemática e a pessoa com autismo ficou 

evidente, que há pouquíssimos estudos sobre o assunto, ou seja, é um tema que carece de 

investigação. As buscas foram feitas nos anais dos onzes Encontro Nacional de Educação 

Matemática (ENEM) (1987- 2013) e dos seis Seminários Internacional de Pesquisa em 

Educação Matemática (SIPEM) (2001-2015), não foi encontrado nenhum trabalho que 

abordasse sobre o ensino da Matemática para pessoas com autismo. Em vista dos poucos 

estudos na área, foram feitas buscas diversas, em Periódicos da Capes, Banco de teses e 

Dissertações e no Google acadêmico localizando onze artigos, três trabalhos de conclusão de 

curso, quatro dissertações que abordam sobre educação e pessoas com autismo. Porém apenas 

quarto estudos destes, contemplam sobre o autismo e a Matemática. Dessa forma fica nítida a 

carência de pesquisa envolvendo o objeto de estudo dessa proposta. 

Neste momento passamos a apresentar os propósito e conclusões a que chegaram esses 

quatro estudos que tem maior aproximação com a investigação proposta. 

Um dos estudos, que aborda sobre Matemática e autismo foi realizado por Tenório et 

al (2014) e seus resultados foi apresentado em forma de um artigo. Artigo esse intitulado 

Utilizando a calculadora como ferramenta pedagógica nas aulas de matemática para uma 

criança com autismo, esse defende o uso da calculadora para o ensino da Matemática para 

aluno autista. O sujeito da pesquisa foi uma criança diagnosticada com autismo de 

autofuncionamento, com 7 (sete) anos de idade cursando o segundo ano do Ensino 

Fundamental. Mediante esse estudo os pesquisadores concluíram que: 

Os resultados alcançados apontaram para a construção da autonomia, de conceitos e 

resoluções de problemas básicos que estão presentes na teoria dos campos 

conceituais, além de fazer com que a criança se motivasse a participar das aulas de 

matemática relacionadas a seu cotidiano e a realidade (TENÓRIO et al, 2014. p. 1). 

Tenório et al (2014) declaram em sua pesquisa que para que haja inclusão efetiva e 

construção de conhecimentos para crianças com deficiência ou não, o professor precisa pensar 

em estratégias que possam facilitar o processo de ensino-aprendizagem dessas crianças, de 

forma que possibilite o acesso à aprendizagem por meio de adaptações a suas especificidades, 

partindo das algumas habilidades e capacidades já construídas por esses alunos. 

Já, Gomes (2007) realizou uma investigação apresentada em forma de artigo com o 

titulo Autismo e ensino de habilidades acadêmicas: adição e subtração, que aborda sobre o 
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ensino de habilidade de adição e subtração para um adolescente autista, utilizando 

procedimentos adaptados com base em descrições sobre o quadro de autismo. O sujeito dessa 

pesquisa foi uma adolescente com autismo. A pesquisadora seguiu os seguintes caminhos e 

concluiu que, 

Para as tarefas acadêmicas foram utilizados estímulos visuais – gráficos e uso das 

mãos – que indicavam relações visualmente óbvias para explicar à participante como 

as operações aritméticas deveriam ser realizadas. Gradualmente, aumentou-se a 

complexidade das operações ensinadas, à medida que ia aumentando o número de 

acertos dela nas tarefas. Esses procedimentos foram realizados no decorrer de nove 

sessões. Os erros e acertos foram computados e serviram para representação gráfica. 

Os resultados demonstram a aprendizagem gradativa das habilidades ensinadas à 

medida que a intervenção ocorreu (GOMES, 2007, p. 10). 

A referida pesquisadora alerta que os resultados alcançados com o estudo mostram-se 

bem limitado para que possam ser generalizados os dados para outras pessoas com autismo. 

Principalmente pelo fato de ter sido apenas uma participante e que seria de suma importância 

que o estudo fosse replicado com um número maior de participantes, com um controle melhor 

das variáveis, para que posa ter um resultado mais significativo. 

Chequetto e Gonçalves (2015) realizaram uma pesquisa e a apresentaram em forma de 

artigo com o título Educação matemática e educação especial: possibilidades de intervenção 

para um aluno com autismo, que teve por objetivo destacar a produção de recursos 

pedagógicos como intervenção para um aluno com autismo em Sala de Recursos 

Multifuncionais no Atendimento Educacional Especializado. Os pesquisadores chegaram à 

conclusão que: 

Foi notório que a utilização de alternativas metodológicas, em especial o uso de 

materiais concretos e jogos, podem ser utilizados no ensino de matemática para o 

aprendizado dos alunos com deficiência, ou até mesmo em sala de aula comum, 

visto que a matemática ainda é temida por muitos alunos e isso pode ser uma forma 

de aproximar os alunos da disciplina. (CHEQUETTO; GONÇALVES, 2015, p. 14). 

Os pesquisadores destacaram também a importância do planejamento das aulas, 

principalmente para discentes com necessidades especiais, que precisam de uma atenção 

maior e atividades bem elaboradas. 

Sublinhamos também, a importância que se deve dar ao planejamento, 

principalmente quando trabalhamos com alunos com autismo. As atividades 

precisam ser pensadas de acordo com a especificidade do aluno, levando em 

consideração suas nuances de comportamento e seu tempo de aprendizado. 

(CHEQUETTO; GONÇALVES, 2015, p. 13). 

Outra pesquisa, localizada que aborda sobre o ensino da Matemática para estudante 
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com autismo é a de Montes (2013) essa também teve seus resultados publicados em forma de 

artigo, esse intitulado Jogos eletrônicos como mediação na aprendizagem de alunos autista 

apresenta uma pesquisa realizada na sala de Atendimento Educacional Especializado com 

alunos de Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), entre estes Autistas. Na proposta a 

pesquisadora investigou como os jogos educacionais eletrônicos podem ser utilizados como 

mediadores no ensino da matemática. Chegando a conclusão que: 

A interdisciplinaridade, somada de forma significativa à modelagem matemática, foi 

de suma importância na execução desta proposta. Considera-se que os jogos 

eletrônicos surgem nas entrelinhas e soma saberes à educação, num pensar 

interdisciplinar. Trata-se de dialogar com a complexidade das tecnologias que 

conquistam espaços ao visitar diferentes conhecimentos. Pensa-se, portanto, em 

reestruturar o pensar através do educar de forma a visualizar o futuro. Formar 

sujeitos pensantes capazes de sobreviver às adversidades que surgem no 

contemporâneo (MONTES, 2013, p. 12). 

A pesquisa de Montes (2013) aborda um jogo como objeto a ser investigado no 

processo de ensino-aprendizagem de alunos autistas. Como o nome Farm Frenzy 2, neste 

game, o jogador é colocado a função de um administrador de fazendas que tem como objetivo 

aumentar a produção e em cada nível é preciso cumprir uma meta estabelecida. Para o estudo 

o autor buscou um jogo que atendesse aos objetivos no qual, pretendiam alcançar: onde 

procurava uma metodologia diferenciada para introduzir conceitos Matemáticos, a 

modelagem Matemática. A modelagem precisa de um modelo, de acordo com Biembengut e 

Hein (2003, p. 11), “nada mais é do que um conjunto de símbolos e relações matemáticas que 

procura traduzir um fenômeno ou um problema de uma situação real”. O artigo relata os 

motivos por que foi utilizado tal jogo. 

Procurou-se, então um jogo que apresentasse tais etapas da modelagem matemática. 

O jogo escolhido foi o Farm Frenzy 2 que apresenta um conjunto de regras 

complexas na sua execução. O ambiente interativo é uma fazenda. Na execução 

encontram-se conteúdos de raciocínio lógico matemático, prática em soma, 

subtração, conceitos e noções de finanças. Os participantes do jogo tem que 

administrar uma fazenda, não deixar faltar água no poço, dar alimento aos animais, 

produzir e vender os produtos na cidade e proteger os animais do ataque dos ursos. 

Trata-se de um jogo com várias etapas e desafios (MONTES, 2013, p. 11). 

A conclusão desse trabalho relata que foram perceptíveis os avanços e o prazer que os 

alunos tiveram ao executá-lo. Embora com dificuldades, muitas vezes, conseguiram chegar às 

respostas e fazer transferências para outras aprendizagens. Podemos então concluir que esse 

jogo foi muito bem-sucedido e pode ser reproduzido novamente por professores (MONTES, 

2013). 

Versaremos baseando em publicação de Guerra (2013) sobre um aplicativo, que ainda 
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esta em fase de teste, mas que tem se mostrado eficiente para o ensino da Matemática para 

criança com autismo. Esse está sendo desenvolvido por Eraldo Guerra professor de 

Empreendedorismo da Escola Técnica Estadual Professor Agamemnom Magalhães 

(ETEPAM) e mestrando no Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife, esta 

desenvolvendo um software intitulado Can Game software multidisciplinar para o tratamento 

de crianças autistas. Esse está sendo desenvolvido pela Life Up4, no qual o ato de brincar 

promove novas experiências educacionais e de tratamento do autismo. Assim torna-se uma 

ferramenta inovadora e facilitadora para os médicos que tratam do autismo, pois além de 

facilitar o processo atual, pela motivação da criança em realizar a atividade. O referido jogo 

pode ser utilizado em residências, escolas e áreas comuns pelo paciente. Sem qualquer 

constrangimento social, sendo acompanhado remotamente pelo médico o que vem a reduzir 

tempo e custo em relação ao tratamento. Assim as diversas atividades do Can Game podem 

ser executadas junto à família e amigos com todo carinho que a criança precisa, promovendo 

a seu desenvolvimento cognitivo social e autonomia social. O projeto venceu na categoria 

Cidadania Mundial, usando o Kinect para ajudar crianças autistas a desenvolver habilidades 

sociais, motoras e matemáticas.  

O jogo funciona da seguinte maneira: conectado no videogame ou em um computador, 

o Can Game funciona através de quiz, perguntas e desafios que procuram estimular a criança 

autista. A cada acerto e erro, o game mapeia as atividades motoras e lógicas do jogador. Os 

resultados são enviados para os médicos que tratam seus pacientes, procurando auxiliá-los em 

possíveis diagnósticos (GUERRA, 2013). O jogo Can Game é um aplicativo para smartphone 

e também um jogo para notebook e desktop, jê recebeu vários prêmios, inclusive 

internacionais, como a categoria Inovação na Copa do Mundo da Tecnologia promovida pela 

Microsoft, a Imagine Cup 2013, no ano de 2013 na Rússia; a categoria Ciências da 

Computação Brasil na 27° Mostratec, em 2012; além de vencer o Desafio Intel de Tecnologia 

2013, credenciando-o a participar do evento Intel ISEF (International Science and 

Engineering), em Phoenix (Arizona, EUA). Tal projeto encontra-se na fase de 

desenvolvimento, pesquisas e testes na ETEPAM por meio da Equipe Life UP Team. A 

equipe Life Up é formada por alunos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

Universidade Federal do Pernambuco (UFPE) e alunos da ETEPAM, em Recife. (GUERRA, 

2013). 

                                                 
4 Life Up: A Life Up é uma startup (empresa nova) de empreendedorismo de alto impacto, focada em tecnologia 

humanitária. 

http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/
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4. Considerações finais  

Ficou evidente nos estudos analisados que os jogos, a calculadora e os materiais 

concretos são metodologias e recursos didático eficientes no trabalho pedagógico com 

estudantes com autismo. Cabe salientar que esses recursos /metodologias também são 

indicados para o trabalho pedagógico com os alunos sem deficiência. 

Ao analisarmos os estudos realizados sobre o processo de ensino-aprendizagem para 

criança com autismo podemos inferir que o melhor caminho que o professor deve percorrer 

para obter bons resultados no processo de ensino-aprendizagem de alunos autistas é: conhecer 

a transtorno; conhecer o indivíduo; conhecer a família; ir à busca de materiais metodologias 

que possam auxiliar dentro de sala no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 

Ao buscar na literatura trabalho sobre a Matemática e a pessoa com autismo ficou 

evidente, que há pouquíssimos estudos sobre o assunto, ou seja, é um tema que carece de 

investigação. Ao se fazer uma busca nos anais dos onzes Encontro Nacional de Educação 

Matemática (ENEM) (1987- 2013) e dos seis Seminários Internacional de Pesquisa em 

Educação Matemática (SIPEM) (2001-2015), não foi encontrado nenhum trabalho que 

abordasse sobre o ensino da Matemática para estudantes com autismo. 

Espera-se que os resultados dessa investigação sirvam para subsidiar e despertar novas 

investigações no que ser refere ao processo de ensino-aprendizagem da Matemática para 

alunos com autismo. 
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Resumo: 

Este trabalho teve como objetivo de apresentar um balanço dos trabalhos em Educação Matemática de Jovens e 

Adultos publicados nos anais do XII Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), em específico no 

eixo temático 6, denominado de Educação de Jovens e Adultos e Educação Matemática. Metodologicamente o 

trabalho procedeu com características dos estudos do tipo estado da arte, de caráter exploratório e bibliográfico. 

O material de análise constituiu-se de 40 trabalhos, sendo 24 artigos científicos, 15 relatos de experiências e um 

resumo expandido. Dentre os resultados, destaca-se o fato de que os trabalhos são decorrentes das 5 regiões 

brasileiras com destaque para a região Sudeste. Das 30 instituições do ensino superior identificadas, a UFMG e 

UEPA são as instituições com o maior número de trabalhos. Os autores dos 40 trabalhos são estudantes de 

graduação ou pós-graduação, bem como professores que atuam na Educação Básica ou no Ensino Superior. 

Espera-se que os resultados desse trabalho possibilitem a divulgação e o conhecimento dos trabalhos em 

Educação Matemática de Jovens e Adultos publicados nos anais do XII ENEM, contribuindo não apenas para 

aumentar o número de estudos, mais sobretudo de avançar qualitativamente e, portanto, aprofundar os temas 

investigados nesses estudos. 

Palavras-chaves: Educação Matemática de Jovens e Adultos; ENEM; Anais. 

1. Introdução 

O presente trabalho surgiu a partir da participação de seus autores no XII Encontro 

Nacional de Educação Matemática (ENEM), realizado no Campus Anália Franco da 

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSul), na cidade de São Paulo/SP, em julho do corrente 

ano, sob a organização da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). 

O ENEM é o evento mais importante no contexto da área de Educação Matemática no 
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Brasil, com um percurso histórico ligado de forma orgânica à própria história da SBEM, 

demarcando, inclusive a origem dessa organização. 

A história deste evento remonta desde a década de 1980, em que diversos grupos 

constituídos por professores, estudantes e pesquisadores no país, preocupados com questões 

referentes à Educação Matemática, promoveram debates e discussões com vistas a um futuro 

promissor no espaço que lhes cabia no campo educativo. Preocupação esta que motivou a 

realização do I ENEM na PUC/SP, em 1987. No ano seguinte, em 1988, realizou-se o II 

ENEM, na cidade de Maringá/PR, no qual ocorreu a fundação da SBEM. A partir de então, a 

SBEM realizou os ENEM seguintes, até 1995, bianualmente, e após essa data, passou a ser 

trianual (ENEM, 2016)5. 

Sequencialmente, a história dos ENEM foi sendo construída: em 1990 o III ENEM 

ocorreu em Natal/RN, o IV ENEM aconteceu em Blumenau/SC em 1993, o V ENEM em 

Aracajú/SE em 1995, o VI ENEM em São Leopoldo/RS em 1998, o VII ENEM no Rio de 

Janeiro/RJ, em 2001, o VIII ENEM aconteceu em Recife/PE em 2004, o IX ENEM em Belo 

Horizonte/MG em 2007, o X ENEM ocorreu em Salvador/BA em 2010 e o XI ENEM em 

Curitiba/PR em 2013. Assim, quase 30 anos depois, o XII ENEM retornou à cidade de São 

Paulo/SP e foi realizado no período de 13 a 16 de julho de 2016 (ENEM, 2016). 

Este evento é reconhecido como um dos mais importantes no âmbito educacional 

brasileiro, congregando o universo dos segmentos envolvidos com a Educação Matemática: 

professores da Educação Básica, professores e estudantes das licenciaturas em Matemática e 

em Pedagogia, estudantes da pós-graduação e pesquisadores. A cada encontro tem sido 

constatado o aumento do interesse pelas discussões sobre a Educação Matemática, seus 

fazeres múltiplos e complexos, novas tendências metodológicas e pesquisas que dão 

sustentação a este campo6 (ENEM, 2016). 

Sendo assim, diante da relevância do ENEM, e principalmente, por termos participado 

de sua última edição, tendo inclusive apresentado duas comunicações científicas no eixo 6 de 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Matemática, e mais ainda, o nosso envolvimento 

                                                 
5Informações quanto à trajetória histórica do Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), estão 

disponíveis no site da última edição do evento: <http://www.sbembrasil.org.br/enem2016/apresentacao.html>. 

Acesso em: set. 2016. 
6Nesse parágrafo, há informações sobre o público que participa do ENEM. Sendo assim, há trechos na íntegra do 

texto apresentado no site da última edição do ENEM. 

<http://www.sbembrasil.org.br/enem2016/apresentacao.html>. Acesso em: set. 2016. 
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na execução de um projeto de pesquisa visando estabelecer o estado da arte da pesquisa em 

Educação Matemática de Jovens e Adultos no Brasil no período de 1985 a 2015, eis que 

surgiu a motivação de realizarmos um balanço dos trabalhos publicados nos anais do XII 

ENEM, em especial dos trabalhos submetidos ao eixo temático de Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Matemática. 

Deste modo, de acordo com as normas do XII ENEM, foram considerados como 

trabalhos do eixo temático 6, 

os estudos e experiências pedagógicas em Educação Matemática no âmbito da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) em contextos formais e não-formais; e práticas 

matemáticas de pessoas jovens e adultas excluídas do sistema educacional e 

daquelas que retornam à escola ou a acessam pela primeira vez (ENEM, 2016)7 

Diante disso, assumimos ainda a definição do termo Educação Matemática de Jovens e 

Adultos de Ribeiro (2014), argumentando que este se constitui na interface da Educação 

Matemática e da EJA, duas áreas de relevância socioeducacional, tendo como pressuposto a 

compreensão do processo de ensino-aprendizagem da Matemática para jovens e adultos de 

escolarização básica incompleta ou jamais iniciada, e consequentemente marcados pela 

exclusão social e cultural, “envolvendo todas as práticas capazes de contribuir para com as 

atividades educativas e a atuação profissional e de formação junto a essa modalidade, 

principalmente no estabelecimento da tríade educando-professor-matemática” (RIBEIRO, 

2014, p. 48). 

Dado esse contexto, este trabalho teve como objetivo apresentar um balanço dos 

trabalhos em Educação Matemática de Jovens e Adultos publicados nos anais do XII ENEM 

quanto ao eixo temático 6, denominado de Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Matemática. 

Metodologicamente o trabalho procedeu apresentando características dos estudos do 

tipo estado da arte, de caráter exploratório e bibliográfico, estabelecendo, inicialmente, um 

levantamento e, posteriormente, uma análise dos trabalhos em Educação Matemática de 

Jovens e Adultos publicados nos anais do XII ENEM, considerando-se como fonte de acesso 

a esses trabalhos os anais disponíveis no site do evento8, a partir da lista dos trabalhos aceitos 

para publicação no eixo temático 6 de Educação de Jovens e Adultos e Educação Matemática, 

                                                 
7Texto disponível no site da última edição do ENEM, que esclarece os tipos de trabalhos, bem como de temas 

abarcados pelo eixo temático 6. <http://www.sbembrasil.org.br/enem2016/eixos.html>. Acesso em: set. 2016. 
8Anais do XII ENEM, disponível em: <http://sbempe.cpanel0179.hospedagemdesites.ws/enem2016/anais/>. 

Acesso em: set. 2016. 
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disponibilizada por um dos coordenadores desse eixo junto à comissão científica do XII 

ENEM, uma vez que os anais desse evento não disponibilizaram os trabalhos publicados em 

conformidade com seus 25 eixos temáticos. 

Neste caso, ressaltamos que a análise empreendida discorreu sobre a autoria dos 

trabalhos, a distribuição geográfica dos trabalhos em relação ao vínculo profissional e/ou 

estudantil dos seus autores, e as instituições de ensino no caso dos trabalhos vinculados a 

cursos de graduação e pós-graduação. 

2. Análise dos dados 

No levantamento dos trabalhos publicados nos anais do XII ENEM, alusivos ao eixo 

temático 6 de Educação de Jovens e Adultos e Educação Matemática, foram localizados 40 

trabalhos distribuídos em 39 comunicações científicas (sendo 24 decorrentes de artigos 

científicos e 15 de relatos de experiência) e um resumo expandido, conforme Quadro 1. 

É importante ressaltar que as informações dos autores apresentadas no quadro a seguir 

são advindas dos trabalhos publicados no eixo temático 6 dos anais do XII ENEM, e em casos 

em que não se encontrou tais informações no trabalho, teve-se que recorrer ao Currículo 

Lattes dos autores. Esclarecemos também que apesar do quadro conter os nomes dos 

coautores, a análise se delimitou apenas ao primeiro autor de cada trabalho.    

Quadro 1 - Relação dos trabalhos em Educação Matemática de Jovens e Adultos 

publicados nos anais do XII ENEM 

Autor(a) 
Vínculo Profissional e/ou 

Estudantil 
Título do Trabalho 

Modalidade 

de Trabalho 

Flávia Cristina D. Pôssas Grossi Professora da UFSJ 
Algumas relações que alunos na terceira idade 

estabelecem com a matemática escolar. 

Artigo 

Científico 

Sérgio Aparecido dos Santos 

Professor da Secretaria 

Estadual de Educação-SP / 

Doutorando da PUC-SP 

Estatística em sala de aula: Análise exploratória 

de dados no 3º ano do Ensino Médio (EJA). 

Artigo 

Científico 

Fábio Henrique G. Conceição 

Bruno Vieira de Menezes 
Graduando da UFS 

Aportes da leitura para a construção do 

conhecimento matemático na Educação de Jovens 

e Adultos. 

Artigo 

Científico 

Patrícia Ferreira dos Santos 

Vânia Cristina da Silva Rodrigues 
UFTM* 

As duas faces da moeda: Uma conversa com 

professores de Matemática e educandos da EJA. 

Artigo 

Científico 

Graciana Soares de Almeida 

Lênio Fernandes Levy 
UFPA* 

Aulas de Matemática e diversidade etária na 

Educação de Jovens e Adultos. 

Artigo 

Científico 

Érica Valeria Alves Professora da UFBA 
Autobiografia como ponto de partida para a 

Educação Matemática de jovens e adultos. 

Artigo 

Científico 

Dosilia Espirito Santo Barreto Coordenadora da Educação de Jovens e Adultos: jogos e Artigo 
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Maria Helena Palma de Oliveira Secretaria de Educação de 

Guarulhos/SP 

aprendizagem Matemática. Científico 

Paula Valdineia Oliarski 

Leoni Malinoski Fillos 

Graduanda da 

UNICENTRO/PR 

Ensino de Matemática na EJA: Percepções e 

perspectivas dos estudantes do ensino médio.  

Artigo 

Científico 

Clara Guimarães 
Analista de Educação no 

SESI/SP 

Etnomatemática na construção civil: A educação 

continuada do SESI-SP. 

Artigo 

Científico 

Sicero Agostinho Miranda 

Elaine Corrêa Pereira 

Marília Nunes Dall Asta 

Professor da Secretaria 

Estadual de Educação-RS / 

Doutorando da FURG 

Etnomatemática no contexto dos pescadores 

artesanais. 

Artigo 

Científico 

Paula Resende Adelino 

Professora do COLTEC-

UFMG / Doutoranda da 

UFMG 

Ideias associadas ao conceito de número racional: 

Análise de material didático voltado para a 

educação de pessoas jovens e adultas. 

Artigo 

Científico 

Rejane de Oliveira Alves Doutoranda da UnB 
Inéditos-viáveis constituídos por professoras que 

ensinam Matemática nos anos iniciais da EJA.  

Artigo 

Científico 

Denise Alves de Araújo 

Maria de Fátima Cardoso Gomes 

Professora da Escola de 

Educação Básica e 

Profissional da UFMG / 

Doutoranda da UFMG 

Jovens e Adultos no Ensino Fundamental: A 

construção de conceitos matemáticos nas práticas 

culturais da sala de aula.  

Artigo 

Científico 

Rômulo T. da Silva Mangueira 

Zélia Maria de Arruda Santiago 

Professor da Secretaria 

Estadual de Educação-PB / 

Mestrando da UEPB 

Matemática e memória escolar: Saberes 

lembrados e significados por educandos idosos 

(as).  

Artigo 

Científico 

Ana Rafaela Correia Ferreira 

Maria Laura Magalhães Gomes 

Professora do Centro 

Pedagógico da UFMG / 

Doutoranda da UFMG 

Metodologia de projetos na EJA: Os cursos de 

suplência da rede municipal de educação de 

Betim (1995-1999). 

Artigo 

Científico 

Elane Cristina Teixeira Corrêa 

Ducival Carvalho Pereira 

Professora da Secretaria 

Executiva de Educação do 

Estado do Pará / 

Especializanda da UEPA 

O processo de ensino-aprendizagem de 

porcentagem na EJA: A opinião discente 

Artigo 

Científico 

Jônatas da Silva Soares 

Cesar Cristiano Belmar 
Professor do IFMT 

O professor de Matemática em início de carreira 

na EJA: Dificuldades e dilemas. 

Artigo 

Científico 

Jackson Rodrigo Soares 

Suelen Cristina Richeski 

Felipe Alves Machado 

Michele Regiane Dias Veronez 

Graduando da UNESPAR 

O saber cotidiano e o saber escolar: Articulando 

esses saberes em uma tarefa matemática. Artigo 

Científico 

Hosana Silva de Santana 

Mirtes Ribeiro de Lira 
UPE* 

“Os preços estão na hora da morte” – tema 

gerador no ensino de frações e números decimais 

na Educação de Jovens e Adultos. 

Artigo 

Científico 

Fernanda Silva Baú 

Moab Marques da Silva  

Emerson da Silva Ribeiro 

Eliana Alves Pereira Leite 

Graduanda da UNIR 

Panorama da pesquisa brasileira em Educação 

Matemática de Jovens e Adultos (1985 -2015).  Artigo 

Científico 

Simone da Silva 

Professora da Secretaria 

Estadual de Educação–SP / 

Doutoranda da UNESP 

Panorama histórico do MOBRAL: 

Operacionalização no município de Araras. 

Artigo 

Científico  

Alex de Assis Lauria 

Leonardo José da Silva 
Mestrando da UFJF 

Trabalho grupal na EJA: Construindo pontes e 

fazendo Educação Matemática. 

Artigo 

Científico 

Emerson da Silva Ribeiro 

Marta Maria Pontin Darsie 
Professor da UNIR 

Uma análise das teses em Educação Matemática 

de Jovens e Adultos defendidas no Brasil na 

primeira década do século XXI. 

Artigo 

Científico 
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José Erildo Lopes Júnior 

Wagner Ahmad Auarek 

Professor da Secretaria 

Municipal de Educação em 

MG / Mestrando da 

UFMG 

O ensino de frações na Educação de Jovens e 

Adultos: Um diálogo com a Etnomatemática e 

práticas de numeramento. 

Artigo 

Científico 

Valmor Gervasi 

Itamar dos Santos 

Filomena T. Tamashiro Arakaki 

Oscar Caribe da Rocha Neto 

IFC* 
Teoria dos conjuntos: Noções e representações 

com ênfase no Diagrama de Venn 
Pôster 

Maria Lucia Lima 

Christiane A. da Silva Louvera 

Andréa Thees 

UNIRIO* 

Alfabetização, letramento e educação matemática 

na EJA: Vivências no projeto de extensão 

“recomeço”. 

Relato de 

Experiência  

Raíza Gonçalves Santos 

Jonson Ney Dias da Silva 
Graduanda da UESB 

Aliando Matemática e outras temáticas, na EJA, 

recorrendo a recursos off-line.  

Relato de 

Experiência 

Eliza Souza Silva 

Jeane do Socorro Costa da Silva 
Professora da UEPA 

Descobrindo a base média do trapézio: O 

Geogebra como instrumento de aprendizagem 

para a EJA. 

Relato de 

Experiência 

Vanessa Silva da Luz 

Celiane Costa Machado 

Elaine Corrêa Pereira 

Mestranda da FURG 

Diálogos entre a Educação Popular e 

Etnomatemática na Educação de Jovens e 

Adultos.  

Relato de 

Experiência  

Fábio Henrique G. Conceição 

Bruno Vieira de Menezes 
Graduando da UFS 

Ensino da Matemática: Relatando e refletindo a 

prática docente na Educação de Jovens e Adultos. 

Relato de 

Experiência  

Analice Oliveira Simões 

Jorge Costa do Nascimento 
Graduanda da UESB 

Ensino de Matemática para pessoas em privativa 

de liberdade. 

Relato de 

Experiência 

Geraldo Borges Martins Neto 

Adriana Aparecida Molina Gomes 
UFG* Explorar e investigar na EJA. 

Relato de 

Experiência 

Marcio Antonio Souza Paim 
Professor do IFBA / 

Mestrando da UNEB 

Lados opostos e adjacentes aos ângulos internos 

de praças triangulares: Analisando os registros de 

alunos da EJA. 

Relato de 

Experiência 

Patrícia Bastos de Albuquerque 

Nayany F. Barros 

Harlley T. M. de Lima 

Audálio L.W. Neto 

Fernando J.S. Cavalcante 

Graduanda da UNEAL 

O ensino de Matemática em turmas de EJA: A 

importância das experiências cotidianas no 

planejamento pedagógico. 

Relato de 

Experiência 

Marcelo Castro de Sousa 

Marcelo Batista de Souza 
UFRR* 

As mídias lápis, papel e ábaco sendo empregadas 

para ensinar números e operações na Educação de 

Jovens e Adultos. 

Relato de 

Experiência 

Luiz Cláudio Benevenuti 

Rejane Costa dos Santos 
Graduando do IFES 

O uso do Tangram como material lúdico 

pedagógico na construção da aprendizagem 

matemática. 

Relato de 

Experiência 

Jonisario Littig 

Luciano Lessa Lorenzoni 

Oscar Luiz Teixeira de Rezende 

Professor da Secretaria 

Estadual de Educação-ES / 

Mestrando do IFES 

Perspectiva sociocrítica da Modelagem 

Matemática e Educação de Jovens e Adultos: 

Uma experiência com o conteúdo de tratamento 

de informação. 

Relato de 

Experiência 

Hercules Gimenez 

Cíntia Débora de Moraes Cinti 

Professor da Secretaria 

Estadual de Educação-MT 

Teatro Didático: Um diálogo entre a Matemática 

e a arte na Educação de Jovens e Adultos. 

Relato de 

Experiência  

Jeane do Socorro Costa da Silva Professora da UEPA 

Uma proposta de aprendizagem significativa para 

a EJA: O ensino de frações por meio das 

dobraduras. 

Relato de 

Experiência 

Stephany K. de Souza Chiappetta 

José Roberto da Silva 

Professora da Rede 

Privada de Ensino / 

Mestranda da UPE 

Utilização da Etnomatemática como ponte 

cognitiva de aprendizagem de proporções a 

alunos da EJA através de traços 

Relato de 

Experiência 
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de argamassa.  

Fonte: Elaborado pelos autores deste texto com base em informações disponibilizadas nos Anais do XII ENEM. 

Obs.: *Não foi encontrada nenhuma informação sobre a instituição em que está vinculado o autor do trabalho. 

No que tange à autoria dos trabalhos analisados, em que se reitera que corresponde a 

análise somente do primeiro autor de cada trabalho, verifica-se que dos 40 trabalhos, há 5 

autores que são professores de universidades estaduais ou federais, 9 autores são estudantes 

de cursos de graduação e 14 autores que são professores que atuam em instituições que 

ofertam a Educação Básica. 

Sendo que desses 14 professores, 5 professores atuam em instituições da esfera 

federal, 7 em instituições estaduais, um professor que atua na esfera municipal e uma 

professora que atua em uma instituição particular. Sendo que desses 14 professores, 3 não 

cursam pós-graduação strico sensu, contudo 6 estão cursando doutorado e 5 mestrado. Além 

disso, há mais 3 autores que cursam pós-graduação, totalizando, portanto, 14 autores que 

cursam pós-graduação. 

Quanto a modalidade dos trabalhos, dos 14 professores que atuam na Educação 

Básica, 10 submeteram artigos científicos e 4 docentes relatos de experiência. Nesse sentido, 

cabe destacar que se considera que o fato de haver 11 professores cursando pós-graduação 

pode se constituir um indicativo pelos professores terem optado pela elaboração de artigos 

científicos. 

Cabe destacar que o fato de se ter trabalhos de graduandos, professores da Educação 

Básica e professores e pesquisadores do Ensino Superior, evidencia que o evento tem 

conseguido atingir o público esperado. 

No tocante à distribuição geográfica dos trabalhos em relação ao vínculo profissional 

e/ou estudantil dos seus autores, para uma melhor organização do contingente de trabalhos 

distribuídos por região, optou-se em apresenta-los no quadro 2 para facilitar a visualização de 

tais trabalhos. 

Quadro 2 - Distribuição por região dos trabalhos publicados nos anais do XII ENEM 

REGIÃO 
NÚMERO DE 

TRABALHOS 
PORCENTAGEM 

Sudeste 14 35% 

Nordeste 10 25% 

Norte 07 18% 

Sul 05 12% 

Centro-Oeste 04 10% 
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TOTAL 40 100% 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores com base em informações disponibilizadas nos Anais do XII ENEM. 

No que se refere as regiões brasileiras, destaca-se a incidência de trabalhos nas 05 

regiões do país, sendo a maior ocorrência na região Sudeste, com 14 trabalhos representando 

35 % do total de 40; seguida pelas regiões Nordeste com 10 trabalhos (25 % do total), Norte 

com 7 trabalhos (17.5 % do total), Sul com 5 trabalhos (12.5 %) do total) e Centro-Oeste com 

4 trabalhos (10 % do total). 

A partir do quadro 2 podemos inferir que a região Sudeste possui o maior quantitativo 

de trabalhos (14), sendo que com o auxílio do quadro 1 podemos constatar que destes 14 

trabalhos, 7 trabalhos têm autores que são professores em uma instituição de ensino e cursa a 

pós-graduação na mesma região em que atua profissionalmente. Desses 14 trabalhos, 11 são 

artigos científicos e 3 são relatos de experiência. 

Considera-se que um dos fatores da região Sudeste congregar o maior número de 

trabalhos pode estar relacionado o fato de que a região Sudeste possui vários programas de 

pós-graduação. Além disso, das 12 edições do evento, 5 edições foram realizadas em estados 

da região sudeste que conta com um alto índice populacional, bem como possui um grande 

número de estudantes de graduação, professores de professores da rede básica de ensino e do 

ensino superior. Outro aspecto a ser mencionado é que neste ano o XII ENEM foi sediado em 

uma cidade localizada nesta região (São Paulo/SP), e essa proximidade facilita o 

deslocamento dos autores dessa região em relação as demais regiões do país. 

Dos 10 trabalhos da região Nordeste, salienta-se que apenas 3 autores estão vinculados 

a um programa de pós-graduação e destes 3 autores, 2 são professores da rede básica de 

ensino. Desses 10 trabalhos, 4 são artigos científicos e 6 são relatos de experiência. 

Quanto a região Norte, identificou-se 7 trabalhos, em que um trabalho é de uma 

professora que atua na Educação Básica e cursa pós-graduação,  3 são de professores que 

atuam em instituições de ensino superior e institutos federais, 1 é estudante de graduação, 

totalizando 5 autores. Vale ressaltar que 2 trabalhos não encontramos nenhuma informação de 

vinculo institucional dos autores. Sendo que desses 7 trabalhos, 4 são artigos científicos e 3 

são relatos de experiência. 

Na região Sul foram identificados 5 trabalhos, dos quais apenas 2 tem como autores 

estudantes de pós-graduação, em que desses 2 autores um professor atua na rede básica de 
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ensino. Além disso, 2 trabalhos tem por autores graduandos, totalizando 4 autores, cabe 

elucidar que 1 trabalho não fora encontrado nenhuma informação de vinculo institucional do 

autor. Desses 5 trabalhos, 3 são artigos científicos, 1 relato de experiência e 1 pôster. 

Cabe destacar que Baú et al (2016) evidenciaram que a região Sul se destacava com 

um maior número de trabalhos (Dissertações e Teses) em relação a região Norte. Essa relação 

se inverte ao se analisar os trabalhos do eixo temático 6 publicados nos anais do XII ENEM, 

em que 7 trabalhos são da região Norte e 5 da região Sul. 

 Por fim, há 4 trabalhos oriundos da região Centro-Oeste, em que foi possível apenas 

identificar que um autor cursa pós-graduação. Desses 4 trabalhos, 2 são artigos científicos e 2 

são relatos de experiência. 

Importante salientarmos que os 40 trabalhos são oriundos de 18 unidades federativas 

das 27 existentes no Brasil, mostrando um princípio de heterogeneidade na distribuição destes 

trabalhos. Vale elencar algumas unidades federativas que se destacaram; Minas Gerais (7 

trabalhos) e São Paulo, Pará e Bahia (4 trabalhos cada). 

No que se refere às Instituições de Ensino Superior em que estão vinculados os autores 

que desenvolveram os 40 trabalhos, localizou-se um total de 30 instituições distintas, com 

destaque para: UFMG e UEPA, ambas com 03 trabalhos cada; seguidas pela UFS, UPE, 

UESB, UNIR, IFES e FURG, respectivamente com 02 trabalhos cada; e as demais com 01 

trabalho cada instituição. Cabe mencionar o fato de emergir uma nova instituição da região 

Norte com um número considerado de trabalhos, a UNIR, sendo que em trabalhos anteriores 

realizados por nós, a UFPA era a instituição que mais congregava trabalhos. 

Em relação à UFMG, evidencia-se que essa instituição vem sendo apontada em outros 

trabalhos como do tipo Estado da Arte e de Educação Matemática de Jovens e Adultos. Cabe 

mencionar ainda o destaque de outras instituições que vêm crescendo, como a UEPA, UNIR, 

UPE e UESB (BAÚ et al. 2016).  

3. Considerações finais 

Com este estudo foi possível apresentar um balaço dos trabalhos de Educação 

Matemática de Jovens e Adultos publicados nos anais do XII ENEM. Foram identificados 40 

trabalhos, sendo 24 artigos científicos, 15 relatos de experiências, e 1 resumo expandido.  
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Na análise discorreu sobre a autoria dos trabalhos, a distribuição geográfica dos 

trabalhos em relação ao vínculo profissional e/ou estudantil dos seus autores, e as instituições 

de ensino no caso dos trabalhos vinculados a cursos de graduação e pós-graduação. Assim, 

dentre os resultados, destaca-se quanto a autoria dos trabalhos que com relação ao primeiro 

autor de cada trabalho, há 5 autores que são professores de universidades estaduais ou 

federais, 9 autores são estudantes de cursos de graduação e 14 autores que são professores que 

atuam em instituições que ofertam a Educação Básica. 

Outro aspecto que cabe destacar é que o ENEM tem se configurado em um espaço 

para socialização de experiências e pesquisas desenvolvidas por estudantes de graduação e 

pós-graduação, bem como de professores da Educação Básica e do Ensino Superior. Essa 

diversidade de autorias enriquece as discussões sobre a Educação Matemática de Jovens e 

Adultos. 

Quanto às Instituições de Ensino Superior em que estão vinculados os autores que 

desenvolveram os 40 trabalhos, identificou-se um total de 30 instituições distintas, com 

destaque para UFMG e UEPA ambas com 3 trabalhos cada. 

No que diz respeito à distribuição geográfica, verificou-se que há trabalhos 

decorrentes das 05 regiões do país, sendo a maior ocorrência na região Sudeste com 14 

trabalhos e a menor ocorrência da região Centro-Oeste com 4 trabalhos. Além disso, os 40 

trabalhos são oriundos de 18 unidades federativas do Brasil, com destaque para Minas Gerais 

com 7 trabalhos. 

Isso mostra que pesquisas/relatos de experiência sobre a Educação Matemática de 

Jovens e Adultos tem sido desenvolvido em todas regiões brasileiras, possibilitando ampliar 

estudos e reflexões de aspectos voltados sobretudo para o processo de ensino-aprendizagem 

da Matemática para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

Assim, diante da importância da Educação Matemática de Jovens e Adultos por conter 

dois campos significativos para o contexto educacional do Brasil, a Educação Matemática e a 

EJA, deseja-se que os resultados desse trabalho possibilitem a divulgação e o conhecimento 

dos trabalhos em Educação Matemática de Jovens e Adultos publicados nos anais do XII 

ENEM. Haja vista se tem o entendimento de que para o desenvolvimento de pesquisas futuras 

é de suma importância o conhecimento da produção acadêmica referente a temática que se 

pretende investigar, proporcionando, desse maneira, não apenas aumentar o número de 
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estudos, mais sobretudo de avançar qualitativamente com vistas a tornar amplo e aprofundar 

os temas investigados nesses estudos. 
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Resumo: 

O presente artigo traz um relato de experiência adquirida no Programa Nacional de Integração da Educação 

Básica com a Educação Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, (PROEJA), em uma 

escola estadual localizada no município de Ji Paraná-RO, experiência oportunizada pelo subprojeto de 

matemática (PIBID), Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, vinculado a (UNIR) 

Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji Paraná. A experiência obtida com os alunos dessa modalidade 

nos proporcionou subsídios para uma maior reflexão sobre esta classe. Percebemos que alunos da EJA possuem 

uma realidade diferente dos discentes do ensino regular, a vivência com eles, nos entusiasmou a uma busca 

através da pesquisa e leitura de alguns teóricos que pudessem ajudar-nos a entender esta realidade. Quais os 

motivos que levaram os alunos a se afastarem da escola? Este relato constitui-se como pesquisa qualitativa 

descritiva e com análise dos dados. A investigação sobre o processo ensino-aprendizagem nessa modalidade se 

configurou a partir das nossas anotações e reflexões durante nosso convívio nesse ambiente escolar. O contato 

com essa modalidade fez-nos entender que algo precisa ser feito em prol da educação, se faz necessário o 

comprometimento dos professores com o papel que exercem, para que aja menos evasão nas escolas, já que a 

maioria dos alunos da EJA distanciou e ingressou novamente neste espaço escolar, optando por essa modalidade. 

Palavras-chave: PIBID; EJA; Dificuldade em Matemática. 

1. Introdução 

A formação em Matemática requer do graduando uma proximidade com o ambiente 

escolar, ensino fundamental e médio, pois é um dos locais de atuação dos licenciados. É com 

esse propósito que o subprojeto de Matemática, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID), nos proporciona a oportunidade de presenciar de perto a realidade da 

sala de aula e da educação básica. 

Este projeto visa o aperfeiçoamento na formação de professores de Matemática, 

também tem como objetivo oportunizar ao licenciando em Matemática a prática em sala de 
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aula, acompanhados por professores da área para que possam perceber e assistir de perto 

através do convívio e do contato direto, qual é a realidade do professor e do ambiente escolar. 

Para compreendermos melhor como se dão os processos escolares, os coordenadores 

do nosso subprojeto realizam conosco encontros semanais, com duração de quatro horas para 

ampliar nossos conhecimentos a respeito do ensino de Matemática. 

São momentos significativos de aprendizagens que acontecem através da socialização 

com os demais bolsistas do projeto, e mais quatro horas semanais participamos da aula em 

sala na rede pública, juntamente com um professor supervisor para vivenciarmos questões do 

dia-a-dia das escolas. 

O PIBID se apresenta como possibilidade de aproximação entre a teoria e a prática, é 

muito bom percebermos durante nosso processo de formação a realidade da atuação do 

professor, passar momentos na escola mesmo ainda em processo de formação, ter orientações 

dos professores universitários, tem sido de suma importância para nós. O PIBID nos 

proporciona experiências marcantes e significativas. 

Todo o processo de ensino-aprendizagem que temos, desde o encontro de formação 

até a concretização na sala de aula é de grande valia, viver e presenciar a realidade de um 

professor se faz necessário, principalmente para graduandos de licenciatura, onde é dada a 

oportunidade de decidir enfrentar essa situação, de aprender atender várias pessoas com 

necessidades e comportamentos diferentes ao mesmo tempo, e trabalhar feliz, ou, procurar 

exercer outra função a que se adapte melhor. 

Vivemos numa sociedade onde a profissão docente não é muito reconhecida, e isso 

abrange muitos fatores. 

Porém, se passamos quatro anos no mínimo para fazermos uma graduação, temos um 

tempo suficiente para decidirmos se vamos ou não exercer a profissão com amor e dedicação, 

e experiências como essa que temos através do projeto PIBID, é formidável e nos ajuda a 

fazer a escolha certa. 

Alguns professores não passaram pela vivência durante a formação, alguns estão na 

educação de certo modo inconformados e insatisfeitos, e é o que vimos também através das 

nossas experiências no PIBID, professores que não gostam da profissão e vivem externando 
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esta opinião, com a ideia negativa com relação à profissão docente. É importante sim lutar 

pelos seus direitos, mas é evidente que se todos esses “professores” tivessem tido algumas 

experiências como essas que o PIBID proporciona, talvez tivessem menos deles reclamando e 

ainda desmotivando os colegas. Esses dados são observados nas salas de professores durante 

intervalos, mas esse não é o assunto do presente artigo. 

Professor é uma peça fundamental na sociedade e é isso que precisa ser entendido e 

percebido. 

Em uma das escolas contempladas pelo PIBID, tivemos a oportunidade de atuar na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos, e dentro das experiências proporcionadas, 

destacamos estes como excelentes alunos. É evidente suas expressões de alegria por poder 

estudar e ter alguém para ajudá-los a aprender. Ao compartilharmos nosso aprendizado com 

eles, percebemos o quanto valorizam o ensino e as pessoas que os apoiam e auxiliam. 

Diferente do ensino regular, eles se destacam pelo fato de serem ambiciosos, desejam 

aprender, almejam uma vida melhor através dos estudos, respeitam o professor, esses são os 

objetivos deles ao irem para a escola. Por meio de conversas informais durante a participação 

em sala, foi possível notar que alguns dos alunos pretendiam trabalho e remuneração melhor, 

outros queriam elevar o nível de conhecimento, o mais importante é que eles vão à escola com 

um foco determinado. Ter alguém para ajudá-los em suas dificuldades ao resolverem 

exercícios e fazerem tarefas, os torna muito gratos. Durante nossa experiência percebemos o 

quanto fomos valorizadas por eles. Cada um queria um bolsista só pra si. Essa é uma das 

razões que nos impulsionou a escolha do tema. 

Para fundamentar nosso trabalho nos embasamos em autores como Ludke e André 

(1986) que apontam que na abordagem qualitativa a experiência e a observação são muito 

importantes. 

Segundo esses autores: 

A observação constitui um dos principais instrumentos de coleta de dados nas 

abordagens qualitativas. A experiência direta é o melhor teste de verificação da 

ocorrência de um determinado assunto. O observador pode recorrer aos 

conhecimentos e experiências pessoais como complemento no processo de 

compreensão e interpretação do fenômeno estudado (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 

45). 

A investigação sobre o processo ensino-aprendizagem na modalidade EJA, foi se 



 

 

A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática 
 

Ji-Paraná – RO, 22 a 24 de novembro de 2016 
 

ANAIS 
 

105 XVI Semana de Matemática – XVI SEMAT 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

configurando a partir das anotações e reflexões durante nossa presença na sala de aula, onde 

juntamente com um professor de Matemática, auxiliávamos os alunos tirando dúvidas e 

ajudando no que fosse possível. 

Por que será, que os alunos da EJA, estão mais abertos ao diálogo, mais dispostos a 

aprenderem? Por que retornaram à escola? Quando aprendem o sorriso fica estampado no 

rosto, demonstram uma gratidão imensa quando algo que era tão difícil passa a ser 

compreendido por eles. Foi uma oportunidade ímpar participar ainda em processo de 

formação, do ensino a essa modalidade, e notamos uma diferença gigantesca dessa classe de 

alunos para a classe regular. 

A participação no PIBID, tem sido de grande valia para nossa formação em 

Matemática, pois ao depararmos com a realidade da educação básica, e principalmente com a 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos fez refletir sobre a importância do 

professor, e notar que alguns grupos de pessoas valorizam mais o trabalho do profissional 

professor que outros. Essas oportunidades vão construindo nossa identidade docente. 

As experiências que eles trazem de suas vidas, histórias, tudo isso nos ensina muito, 

nos faz pensar sobre os motivos que levaram esses alunos a optarem por essa modalidade, que 

os distanciaram da escola e quais foram as razões pelas quais retornaram ao ambiente escolar 

depois de tempos afastados. 

2. A escola estagiária: espaço de atuação dos bolsistas do PIBID 

O local de realização de pesquisa é a Escola Estadual Juscelino Kubitschek. Trata-se 

de uma escola com estrutura física razoável, suficiente para tratar todos os alunos 

matriculados com conforto. Estávamos inseridas nas turmas do ensino médio, 1º ao 3º ano da 

modalidade EJA, frequentávamos a escola nas quartas feiras, período noturno, com os 

mesmos objetivos: viver no ambiente escolar, presenciar a realidade dessa modalidade, 

contribuir de alguma forma para seus aprendizados e aperfeiçoar nossa formação. 

A escola Estadual Juscelino Kubitschek, está localizada na Rua Coronel Jorge 

Teixeira, nº 827, bairro Nova Brasília, município de Ji-Paraná – RO, CEP: 76908-468. Essa é 

uma escola pública com as seguintes etapas de Ensino: Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Educação de Jovens e Adultos – Supletivo. 
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As salas na qual fomos inseridas como bolsistas de Iniciação à Docência (ID), 

continham entre 15 a 30 alunos com faixa etária de 20 anos acima, eram turmas do 1º, 2º e 3º 

anos da modalidade EJA – Supletivo. As salas eram compostas por alunos com nível de 

conhecimento matemático compatível com o ano cursado, assim como alunos que 

apresentavam um nível de conhecimento abaixo do esperado para o ano cursado, como, 

ausência de saberes básicos da Matemática. O mais importante é que esses alunos tinham uma 

conduta educada e mostravam-se dispostos a aprenderem. Atuamos auxiliando eles em sala 

durante um ano. Nesse período de tempo, todas às quartas feiras à noite estávamos com o 

professor de Matemática da EJA, com quem tivemos a oportunidade de aprender e perceber 

de forma concreta a realidade especificamente da modalidade EJA. Eram quatro aulas 

ministradas por dia, e cada aula tinha um público diferente. 

O subprojeto de matemática, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), deu continuidade a sua atuação na 

referida escola. Ainda fazemos parte desse subprojeto, porém atuamos em outra escola nas 

turmas do 6º e 7º anos do ensino fundamental, e outros bolsistas do projeto estão atuando na 

escola JK. Essa mudança se dá para que todos os integrantes possam passar por todas as 

escolas contempladas pelo PIBID, para que possamos perceber a diferença entre uma 

realidade e outra, uma escola e outra, um professor e outro, um público e outro, as 

diversidades encontradas na educação e que o professor precisa se adaptar e estar preparado 

para enfrentar. 

O PIBID funciona nessa escola durante a semana nos turnos vespertino e noturno, 

cada bolsista tem seu dia para atuar em sala de aula juntamente com um professor supervisor, 

no nosso caso, PIBID de Matemática, o professor supervisor é sempre o professor de 

Matemática da escola contemplada pelo projeto. O objetivo é a formação de professores 

qualificados e preparados para enfrentar a sala de aula, dispostos a ter sempre uma formação 

continuada, visto que um professor precisa estar sempre se adaptando e preparando para as 

grandes mudanças que vem acontecendo. 

3. Percurso formativo: reflexões sobre as experiências na escola estagiária 

Ao compartilharmos experiências com essa classe de alunos, percebemos que vários 

deles saíram da escola por motivos pessoais e não tanto por falta de motivação, mas, por outro 

lado, alguns deles têm consciência de que podiam ter esforçado um pouco mais e não ter 
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deixado obstáculos ser impedimento de seus estudos. Eles mesmos entendem que muitas 

vezes se fazem necessários sacrifícios para conseguir alcançar seus desejos e desta forma 

formação deve ser uma prioridade nas suas vidas. 

São muitos os fatores que contribuem para a evasão de alunos na escola, diversos 

pretextos levam e levaram alunos ao abandono escolar, como: o meio social, a cultura de cada 

pessoa, falta de oportunidades, a situação familiar que muitas vezes é um fator que ajuda 

negativamente na tomada de decisão, etc. 

A maioria destas pessoas, depois de algum tempo longe da escola, procuram um meio 

mais eficiente para terminar seus estudos, e a modalidade Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), se destaca nessa situação, sendo uma das modalidades mais procuradas pelas pessoas 

que por algum motivo tiveram que se distanciar da escola e abandonar os estudos. 

Alunos jovens e adultos são estudantes que, por alguma razão ou necessidade, se 

sentiram desmotivados e deixaram de estudar durante determinado tempo. O que 

levou esses educandos a interromperem sua trajetória educacional pouco se sabe; o 

que podemos afirmar é que, ao retomarem à escola, trazem consigo suas histórias de 

vida (ALVARENGA et al., 2009, p. 6). 

Com base nessa afirmação, percebe-se que os alunos que saem da escola por alguma 

necessidade, em determinado momento da vida se deparam com situações que os levam a 

refletirem e sentirem o desejo e carência de voltarem a ingressar no ambiente escolar. A 

própria trajetória de vida desperta neles o interesse pelos estudos, as circunstâncias da vida o 

incentivam a voltar a estudar. O mundo se torna um professor que os ensina a procurar a 

escola, e quando esses ingressam novamente no ambiente escolar, eles têm muito que ensinar 

com aquilo que aprenderam com o professor “mundo”, que os trouxe de volta a esse caminho. 

As constantes transformações nas áreas econômica, política e social, tecnológica e 

cultural da sociedade atual, têm pressionado a escola a se adequar conforme as 

exigências do mundo do trabalho, influenciando a educação. Decorrentes a essas 

mudanças surgem novos desafios, no final do século XX, a escolarização passa a ser 

exigida no mundo do trabalho, assim aumenta a demanda da educação de jovens e 

adultos na sociedade (RIBAS; SOARES, 2012, p. 3). 

São várias as exigências deparadas para ingressar no mercado de trabalho, e conseguir 

uma vaga neste espaço tem se tornado cada vez mais concorrido, carecendo assim de 

conhecimentos adquiridos na educação escolar. Todos possuem algum conhecimento, 

entretanto as mudanças seculares veem exigindo cada vez mais os conhecimentos escolares e 

não só espontâneos. Em todos os concursos, vestibulares, exames, nos testes de qualificações 

não importando para qual cargo, estão sendo exigidos os saberes que só são adquiridos através 
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da escola. Essa necessidade é um dos principais motivos que tem trazido tantos jovens e 

adultos de volta ao ambiente escolar. 

A EJA se configura como possibilidade de elevação de escolaridade e também 

elevação da qualificação dos alunos trabalhadores ou dos que venham a ser. E dessa 

forma pode-se inferir que é por isso que à escola retornam, pois há sempre 

esperanças de mudar, de superar a condição de excluídos (CARDOSO, 2012, p. 73). 

As mudanças velozes no mundo do trabalho fazem o trabalhador ampliar sua 

escolaridade não só para conseguir ascensão profissional, mas para não perder seu emprego. 

Para o aluno da EJA o trabalho é, quase sempre, um motivo de abandonar a escola e, ao 

mesmo tempo, um motivo de retomada dos estudos. 

4. Dificuldades de aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos 

A maioria dos alunos da modalidade EJA, possui muitas dificuldades na 

aprendizagem, isso devido à falta de conhecimentos básicos escolares, ou até mesmo pelo 

tempo que passaram ausentes e distantes da sala de aula, esses são motivos que tornam o 

aprendizado dessa modalidade mais difícil. Por outro lado, esses alunos trazem consigo 

muitos conhecimentos adquiridos pela vivência em sociedade e cabe ao professor reconhecer 

isso e aproveitar esses conhecimentos para somá-los a novos saberes. 

Os alunos da EJA têm muito que ensinar ao professor por serem em grande parte 

pessoas adultas, com maturidade, vividas, responsáveis por si mesmas e seus atos. 

Compartilhar experiências com esses alunos é muito bom, é uma troca de conhecimentos 

onde professor aprende e ensina não só conteúdos curriculares, mas assuntos transversais 

também. É uma troca de experiências onde não só o professor forma profissionais e cidadãos 

preparados para o mercado de trabalho, mas os alunos também cooperam para a formação do 

professor como cidadão, é uma formação contínua entre professores e alunos, troca de 

experiências que prepara para situações da vida. 

O professor responsável por esses alunos precisa adotar uma metodologia de ensino 

simples, ensinar o aluno a expor suas ideias e dúvidas a respeito do assunto abordado em sala 

de aula, dar sempre prioridade ao aprendizado, usando métodos práticos e não tradicionais, 

para que haja compreensão do assunto e perceber sua importância para a vida, isso facilitará o 

aprendizado. 

Assimilar o assunto, entender, compreender, isso se faz necessário para o aluno da EJA, 
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então uma boa metodologia é não ensinar conteúdos prontos e acabados, mas aplicar 

atividades que desenvolva o senso interpretativo e crítico do aluno, aproveitando os saberes 

trazidos por eles, ensinar de forma que eles se sintam motivados a uma busca de novos 

conhecimentos para somá-los aos que já têm, que faça com que percebam a importância de 

não só memorizar o assunto, mas que devem dar maior valor para a aprendizagem, aprender 

não é decorar. 

A partir do momento em que um professor utiliza seu espaço em sala para se tornar 

um ser autoritário, como o único que está correto, sem lançar novos 

questionamentos para aprimorar o conteúdo dado, o aluno não será motivado e nem 

terá liberdade para expor suas dúvidas, interpretações, argumentos (ALVARENGA 

et al., 2009, p. 7). 

A liberdade dada pelo professor aos alunos, para que os mesmos façam seus 

questionamentos é muito importante para que desenvolvam sua autonomia e compartilhem 

seus conhecimentos, de alguma maneira expor suas opiniões e dúvidas, desenvolverá o 

relacionamento com os outros componentes de sala, o diálogo não contribuirá 

necessariamente só no meio estudantil, mas também contribui para o aluno se sobressair 

melhor na vida e no seu meio social. 

Além dos métodos utilizados pelo professor, outros fatores importantes que 

incentivam os alunos a estudarem e a buscarem novos conhecimentos são: um ambiente 

escolar em que tenham prazer de estar, uma sala de aula com estrutura satisfatória, 

comodidade, espaço, recursos pedagógicos, para que se sintam privilegiados e motivados a 

buscarem sua formação. 

[...] é imprescindível que as políticas públicas disponibilizem verbas suficientes para 

a estruturação dos espaços físicos destinados à EJA, para a aquisição de materiais 

específicos para a prática pedagógica e também ofereça formação continuada para os 

educadores que atuam nessa modalidade de educação, a fim de que seja garantido 

não somente o acesso, mas também a permanência desses alunos na escola e 

fomente nesses sujeitos a motivação para prosseguir com os estudos por todo o 

tempo necessário para uma formação plena (SOGLIA; SANTOS, 2006, p. 11). 

Ambiente favorável, materiais adequados, professores qualificados, são fatores que 

geram uma motivação maior no aluno, principalmente da EJA. Pelo tempo afastado de sala de 

aula, muitos fatores considerados simples, podem prejudicar o aprendizado destes. É notável 

que tanto o espaço físico quanto a preparação do professor, são causadores de progresso ou 

regresso, permanência ou evasão, depende das condições e situações a qual esses se 

encontram. 
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Os professores da modalidade EJA, são na maioria das vezes os mesmos do ensino 

regular, encarar esse público que passou tempos afastados da escola pode exigir uma 

formação diferente de professores, isso é um desafio. 

Como afirma Comerlato (2001), cabe analisar o que, por que e como ensinar, já que 

alunos da EJA são pessoas que trazem grandes experiências, não são carentes de tudo e não 

estão apenas iniciando a vida como ocorre no ensino infantil, são maiores de idade 

responsáveis por seus atos com visão de mundo e leitura acerca da realidade. 

5. Conclusão 

Com o presente relato, podemos compreender como é importante o PIBID nas escolas 

públicas do município de Ji Paraná-RO. Esse projeto beneficia os alunos e professores das 

escolas, os graduandos do curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), Campus de Ji-Paraná. Essa experiência com a EJA na escola Juscelino 

Kubitschek, nos fez perceber o quanto é necessário conhecer a realidade da educação básica, e 

notar a distância entre teoria e prática, podendo assim confrontá-la. 

 A vivência na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi uma oportunidade 

ímpar na nossa formação, esse público nos despertou um olhar específico, que necessita de 

profissional com formação voltada a essa modalidade, a esse caso, uma vez que é composta 

por classe de jovens e adultos de todas as idades. As experiências obtidas pela participação no 

subprojeto de matemática da Unir de Ji-Paraná, no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), nos proporcionaram aprendizados marcantes, o aluno deve 

sentir-se familiarizado com aquele ambiente e ter certeza que a escola é um local que trará 

conhecimentos, e que mesmo tendo dificuldades, são essas que os tornarão pessoas 

capacitadas e habilitadas para exercerem seu papel de professor. 

Tendo em vista os aspectos observados, é imprescindível a urgência de 

comprometimento dos professores com a posição que ocupam, a necessidade de nós como 

futuros professores fazermos algo em prol da educação, em especial ao EJA, porque são 

pessoas que já perderam oportunidades, algumas saíram da escola porque essa foi uma opção 

obrigatória em algum momento de sua vida, e, se voltaram para esse ambiente novamente, é 

porque acreditam que ali está a solução ou a porta aberta para situações da vida. Sendo assim, 

a EJA precisa de professores que se preocupem com as condições desse público, que 
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entendam que já perderam tempo demais e que estão dispostos a aproveitarem o tempo 

restante da melhor maneira possível. 

Essas experiências são referências para a nossa vida profissional e com certeza 

contribuiu e contribuirá para nossa carreira. 
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Resumo: 

Este artigo apresenta algumas reflexões de uma pesquisa que teve como objetivo investigar a respeito da relação 

existente entre a infraestrutura das escolas e a aprendizagem dos alunos no tocante à Matemática. A opção 

metodológica desta pesquisa foi de caráter qualitativo, sendo realizada em duas cidades rondonienses de 

situações econômicas diferentes, em que em um primeiro momento fora aplicado um questionário específico da 

área de Matemática para alunos do 3º ano do Ensino Médio, e no segundo momento fora aplicado um 

questionário de cunho dissertativo e de natureza subjetiva tanto para os alunos, quanto para os professores. 

Usamos como aporte teórico pesquisadores como Fiorentini (1995), Schneider (2012), Fiegenbaum (2009). 

Como um dos resultados da pesquisa, constatamos que a escola com uma melhor infraestrutura obteve um 

melhor aproveitamento em relação à média da instituição educacional de menor infraestrutura. Segundo 

informações expostas neste artigo, ficou constatado ainda a existência de uma grande discrepância entre as 

estruturas físicas, como a existência de acervo bibliográfico, das escolas citadas. Entretanto, não podemos 

afirmar que tal resultado se deu em função apenas da infraestrutura envolvida. 

PALAVRAS-CHAVE: Matemática; Ensino-aprendizagem; Infraestrutura Escolar. 

1. Introdução 

Na vida contemporânea a sociedade vem se deparando com obstáculos que exigem 

tomadas de decisão, a exemplo do mercado de trabalho competitivo, da falta de 

aperfeiçoamento na área desejada, entre outros aspectos. Todavia, é unânime a visão de que 

uma das alternativas para superar esses empecilhos é buscar a melhor qualidade de vida por 

meio da educação. Esta é, sem sombra de dúvidas, uma das opções mais louváveis para 

superar desafios. 

Na educação existem subdivisões por áreas de conhecimentos das quais os indivíduos 

necessitam com muita frequência. E dentre elas nos debruçaremos nesta pesquisa em relação 

à Matemática, que é uma subdivisão da educação geral, carente de ser assimilada com maior 

facilidade, seja em espaços escolarizados ou não, quebrando paradigmas de que é difícil ou 

para poucos gênios, pois com ela é possível ascendermos com maior capacidade de conhecer 
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e entender determinados desafios impostos quotidianamente pela própria sociedade. 

Considerando que as instituições educacionais da Educação Básica são de situações 

econômicas diferentes, de maneira trivial, pelo senso comum, as pessoas começam a levantar 

hipóteses a respeito da qualidade de ensino praticada nos longínquos interiores e periferias 

brasileiros em comparação aos avançados centros urbanos mais desenvolvidos. Entretanto, 

não podemos esquecer que a didática utilizada pelo professor, “se bem elaborada, fará a 

diferença em quaisquer espaços” (BROUSSEAU, 2007, p. 3). 

Assim sendo, optamos por investigar duas escolas em cidades rondonienses com 

situações econômicas distintas com o intuito de refletirmos se tal prerrogativa influencia ou 

não no aprendizado de Matemática dos alunos. 

Dentre essas escolas, temos inicialmente a Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Bartolomeu Lourenço de Gusmão (Figuras 1 e 2), localizada na cidade de Vale do 

Anari, consistindo em uma instituição de pequeno porte, com cerca de 400 alunos 

matriculados em três turnos, e no tocante à parte arquitetônica, contando com nove salas de 

aulas. 

                        
 Figura 1: Fachada da EEEFM  Bartolomeu L. de  

 Gusmão                                        

 Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Figura 2: Sala de aula da EEEFM     

Bartolomeu  L. de Gusmão 

             Fonte: Arquivo pessoal do autor 

A segunda instituição é a Escola Estadual de Ensino Médio Jovem Gonçalves Vilela, 

localizada na cidade de Ji-Paraná, considerada como de porte médio/grande (conforme 

mostram as figuras 3 e 4), contendo dez salas de aula, atendendo 23 turmas em três turnos. 

      



 

 

 

A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática 
 

Ji-Paraná – RO, 22 a 24 de novembro de 2016 
 

ANAIS 

 

114 XVI Semana de Matemática – XVI SEMAT 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

 

 

                                                          
Figura 3: Fachada da EEEM  

Jovem Gonçalves Vilela 

Fonte: Arquivo Pessoal do autor 

                   Figura 4: Auditório da EEEM 

  Jovem Gonçalves Vilela 

    Fonte: Arquivo Pessoal do autor 

No desenvolvimento da pesquisa, a dividimos em três etapas: no primeiro momento 

aplicou-se um questionário específico da área de Matemática para alunos do 3º ano do Ensino 

Médio de ambas as escolas pesquisadas; em um segundo momento fora aplicado um 

questionário de natureza dissertativa e subjetiva tanto para os alunos, quanto para os 

professores das duas instituições escolares; e na terceira etapa fora realizado a análise do 

material e a escrita deste trabalho. 

Deste modo, entendemos que, metodologicamente a pesquisa realizada se qualificou 

como sendo de cunho qualitativo, onde “o pesquisador é o principal instrumento; os dados 

coletados são predominantemente descritivos; a preocupação com o processo é muito maior 

do que com o produto; e a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994 apud RIBEIRO, 2014, p. 71). 

2. O processo de ensino-aprendizagem e sua relação com o ambiente externo 

O processo de ensino-aprendizagem é bastante complexo e subjetivo, e neste o 

professor tem um papel crucial para que seus alunos obtenham conhecimento. Contudo, há 

que se considerar a existência de outros aspectos consideráveis para que ocorra o aprendizado. 

Sobre o papel do professor, este deve ter certo cuidado de como transpor o conteúdo 

matemático para que os alunos se sintam motivados a aprender, como esclarece Silva (2005, 

p. 8): 

A Matemática dissociada da realidade é uma ciência isolada, sem sentido. Dessa 

forma ela carece de estímulos para o seu aprendizado. Uma das grandes 

preocupações de todo professor de Matemática deve ser com relação à escolha dos 

conteúdos a serem ministrados, proporcionando uma prioridade para o seu aluno 

dentro do vasto currículo de Matemática, e como torná-los significativos. 

Neste caso, o professor além do domínio pedagógico, deve também desenvolver com 
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certa sapiência os conhecimentos científicos e específicos de sua área de atuação. O que 

implica que para ser um bom professor de Matemática, este deve procurar descobrir métodos 

para transformar um conteúdo complexo em um conteúdo mais elementar possível, para que 

assim seus alunos possam compreendê-lo melhor, bem como realizar pesquisas que 

contribuam com o processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina. 

Sobretudo, no que tange ao processo de ensino-aprendizagem, não devemos esquecer 

ainda que outro aspecto singular refere-se ao ambiente escolar e de aprendizagem, entendendo 

como aquilo que é externo ou o que vem de fora, como, por exemplo, a parte estrutural da 

instituição educacional, como elemento que pode influenciar decisivamente no ensino e na 

aprendizagem escolar. Assim, para haver de forma apropriada a aprendizagem, é necessário 

pelo menos “às escolas ofertarem as condições de acessibilidade em: Edificações, meios de 

comunicação e informações e recursos didáticos” (MANZINI, 2008, p. 286 apud 

FIEGENBAUM, 2009, p. 16). 

Percebe-se que o autor faz uma menção importantíssima a respeito da qualidade do 

espaço físico do colégio, complementando que o aluno tem que se sentir acolhido pela 

instituição de ensino, ter um espaço envolvente ao seu redor, pois se enxergar um ambiente 

admirável, com aparatos que lhes serão úteis, o resultado será uma estrutura psicológica 

propícia para a aprendizagem. Nesse sentido, argumenta Lima (1995 apud FREITAS et al, 

2002, p. 12) que: 

Para qualquer ser vivo, o espaço é vital, não apenas para a sobrevivência, mas, 

sobretudo para o seu desenvolvimento. Para o ser humano, o espaço, além de ser um 

elemento potencialmente mensurável, é o lugar de reconhecimento de si e dos 

outros, porque é no espaço que ele se movimenta, realiza atividades, estabelece 

relações sociais. 

Percebe-se então, neste momento, que o ser humano, querendo ou não, é influenciado 

pelo ambiente externo, tendendo a aprender aquilo que lhe é condicionado através de 

estímulos externos. Portanto, se o aluno perceber que a escola tem características que 

possibilita estímulos positivos, ele irá se sentir motivado naquele ambiente e estará 

interessado em aprender. 

3. Análise e discussão dos dados 

Considerando que os pais sentem certa dúvida de como seria o aprendizado de seus 

filhos caso morassem em outro ambiente educacional, com melhor infraestrutura por 
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exemplo, decidimos realizar um teste avaliativo de Matemática com 20 alunos do 3° ano do 

Ensino Médio e um questionário dissertativo com dois professores nas duas escolas lócus 

investigativo desta pesquisa. Desse modo, trazemos algumas das respostas obtidas: 

    
Figura 5: Resposta do (a) aluno (a) da escola: EEEFM Bartolomeu Lourenço De Gusmão 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
Figura 6: Resposta do (a) aluno (a) da escola: EEEM Jovem Gonçalves Vilela 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Percebe-se que, ao ser exposto a um conteúdo que envolve porcentagem, o aluno da 

escola EEEFM Bartolomeu Lourenço De Gusmão, teve uma linha de raciocínio que o levou 

ao erro. De imediato, ele subtraiu a porcentagem do valor total recebido após o reajuste. Por 

outro lado, o aluno da escola EEEM Jovem Gonçalves Vilela, percebeu que o salário antes do 

reajuste correspondia a 100%, e dessa forma adicionou os 8% que constavam no enunciado da 

questão formando assim, uma regra de três simples com o total de 108%, obtendo, portanto, a 

resposta correta. 

Foram realizadas questões dissertativas também para os alunos, e cada um deles expos 

sua opinião a respeito da problemática levantada. Quando foram arguidos acerca do 

facilitador para o aprendizado, afirmaram que: 

 
Figura 7: Aluno (a) da escola: EEEFM Bartolomeu Lourenço De Gusmão 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
Figura 8: Aluno (a) da escola: EEEM Jovem Gonçalves Vilela 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Nota-se que ambos têm a mesma opinião quando fazem referência a aprendizagem de 
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Matemática. Além dos fatores externos, deve haver algo intrínseco a cada aluno, um desejo 

muito grande em querer aprender, em obter conhecimento. Se o aluno deseja aprender, ele 

terá um grande trunfo nas mãos. 

 
Figura 9: Aluno (a) da escola: EEEFM Bartolomeu Lourenço De Gusmão 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
Figura 10: Aluno (a) da escola: EEEM Jovem Gonçalves Vilela 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 Apesar das opiniões não serem colocadas de maneiras iguais, é possível interpretá-las 

como sendo muito similares. Os dois alunos ressaltam a importância da criação de novos 

métodos educacionais. Quando os métodos tradicionais não funcionam, é de suma 

importância a geração de novas maneiras para a prática de ensinar. 

 Ainda questionando os alunos acerca dos espaços escolares, ou mais especificamente 

acerca da infraestrutura, perguntamos: 

 
Figura 11: Aluno (a) da escola: EEEFM Bartolomeu Lourenço De Gusmão 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
Figura 12: Aluno (a) da escola: EEEM Jovem Gonçalves Vilela 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

O(a) aluno(a) da escola EEEFM Bartolomeu Lourenço De Gusmão, salienta que onde 

estuda não é oferecida a infraestrutura necessária, no entanto, para suprir tal carência propõe 

soluções possíveis para aumentar no aluno o desejo em querer aprender. No tocante a 

realização de competições, gincanas, entendemos que se essa competitividade acontecer de 

maneira adequada, só tem a enriquecer o aprendizado do aluno. Dentre outras soluções, existe 
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também, a introdução de atividades práticas que envolvem a Matemática, os jogos é uma 

dessas atividades, como argumenta Schneider (2012, p. 1): 

A utilização de técnicas lúdicas: jogos, brinquedos e brincadeiras direcionadas 

pedagogicamente em sala de aula podem estimular os alunos na construção do 

pensamento lógico-matemático de forma significativa e a convivência social, pois o 

aluno, ao atuar em equipe, supera, pelo menos em parte, seu egocentrismo natural. 

Os jogos pedagógicos, por exemplo, podem ser utilizados como estratégia didática 

antes da apresentação de um novo conteúdo matemático, com a finalidade de 

despertar o interesse da criança, ou no final, para reforçar a aprendizagem. 

Observa-se que além de a Matemática proporcionar aos seus receptores um 

aprimoramento lógico e cognitivo, podemos argumentar que além de gincanas, a tecnologia 

tem uma influência na aprendizagem, como a apresentação em jogos digitais ou até mesmo 

aqueles que nos permitem contato. Desse modo, os aprendizes podem interagir uns com os 

outros e assim podem crescer com uma mente mais aberta eticamente falando, reforçando 

assim a educação que já está sendo aplicada pelos seus pais. 

O gráfico a seguir, permite nos fazer uma análise de como foi o aproveitamento final 

após o término das questões de Matemática que foram direcionadas aos alunos. 

 

 
Gráfico 1: Resultado da avaliação de matemática 

Fonte: O próprio autor 

Podemos observar que os alunos da Escola Bartolomeu tiveram uma regularidade, pois 

um grande número obteve notas entre 4,5 e 6,5. Entretanto, essa uniformidade foi abaixo da 

média 6. Já os alunos do Vilela conseguiram notas de 6,5 até 10, tendo assim um melhor 

aproveitamento. Deve-se levar em consideração que nós não temos recursos necessários para 

afirmar categoricamente que a razão da EEEFM Bartolomeu ter ficado com uma média 

inferior à EEEM Vilela é realmente a infraestrutura, já que esta foi uma pesquisa concentrada 

em um local específico. 

Na educação escolarizada, os sujeitos envolvidos no processo de ensino e de 

aprendizagem são os alunos e professores, assim passamos a analisar as respostas dadas pelos 
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docentes. Ressaltamos que, em cada escola, entrevistamos apenas um docente de matemática 

que era responsável pela turma de alunos pesquisados.  Para entendermos a escola, a luz 

desses profissionais, perguntamos: 

 
Figura 14: Professor (a) da escola EEEFM Bartolomeu Lourenço de Gusmão 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
Figura 15: Professor (a) da escola EEEM Jovem Gonçalves Vilela 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 O(a) professor(a) da escola Bartolomeu, argumenta que seu local de trabalho não 

possui infraestrutura suficiente. Segundo ele, falta um laboratório de Matemática para que 

sejam realizadas experiências práticas envolvendo a disciplina. Acreditamos que havendo o 

laboratório servindo como suporte, o profissional terá mais alternativas para tornar sua aula 

mais atrativa. Já o (a) professor (a) da escola Vilela não faz menção à falta de algum recurso 

de sua escola, pelo contrário, acrescenta ainda que com o avanço da tecnologia, cada aluno 

tem um aparelho tecnológico nas mãos. Não se deve proibir os alunos de usar os recursos 

tecnológicos, pois estes usados de maneira certa podem contribuir muito para a propagação do 

conhecimento. 

 Para entendermos como os professores das escolas enxergam um bom profissional da 

área de matemática, questionamos: 

 
Figura 16: Professor (a) da escola EEEFM Bartolomeu Lourenço de Gusmão 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
Figura 17: Professor (a) da escola EEEM Jovem Gonçalves Vilela 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Os docentes de ambas as escolas dão contribuições imprescindíveis no que diz respeito 
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às características do profissional da educação. O professor tem que ter o papel de mediador, 

servir apenas como ponte e não como escada rolante para os alunos chegarem aos seus 

objetivos. Também deve ser diversificado, buscar várias fontes. Quanto mais autores ele 

pesquisar, melhor ficará a sua aula. Dessa maneira enfatiza Fiorentini (1995, p.29) que: 

O processo de construção de um ideário pedagógico, tanto individual quanto 

coletivo, é sempre dinâmico e dialético. De fato, se estamos refletindo sobre nossa 

prática pedagógica, se discutimos com nossos pares, [...] então, é de se esperar que 

nosso ideário também esteja em permanente mutação. 

 É muito complicado estabelecer um modelo fixo de professor ideal. Pois nenhuma 

classificação dará conta de abranger toda a quantidade de ideias em constante aprimoramento. 

De acordo com Fiorentini (1995), o professor não deve tentar se enquadrar rigorosamente em 

X ou Y tendências metodológicas. Também não é aconselhável fazer um resumo de todas as 

didáticas existentes. O que seria viável é o professor tomar conhecimento das concepções, 

modelos para então, construir e assumir aquela perspectiva que melhor supre suas 

necessidades enquanto educador e pesquisador. 

O professor deve fazer um elo entre o novo conhecimento e aquele conhecimento 

aprendido no cotidiano, aquele em que o aluno traz consigo para dentro da escola. Para que 

dessa forma, o pupilo consiga dar continuidade ao seu aprendizado, porque cada vez que o 

educador conseguir fazer a ligação entre o conteúdo aprendido na escola e o conteúdo da vida 

cotidiana, o educando irá se apropriar de maior quantidade e qualidade de informação 

(FREITAS, 2009). 

Salienta Jean Piaget (1976 apud MACEDO, 2006, p.47) que “a aprendizagem refere-

se à aquisição de uma resposta particular, aprendida em função da experiência, seja ela obtida 

de forma sistemática ou não”. Infere-se então, que a aprendizagem é um conhecimento 

empírico, adquirido voluntariamente ou involuntariamente no decorrer do dia-a-dia. 

4. Considerações Finais 

Esta pesquisa se propôs a tentar elucidar questões referentes à aprendizagem de 

Matemática em escolas com infraestruturas diferentes. Primeiramente, procuramos entender 

os aspectos da psicologia da educação envolvidos na aprendizagem do aluno, onde utilizamos 

a Teoria Interacionista de Piaget. Existem diversos fatores que influenciam no processo de 

ensino-aprendizagem, estrutura psicológica do aluno, convivência com a família, situação 
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econômica do aluno, e também o fator que nos motivou a elaborar este trabalho, a estrutura 

física da escola em que o pupilo estuda. 

No geral, tanto os alunos quanto os professores tiveram uma opinião semelhante no 

que diz respeito à infraestrutura de suas respectivas escolas. De acordo com alunos e o 

professor da escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão, a instituição deixa a desejar com 

relação à parte estrutural (espaço físico, tecnológico e acervo bibliográfico). Já os alunos e a 

professora da escola Jovem Gonçalves Vilela foram categóricos, e todos concordaram 

salientando que a sua instituição está em boas condições estruturais. 

Após fatores resultantes da pesquisa, constatamos que, a escola da cidade com uma 

melhor infraestrutura obteve um melhor aproveitamento, em relação à média da instituição 

educacional situada na cidade com menor infraestrutura. Segundo informações expostas neste 

trabalho, ficou constatado a existência de uma grande discrepância entre as estruturas físicas, 

acervo bibliográfico, das escolas citadas. Entretanto, não podemos afirmar que tal resultado se 

deu em função apenas da infraestrutura envolvidas. Será que este é mais um mito da 

educação? Há muito ainda que se estudar. Esperamos que nossa pesquisa possa ter 

contribuído com os leitores no sentido de refletirem acerca da temática abordada.  
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Resumo: 

A Matemática é uma importante ciência presente e ligada a diversas situações cotidianas da vida do homem 

diante disso é de grande valia que todos tenham um entendimento e conhecimento de onde ela será desenvolvida, 

para que dessa forma haja um aumento da compreensão da realidade e de mundo de todos nós. Entretanto, pode 

ser notado que muitas pessoas desconhecem várias das aplicações da matemática e seus conceitos, Assim, 

pretende- se mostrar as práticas cotidianas desenvolvidas dentro de uma marcenaria, na cidade de Ouro Preto do 

Oeste-RO, fazer delas objeto de estudo e investigação, identificar e conhecer com mais detalhes os conteúdos 

matemáticos mais utilizados pelos marceneiros desde a elaboração de um projeto (medir e planejar) de móveis 

até a construção destes. Na pesquisa, foi usado o método de investigação qualitativo-descritiva e nela verificou-

se que os marceneiros não demonstram dispor de muitos conhecimentos formais ensinados na escola, o que ficou 

evidenciado, é uma Matemática que para eles é mais simples, muito ligada aos conhecimentos adquiridos no dia-

a-dia. Constatou-se que a maioria desses conhecimentos são aprendidos de maneira informal. Esta análise teve 

como base a vertente da educação matemática, balizada com a Etnomatemática. 

Palavras-chave: Etnomatemática; marcenaria; conteúdos matemáticos. 

1. Introdução 

O presente artigo é uma recorte do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC que teve 

como objetivo, identificar e discutir os conhecimentos matemáticos mais utilizados por 

profissionais da marcenaria em  seu ambiente de trabalho, e desta forma tratar sobre as 

propriedades e conceitos matemáticos que foram encontrados no cotidiano dos marceneiros. 

Deste modo ficou a pergunta: qual a linguagem matemática que os marceneiros utilizam na 

prática para a construção de móveis?. Como ficou evidenciado, o foco do estudo, é o 

marceneiro, como indivíduo integrado numa realidade natural e social, o que significa que ele 

esteja em permanente interação com seu meio natural e sociocultural. A Matemática é uma 
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ciência utilizada em vários segmentos do cotidiano, desta forma o indivíduo se depara com a 

matemática desde uma simples medição de madeira até o mais complexo cálculo na 

construção de um prédio. De acordo com D’ Ambrósio (2001, p. 22), 

O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A todo 

instante, os indivíduos estão, comparando, classificando, quantificando, medindo, 

explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, usando os 

instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à sua cultura. 

Analisando as possibilidades a nossa volta foi decidido fazer a pesquisa com 

marceneiros, de forma que se encontram dentro do contexto etnomatemático e é  uma 

atividade explorada por determinado grupo social. Sabe-se que quando o marceneiro trabalha 

em seus projetos e na construção dos mesmos, ele se apropria de um conjunto de 

conhecimentos matemáticos, que podem ser: geométricos, de porcentagem, de áreas, volumes, 

ângulos, entre outros. Sendo assim para fazer tais operações, o profissional utiliza-se muitas 

vezes de cálculos matemáticos. Logo, destaca-se aqui a grande importância da matemática no 

contexto social do grupo. 

2. Considerações sobre etnomatemática 

Segundo D’ Ambrósio (2001), Etnomatemática é um programa de pesquisa em 

história e filosofia da matemática através de implicações matemáticas obvias. A espécie 

humana cria teorias e práticas que resolvem a questão existencial. 

No mais, acredita-se que a matemática surge a todo instante em diferentes situações 

financeiras, sociais e culturais, e assim cada grupo social acaba constituindo sua própria 

matemática específica. 

2.1. O mundo da marcenaria e a Etnomatemática 

Marcenaria é a arte de transformar madeira em objetos úteis ou decorativos. Nasceu 

através da carpintaria. A atividade de marceneiro está diretamente relacionada ao uso da 

matemática para a construção dos seus projetos, que acaba envolvendo conceitos de 

trigonometria, geometria plana, geometria espacial, soma de números inteiros e decimais, 

noções de paralelismo e perpendicularismo e dentre outros. Esses conceitos podem passar 

despercebidos por muitos destes profissionais, pois, nem sempre chegam a concluir os 

estudos, até mesmo os que possuem mais estudo acabam não relacionando as definições 

matemáticas com o seu trabalho, visto que nem sempre a matemática é ensinada explorando 
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situações que vão ser encontradas no dia-a-dia das pessoas. 

2.2. Conceitos básicos de geometria que o marceneiro utiliza 

Segundo Iezzi (1993), a medida da extensão de  uma  superfície  plana,  é  um  número 

chamado área da superfície, que expressa o número  de  vezes  que  a  unidade  padrão de área 

cabe na superfície. 

A Figura 1, mostra alguns  exemplos  de  unidades  de  área.  Dentre elas destacam-se, 

no uso das atividades dos marceneiros que envolvem medidas, as unidades de metro, 

centímetro e milímetro. 

 

Figura 1: Unidades de área 

Fonte: https://es.wikibooks.org/wiki/Medici%C3%B3n_y_probabilidades/Sistema_m%C3%A9trico_decimal. 

 

Já o volume de um corpo, em concordância com Iezzi (1993),  é  a  quantidade  de  

espaço ocupada por esse corpo. Como ilustra a figura número 2,  após  um  objeto  ser  

inserido dentro de um recipiente, pode ser notado o volume que esse corpo ocupa dentro do 

espaço interno do recipiente. 

Figura 2: Volume ocupado por um corpo 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Volume#/media/File:Submerged-and-Displacing.svg. 

https://es.wikibooks.org/wiki/Medici%C3%B3n_y_probabilidades/Sistema_m%C3%A9trico_decimal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Volume#/media/File:Submerged-and-Displacing.svg
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Conforme Iezzi (1993), o perímetro é a medida do contorno de um objeto 

bidimensional, ou seja, a soma de todos os lados de uma figura geométrica. 

Figura 4: Ilustração do perímetro 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O perímetro é bastante utilizado nas construções dos móveis ou até mesmo na 

elaboração dos projetos, para saber, por exemplo, qual perímetro de uma mesa retangular, 

basta que o marceneiro calcule a soma dos lados da mesa, é um cálculo bastante utilizado nas 

atividades, pode-se notar como os conceitos geométricos são utilizados a todo instante. 

3. Metodologia da pesquisa 

A abordagem feita neste trabalho é do tipo qualitativo-descritiva que, conforme 

Marconi (2010, p. 170), “consiste em investigações de pesquisas empíricas cuja principal 

finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos [...] 

utilizando várias técnicas como entrevistas, questionários, formulários, etc.”. 

Os dados foram coletados numa marcenaria na cidade de Ouro Preto do Oeste - RO 

bairro Liberdade, Rua Tiradentes n° 928. O pesquisador realizava duas visitas por semana, as 

mesmas ocorriam entre as 14h00min às 17h00min. As visitas ocorreram entre 19 de janeiro  a 

27 de fevereiro do ano de 2015, totalizando doze encontros que resultaram em 

aproximadamente 36 horas de observações, incluindo neste montante as entrevistas aplicadas. 

As entrevistas realizadas foram feitas no momento em que os marceneiros executavam  seus  

afazeres,  desta  forma  realizando  também  as  análises  das    práticas exercidas. Não se 

destinou uma hora marcada para que fossem realizadas, as perguntas eram feitas diretamente 

aos investigados, suas respostas eram transcritas para o papel, conforme as necessidades eram 

feitas perguntas suplementares. Para que nenhum dado importante fosse deixado para trás foi 

utilizado um celular na função de gravador no momento em que se realizavam as entrevistas. 
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Os marceneiros envolvidos na pesquisa foram contatados por conhecimento pessoal, 

sendo que eles trabalham e moram na cidade de Ouro Preto do Oeste – RO. Os mesmos são   

os únicos trabalhadores da marcenaria em questão. 

Os entrevistados foram informados sobre o tema e os compromissos éticos da 

pesquisa, sendo que o consentimento verbal, o requisito para a realização da pesquisa. 

Após coletados os dados, parte deles foram organizados por meio de planilhas 

eletrônicas para obter uma noção de especificidade, sendo posteriormente analisados e 

apresentados sobre a forma quadros explicativos, gerando informações que podem ser 

subdivididas em doze perguntas (P1 a P12). E para isso foi utilizado como recurso 

computacional o Microsoft Word. 

4. Apresentação, análise e discussões dos dados 

Apresentamos aqui, nesse primeiro momento, a resposta para cada pergunta feita na 

entrevista com uma análise conjunta. Cabe destacar que os entrevistados serão identificados 

pelos nomes fictícios “Luiz” e “Otávio”. 

P1. Qual a sua idade e o tempo de profissão na área da marcenaria? 

Quadro 1: Idade e tempo de profissão 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O quadro 1, mostra a idade dos marceneiros e os respectivos tempo de serviço, dessa 

forma foi possível identificar a relação  (tempo de serviço X  idade), o que permite concluir 

que ambos os trabalhadores iniciaram essa atividade profissional ainda bem jovens. Luiz é um 

profissional mais experiente em relação a Otávio se levarmos em conta somente o tempo de 

exercício na profissão, pois aquele conta com 50 anos de atividade, já este, conta com 10 anos 

de experiência. 

P2. Qual a sua escolaridade? 

Marc. Idade (anos) Tempo de serviço (anos) 

Luiz 65 50 

Otávio 26 10 
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Quadro 2: Escolaridade dos marceneiros 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A escolaridade dos marceneiros entrevistados é apresentada no quadro 2, na qual 

podemos observar que existe uma nítida diferença de escolaridade entre eles, Otávio possui 

ensino médio completo, já Luiz apenas 6º ano do ensino fundamental, antiga 5º série, mesmo 

com a baixa escolaridade Luiz desenvolve cálculos de maneira empírica tão bem quanto 

Otávio. Acreditamos que a profissão de marceneiro está inerentemente relacionada à pessoa, 

de tal forma, a abordar suas qualificações independente de qualquer formação, seja no ensino 

fundamental seja até mesmo no ensino superior. Segundo Luiz, que em suas falas disse: “a 

marcenaria hoje para mim é questão de subsistência”. Pode-se caracterizar como sendo uma 

profissão de necessidade e sobrevivência. 

Conforme D’ Ambrósio (2001), sobrevivência e transcendência são caracterizadas 

como a essência do ser humano. O homem, como qualquer espécie viva busca sua 

sobrevivência, o que constitui a diferenciação das outras é a vontade de transcender. Nesse 

intuito o conhecimento desempenha um papel de alta relevância como manifestação do 

conhecimento que orientará para que tudo isso aconteça. 

P3. Quais conteúdos de matemática você usa para exercer sua atividade? 

 

Marc.  Resposta 

Luiz  Aritmética: As quatro operações, Unidade de Medida, Porcentagem, Geometria. 

Otávio Aritmética: As quatro operações,      Unidade de Medida, Porcentagem, Geometria, Escala. 

Quadro 3: Conteúdos matemáticos utilizados 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Luiz reconheceu a utilização de diferentes conteúdos da matemática, ele citou as 

quatro operações, unidade de medias como metro, centímetro e milímetro, o uso de 

porcentagem e geometria, já as repostas de Otávio apenas se diferenciam no momento em que 

ele diz fazer também o uso de escalas, foi dito por ele que os desenhos feitos por Luiz são 

Marc. 

 

Nunca 

Frequentou a 

escola 

Até a 6° ano 

do Ensino 

Fundamental 

(antiga 5º série) 

Ensino 

Fundamental 

completo 

Ensino 

Médio 

incompleto 

Ensino 

Médio 

completo 

Ensino 

Superior 

Luiz  X     

Otávio     X  
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traduzidos por ele, Otávio, e que na hora de confeccionar o objeto transfere as medidas do 

desenho em tamanho real. É notório observar nas respostas dos entrevistados que boa parte 

dos conteúdos mencionados pelo marceneiro é desenvolvida na escola, contudo acredita-se 

que os entrevistados se sentem um pouco constrangidos de não saberem relacionar mais 

conteúdos  da matemática com os utilizados por ele no seu trabalho. 

P4. Alguns desses conhecimentos você aprendeu na escola? 

Marc. Resposta 

Luiz As quatro operações e unidades de medida. 

Otávio As quatro operações e unidades de medida, porcentagem, e a geometria. 

Quadro 4: Conhecimentos matemáticos apreendidos na escola 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Como observa-se no quadro acima o marceneiro Luiz reconhece ter aprendido na 

escola as operações básicas como somar, subtrair, dividir e multiplicar, como também 

unidades de medidas básicas. O marceneiro Otávio além dos conteúdos citados pelo 

companheiro de trabalho atribuiu aos ensinos escolares a aprendizagem de porcentagem e 

geometria. 

Foi observado na colocação dos marceneiros que eles se lembram de alguns 

ensinamentos matemáticos que aprenderam na escola, houve o esquecimento de alguns 

conteúdos, estes esquecimentos podem ser pelo fato do nome cientifico do conteúdo ou por 

não  saber  que  existe  o  elo  entre  a  prática  e   a  teoria. Segundo  D’  Ambrósio  

(2001), Contextualizar a matemática é essencial para todos. Afinal não se pode deixar de 

relacionar os elementos da matemática com os mecanismos utilizados na cultura de um grupo 

sociocultural. A Matemática é indispensável para a formação cultural aos indivíduos, pois 

tem aplicações diretas no oficio deste grupo social, embora isso não seja notado a todo 

momento. Conforme D’ Ambrósio (2001), a proposta pedagógica da Etnomatemática é fazer 

da matemática algo vivo, lidando com situações reais. E na critica questionar o aqui e o 

agora, assim estariam todos reconhecendo na educação a importância das diversificadas 

culturas e tradições na formação de cada civilização, com isso a Etnomatemática se torna 

uma direção para uma educação renovada, eficaz para preparar uma civilização mais feliz. 

P5. Você acha que teria a mesma eficiência na profissão sem esses conhecimentos 

matemáticos? 
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Marc. Respostas 

Luiz Não 

Otávio Não 

Quadro 5: Eficiência da profissão relacionada a matemática 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os dois reconhecem que a matemática é muito importante para suas profissões. No 

quadro cinco pode ser notada a unanimidade nas respostas, estes profissionais da marcenaria 

reconhecem a matemática como ferramenta essencial na eficiência de seus trabalhos. 

P6. Qual a importância da matemática no seu cotidiano de trabalho? 

Marc. Resposta 

Luiz                          A matemática é vida né, sem ela não teria como fazer nada, é muito importante. 

Otávio É muito importante, sem ela não conseguiria nem medir uma peça de madeira,  

 sem ela não da pra fazer nada. 

Quadro 6: Importância da matemática no cotidiano de trabalho 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Ambos os marceneiros afirmaram positivamente a importância da matemática em seu 

dia a dia de trabalho. Ressaltando as falas de Luiz, pode-se observar que este afirma que a 

matemática é essencial na vida de qualquer ser humano. Não parando por ai dizendo que “A 

matemática, é e sempre será importante na vida de qualquer pessoa”. 

P7. Como você calcula a quantidade de material necessário para fabricar um 

determinado móvel? 

Marc. Resposta 

Luiz Quando a construção do objeto é feita somente com madeira olhamos o projeto 

analisamos. Fazemos a medição. Com as medidas feitas sabemos quantos metros do 

material vamos precisar se for MDF
9 
vemos quantos metros quadrados vamos precisar,  

se  for  madeira  serrada  temos  que  medir     quantos metros cúbicos utilizaremos. Se 

formos utilizar trilhos e puxadores e roda pés, fazemos a contagem de quantos itens 

utilizaremos. 

Otávio Vejo quantos metros  deve ter o projeto, escolho o material, realizo as medidas e corto.  

 

Quadro 7: Como é calculado o material necessário 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O objetivo dessa pergunta era promover e fazer com que o marceneiro descrevesse o 

projeto como um todo, desde a escolha da matéria prima, perfazendo o processo envolvendo a 

                                                 
9 MDF expressão do termo em inglês Medium Density Fiberboardou que traduzido significa fibra de madeira de 

média densidade. 
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matemática até o confeccionado de determinada peça. Como se percebe na fala do marceneiro 

Luiz a matéria prima influencia na obtenção das medidas do projeto, as medidas podem ser 

calculadas em metros quadrados, quando o material desejado é o MDF, pois se calcula apenas 

a sua área antes de efetuar o corte, em contra partida projetos que serão confeccionados a 

partir de madeira serão medidos em metro cúbicos. 

P8. O senhor calcula a porcentagem de madeira desperdiçada? 

Marc. Resposta 

Luiz Sim 

Otávio Não 

Quadro 8: Se calcula ou não a quantidade de madeira desperdiçada 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Luiz por ser o dono da marcenaria, cabe a ele o interesse de saber o quanto de material 

está sendo desperdiçado, nesta pergunta também se encaixa o material derivado da madeira o 

MDF. Os cortes devem ser feitos de modo a evitar o máximo de desperdício. 

P9. Como o senhor calcula? 

Marc. Resposta 

Luiz Vou dar um exemplo: Na construção de um guarda roupa, nós temos as folhas 

em MDF que ainda não foram cortadas, quando a medimos temos a quantidade 

de metros utilizados na elaboração, quando as pranchas estão prontas para a 

montagem é feita novamente a medição, a diferença é a quantidade que não foi 

aproveitada. 

Otávio - 

Quadro 9: Como é calculada a quantidade de madeira desperdiçada 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Como é observada no quadro 9, a medição é feita anteriormente antes de fazer 

qualquer procedimento, é quando o marceneiro se depara de imediato, em primeiro momento 

com a prancha ele faz a medida inicial, posteriormente é confeccionada as pranchas ideais (“já 

cortadas, para o fiel encaixamento peça por peça”) depois de posse dessas pranchas ideais o 

mesmo faz uma nova medição e a diferença entre volume ou a área das peças iniciais e as 

finais é a representação da madeira desperdiçada. 

P10. Como o senhor calcula o valor de venda de seus móveis? 
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Marc. Resposta 

Luiz                                           Dobra o valor dos materiais gastos para a confecção de um projeto 

Otávio - 

Quadro 10: Como é calculada a venda dos móveis 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O dono é responsável pela estipulação do preço dos objetos, este dobra o valor do 

custo dos materiais essenciais para elaborar certo projeto, contudo a energia elétrica,  

impostos, salário do funcionário não são considerados para o cálculo da venda de  seus 

móveis. 

É observado que ele não possui um controle exato para elaborar de maneira 

economicamente viável o cálculo do seu lucro líquido. 

P11. Fez algum curso de marcenaria antes de ser tornar marceneiro? 

Marc. Resposta 

Luiz Não 

Otávio Não 

Quadro 11: Se os marceneiros fizeram algum curso relacionado a marcenaria 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Ambos não fizeram nenhum curso para se tornar marceneiro, e aprenderam com os 

seus genitores. Aos 15 anos de idade (marceneiro Luiz) e 16 anos de idade (marceneiro 

Otávio) até se tornarem dois profissionais competentes. 

P12. Que função exercia antes de se tornar marceneiro? 

Marc. Resposta 

Luiz Nenhuma, foi a primeira que profissão que aprendi 

Otávio Meu primeiro emprego foi como marceneiro 

Quadro 12: Se alguma profissão foi exercida antes da marcenaria 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Conforme observado no quadro os dois foram unânimes em afirmar que nunca 

trabalharam em outras funções além da marcenaria. O objetivo desta pergunta era saber se o 

trabalho exercido anteriormente poderia influenciar nesta função de marcenaria. A função 

desempenhada por ambos é fruto da hereditariedade passada pelos pais que de princípio era a 

única profissão que poderia oferecer para seus descendentes com o intuito de subsistência 

familiar. 

5. Considerações finais 
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O presente estudo objetivou identificar as propriedades e conceitos matemáticos mais 

utilizados no cotidiano dos marceneiros entrevistados na cidade de Ouro Preto do Oeste-RO. 

Procuramos estabelecer uma identificação das normas formais do conteúdo com a 

prática que os entrevistados utilizavam. Nas respostas obtidas, parte dos conteúdos  

desenvolvidos na escola tem pouco significado na cotidianidade do marceneiro. Contudo boa 

parte do que é desenvolvido com as identificações ou nomes formais não são necessariamente 

compreendidos. Desta forma eles desenvolvem o trabalho, mas por outro lado não tem a 

preocupação dos nomes ou conhecimento acadêmicos dos conteúdos vistos na escola 

tradicional. 

De acordo com os resultados e análise dos dados, os marceneiros não demonstram 

dispor de muitos conhecimentos, formais ensinados na escola, o que ficou evidenciado é que 

em grande parte do tempo é feita utilização de uma Matemática informal, que por eles é 

considerada uma Matemática mais simples. Uma Matemática em que seus conhecimentos se 

aperfeiçoam dia a dia. Pode-se observar que os conteúdos matemáticos trabalhado nas escolas 

não contempla o suficiente para que o marceneiro possa praticar de forma consciente os 

nomes e maneiras técnicas da matemática. 

Os conhecimentos obtidos no cotidiano poderiam ser mais valorizados e dessa forma 

reconhecer estes saberes utilizados na pratica, de forma que possam ser ensinados 

formalmente nas escolas. Espera-se que a pesquisa quando  publicada  contribua  para  

aqueles  que  desejam  entender  a  matemática  usada   nas atividades de grupos sociais. 

Dessa forma a Matemática apresenta-se com mais significado, pois se propõe como 

ferramenta relevante na compreensão dos conhecimentos matemáticos envolvidos no mundo. 

6. Referências 

D’AMBRÓSIO, U. Etnomatemática: Elo entre as tradições e a modernidade. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2001. 

 

IEZZI, G. Fundamentos da Matemática Elementar: Geometria Plana e Espacial. São 

Paulo: Atual, 1993. 

 

MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo, 2010. 

 



 

 

 

A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática 
 

Ji-Paraná – RO, 22 a 24 de novembro de 2016 
 

ANAIS 

 

134 XVI Semana de Matemática – XVI SEMAT 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

 

 

 

A EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA CRÍTICA ARTICULADA COM O TEMA 

TRANSVERSAL MEIO AMBIENTE: UMA EXPERIÊNCIA NA GRADUAÇÃO 

 

Dilson Henrique Ramos Evangelista 

UNIR 

dilson@unir.br 

 

Cristiane Johann Evangelista 

UNESP 

cristiane.eva@gmail.com 

 
Resumo: 

Este artigo apresenta um recorte da pesquisa de doutorado que investigou como o uso de projetos de modelagem 

Estatística no âmbito da Educação Estatística Crítica pode contribuir para a formação integral do Engenheiro 

Ambiental. Refletimos sobre as preocupações dos educadores estatísticos quanto a formação na área, 

principalmente as advindas dos currículos dos cursos de graduação. Consideramos as recomendações advindas 

das determinações da Gaise Report College e de Skvosmose (2001) para superar um ensino fragmentado. A 

Educação Estatística Crítica discute condições para que a Estatística auxilie na formação,  no desenvolvimento 

da criticidade e na construção da identidade pessoal e social dos estudantes. A partir dos projetos desenvolvidos 

na disciplina de Estatística II na Universidade Federal de Rondônia, buscou-se romper com um ensino de 

Estatística fragmentado e conteudista. Neste ambiente de aprendizagem foi possível repensar o currículo para 

além dos conteúdos estatísticos e desenvolver práticas investigativas que suscitem o exercício da cidadania 

crítica. 

Palavras-chave: Educação Estatística Crítica; Educação Ambiental; Modelagem. 

1. Introdução 

Costa e Nacarato (2011) afirmam que os cursos de Licenciatura que desenvolvem 

conteúdos de estatística possuem ementas, muitas vezes, pensadas para todos os cursos de 

graduação e não contemplam o movimento do pensamento crítico e o desenvolvimento da 

pesquisa ou da investigação, o que torna o aprendizado estanque e não transformador. E 

revelam, também, que grande parte dos livros-textos para os cursos de estatística no ensino 

superior não atingem o público almejado, pois assumem uma perspectiva de estatística 

aplicada especificamente para atender aos cursos relacionados à área de finanças ou saúde. 

Estes problemas podem acarretar desinteresse pelo estudo de Estatística, visto que a 

Universidade por meio das disciplinas não gera espaços para discussões acerca de 

probabilidade e estatística, apenas partilha conhecimentos específicos, sem comunicar e 

suscitar reflexões e críticas sobre temáticas específicas que a Estatística poderia contribuir. 

Aliado a isso, Skovsmose (2008) destaca a importância de formar um estudante crítico, 

investigador, questionador, consciente dos problemas que afligem a sociedade e interessado 

em contribuir na busca de soluções para tais problemas. 
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A Educação Estatística Crítica surge com a proposta de atender aos anseios de uma 

educação problematizadora, que venha ao encontro da formação de profissionais críticos em 

sentido amplo, que considerem sua relação com a dimensão socioambiental em específico e, 

ademais, sobre sua capacidade de gerar e contribuir para com a transformação da sociedade 

moderna. 

As diretrizes curriculares nacionais do Curso de Engenharia consideram que a 

formação deste profissional deve abranger tanto o aspecto do progresso social quanto da 

competência científica e tecnológica, permitindo sua atuação crítica e criativa na identificação 

e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos e sociais, 

ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da 

sociedade (BRASIL, 2002). Várias orientações são oferecidas para que a formação de 

Estatística em nível superior atenda essas exigências e rompa com o ensino de Estatística 

conteudista. Este trabalho apresenta reflexões sobre projetos de Modelagem Estatística 

realizados com futuros engenheiros ambientais que procuraram atender tais sugestões e 

verifica a potencialidade destes projetos em um curso de Estatística II. 

2. Educação Estatística Crítica com articulada ao tema transversal Meio Ambiente 

Freire (2005) defende que a educação pode assumir diferentes papéis dentro da 

sociedade. Ou seja, a mesma pode ser emancipatória, ou simplesmente reprodutora da lógica 

vigente. Uma educação que meramente reproduz a realidade posta, não explora 

completamente a capacidade do ser humano de pensar e refletir acerca da realidade e 

modificá-la, tendo em vista as suas contradições. 

A Educação Estatística Crítica é um caminho possível para que se problematize 

questões ambientais e do seu entorno, considere a cidadania sociotécnica e mobilize 

conhecimentos estatísticos a partir de questões ambientais, sociais e políticas. Essa 

perspectiva de integrar conhecimentos estatísticos e ambientais pode oferecer condições de 

superar os processos lineares de transmissão de conhecimentos por estratégias dialógicas que 

valorizem a relação entre teoria, prática, cultura, favorecendo um processo de cooperação, tal 

como preconizado por Freire (2005). 

A Educação Estatística Crítica, inspirada na Educação Matemática Crítica segundo 

Skovsmose (2010, 2011) defende a formação de uma postura cidadã e de uma competência 



 

 

 

A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática 
 

Ji-Paraná – RO, 22 a 24 de novembro de 2016 
 

ANAIS 

 

136 XVI Semana de Matemática – XVI SEMAT 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

 

 

democrática que leve os alunos a discussões e ao exercício de julgamentos críticos de 

decisões tomadas em diferentes esferas sociais. A Educação Estatística Crítica valoriza a 

cultura dos alunos e a sua vivência no mundo real, utiliza a Estatística junto ao cotidiano do 

aluno, ou seja, como possibilidade de discutir os conceitos estatísticos presentes no cotidiano 

e realiza uma ponte para outros conhecimentos. 

O ensino do tema transversal Meio Ambiente envolve questões de abrangência social, 

que possuem urgência social, o que favorece a compreensão da realidade e a participação 

social, especialmente no que se refere a tomada de posicionamento frente às questões que 

interferem na vida coletiva. 

A compreensão e a tomada de decisões diante de questões políticas e sociais 

dependem da leitura crítica e interpretação de informações complexas, que incluem dados e 

índices divulgados pelos meios de comunicação. A universidade deverá, então, preparar os 

alunos para as necessidades e problemas do mundo em que estão que inseridos. No caso, 

engenheiros ambientais podem ser favorecidos com um ambiente de aprendizagem que 

oportunize a Educação Estatística Crítica articulada ao tema Meio Ambiente. 

A Educação Estatística Crítica articulada com o tema Meio Ambiente tem como 

objetivo contribuir para a formação do sujeito crítico e emancipado em suas relações sociais e 

consequentemente em harmonia com o ambiente em que vive. Defende uma prática 

pedagógica que leve esse sujeito a compreender a complexidade existente em suas relações. 

Se preocupa com a seguinte questão: de que forma a Educação Estatística poderá contribuir 

na formação do cidadão consciente e autônomo, capaz de tomar decisões que venham 

transformar o seu meio e, consequentemente, ajudar a solucionar os problemas de uma 

sociedade que vê sua própria existência colocada em risco. 

Esta abordagem é capaz de contribuir não só para a aquisição de conhecimentos 

estatísticos ou ambientais, mas permite ao educando uma aprendizagem significativa e um 

caráter crítico-transformador perante a realidade socioambiental. 

D’Ambrósio (2007, p. 86) reforça a importância da contextualização do conhecimento 

estatístico, quando diz ser “fundamental na preparação para a cidadania o domínio de um 

conteúdo relacionado com o mundo atual”. Este autor defende que conteúdos específicos, 

como os de estatística, devem partir de situações-problema oriundas da realidade concreta 
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vivenciada pelos sujeitos. 

Tozoni-Reis (2006) defende que os temas ambientais não podem ser conteúdos 

curriculares no sentido que a pedagogia tradicional trata os conteúdos de ensino, a perspectiva 

da educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória não admite que conhecimentos 

pré-estabelecidos sejam transmitidos de quem sabe para quem não sabe. Esta visão simplista é 

diferente da educação crítica e transformadora que exige um tratamento mais vivo e dinâmico 

dos conhecimentos apropriados, construídos, de forma coletiva, cooperativa, contínua, 

interdisciplinar, democrática e participativa. Somente desta forma, a Educação Ambiental 

pode contribuir para o processo de conscientização dos sujeitos para uma prática social 

emancipatória, condição para a construção de sociedades sustentáveis. 

Os conteúdos estatísticos contidos em ementas de cursos de graduação precisam ser 

definidos a partir de contextos gerados sobre a temática de interesse do aluno, considerando as 

exigências de sua profissão e a realidade concreta dos alunos. 

3. Determinações para a Educação Estatística no Ensino Superior 

O documento Gaise Report College (ALIAGA et al., 2010) aponta que alguns 

professores oferecem cursos que são fortemente ministrados para que os alunos se tornarem 

consumidores estatisticamente alfabetizados e com domínio sobre os dados e outros cursos 

tem como objetivo ensinar os estudantes a tornarem-se produtores de análises estatísticas. 

Desta forma, o Gaise Report College sugere seis metas que devem ser consideradas no 

trabalho com os alunos: enfatizar literacia estatística e desenvolver o pensamento estatístico; 

utilizar dados reais; valorizar o entendimento conceitual, ao invés do mero conhecimento de 

procedimentos; promover a aprendizagem ativa em sala de aula; usar a tecnologia para o 

desenvolvimento de compreensão conceitual e análise de dados; e utilizar as avaliações 

variadas para melhorar a aprendizagem do aluno. 

Destaca ainda a importância de usar dados reais nas aulas de estatística, para que a 

tarefa seja autêntica e considere as questões relacionadas a como e por que os dados foram 

produzidos ou recolhidos e relacione a análise com o contexto do problema. Ao utilizar um 

conjunto de dados reais, de interesse para os alunos, possibilita envolver os estudantes na 

reflexão sobre os dados relevantes e os conceitos estatísticos.  Este documento considera que 

lidar com dados reais auxilia os estudantes a formular boas perguntas e usar os dados para 
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respondê-las de forma adequada, com base em como foram produzidos. 

Em relação a ressaltar o entendimento conceitual, ao invés de mero conhecimento dos 

procedimentos, o documento destaca a preocupação com cursos que trazem muito material, o 

que leva os alunos a uma compreensão superficial dos conceitos. Se eles não compreenderem 

os conceitos importantes, haverá pouco valor em conhecer um conjunto de procedimentos. Se 

compreenderem bem os conceitos, então os procedimentos particulares serão fáceis de 

aprender. É preciso reconhecer que dar mais atenção aos conceitos do que aos procedimentos 

pode ser difícil politicamente, tanto para os professores quanto para os estudantes. No entanto, 

os alunos com uma boa base conceitual estarão bem preparados para estudar outras técnicas 

estatísticas, como métodos de pesquisa, regressão, desenho experimental ou métodos 

estatísticos em um segundo curso. 

Os futuros profissionais precisam obter uma formação estatística que lhes permita 

pensar estatisticamente e aprender como promover o desenvolvimento do pensamento 

estatístico em suas futuras designações. Para isso, a programação do curso de estatística no 

bacharelado precisa ser revista e deve possibilitar aos alunos a apropriação de um 

conhecimento estatístico que vá além da resolução de problemas, ou seja, deve promover a 

realização de projetos e atividades de investigação e a problematização de situações diversas, 

e escolher adequadamente os processos de coleta, representação e análise de dados. 

4. Metodologia 

O presente artigo faz parte da pesquisa realizada com estudantes da Universidade 

Federal de Rondônia e contempla uma reflexão a respeito da formação crítico-reflexiva do 

Engenheiro Ambiental e o papel do professor para a promoção de um ambiente mais 

reflexivo, a partir do uso de projetos de modelagem estatística em sala de aula. 

Os projetos de modelagem estatística foram desenvolvidos em duas turmas de 

Estatística II do curso de Engenharia Ambiental. Todos os alunos participaram da disciplina 

de Estatística II pela primeira vez. Uma turma participou da disciplina no semestre de 2012/2 

e outra no semestre de 2013/1. 

Esta pesquisa possui abordagem qualitativa, devido à complexidade da realidade 

investigada e do objetivo levantado, que segundo Bogdan e Biklen (1994), preocupa-se com o 
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processo e não simplesmente com resultados e produtos da investigação. Em todas as fases do 

desenvolvimento dos projetos de modelagem, ocorreu a produção de dados a partir do 

exercício atento de ouvir, interpretar, compreender ações, comportamentos de todos os 

sujeitos envolvidos. 

A análise foi realizada a partir das observações de momentos de aula, atendimentos 

extraclasse, e saídas de campo realizadas a partir dos projetos de modelagem desenvolvidos 

na disciplina de Estatística II no curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de 

Rondônia nos anos de 2012 e 2013. Os resultados apresentados consideram a participação dos 

professores e alunos do curso de Engenharia Ambiental no desenvolvimento de projetos de 

modelagem estatística para construção do seu próprio conhecimento. 

5. Discussão dos resultados  

Ao formularem questões e ao procurarem explicações para problemáticas ambientais 

de seu interesse, esse ambiente de aprendizagem valorizou a realidade existencial dos alunos, 

seus conhecimentos anteriores, a colaboração dos docentes do curso e a integração de 

conhecimentos diversos. Para aprofundar as investigações sobre o Meio Ambiente, utilizaram 

conhecimentos de Estatística integrados aos de Sensoriamento Remoto, Recursos Hídricos, 

Geoprocessamento, Resíduos Sólidos, Gestão e Legislação Ambiental. 

De forma ativa, os estudantes trabalharam colaborativamente com os professores 

dessas especialidades de modo a adquirirem conhecimentos científicos e culturais, 

compreendendo-os na complexidade de suas interligações e relações. Os alunos captaram e 

traduziram as informações do ambiente, contudo, obtiveram não apenas informações, mas 

significados, pois utilizaram conhecimentos que já possuíam e emergiram para novos, 

exercitaram valores cognitivos, criaram perspectivas, suscitaram questionamentos, 

despertaram para novas perspectivas, solicitaram a participação da comunidade, trabalharam a 

percepção, a curiosidade e a criatividade humana. 

Isso ocorreu, pois houve ambiente de imprevisibilidade, em que professores e alunos 

saíram de uma zona de conforto caracterizada pela previsibilidade e o controle da situação, 

para uma zona de risco repleta de novas e imprevisíveis situações de aprendizagem. Estavam 

presentes as características citadas por Skovsmose (2011) de um cenário de investigação 

crítico: compromisso dos estudantes em participar no controle do processo educacional; a 
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criticidade de conhecimentos; diálogos a partir de problemas sociais; reflexão sobre 

problemas externos ao universo educacional. Esse cenário de investigação trouxe 

possibilidade de diálogo, interação e crescimento dos estudantes. 

Neste ambiente de questionamento, o estudante foi encorajado a propor questões, 

buscar soluções, explorar novas situações, levantar hipóteses, justificar seus raciocínios, fazer 

simulações, portanto constituiu uma prática pedagógica que levou o aluno a aprender a 

aprender, desenvolver a autonomia, aprimorar estratégias de trabalho em grupo e colaboração 

entre os alunos e entre alunos e professores. Nesta experiência com projetos de modelagem, 

conhecimentos de estatística e de Educação Ambiental estiveram presentes de forma 

articulada no currículo de maneira a estimular e fortalecer a consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social (Art. 2 da Lei nº 9.795/1999). 

Além disso, consideramos que atendemos as determinações da Gaise Report College 

(ALIAGA et al., 2010) pois: enfatizamos a literacia estatística e o desenvolvimento do 

pensamento estatístico; utilizamos dados reais; valorizamos o entendimento conceitual, ao 

invés do mero conhecimento de procedimentos; promovemos a aprendizagem ativa em sala 

de aula; utilizamos a tecnologia para o desenvolvimento de compreensão conceitual e análise 

de dados; e realizamos avaliações variadas tentando melhorar a aprendizagem dos alunos. 

6. Considerações finais 

Neste artigo são apresentadas reflexões a respeito do ensino de Estatística no curso de 

Engenharia Ambiental a partir da recomendação como os de Gaise Report College (ALIAGA 

et al., 2010), pois entre as maiores preocupações dos educadores estatísticos está a formação 

deficitária na área, principalmente advindas dos cursos de graduação, a partir da constatação 

de que o currículo para estes cursos não fornece elementos suficientes para a autonomia 

diante das atividades a serem desenvolvidas nas diversas salas de aula. 

A partir de projetos de Modelagem Estatística com a temática ambiental consideramos 

que atingimos as metas sugeridas pelo Gaise Report College (ALIAGA et al., 2010). Além 

disso, o trabalho colaborativo entre estudantes e docentes oportunizou a realização de projetos 

de modo participativo, criativo e responsável. Os envolvidos tiveram oportunidade para 

identificar problemas ambientais em sua comunidade, formular questões, utilizar 

conhecimentos ambientais, estatísticos e de outras áreas. O ambiente de trabalho com projetos 
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foi permeado pelo diálogo, com foco na participação de todos para entender e propor soluções 

aos problemas enfrentados. 

Os projetos ofereceram oportunidade dos acadêmicos e docentes interagir, mobilizar 

diferentes conhecimentos, apontar diversas maneiras de execução dos mesmos. Consideramos 

que foi oportunizado um cenário de investigação crítico conforme proposto por Skovsmose 

(2011) que favoreceu: o compromisso dos estudantes em participar no controle do processo 

educacional; a criticidade de conhecimentos; diálogos a partir de problemas sociais; reflexão 

sobre problemas externos ao universo educacional. 

Novas investigações que mobilizem a Modelagem Estatística apoiados na Educação 

Estatística Crítica são necessários, especialmente os que engajem estudantes de graduação a 

partir de projetos temáticos de interesse desses sujeitos para que participem de um ambiente 

de aprendizagem em que a Estatística contribua para uma formação crítica.  
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Resumo: 

Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar que concepção acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Matemática expressam quanto ao uso de materiais concretos no processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática. Esse estudo é decorrente de uma monografia que está sendo desenvolvida no curso de Licenciatura 

em Matemática na Universidade Federal de Rondônia (UNIR) do Campus de Ji-Paraná. Metodologicamente a 

pesquisa é de abordagem qualitativa. Para obtenção dos dados será aplicado um questionário, contendo questões 

fechadas e abertas, e será realizada uma entrevista. Participarão da pesquisa acadêmicos dos últimos períodos do 

curso de Licenciatura em Matemática da UNIR. A interpretação e análise dos dados ocorrerão por meio de eixos 

temáticos, que serão definidos posteriormente, a partir da fundamentação teórica e da organização e seleção dos 

dados. Por se tratar de uma pesquisa em andamento, neste artigo foram apresentados aspectos que dizem respeito 

a fundamentação teórica do estudo. Dentre os quais, à luz da literatura de formação de professores, destaca-se a 

necessidade, que seja oportunizado na formação inicial do professor de Matemática diferentes formas de como 

ensinar. Sendo que tais experiências oportunizem conhecimentos teóricos e práticos de diferentes recursos e 

estratégias metodológicas, como o uso de materiais concretos, para que o futuro professor tenha conhecimento 

de como ensinar Matemática de forma diferenciada na Educação Básica. 

Palavras-chave: Formação Inicial do Professor de Matemática; Ensino-aprendizagem; Materiais Concretos. 

1. Introdução 

No contexto escolar um dos componentes curriculares que os alunos apresentam 

dificuldades na aprendizagem é a Matemática. Sabe-se que vários fatores podem colaborar 

para essa dificuldade, contudo chama-se atenção para a forma em que, geralmente, os 

conteúdos matemáticos são ensinados. Com base nisto, tem havido debates, discussões e 

pesquisas, no cenário nacional e, sobretudo no campo da Educação Matemática, que 

evidenciam a necessidade e a importância de se recorrer a uma diversidade de estratégias, 

recursos e materiais didáticos para ensinar Matemática na Educação Básica. 

No campo da Educação Matemática existem diferentes tipos de estratégias, recursos e 

materiais didáticos que podem ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática, em que dentre os quais me chamou a atenção os materiais concretos, assim como 

suas contribuições e potencialidades no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 

mailto:silvilene-vital@hotmail.com
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Nesse sentido, ressalta-se que na formação inicial é importante propiciar ao futuro 

professor de Matemática uma variedade de conhecimentos necessários ao exercício da 

profissão docente. Dentre eles destaca-se os conhecimentos de como ensinar os conteúdos 

matemáticos. Implicando, desse modo, na necessidade de conhecer e saber utilizar diferentes 

estratégias didáticas e materiais concretos. 

Desse modo, o presente estudo, que se trata de um trabalho de conclusão de curso que 

está em andamento, busca se compreender sobre como tem sido abordado o uso de materiais 

concretos na formação inicial do futuro professor de Matemática. Considera-se que na 

formação inicial é importante propiciar ao futuro professor de Matemática uma variedade de 

conhecimentos necessários ao exercício da profissão docente. 

Tal aspecto, que visa a importância de ter vários conhecimentos para o exercício da 

futura profissão, contribuiu para algumas reflexões, fazendo surgir alguns questionamentos: 

Em que medida tem sido propiciado aos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática 

estratégias diferenciadas de como ensinar Matemática? Que estratégias os licenciandos tem 

aprendido neste contexto formativo? O que eles sabem a respeito dessas estratégias? As 

estratégias didáticas metodológicas, materiais concretos e recursos têm sido abordados 

somente nos componentes curriculares da licenciatura ou em outros espaços da universidade? 

Os futuros professores têm construído um repertório na licenciatura de como ensinar, sabendo 

recorrer a diferentes estratégias didáticas, materiais concretos entre outros recursos? 

Assim, todos esses questionamentos fazem refletir se os futuros professores de 

Matemática estão sendo efetivamente preparados para ensinar Matemática, por meio de 

diferentes formas, para os distintos níveis de ensino, bem como atender as diferentes 

demandas e especificidades de estudantes da Educação Básica. Contudo, nessa pesquisa, 

pretende-se investigar, dentre a variedade de formas de como ensinar que devem ser 

oportunizadas na formação inicial, somente sobre os materiais concretos. Desse modo, tem-se 

a seguinte questão norteadora: Que concepção revelam acadêmicos do curso de Licenciatura 

em Matemática quanto o uso de materiais concretos no processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática? 

Portanto a pesquisa tem como objetivo geral analisar que concepção acadêmicos do 

curso de Licenciatura em Matemática expressam quanto ao uso de materiais concretos no 

processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 
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Como objetivos específicos estabeleceu-se: Identificar em pesquisas nacionais alguns 

dos principais materiais concretos utilizados no processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática, bem como o conteúdo matemático abordado e o público destinado; Verificar em 

que contexto da universidade (disciplinas do curso, PIBID, minicurso, projeto de extensão, 

Semana de Matemática entre outros) os acadêmicos tiveram contato com materiais concretos; 

Averiguar quais os materiais concretos e os conteúdos matemáticos que foram abordados em 

atividades no contexto acadêmico; Identificar o que os licenciandos dizem conhecer sobre os 

materiais concretos e suas contribuições e potencialidades no processo de ensino-

aprendizagem da Matemática. 

2. Metodologia 

Metodologicamente a abordagem do estudo é qualitativa. Bogdan e Biklen (1982, 

apud LUDKE; ANDRÉ, 2013, p. 14) destacam que a pesquisa qualitativa “envolve a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar as perspectivas 

dos participantes”. 

O contexto escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa foi o curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) Campus de Ji-

Paraná, e terá como sujeitos acadêmicos dos períodos finais do curso de Licenciatura em 

Matemática. 

Para a produção dos dados na pesquisa de campo serão utilizados o questionário e a 

entrevista. Assim, de acordo com Gil (2008, p. 121), o questionário pode ser considerado 

como uma “técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 

submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, 

sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente 

ou passado etc.”. 

O questionário, com questões fechadas e abertas, será aplicado para acadêmicos com a 

finalidade de obter informações visando a caracterização dos participantes e conhecer se os 

acadêmicos tiveram alguma experiência com material concreto no contexto acadêmico, se sim 

com qual material e em que momento isso ocorreu na universidade (disciplinas do curso, 

PIBID, minicurso, projeto de extensão, Semana de Matemática entre outros) e ainda que 



 

 

 

A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática 
 

Ji-Paraná – RO, 22 a 24 de novembro de 2016 
 

ANAIS 

 

146 XVI Semana de Matemática – XVI SEMAT 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

 

 

conteúdo matemático foi abordado. Com o questionário também será possível identificar 

alguns elementos a respeito da compreensão que os acadêmicos têm sobre o material 

concreto, assim como suas contribuições no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 

No que diz respeito à entrevista, segundo Gil (2008, p. 109) pode ser definida “como a 

técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com 

o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação”. Além do mais, o autor 

destaca que “a entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais especificamente, é 

uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 

apresenta como fonte de informação”. 

A realização da entrevista, ocorrerá somente com alguns acadêmicos, cuja quantidade 

será definida posteriormente, e objetiva aprofundar alguns aspectos levantados inicialmente 

no questionário, em especial sobre a compreensão do material concreto e a sua utilização no 

processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 

A interpretação e análise dos dados ocorrerão por meio de eixos temáticos, que serão 

definidos posteriormente, a partir da fundamentação teórica e da organização e seleção dos 

dados. Nesse sentido cabe destacar, que de acordo com Gil (2008, p. 155), a interpretação 

“tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua 

ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos”. Por sua vez, a “análise tem como 

objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que possibilitem o fornecimento de 

respostas ao problema proposto para a investigação”. 

Na presente pesquisa de monografia, que está em andamento, concluiu-se a parte da 

fundamentação teórica e, atualmente, se encontra na fase de preparação para ir a campo 

aplicar o primeiro instrumento, no caso o questionário. Desse modo, optou-se por apresentar 

neste artigo alguns aspectos da discussão teórica. 

3. A formação inicial do professor de Matemática 

Na formação inicial são abordados, por diferentes autores, uma variedade de 

conhecimentos e competências necessários ao exercício da profissão docente.  

Desse modo, Vasconcelos (2012) destaca que os cursos de licenciaturas deveriam se 

preocupar com alguns aspectos para alcançarem seus objetivos. O primeiro aspecto ressaltado 
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é o da competência técnica, ou seja, é “o conhecimento, em profundidade, do campo da área 

específica com a qual se vai trabalhar” (p. 23). Evidenciando que a todo professor, é de suma 

importância que se tenha o domínio dos conteúdos com os quais irá trabalhar, e que a 

formação inicial deve proporcionar que esta base possa ser construída, e que a mesma requer 

uma constante atualização durante a vida profissional.  

O segundo aspecto diz respeito à competência pedagógica, “o desempenho 

comprometido da função docente e o domínio adequado de técnicas que facilitem o processo 

de aprendizagem de cada aluno. Não basta saber. É preciso saber transmitir. É necessário 

despertar, acompanhar, formar” (p. 23). O terceiro aspecto mencionado, a competência 

científica, remete-nos a capacidade do professor de gerar conhecimentos científicos, pois 

durante o exercício de sua profissão produzirá novas metodologias e estratégias didáticas e, 

portanto tem que ser capaz de expor estas experiências para que outros possam ter acesso a 

elas. O derradeiro aspecto refere-se à competência ético-política, deixando claro o 

“comprometimento com o ato de educar, formando o indivíduo para o adequado exercício 

ético da futura profissão e para o exercício igualmente ético da cidadania” (VASCONCELOS, 

2012, p. 24). 

Nesta perspectiva, a formação inicial do professor deve proporcionar momentos para 

que estes futuros profissionais adquiram estas competências. Ao tratar sobre a formação 

inicial do professor de Matemática, Santos et al. (2005) também salientam que este futuro 

profissional necessita em sua prática docente de diferentes tipos de conhecimentos. Estes 

conhecimentos são destacados como: 

Conhecimento relativo à natureza da matemática; conhecimento relativo aos 

conteúdos matemáticos; conhecimento relativo aos objetivos curriculares; 

conhecimento relativo à forma de apresentar as ideias de modo a que sejam 

aprendidas pelos alunos; conhecimento relativo à forma como os alunos 

compreendem e aprendem os conteúdos matemáticos; conhecimento relativo à 

gestão da sala de aula (SANTOS et al., 2005, p. 11). 

Quanto aos conhecimentos relativos aos conteúdos matemáticos e à natureza da 

matemática, Santos et al. (2005, p. 11) destacam que é importante para que o professor possa 

“sentir-se à vontade quando a ensina, ser capaz de relacionar ideias particulares ou 

procedimentos dentro da matemática, de conversar sobre a matemática e de explicitar os 

juízos feitos e os significados e razões para certas relações e procedimentos”. No que se refere 

ao conhecimento relativo aos objetivos curriculares e à forma de apresentar as ideias para os 

alunos, os autores afirmam que o professor deve ter: 
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[...] um conhecimento profundo de todo o currículo matemático elementar para que 

possa decidir o que trabalhar e estar preparado para aproveitar sempre uma 

oportunidade para rever e relacionar conceitos cruciais que os alunos estudaram 

anteriormente, saber o que os alunos vão aprender a seguir, e aproveitar as 

oportunidades para estabelecer as bases para essa aprendizagem (SANTOS et al., 

2005, p. 11). 

Quanto o conhecimento relativo à forma como os alunos compreendem e aprendem os 

conteúdos matemáticos, Santos et al. (2005, p. 11) afirmam, “que passa por perceber que os 

alunos podem aprender matemática com compreensão, desde que envolvidos em tarefas 

adequadas e num contexto de sala de aula em que as interações professor/aluno e aluno/aluno 

sejam valorizadas”. Por derradeiro, tem-se o conhecimento relativo à gestão da sala de aula, 

em que mostra que: 

a forma como o professor gere a sua sala de aula está intimamente ligada à forma 

como encara a aprendizagem, onde a  natureza das tarefas tem um papel importante, 

mas não menos importante é a forma como ele organiza a aprendizagem e os papéis 

que reserva a si próprio e aos alunos. Um ambiente de aprendizagem estimulante 

passa por conseguir o envolvimento dos alunos nas tarefas propostas (SANTOS et 

al., 2005, p. 11). 

Para que os conhecimentos mencionados sejam oportunizados, considera-se 

importante de que seja propiciado ao futuro professor de Matemática diferentes experiências 

formativas. Na tessitura do texto, foi abordado sobre alguns conhecimentos e competências 

como necessários a atuação profissional do professor. Embora, alguns autores não abordam 

especificamente a construção na formação inicial, entende-se que se faz necessário que sejam 

oportunizados ao menos um repertório mínimo desses diferentes conhecimentos e 

competências. 

Nesta pesquisa se tem como foco uma das formas de ensinar Matemática que diz 

respeito ao fato de recorrer ao uso de materiais concretos. Cabendo destacar que no campo da 

Educação Matemática há várias estratégias metodológicas que podem ser trabalhadas no 

processo de ensino-aprendizagem da Matemática, tais como: modelagem matemática, história 

da matemática, jogos educacionais, resolução de problemas, diferentes tecnologias entre 

outras possibilidades. Evidenciando, portanto a necessidade de que na formação inicial do 

professor de Matemática sejam propiciados conhecimentos teóricos e práticos dessas 

diferentes estratégias, para que o futuro professor tenha um repertório de como ensinar. 

4. Materiais concretos no ensino-aprendizagem da Matemática 

Nos últimos séculos, pesquisadores e educadores destacaram o uso de apoio visual ou 
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do visual-tátil para facilitar e potencializar a aprendizagem (LORENZATO, 2009). Dentre os 

pesquisadores e educadores, foram mencionados alguns em diferentes momentos históricos. 

[...] por volta de 1650, Comenius escreveu que o ensino deveria dar-se do concreto 

para o abstrato, justificando que o conhecimento começa pelos sentidos e que só 

aprende fazendo. [...]. Cerca de cem anos depois, Rousseau recomendou a 

experiência direta sobre os objetos, visando à aprendizagem. Pestalozzi e Froebel, 

por volta de 1800, também reconheceram que o ensino deveria começar pelo 

concreto. [...]. Pelos idos de 1900, Dewey confirmava o pensamento de Comenius, 

ressaltando a importância da experiência direta como fator básico para a construção 

do conhecimento [...] (LORENZATO, 2009, p. 3). 

Assim, verifica-se o reconhecimento de pesquisadores e educadores em oportunizar, 

para facilitar a aprendizagem, um ensino que propicie o uso de diferentes sentidos, em 

especial a visão e o tato dos alunos, em que se considera que podem ser trabalhados, tais 

sentidos, por meio de diversos materiais didáticos. Atualmente, existem diversos “materiais 

manipuláveis também denominados de materiais concretos” (PASSOS, 2009, p. 78) que 

podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da Matemática.  

Cavalcanti et al. (2007 p. 3) elucidam que os materiais concretos podem ser 

denominados de materiais concretos estruturados e não-estruturados. Assim, os materiais 

concretos estruturados “representam um conjunto de objetos construídos para auxiliarem a 

representação de ideias matemáticas. Como exemplo: Material Dourado, Blocos Lógicos, 

Tangrans entre outros”. Por sua vez, os materiais concretos não-estruturados tratam de  

“objetos comuns do cotidiano [são] utilizados pelo professor na prática de sala de aula, 

exemplificados por grãos de feijão, palitos de picolé, folha de papel, lápis, cordão, bolas de 

gudes, dados, baralho entre outros”. 

Nesta perspectiva, o professor pode utilizar os materiais concretos, tanto estruturados 

como não-estruturados, como auxílio em suas aulas para poder explorar o aspecto sensorial do 

aluno, proporcionado a apropriação do saber matemático. 

Para Lorenzato (2009, p. 22) é impossível qualquer pessoa caracterizar algo que ela 

não viu, logo, o mesmo ocorre no processo de ensino-aprendizagem, “para se chegar no 

abstrato, é preciso partir do concreto”. Desse modo, para o autor, o aluno precisa de algo para 

sentir e tocar para construir, com a ajuda do professor, o lado abstrato do conceito 

matemático, é necessário usar os sentidos, sendo que nesse contexto, o professor dispõe de 

diversos materiais para auxiliá-lo nesta construção do saber matemático. 

Por sua vez, é importante destacar que, conforme Passos (2009, p. 77), “geralmente, a 
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expectativa da utilização de materiais manipuláveis por parte de professores que atuam no 

Ensino Fundamental está na esperança de que as dificuldades de ensino possam ser 

amenizadas pelo suporte da materialidade”. Isso mostra, “por parte de muitos professores, 

uma compreensão restrita desse método, por entenderem que a simples manipulação de 

objetos levaria à compreensão”, e esse aspecto é evidenciado por estudos que “mostraram a 

existência de estreita relação entre a experimentação e a reflexão”. Desse modo, os “materiais 

devem servir como mediadores para facilitar a relação professor/aluno/conhecimento no 

momento em que um saber está sendo construído” (PASSOS, 2009, p. 78). 

Cabe destacar ainda que, de acordo com Fiorentini e Miorim (1990, p. 2), “por trás de 

cada material se esconde uma visão de educação, de matemática, de homem e de mundo; ou 

seja, existe, subjacente ao material uma proposta pedagógica que o justifica”. Isso mostra que 

o professor com auxílio destes materiais pode apresentar diferentes propostas de trabalho e 

também pode utilizá-los em momentos diversos durante o processo ensino-aprendizagem. 

Em virtude disso, se faz necessário que além de saber como utilizar é importante que o 

professor saiba o porquê e para que ele precisa utilizar o material no processo de ensino-

aprendizagem da Matemática. Na perspectiva de Lorenzato (2009), o professor quando for 

escolher o material concreto para sua aula, deve se fazer alguns questionamentos, tais como 

qual o melhor material para apresentar um conteúdo, ou qual material para facilitar a 

redescoberta, ou para atrair os alunos, pois “são as respostas a essas perguntas que facilitarão 

a escolha do MD (material didático) mais conveniente à aula” (2009, p. 18). Portanto, é de 

suma importância que o professor conheça o aspecto pedagógico do material, quais os 

conteúdos que podem ser trabalhados com este material, qual a melhor metodologia para 

apresentar este material ao aluno, para que não seja apenas algo para divertir os alunos em 

uma aula, mas que contribua efetivamente para a aprendizagem. 

Outra questão relevante é saber qual a importância de se trabalhar com estes materiais 

em sala de aula, qual a necessidade desta estratégia didática. Para Santos et al. (2013, p. 12) 

são importantes porque “despertam a curiosidade, estimulam o aluno a fazer questionamentos, 

a descobrir diferenças e semelhanças, a criar hipóteses e a chegar às próprias soluções, enfim 

a se aventurar pelo mundo da matemática de maneira leve e divertida”. 

Bezerra (1962), citado por Januario (2008, p. 37), explicita quatro funções que 

justificam a importância dos materiais concretos na aula de Matemática. A primeira função é 
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a motivadora, já que “os materiais despertam o desejo no educando de trabalhar essa ciência 

que, possivelmente, foi apresentada de forma estática, pronta e fechada”; a segunda função 

diz respeito ao fato de que os materiais podem auxiliar na apresentação do conteúdo, visto que 

“o professor, ao introduzir um novo conteúdo, poderá recorrer a esses recursos para facilitar 

as explicações e mediar a passagem do concreto ao abstrato”; a terceira função é a fixadora, 

porque os materiais podem ser usados para  “reforçar o estudo de conteúdos já trabalhados ou 

que está sendo proposto no momento”; a quarta e última função é a verificadora, sendo assim 

o professor pode utilizar os materiais para analisar o que os alunos aprenderam e, também “os 

alunos podem encontrar respostas e justificativas para alguns porquês matemáticos ou a 

origem de alguns procedimentos (fórmulas, algoritmos)”. Cavalcanti et al. (2007, p. 4-5) 

elucidam sobre algumas das contribuições do uso de materiais concretos, a saber: 

Participação ativa do aluno na construção do seu próprio conhecimento; momentos 

de exploração do material; motivação para concretização da aprendizagem; 

aquisição de uma maior confiança em expressar e elaborar argumentos pertinentes à 

ação; favorece a capacidade de raciocinar e justificar seus pensamentos para solução 

de problemas; geração de reflexões acerca das noções matemáticas; 

desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas. 

Com isso, verifica-se que o uso de materiais concretos no processo de ensino da 

Matemática pode contribuir de forma significativa para a aprendizagem dos alunos, sendo que 

a utilização desses materiais pelo professor pode ser orientada por distintas finalidades 

pedagógica no contexto das aulas de Matemática. 

5. Considerações finais (ou preliminares) e/ou conclusões 

Durante a formação inicial do professor de Matemática, deve-se proporcionar ao 

futuro professor um repertório de conhecimentos, dentre outros aspectos, de como ensinar 

Matemática na Educação Básica. Para isso é de suma importância proporcionar ao acadêmico, 

experiências com vários recursos e estratégias metodológicas de como ensinar os conteúdos 

matemáticos de modo que os alunos possam compreender. 

Neste sentido, os materiais concretos se constituem em uma importante estratégia para 

auxiliar o professor neste processo, pois além de atrair a atenção dos alunos durante as aulas, 

pode desmistificar o fato de que a Matemática se constitui em uma disciplina para 

aprendizagem de poucos. Sabe-se que há uma diversidade de materiais concretos, dentre quais 

destaca-se: material dourado, tangram, material cuisenaire, geoplano, ábaco entre outros. Com 

a utilização desses materiais, pode-se abordar de forma diferenciada alguns conteúdos 
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matemáticos, sobretudo os que estão preconizados no currículo do Ensino Fundamental. 

Geralmente, alguns desses materiais estão disponíveis nas escolas. Assim, é 

importante que o professor de Matemática saiba como utilizar, que conteúdos podem ser 

trabalhados e em especial porque é importante utilizá-los no processo de ensino-aprendizagem 

da Matemática. 

Assim, considera-se que os aspectos relacionados a como ensinar matemática, dentre 

os quais destaca-se a utilização de materiais concretos, podem ser oportunizados, como ponto 

de partida, na formação inicial do professor de Matemática. Desse modo, ressalta-se a 

importância de proporcionar momentos para que estes futuros professores vivenciem 

experiências práticas, embasadas com uma discussão teórica, sobre o uso de materiais 

concretos no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 
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Resumo: 

Esse artigo apresenta resultados obtidos em pesquisa que culminou em nosso Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) que teve como objetivo investigar as concepções sobre Educação Matemática dos acadêmicos do Curso 

de Licenciatura em Matemática da UNIR Campus de Ji-Paraná, tendo como questão cerne de pesquisa: Quais 

são as concepções de Educação Matemática circundante entre os acadêmicos do Curso de Licenciatura em 

Matemática da UNIR em Ji-Paraná? Metodologicamente foi construído sob a abordagem qualitativa, tendo como 

sujeitos 53 acadêmicos que responderam a um questionário elaborado com questões abertas. A fundamentação 

teórica foi elaborada tendo como os principais aportes: GIL (2008); D’AMBROSIO (2013); VALENTE (2005, 

2013, 2014) e PONTE (2008). Para a organização, apresentação, interpretação e análise dos dados, utilizamos do 

método interpretativo. Dentre os principais resultados, verificamos que o Curso exerceu forte influência na 

construção da concepção destes acadêmicos. Fazemos esta inferência, uma vez que, ao tomarmos como 

referência um grupo de acadêmicos do segundo período e outro grupo distinto do oitavo período percebemos 

aumento significativo na apropriação deste conhecimento. Foi possível verificar ainda que assim como não há 

um consenso entre os pesquisadores da área acerca de uma única definição para Educação Matemática, também 

não fora possível obter este consenso entre os acadêmicos. Por fim, esperamos que o resultado desta pesquisa 

possam contribuir com o conhecimento do campo da Educação Matemática. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Pesquisa em Educação Matemática; Formação inicial de professores de 

Matemática. 

1. Introdução 

Enquanto acadêmicos, no decorrer do curso de Licenciatura, estudamos as disciplinas 

a exemplo de Psicologia da Educação, Prática do Ensino Fundamental, Didática Geral, 

História da Matemática e Iniciação à Modelagem Matemática, que nos propiciaram conhecer 

um pouco mais sobre Educação Matemática e tendências de pesquisas nessa área, embora não 

seja o foco destas áreas de conhecimento conceituar Educação Matemática. A atuação no 

Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) oportunizou em algumas 

atividades participar de discussões que se relacionavam com a Educação Matemática, 

motivando-nos a buscar melhor apropriação e conhecimento do tema. 

Para conhecer sobre esta temática, iniciamos nossas leituras, entretanto, as dúvidas 

cresciam com elas, a exemplo: A Educação Matemática está presente apenas nas disciplinas 
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ditas pedagógicas? Elas permeiam também as disciplinas de formação específica, tais como, 

Matemática I, II e III, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo Numérico entre outros? 

Há pesquisadores que nos apontam alguns indicativos a exemplo de Lins (2005, p. 118): 

Por mais que se afirme que um curso de Cálculo Diferencial e Integral, por exemplo, 

é apenas um curso de conteúdo matemático, não se pode negar que este curso 

oferece para os alunos – como acontece em qualquer outro curso – um certo modelo 

de aula, um modelo de como ensinar Matemática – incluindo-se ai as razões para se 

ensinar Matemática (a um professor). Isto independe de serem aulas expositivas ou 

de outro tipo: o futuro professor tem à sua frente um profissional que é, naquela 

situação, um professor, que é o que ele está se preparando para ser. 

Desse modo, inquietações como essas nos levaram à realização da presente pesquisa, 

que se justificou também saber que a produção existente em relação à Educação Matemática, 

ainda é pouco difundida, e considerando ainda que: “No Brasil a Educação Matemática tem 

seu espaço conquistado e reconhecido como um campo profissional e de pesquisa” (LEITE; 

RIBEIRO, 2013, p. 5), então, faz-se necessário que localmente haja investigações que se 

aprofundem nessa temática. 

Com base nas nossas incertezas, chegamos a presente pesquisa, que foi desenvolvida 

buscando responder ao seguinte questionamento: Quais são as concepções de Educação 

Matemática circundante entre os acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática 

da UNIR em Ji-Paraná? 

Os dados da pesquisa foram produzidos por meio da aplicação de questionário nos 

meses de março e abril de 2016. Os sujeitos da pesquisa foram acadêmicos das turmas do 

segundo, quarto, sexto e oitavo períodos. 

2. Percurso histórico e consolidação da Educação Matemática 

Para melhor validar uma pesquisa é necessário que ela se fundamente 

metodologicamente e teoricamente em vários autores, pois nenhuma ciência é construída no 

isolamento, haja vista que: “Toda ciência, tomada isoladamente, não significa senão um 

fragmento do universal movimento rumo ao conhecimento” (BLOCH, 2001, p. 50), deixando 

a desejar o conhecimento do todo. 

Para melhor apropriação concernente a Educação Matemática organizamos nossa 

pesquisa em três tempos históricos distintos: “Os primeiros indícios da Educação Matemática 

no contexto mundial” no qual abordamos aspectos que nos levam à compreensão da trajetória 
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histórica da Educação Matemática em nível global; em seguida, para se compreender esses 

reflexos em nível local construímos o texto intitulado: “Os primeiros indícios da Educação 

Matemática no Brasil”; por fim, na terceira parte escrita, com o título “Os diferentes modos de 

compreensão da Educação Matemática” apresentamos algumas definições de Educação 

Matemática à luz de diferentes pesquisadores. 

2.1. Os primeiros indícios da Educação Matemática no contexto mundial 

De acordo com o professor Ubiratan D’Ambrosio foi no princípio do século XX, no 

ano de 1908, em Roma, na Itália que veio à surgir os primeiros vestígios da Educação 

Matemática, época em que estava em destaque a tentativa de renovação internacional da 

Matemática, uma vez que “pela primeira vez, matemáticos importam-se com questões ligadas 

ao ensino, num congresso internacional” (VALENTE, 2005, p. 4). 

Essa tentativa de renovação internacional era encabeçada pelo matemático Felix 

Klein10. Então, depois de criada uma comissão que tinha como objetivo desenvolver um 

estudo sobre o ensino secundário da Matemática em vários países, entre os quais estava o 

Brasil, que era representado nas reuniões internacionais pelo então diretor do Colégio Pedro II 

no Rio de Janeiro. A constituição deste grupo assinala a existência de um primeiro 

movimento internacional para a modernização do ensino, o chamado Movimento Matemática 

Moderna (MMM). 

Os propósitos desse movimento renovação internacional eram: planejar para que os 

conteúdos matemáticos fossem dispostos em uma única disciplina, colocar em foco as 

aplicações práticas da Matemática e inserir nas escolas de nível secundário o ensino do 

cálculo diferencial e integral (GOMES, 2012). 

Levando em consideração todos os outros movimentos de tentativa de renovação do 

ensino, o Movimento da Matemática Moderna (MMM) foi o que se tornou mais conhecido 

dentre os demais (SOARES, 2005). Paralelamente a este movimento as pesquisas em 

Educação Matemática ganharam espaço no cenário internacional e se fortaleceu no Brasil. 

2.2. Os primeiros indícios da Educação Matemática no Brasil 

                                                 
10 Felix Christian Klein, nasceu em Dusseldorf / Alemanha em 1849, matemático liderou o “Primeiro 

Movimento Internacional para a Modernização do Ensino da Matemática” iniciado na Alemanha no final do 

século XIX. 
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Na sua trajetória, alguns elementos foram fundamentais para o surgimento e 

consequentemente a consolidação da Educação Matemática no Brasil, dentre eles destacamos: 

O Movimento Escolanovista desencadeado a partir da década de 1920, o 

movimento da Matemática Moderna dos anos 60, a realização de Congressos 

Brasileiros de Ensino de Matemática nas décadas de 50 e 60, o trabalho de 

eminentes matemáticos como Euclides Roxo, Malba Tahan, Osvaldo Sangiorgi, 

que mesmo não se caracterizando como pesquisa, contribuiu para a emergência do 

novo campo de estudos, que a partir dos anos 60 foi avançando com a formação de 

Grupos de Estudos como o GEEM e o GRUEMA em São Paulo, o GEMPA em 

Porto Alegre, o GEMEC na Guanabara (grifo nosso) (VALENTE, 2014, p. 20). 

O Movimento Escolanovista, surgiu no trazendo algumas transformações no cenário 

econômico, político e social do país. 

Na essência da ampliação do pensamento liberal no Brasil, propagou-se o ideário 

escolanovista. O escolanovismo acredita que a educação é o exclusivo elemento 

verdadeiramente eficaz para a construção de uma sociedade democrática, que leva 

em consideração as diversidades, respeitando a individualidade do sujeito, aptos a 

refletir sobre a sociedade e capaz de inserir-se nessa sociedade Então de acordo com 

alguns educadores, a educação escolarizada deveria ser sustentada no indivíduo 

integrado à democracia, o cidadão atuante e democrático (CASTRO, 2005, s/p). 

Por meio do movimento Escolanovista surgiram os primeiros educadores matemáticos 

a exemplo de Euclides Roxo e Júlio Cezar de Mello e Souza (Malba Tahan), que além de se 

preocuparem com os aspectos voltados ao ensino-aprendizagem dos educandos, visavam uma 

nova didática de ensino e davam mais foco em resumir os conteúdos matemáticos expressos 

nos livros (FIORENTINI; LORENZATO, 2007). 

Destacamos ainda que o surgimento da Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM), na década de 1980, também foi um dos fatores contribuintes para a consolidação da 

Educação Matemática enquanto campo de pesquisa no Brasil. 

2.3. Os diferentes modos de compreensão da Educação Matemática 

Apesar do termo Educação Matemática ser bem comum no Brasil, em geral, acabamos 

por compreendê-la como a associação de Educação com a Matemática. Para melhor 

apropriação vamos analisar o que dizem alguns teóricos sobre esta temática. 

Valente (2013) em um de seus trabalhos faz a distinção dos termos “Educação 

Matemática” de “educação matemática”. A primeira expressão, segundo o autor, se refere ao 

campo de pesquisa, na qual busca-se investigar sobre o ensino-aprendizagem da Matemática, 

já a segunda expressão “remete aos processos de ensino e aprendizagem da Matemática desde 

tempos imemoriais, constituindo-se, assim, em tema de pesquisa dos estudos relativos da 
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Educação Matemática” (VALENTE, 2013, p. 24). 

De início, o autor explica a diferença entre “Educação Matemática” com as iniciais em 

letra maiúscula com a de iniciais em letra minúscula, destacando que as palavras são as 

mesmas, porém possuem sentidos distintos. Com isso, interpretamos que o mesmo concebe 

Educação Matemática como um campo de pesquisa que objetiva-se investigar os processos de 

ensino-aprendizagem relacionados ao conteúdo de matemática. 

Ponte (2008, p. 1), fazendo referência também à Educação Matemática, envolve-nos 

em três pontos: 

O significado da expressão “Educação Matemática” varia com o contexto onde é 

usada. Por um lado, a Educação Matemática constitui um campo de práticas sociais, 

cujo núcleo são as práticas de ensino e de aprendizagem de professores e alunos, 

mas que inclui igualmente outras vertentes como as práticas de apoio à 

aprendizagem extraescolar e a produção de materiais didáticos. Por outro lado, a 

Educação Matemática constitui um campo de investigação acadêmica, onde se 

produz novo conhecimento sobre o que se passa no campo anterior. E, por outro 

lado ainda, é um campo de formação, onde se transmite esse conhecimento a novas 

gerações de professores e de investigadores e também aos professores em serviço. 

A definição trazida por Ponte (2008) coincide parcialmente com a definição enunciada 

por Valente (2013), quando afirma que a Educação Matemática pode ser compreendida como 

um campo que investiga os processos de ensino-aprendizagem. No entanto, Ponte (2008) 

acrescenta que a Educação Matemática pode ainda ser concebida como um campo de 

formação de novos educadores. 

Evidenciamos que “a Educação Matemática não é apenas um campo profissional, mas 

também uma área de conhecimento. Ou seja, a Educação Matemática é tanto uma área da 

pesquisa teórica quanto uma área de atuação prática, além de ser, ao mesmo tempo, ciência, 

arte e prática social” (FIORENTINI; LORENZATO, 2007, p. 12), passando pela prática 

docente no processo de ensinar e aprender Matemática e por pesquisas com o intuito de 

refletir essas práticas. 

Esta última definição vai ao encontro com a definição de Ponte (2008) fazendo 

praticamente um resumo da caracterização desse autor. Salientamos que não foi este o 

ocorrido, que não era proposta dos autores sintetizar tais definições, haja vista que, a 

declaração de Fiorentini e Lorenzato (2007) veio antes da definição dos outros dois citados 

autores anteriormente. 
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Há ainda a visão que “a Educação Matemática, mais que um ensino de Matemática no 

espaço da escola, caracteriza-se como processo imerso na totalidade concreta e se desenvolve 

a partir de pensamentos matemáticos” (SILVA, 2007, p. 2). 

Percebe-se então, que há uma pluralidade na forma de entender o referido campo, pois 

os autores mesmo tratando de uma única temática trazem aspectos diferentes. Não havendo 

um consenso na definição sobre o que é Educação Matemática, Souza (2015) infere que esta 

dificuldade em estabelecer uma anuência na definição pode estar relacionada às origens da 

Educação Matemática, haja vista que há autores que entendem que a Educação Matemática é 

uma subárea da Matemática, há ainda aqueles que veem a Educação Matemática como uma 

ligação da Matemática com a Educação e por fim, há os autores que defendem a ligação 

dessas duas áreas com outras ciências que contribuíram para o surgimento da Educação 

Matemática. 

Após analisarmos algumas definições percebemos que não há única definição, porém, 

é notório que convergem para uma mesma linha de pensamento, no qual a Educação 

Matemática está sempre relacionada a processos de ensino e de aprendizagem da Matemática. 

3. Metodologia utilizada na pesquisa 

Para o desenvolvimento da investigação tomamos por opção metodológica a pesquisa 

qualitativa haja vista que “entre as suas potencialidades, possibilita ao investigador a busca da 

explicação aprofundada e da compreensão de fenômenos complexos, como os que fazem 

parte do contexto educacional” (RIBEIRO, 2007, p. 132). 

Evidenciamos que, esta escolha se deu por configurar-se como a melhor opção para o 

TCC, uma vez que, estávamos interessados em conhecer o processo de maturidade que o 

discente foi se apropriando no decorrer do curso. 

Nossos sujeitos da pesquisa se constituíram por grupos de acadêmicos do segundo, 

quarto, sexto e oitavo períodos do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR Campus Ji-

Paraná 2016/1. 

Assim, chegamos a um número de 53 acadêmicos que responderam ao questionário de 

pesquisa, sendo 21 do segundo período, doze do quarto, dezesseis do sexto e quatro do oitavo 

período. Dessa totalidade, 34 são do sexo feminino e dezenove do sexo masculino, porém 
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para análise de dados tratamos todos os questionários no gênero masculino se reportando 

sempre ao “acadêmico”. 

A escolha pelo questionário, se deu em função de ser caracterizado “como a técnica de 

investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o 

propósito de obter informações” (GIL, 2008, p. 121). Concebemos assim como Gil (2008) 

que o questionário é o melhor processo de coleta de dados, pois o sujeito responde às 

perguntas de forma escrita, ficando assim teoricamente mais à vontade. 

Entendemos que o questionário é vantajoso quando comparado a entrevista, devido a 

sua versatilidade e preservação do anonimato, passando ao indivíduo questionado maior 

liberdade em expor suas opiniões, é portanto, uma ferramenta de coleta de dados que favorece 

aos acadêmicos mais tímidos. No entanto, dependendo do questionário o indivíduo pode 

sofrer influências sobre sua resposta, podendo ainda haver uma incapacidade do questionado 

passar as informações necessárias (GRESSLER, 2004). 

Para realização das análises das informações contidas nos questionários fizemos uso 

do método interpretativo, na qual buscamos explicitar as concepções trazidas separando-os de 

acordo com os seguintes eixos ou categorias: Qual momento do curso ouviu falar em 

Educação Matemática; quais os pesquisadores que são mais conhecidos, e o que os 

acadêmicos concebem como sendo Educação Matemática.  

Para Gil (2008, p. 157) essa separação é importante, uma vez que, podemos obter nos 

dados coletados diversas respostas para uma mesma questão. O mesmo salienta que “para que 

essas respostas possam ser adequadamente analisadas, torna-se necessário, portanto, organizá-

las, o que é feito mediante o seu agrupamento em certo número de categorias”, para tanto, 

primeiramente separamos os questionários por período que os acadêmicos estavam cursando, 

em seguida enumeramos todos e listamos em uma tabela, dando subsídio para que 

pudéssemos realizar a análise e construir, responder nossa questão de pesquisa e, por fim, 

tecer nossas considerações finais. 

4. Interpretação e análise de dados 

Não foi possível obter consenso sobre a concepção de Educação Matemática, trazida 

pelos acadêmicos sujeitos de nossa pesquisa. Entretanto, é possível afirmar, com base nas 

análises realizadas, que estas concepções compõem dois grupos:  
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 O primeiro grupo, composto por 25% dos respondentes, concebe que Educação 

Matemática é a Matemática utilizada no dia-a-dia, a exemplo do que mencionou um 

dos acadêmicos: “a Educação Matemática é um ensino em que estimula o aluno a 

pensar na matemática como parte do seu dia-a-dia”. Esta linha de concepção se 

aproxima com a definição trazida por Silva (2007, p. 2) quando afirma “a Educação 

Matemática, mais que um ensino de Matemática no espaço da escola, caracteriza-se 

como processo imerso na totalidade concreta”. Entendemos que para este grupo de 

licenciandos, os saberes permeados pela Educação Matemática, vão além do que foi 

aprendido nos bancos universitários e estão presentes também nos espaços não 

escolarizados, no quotidiano; 

 O segundo grupo composto por 60% dos acadêmicos, expressa que Educação 

Matemática é uma metodologia voltada para o processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática, a exemplo do que afirmaram alguns dos sujeitos: “forma de desenvolver 

melhor a matemática em sala de aula, não sendo vista como uma disciplina difícil” e 

“um ramo da Matemática que busca a estudar as formas de ensinar e aprender a 

disciplina de Matemática”. As concepções deste grupo trazem aspectos que 

convergem para a definição de Ponte (2008, p. 1): “é o campo de práticas sociais, cujo 

núcleo são as práticas de ensino e aprendizagem”. 

Após realizarmos as análises dos questionários, passaremos as nossas considerações 

que serão apresentadas no próximo tópico. 

5. Considerações finais 

Ao término da análise dos questionários, foi possível inferir que a partir da primeira 

que o curso, a medida que avançou, semestre a semestre, oportunizou aos acadêmicos 

oportunidades de conhecer cumulativamente um pouco mais sobre a Educação Matemática. 

Isto é possível inferir pelo fato de, entre os questionários dos acadêmicos do segundo período 

apenas 33,33% afirmaram ter ouvido falar em Educação Matemática, ao passo que os alunos 

do quarto período foram 75%, no sexto período 93,75% e, por fim, chegamos ao oitavo 

período onde obtivemos que todos os acadêmicos têm conhecimentos sobre a Educação 

Matemática. 

Destacamos que, assim como não há consenso entre os pesquisadores do Campo de 
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pesquisa acerca de uma única definição também não foi possível obter consenso sobre a 

concepção de Educação Matemática, trazida pelos acadêmicos sujeitos de nossa pesquisa, 

entretanto é possível afirmar, com base nas análises realizadas, que estas concepções 

compõem dois grupos: 

 1º grupo: nomeamos este grupo de Matemática contextualizada, composto 

por 25% dos acadêmicos, na qual estes concebem a Educação Matemática como a 

matemática utilizada no dia-a-dia. 

Esse grupo recebeu essa nomenclatura pelo fato de estes acadêmicos conceberem a 

Educação Matemática como a matemática utilizada por todos os indivíduos durante a sua 

jornada diária, como relata um dos acadêmicos ao elucidar que “a Educação Matemática é um 

ensino em que estimula o aluno a pensar na matemática como parte do seu dia-a-dia”. 

 2º grupo: nomeado de formas de ensino este grupo é composto por 60% dos 

acadêmicos, na qual estes concebem a Educação Matemática como formas de ensino 

da disciplina de Matemática. 

Já o segundo grupo recebeu tal nome por estes acadêmicos conceberem a Educação 

Matemática como as formas como os professores ensinam a matemática, os diversificados 

métodos que eles utilizam, facilitando assim a aprendizagem do conteúdo, conforme relata um 

dos acadêmicos ao dizer que a Educação Matemática é a “forma de desenvolver melhor a 

matemática em sala de aula, não sendo vista como uma disciplina difícil”. 

Os 15% que restaram são as respostas dos acadêmicos que não se enquadram em 

nenhum destes dois grupos juntamente com as respostas dos que disseram não saber o que é a 

Educação Matemática. 

O que pode explicar tal fato é que durante a primeira indagação quatorze acadêmicos 

do segundo período, afirmaram não ter ouvido falar de Educação Matemática, com esse 

questionamento buscamos saber em qual momento do curso os acadêmicos ouviram falar ou 

participaram de discussões que estavam relacionadas a Educação Matemática, sejam durante 

as aulas, projetos, eventos ou outras atividades realizadas ao longo de sua vida acadêmica, 

para assim, termos a possibilidade começarmos uma análise da influência do curso na 

concepção de Educação Matemática por estes acadêmicos. 

Percebemos que a maior parte deles desconhece o termo Educação Matemática apesar 
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de cursarem o segundo semestre no curso. Entendemos que isto ocorre devido ao fato de estes 

acadêmicos não terem cursado disciplinas que trazem discussões mais voltadas a Educação 

Matemática, algo que começa a ocorrer a partir do terceiro semestre do curso em tela. 
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Resumo: 

O texto aqui apresentado foi organizado a partir de recortes de duas pesquisas de doutorado em educação 

matemática, estas realizadas no período compreendido entre 2011 e 2015. Buscamos investigar as causas da 

solidão do percurso formativo de educadores matemáticos, assim como as potencialidades da formação destes 

em Comunidades de Aprendizagem. Ambos os estudos de doutoramento contaram com coleta de dados a partir 

de entrevistas com educadores matemáticos, sendo que para este estudo, especificamente, foram tomados por 

referência sete relatos: dois de docentes da UNESP – Rio Claro e dois da Educação Básica de Rondônia. 

Também nos apoiamos na fundamentação teórica constituída, principalmente, a partir dos autores: Cochran-

Smith e Lytle (1999), Ferreira (2013) e Fiorentini (2012). Por constatar que as causas da solidão no percurso 

formativo dos educadores docentes surgem a partir da própria organização curricular dos cursos de licenciatura, 

e em defesa de uma formação docente pautada no desenvolvimento de todos os agentes educativos, entendemos 

que a alternativa de investigar e aprender colaborativamente pode potencializar a atuação de quem ensina e de 

quem aprende, a partir das comunidades de aprendizagem. 

Palavras-chave: Educadores Matemáticos. Solidão do Percurso Formativo. Comunidade de Aprendizagem. 

1. Formação de Educadores Matemáticos 

Ao abordar a formação de educadores matemáticos, lembramos que de forma geral os 

cursos voltados à formação docente sofrem de um desprestígio histórico, evidenciado 

explicitamente quando tomamos como ponto de partida o questionamento de Diogo (2015, p. 

51): “Por que é aceita como normal a diferença entre a atenção dispensada à formação prática 

de futuros professores e a formação prática de qualquer outro curso autorizado e aprovado 

pelo o nosso Sistema Educacional”? Nessa perspectiva, Gatti e Barretto (2009, p. 259) 

comentam a forma diferenciada de tratamento quanto aos cursos de formação docente: 

A formação de professores é considerada atividade de menor categoria e quem a ela 

se dedica é pouco valorizado. Decorre daí a ordem hierárquica na academia 

universitária, as atividades de pesquisa e de pós-graduação possuem reconhecimento 

e ênfase, a dedicação ao ensino e à formação de professores supõe perda de prestígio 

acadêmico. 

Essa eminente distância da população e do poder público no que tange à valorização 

do profissional docente, acaba por reforçar esse tratamento diferenciado, e por consequência, 

contribui para certa invisibilidade das necessidades do setor educacional. 

mailto:cordeiroedna@unir.br
mailto:viana@unir.br
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Conforme Gilberto Gil, em um trecho de sua composição Procissão11, esta passa sem 

deixar marcas, diante daqueles que apenas olham sem lhe conferir a menor importância. 

Assim também vem caminhando a formação docente e tudo o mais que envolve a educação 

em nosso país. 

Olha lá 

Vai passando 

A procissão 

Se arrastando 

Que nem cobra 

Pelo chão 

Para Diogo (2015, p. 197), o “arrastar-se pelo chão” configura o distanciamento sem 

engajamento, assim como a incapacidade de influenciar um processo de mudança desta 

situação amplamente desconsiderada pela sociedade. 

A figura da cobra personifica a Educação, com o poder de ameaça fatal e silenciosa 

que infunde um verdadeiro pânico aos que se beneficiam da manipulação das 

massas. E, por ser a educação grande força aliada à verdade, conquista confrontos e 

também a negação do respaldo indispensável ao seu desenvolvimento, tudo isso na 

intenção de manter inativo este poderoso vulcão. 

E assim, no nosso contexto, as políticas educacionais seguem nos alimentando apenas 

com promessas que nunca se concretizam e com providências parcas, resolvendo questões 

periféricas e que não impulsionam em direção à solução dos problemas básicos, mas apenas 

simulam ações voltadas à qualidade da educação. Cordeiro (2016, p. 50) confirma esta ideia 

ao lembrar que “historicamente, autoridades maquiam os fatos com palavras ocas, que 

guardam em si intenções camufladas e descompromissadas com aqueles a quem atingem. São 

apenas discursos vazios em busca de interesses os mais diversos”. 

Diogo (2015, p. 243) ainda argumenta que a educação precisa ser repensada, para 

tornar-se “livre das muralhas de impedimentos e dificuldades, que não tenha a procissão 

como única opção de trajetória, e o silêncio e a indiferença como providência-suporte”. 

Assim como a educação em geral, a formação dos educadores matemáticos precisa ser 

reestruturada, pois como alerta Ferreira (2013, p. 2), 

características específicas [...] ou o que poderíamos chamar de identidade docente 

nem sempre são aspectos de destaque no curso de licenciatura.  Tendemos ainda a 

privilegiar uma formação voltada para o conhecimento específico da Matemática, 

descontextualizado do cenário futuro ao qual estará vinculada [...]. 

Partindo do princípio de que a formação inicial dos educadores matemáticos tem 

                                                 
11 Disponível em: <http://www.letras.mus.br>, seção MPB, subseção Gilberto Gil. 
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deixado lacunas, entendemos ser necessário incorporar a formação continuada uma postura 

crítica da Educação, como a proposta por Cochran-Smith e Lytle (1999, p. 42-3), quando 

trazem as vidas das famílias e comunidades para fazer parte do currículo, e assim abraçam o 

desafio de “ensinar para mudar como um projeto para toda vida profissional”. 

Como consequência das explorações e questionamentos, das construções e 

reconstruções de currículos, transformam-se salas de aula, escolas e sociedades, 

oportunizando a revelação de novas ideias de práticas, como exemplificam Cochran-Smith e 

Lytle (1999, p. 45): 

A ideia de que os professores aprendem colaborativamente, em comunidades de 

investigação e/ou redes onde participantes buscam, com os outros, construir um 

conhecimento significativo local onde a investigação é reconhecida como parte de 

um esforço maior – de transformar o ensino, o aprendizado e a escola. 

 A percepção de que as aprendizagens colaborativas potencializam e ressignificam os 

processos formativos de educadores matemáticos nos foi permitida a partir de nossos estudos, 

ao longo do percurso de doutoramento. Optamos por selecionar recortes de nossas pesquisas 

de doutorado em educação matemática, que foram levadas a efeito de 2011 a 2015, neste 

caso, a partir da investigação das causas da solidão do percurso formativo de educadores 

matemáticos, bem como das potencialidades da formação destes em Comunidades de 

Aprendizagem.  

Durante as pesquisas coletamos os dados a partir do referencial teórico pertinente, 

além de entrevistas com educadores matemáticos. Destas entrevistas, para composição deste 

texto, utilizamos trechos de sete relatos: dois de docentes do Programa de Doutorado em 

Educação Matemática da UNESP – Rio Claro e dois que atuam no ensino fundamental e 

médio de uma instituição pública da Educação Básica de Rondônia, mais especificamente da 

capital - Porto Velho. 

2. Solidão no Percurso Formativo do Educador Matemático 

 Sabemos que a formação para a docência não se encerra ao concluir um curso de 

licenciatura, ao contrário; trata-se apenas do começo do processo formativo. Nossa 

preocupação reside sobre o fato de que a organização curricular da formação inicial já é 

realizada numa ordem isolada, disciplinas e programas de ensino, em sua maioria, 

descontextualizados do cotidiano no qual futuros educadores atuarão. 
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O isolamento apenas inicia-se na formação inicial, mas prolonga-se também no 

decorrer na formação continuada, na medida em que as políticas públicas disponíveis, em 

geral, possuem formato semelhante ao da formação inicial, quando são planejados sem o 

envolvimento dos maiores interessados, aqueles que já exercem a prática pedagógica, e que, 

portanto, melhor saberiam identificar suas fragilidades e potencialidades.  

Viola dos Santos (2012, p. 307) considera o isolamento dos professores um 

impedimento para que estes estejam sempre atualizados, isto e; “falta de espaço para 

discutirem suas praticas, cursos para aprender outras estratégias, conhecer a respeito dos 

processos cognitivos, sobre os novos recursos didáticos, os resultados de pesquisas em 

Educação Matemática”. 

Em sua maioria, a formação dos professores de matemática ainda se faz numa 

perspectiva formalista, e segundo Brito (2007, p. 14), 

[...] para ser um bom professor, deve-se conhecer profundamente a área a qual irá 

ensinar. Aí surge a discussão sobre o que significa “saber profundamente”. Para a 

grande maioria dos professores desses cursos, saber Matemática profundamente 

significa saber demonstrar teoremas, lidar com a linguagem matemática e, talvez, 

conhecer alguns fatos da história da Matemática tais como quem, em que época, 

descobriu tal teorema. Mas existe outra maneira de se entender o termo “saber 

profundamente” seria, além de conhecer teoremas e saber lidar com a linguagem 

matemática, conseguir relacionar conceitos de diferentes campos desse 

conhecimento; refletir sobre os fundamentos da Matemática; perceber seu 

dinamismo interno, suas relações com outros campos do saber e com as práticas 

político-econômico-sociais. 

Uma vez constatadas as lacunas presentes na formação inicial dos educadores 

matemáticos e pela ciência da necessidade da formação permanente, defendemos ser 

necessário alimentar o desejo pela aprendizagem, e isso se dá por meio da continuidade de 

ações formativas, desde que estas sejam contextualizadas. 

Nos trechos de relatos de quatro professores, aqui identificados como A, B, C e D, 

encontramos apoio para nossas reflexões. 

O que acontece hoje? Com um currículo razoavelmente engessado, esse razoavelmente não é 

numa direção positiva que eu digo. Tudo bem? Mas razoavelmente engessado, ele não dá 

muita abertura pro professor de Educação Básica poder trabalhar com as ferramentas que ele 

tem, ele trabalha com aquelas ferramentas indicadas. (Entrevista do Professor A in DIOGO, 

2015, p. 97-8). 

 

Eu sempre me questiono até que ponto as disciplinas do Curso de Licenciatura influenciam 

na formação dos professores de Licenciatura, já que a gente pensa que o foco principal dos 

professores de Licenciatura é atuar em Ensino Fundamental e Médio (Entrevista do 
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Professor B in DIOGO, 2015, p.116). 

 

[...] a nossa grande experiência começa com a prática, a partir do momento que você entra 

em sala de aula que você começa a aprender aqueles conteúdos que se dão, tanto no ensino 

fundamental, como no ensino médio, porque o curso superior, ele, te dá muitas informações, 

mas não o contato pra aquilo que você vai praticar no momento, depois é que você vai 

adquirindo certa experiência (Entrevista do Professor C in CORDEIRO, 2014, p. 201). 

 

Não, em nenhum dos dois cursos [Licenciatura em Matemática e Ciências Físicas e 

Biológicas]. Foi pela prática mesmo [...] a gente trocava informações sobre como estava 

trabalhando determinado conteúdo, como acontece de modo geral, não pra perguntar sobre o 

desempenho de algum aluno, era para melhorar o trabalho (Entrevista do Professor D in 

CORDEIRO, 2014, p. 216). 

 

Nos depoimentos dos professores, notamos desde as lacunas relacionadas à 

inflexibilidade do currículo no processo de formação de educadores matemáticos; a 

fragilidade de conexão como as necessidades de aprendizagem dos alunos da educação 

básica; poucas oportunidades de exercício profissional ao longo da graduação; e até a 

dificuldade de realização de uma prática contextualizada na educação básica. 

Assim, desde a formação inicial se instaura a solidão docente, uma vez que os futuros 

educadores matemáticos não veem privilegiadas as suas necessidades quanto à vivência do 

contexto educacional da educação básica. Por conseguinte, conforme Tardif (2013), é preciso 

inscrever no próprio cerne do saber dos professores a relação com o outro, e, com esse outro 

coletivo representado por uma turma de alunos. 

Felizmente, a formação sempre continua, mesmo que apenas a partir do fazer docente, 

em que variadas situações levam os professores a pensar sobre o ensino e a aprendizagem. 

3. Comunidades de Aprendizagem Docente 

Em certos momentos históricos acontece uma convergência de fatos que pode 

impulsionar um grupo a se organizar, criar suas táticas de enfrentamento ao status quo; 

logrando vitórias para aqueles que antes oprimidos, passam a sentir o sabor da dignidade, 

podendo participar de momentos históricos em que percebem o valor de seu fazer 

profissional, e seu valor como ser humano, pertencente a determinado grupo, no qual 

encontram apoio e identificação. Tais momentos se organizados para a criação de uma 

comunidade de aprendizagem podem contribuir decisivamente para a formação docente. 
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Partindo do questionamento Professor Aprendendo para Quê?, das autoras Cochran-

Smith e Lytle (1999, p. 63), são desencadeadas outras perguntas: 

Quais são seus propósitos e consequências? Quem toma decisões sobre tais 

propósitos e consequências? De que forma iniciativas específicas de aprendizado de 

professores desafiam ou mantêm o status quo? Quais são as consequências do 

professor aprender a partir do aprendizado do aluno? Como está o professor 

conectado a movimentos sociais, políticos e intelectuais mais amplos? 

Freire (2001, p. 103) defende que a formação do professor deve estar aliada a 

competência científica e a um fazer docente democrático: 

O professor que não leve a sério sua formação, que não estude, que não se esforce 

para estar à altura de sua tarefa não tem força moral para coordenar as atividades de 

sua classe. Isto não significa, porém, que a opção e a prática democrática do 

professor ou da professora sejam determinadas por sua competência científica. Há 

professores e professoras cientificamente preparados, mas autoritários a toda prova. 

A formação continuada não pode ser concebida apenas como um meio de acumulação 

de cursos, palestras, seminários, de conhecimentos e técnicas, mas uma oportunidade de 

repensar práticas pedagógicas e de construção permanente de uma identidade pessoal e 

profissional, permeada pelo exercício democrático na formação e na atuação docente. 

Portanto, para a formação de educadores matemáticos compreendemos ser relevante a 

implementação do trabalho colaborativo, como proposto por Fiorentini (2012, p. 59-60): 

[...] a participação é voluntária e todos os envolvidos desejam crescer 

profissionalmente e buscam autonomia profissional; há um forte desejo de 

compartilhar saberes e experiências, reservando, para isso, tempo livre para 

participar do grupo; há momentos, durante os encontros, para bate-papo informal, 

reciprocidade afetiva, confraternização e comentários sobre experiências e episódios 

da prática escolar ocorridos durante a semana; os participantes sentem-se à vontade 

para expressar livremente o que pensam e sentem e estão dispostos a ouvir críticas e 

a mudar; não existe uma verdade ou orientação única para as atividades. Cada 

participante pode ter diferentes interesses e pontos de vista, aportando distintas 

contribuições e diferentes níveis de participação; as tarefas e atividades dos 

encontros são planejadas e organizadas de modo a garantir que o tempo da reunião 

do grupo seja o mais produtivo possível; a confiança e o respeito mútuo são 

essenciais ao bom relacionamento do grupo; os participantes negociam metas e 

objetivos comuns, co-responsabilizando-se para atingi-los; os participantes 

compartilham significados acerca do que estão fazendo e aprendendo e o que isso 

significa para suas vidas e prática profissional; [...] produzir e sistematizar 

conhecimentos através de estudos investigativos sobre a prática de cada um; 

reciprocidade de aprendizagem. 

Projetos de formação docente na perspectiva da aprendizagem colaborativa quando 

vinculados a um planejamento institucional, convergem para a prática reflexiva investigativa 

e, portanto configuram-se em melhoria da responsabilidade e profissionalismo, uma vez que, 

segundo Cochran-Smith e Lytle (1999, p. 63): 
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Os professores começam a desafiar, desconstruir práticas fundamentais [...], as 

relações escola-família-comunidade, os papéis dos administradores, [...] isso sem 

falar no questionamento do que é ensino e aprendizagem na sala de aula. [...] 

começam a reinventar as descrições de seu trabalho. Criticam e buscam alterar 

culturas e coleguismo; maneiras pelas quais as escolas ou estruturas programáticas 

promovem ou minam a colaboração; a relação entre autonomia e responsabilidade 

do professor; normas de avaliação do corpo docente; e o modo pelo qual o poder é 

exercido em relações professor-professor, [...] e escola-universidade.  

Dessa forma, levando em consideração os conceitos acima mencionados, novamente 

voltamos o olhar para os depoimentos dos educadores matemáticos: 

[...] dar ouvidos é ouvir acreditando, em matemática ouvimos duvidando, o professor faz isso 

com os alunos [...] Dar um pouco mais de autonomia pra investigação do aluno [...] o jeito de 

você entrar numa certa lógica do aluno também, não é só uma questão de facilitação, é outra 

lógica. E a lógica do aluno hoje está associada ao computador (Entrevista do Professor A in 

DIOGO, 2015, p. 147). 

 

A gente tinha grupo de estudo. Estudava o dia todo. Então, assim, a gente não passou por esta 

dificuldade que muitos passaram, a gente estudava o dia todo, o tempo todo, e tinha um 

grupo de estudo, um ritmo de estudo. Aos fins de semana, a gente estudava na biblioteca 

pública, estudava o dia todo no sábado, estudava domingo e tal, a gente pegou uma certa 

disciplina nesse estudo. E as aulas eram assim: a gente se sentia muito confortável nas aulas, 

nas avaliações, e tudo. A gente sentia um certo conforto  (Entrevista do Professor B in 

DIOGO, 2015, p. 116). 

 

Temos que tirar a matemática do abstrato, o abstrato é que afasta o aluno da matemática, o 

abstrato é que deixa que o aluno perca a motivação; ele não consegue entender exatamente 

porque ele não vê uma aplicabilidade, aí o aluno cruza os braços e – Pra quê que eu quero 

isso? - Onde é que eu vou usar isso? – Pra que serve? (Entrevista do Professor C in 

CORDEIRO, 2014, p. 201). 

 

Eu gostei muito do processo em que o aluno é responsável também pela sua formação [...] 

depende do aluno, isso é uma coisa pessoal, mas em termos gerais, eu acho que ele aprende 

mais, porque é preciso que ele participe mais. (Entrevista do Professor D in CORDEIRO, 

2014, p. 217). 

 

Observando os relatos é inquestionável o valor que tem uma comunidade de 

aprendizagem para o desenvolvimento dos saberes dos alunos e de seus educadores; ou seja, 

ninguém define sozinho e em si mesmo o seu próprio saber pessoal ou profissional. Ao 

contrário, esse saber é produzido socialmente, resulta de uma negociação entre diversos 

grupos. Nesse sentido, Tardif (2013, p. 13) lembra: o que um “professor deve saber ensinar” 

não constitui, acima de tudo, um problema cognitivo ou epistemológico, mas sim uma questão 

social, tal como mostra a história da profissão docente. 
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Por isso, no âmbito da organização do trabalho escolar, o que um professor sabe 

depende também daquilo que ele não sabe, daquilo que se supõe que ele não sabia, 

daquilo que os outros sabem em seu lugar e em seu nome, dos saberes que os outros 

lhe opõem ou lhe atribuem...Isso significa que nos ofícios e profissões não existe 

conhecimento sem reconhecimento social. 

Sendo assim, formação do educador não pode ser concebida apenas como um meio de 

acumulação de cursos, palestras, seminários, de conhecimentos e técnicas, mas uma 

oportunidade de repensar práticas pedagógicas e de construção permanente de uma identidade 

pessoal e profissional, permeada pelo exercício democrático na formação e na atuação 

docente. 

4. Considerações finais 

Percebemos a formação dos educadores matemáticos precisa ser organizada em grupos 

colaborativos, se constituindo como comunidades de aprendizagem que devem ser sempre 

parte integrante do exercício profissional do professor. 

Defendemos a necessidade de transformar o modo como tem se dado a formação 

docente, uma vez que a própria natureza do trabalho educativo exige que o movimento de 

contínua construção e reconstrução de conhecimentos se estenda ao longo da carreira docente. 

E se este percurso formativo precisa ser contínuo, porque não fazê-lo numa perspectiva de 

investigação e aprendizagem colaborativa? 

Assim as comunidades de aprendizagem, além de romperem com o estigma da solidão 

docente também estabelecem novas bases para o relacionamento humano no âmbito do 

aprender e ensinar. 
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Resumo 

Este trabalho é decorrente de um projeto de pesquisa de iniciação científica que se encontra em fase inicial e 

sendo desenvolvido por membros do Grupo Rondoniense de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática 

(GROEPEM), na linha História da Educação Matemática. Tem por objetivo fazer uma investigação dos cursos 

de Licenciatura em Matemática ofertados por meio de projetos especiais denominados Cursos Parcelados e 

Programa de Habilitação e Capacitação de Professores Leigos (PROHACAP), a fim de identificar os avanços e 

as contribuições desses cursos para a região. A pesquisa será desenvolvida buscando responder a seguinte 

pergunta: O que dizem os documentos acerca da formação de Professores leigos de Matemática, na região 

central de Rondônia? A coleta de documentos está sendo realizada via site da UNIR e na Secretaria de Controle 

Acadêmico (SERCA) de Ji-Paraná. Para a construção do embasamento teórico e metodológico nos reportamos as 

obras de Marc Bloch, Jacques Le Goff, e outros trabalhos na área. Levando-se em conta o que foi observado, 

tanto os cursos parcelados, quanto o PROHACAP contribuíram para o aumento de professores com habilitação 

em nível superior, visto que essa era uma necessidade vigente em todo o estado de Rondônia. 

Palavras–chaves: História da Educação Matemática; Cursos Parcelados; PROHACAP; Formação de 

Professores.  

1. Introdução 

O presente trabalho é decorrente de um projeto de pesquisa intitulado Um olhar 

através das lentes históricas sobre formação de professores de Matemática em Rondônia, que 

está sendo desenvolvido por membros da linha de pesquisa em História da Educação 

Matemática, do Grupo Rondoniense de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática 

(GROEPEM). O projeto em voga possibilitará fazer um estudo histórico investigativo sobre 

os cursos de Licenciatura em Matemática por meio de projetos especiais, oferecidos em 

período de férias escolares e que foram denominados de Cursos Parcelados e Programa de 

Habilitação e Capacitação de Professores Leigos (PROHACAP), a fim de identificar os seus 

avanços e contribuições para a história local. 
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Os Cursos parcelados eram destinados a habilitar professores leigos na região de 

Rondônia via processo parcelado. As aulas eram realizadas nos períodos de férias letivas 

escolares das redes municipais e estadual. 

Já o PROHACAP, era um projeto político educacional criado para capacitação de 

professores leigos que atuavam na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Ensino Médio) do estado de Rondônia, com o formato similar ao dos Cursos Parcelados. 

Para dialogar com as diversas fontes encontradas no decorrer do trabalho, nos 

apoiaremos em pesquisas da história local e que tratem da temática em questão, tais como: 

PROFESSORES LEIGOS EM RONDÔNIA-Entre sonhos e oportunidades, a formação e 

profissionalização docente – um estudo de caso – O PROHACAP (BORGES, 2011) e OS 

CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NO ESTADO DE RONDÔNIA: Um 

panorama histórico (RUEZZENE, 2012). No tocante a construção histórica nosso aporte 

central será baseado nos escritos de Jacques Le Goff (2013) e Marc Bloch (2001), ambos 

pertencentes à corrente historiográfica da Escola de Annales. 

A presente proposta de investigação se faz necessária ser desenvolvida, pois permitirá 

fazer uma análise histórica sobre a formação desses professores leigos (entendemos como 

professores leigos aqueles que atuavam na Educação Básica da rede pública de ensino do 

estado de Rondônia e não possuíam habilitação para esse fim). Por meio deste estudo 

poderemos ainda identificar as dificuldades e desafios, permanências e rupturas vivenciados 

pelos alunos e professores que fizeram parte desse projeto, permitindo assim melhor 

compreensão acerca dessa trajetória que faz parte da História da Educação Matemática em 

Rondônia. 

A pesquisa será desenvolvida por meio de documentos coletados em arquivos 

institucionais e, quando possível, arquivos pessoais das testemunhas oculares. A análise será 

realizada através de triangulações entre as diversas fontes históricas documentais, a exemplo 

de: resoluções, projetos dos cursos, diários de classe, cadernos de anotações, atas, catálogos, 

regimentos, resoluções, livros de secretarias, fotos e notícias de jornais locais e outras obras 

de referências (ALBUQUERQUE, 2016). 

Diante disso, pela importância desse momento histórico nos propusemos a investigar o 

assunto em tela, trazendo como pergunta de pesquisa: O que dizem os documentos acerca da 

formação de professores leigos de Matemática, na região central de Rondônia? 



 

 

 

A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática 
 

Ji-Paraná – RO, 22 a 24 de novembro de 2016 
 

ANAIS 

 

176 XVI Semana de Matemática – XVI SEMAT 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

 

 

2. Uma Contextualização Histórica dos Documentos 

Na história tradicional os documentos sempre tiveram um papel de destaque como 

única fonte de pesquisa. Podemos ressaltar o seu auge na Escola Positivista que priorizava os 

documentos de arquivo, especificamente os documentos oficiais. Para os positivistas o 

historiador ao fazer uma pesquisa, deveria analisar o maior número de documentos possíveis, 

para se alcançar a totalidade sobre os fatos e não deixar nenhuma margem de dúvida, pois, 

acreditavam que a verdade estava posta somente nos documentos. Não concebiam outra forma 

de fazer história. 

O positivismo é uma escola filosófica que surgiu na França no século XIX. O estudo 

da história se restringia a curta duração (se limitava ao estudo de fato específico), nesse 

contexto o historiador deveria ser neutro e objetivo, a história se reduzia a fatos políticos, 

(BIRARDI, 2010). Tendo como principal idealizador o filósofo francês Auguste Comte.  

Os positivistas viam o documento apenas como um texto, em que o historiador fazia 

uma leitura, e reproduziria o seu conteúdo o mais próximo possível do que estava posto, em 

outras palavras, o historiador era tido como um reprodutor de texto. No positivismo, 

A leitura dos documentos não serviria, pois, para nada se fosse feita com ideias 

preconcebidas [...]. A sua única habilidade (do historiador) consiste em tirar dos 

documentos tudo o que eles contêm e em não lhes acrescentar nada do que eles não 

contêm. O melhor historiador é aquele que se mantém o mais próximo possível dos 

textos (LE GOFF, 2013, p. 487). 

O historiador só teria que narrar o que estava nos documentos, tal qual eles se 

apresentavam, e não poderia questionar ou sequer problematizar as informações que ali 

estavam.  

A nova história veio com surgimento da escola dos Annales, nesse novo contexto os 

documentos passaram a ter um tratamento especial, deixam de ser vistos como “provas”, 

rompendo o paradigma de que são fontes verdadeiras e inócua. Para os Annales os 

documentos passam a ter uma visão mais ampla, as diversidades das fontes históricas são 

infinitas e inesgotáveis (BLOCH, 2001). 

A Escola dos Annales é um movimento historiográfico que aconteceu na França nos 

anos 1930, intitulado: Annales d’ historie économique et sociale, contraria a dominação 

positivista. A corrente inovadora desprezava os grandes acontecimentos e priorizava a longa 

duração (a história do homem na sua relação com meio) (BOURDÈ; MARTIN, 1987). Essa 
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nova concepção de ver e escrever a história revolucionou a histografia, e seus fundadores 

foram Marc Bloch e Lucien Febvre. 

Ao fazer a análise dos documentos, o historiador não deve ficar preocupado, se o 

conteúdo que o documento porta, diz a verdade. Primeiramente, ele deve dialogar com as 

informações que o documento traz, a fim de compreendê-las. Com esta perspectiva, Bloch 

(2002, p. 96) nos mostra, qual é o sentido do método crítico: 

Sabe que suas testemunhas podem se enganar ou mentir. Mas, antes de tudo, 

preocupa-se em fazê-las falar, para compreendê-las. É uma das marcas mais belas do 

método crítico ter sido capaz, sem em nada modificar seus primeiros princípios, de 

continuar a guiar a pesquisa nessa ampliação. 

Quando Bloch se refere a testemunha, podemos identificá-las como personagens que 

vivenciaram a época a ser investigada, mas também como os documentos, uma vez que sua 

definição foi alterada, e passou a ter uma visão mais humana a de “testemunho” documental. 

Na corrente historiográfica que surge a partir da Escola de Annales os documentos 

deixam de ser vistos como algo limitado, o seu conteúdo passa a ser amplo e rico, a noção de 

documento se alarga, “tudo o que o homem diz ou escreve, tudo o que fabrica tudo o que toca 

pode e deve informar-nos sobre ele” (BLOCH, 2001, p. 79), nesse sentido, o historiador passa 

a trabalhar com uma grande variedade de documentos que se constituirão como fontes: 

Seria uma grande ilusão imaginar que a cada problema histórico corresponde um 

tipo único de documentos, especializado para esse uso [...]. Que historiador das 

religiões se contentaria em consultar os tratados de teologia ou as recolhas de hinos? 

Ele sabe bem que sobre as crenças e as sensibilidades mortas, as imagens pintadas 

ou esculpidas nas paredes dos santuários, a disposição e o mobiliário das tumbas, 

têm pelo menos tanto para lhe dizer quanto muitos escritos (LE GOFF, 2013, p. 

490). 

Diante dessa afirmação, a pesquisa aqui proposta far-se-á, através de triangulação 

entre diferentes fontes, com a finalidade de consolidar as informações, que serão coletadas 

durante todo o processo de investigação. 

3. Metodologia 

O presente estudo está sendo desenvolvido através de pesquisa qualitativa, buscando 

uma conexão entre o passado e o presente, fazendo uma varredura na criação e no 

desenvolvimento dos cursos de formação de professores de Matemática leigos na região 

central do estado de Rondônia. 
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A pesquisa documental permitirá fazer uma análise mais cuidadosa entre o real (os 

fatos que ocorreram) e os documentos (registros), tendo em vista que os documentos não 

passam por tratamentos científicos, isso nos permitirá um olhar cuidadoso e crítico sobre os 

documentos, buscando identificar a luz destes, as ações que contribuíram para formação 

desses professores leigos (ALBUQUERQUE, 2016). 

A pesquisa não se limitará apenas ao uso de documentos oficias, serão utilizados 

arquivos pessoais, que forem cedidos pelos professores e alunos que fizeram parte dos cursos 

como: cadernos de anotações e fotografia também farão parte de análise desse trabalho. 

Existem infinitas possibilidades de vestígios, que podem ser explorados: 

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem. Mas 

pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. Com o 

que a habilidade do historiador lhe permiti utilizar para fabricar o seu mel, na falta 

das flores habituais. [...]. Numa palavra, com tudo o que, pertence ao homem, 

demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem (LE 

GOFF, 2013, p. 490). 

O pesquisador da História da Educação Matemática tem muitas fontes a sua 

disposição. Ao coletá-las teremos a possibilidade de fazer o diálogo entre elas e confrontar 

suas informações, para dar sustentação à construção do objeto de pesquisa. 

A pesquisa será realizada em alguns dos cursos de Licenciatura em Matemática que 

foram ministrados através dos Cursos Parcelados que ocorreram na década de 1990, ou pelo 

PROHACAP que funcionou no estado a partir de 2000 e finalizou por volta de 2009 e que 

ficaram sobre responsabilidade do polo de Ji-Paraná: Alvorada do Oeste, Ji-Paraná Jaru e 

Ouro Preto. 

A coleta de documentos está sendo realizada via site da UNIR e na Secretaria de 

Controle Acadêmico (SERCA) de Ji-Paraná. Os dados coletados nos possibilitarão ter acesso 

aos aspectos estruturantes, jurídicos e pedagógicos desses cursos. 

Entrevistas também comporão o rol de fontes para esta pesquisa. Vale ressaltar que as 

entrevistas que estão e as que serão realizadas junto às testemunhas oculares do curso, estão 

passando pelo processo de transcrição, e também farão parte da análise documental, tendo em 

vista que a partir do momento que elas são passadas para forma de texto, passam a ser fonte 

documental. 
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4. Apresentação e análise prévia dos dados 

Considerando que esta pesquisa encontra-se em face inicial, procuraremos tecer aqui 

uma análise prévia, dos documentos coletados até o momento. 

Os primeiros cursos parcelados foram implantados no início dos anos 1990 nas 

cidades de Pimenta Bueno, Ouro Preto do Oeste e Ariquemes. Segundo Albuquerque, Pinto e 

Neves (2016, p. 03): 

Em Rondônia, os primeiros cursos de licenciaturas parceladas foram criados na 

UNIR, por meio da Resolução nº 85 do Conselho Universitário (CONSUN) em 7 de 

outubro de 1992. O referido documento aprovou o Convênio denominado 

UNIR/ESTADO que tinha como objetivo a cooperação financeira, administrativa e 

pedagógica na realização de Cursos de Licenciatura Plena Parcelada, inicialmente 

em Matemática, Pedagogia e Letras. 

Ao ler este documento emergiu a seguinte inquietação: Qual era a finalidade desses 

cursos? A fim de responder essas interrogações nos debruçamos sobre os documentos e o 

Parecer 002/92-CONSUN, nos ajudou a entender a situação quando esclarece que: 

[...] frente às necessidades de mão de obra qualificada no ensino de 1º e 2º graus, 

vimos como pauta primordial o atendimento das reivindicações dos municípios do 

interior no tocante a qualificação docente via processo parcelado, que atenderá no 

primeiro momento aos reclamos da clientela que está impossibilitada de frequentar 

cursos regulares por não serem oferecidos nos municípios onde residem (1992, p. 

03). 

Os cursos foram criados para atender à necessidade da população que habitava as 

cidades do interior do Estado, já que não tinham condições de fazer o curso regular, por não 

serem ofertados nos municípios onde viviam.  

O ingresso para esse curso ocorreu através de processo seletivo em 1992, dividido em 

três etapas: trabalho escrito, prova de redação e na última etapa foi realizada uma entrevista 

com os candidatos. Uma parte das vagas de cada curso era destinada a professores leigos da 

rede municipal e estadual de ensino, a outra, a comunidade local (RUEZZENE, 2012). 

Todavia, o que chama atenção no processo seletivo em questão é o fato dos candidatos 

fazerem um trabalho escrito para adentrar no curso, já que essa forma de seleção não é tão 

habitual. No Parecer 002/92, o conselheiro alega que: 

Sobre o processo de seleção, ainda que se possa reconhecer que deixa lugar ao 

trabalho escrito ter sido feito por outra pessoa, foi considerado uma experiência 

válida e inovadora, podendo ser repetida. Algumas sugestões foram apresentadas: 

incluir uma prova específica para cada curso, quando couber, proibir inscrição de 

quem já tem curso superior; limitar a inscrição aos professores da área específica do 

curso (1992, p. 07). 
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Mesmo, não sendo uma forma habitual de seleção, o conselheiro demonstra achar 

interessante a proposta, porém adverte que ao usar o trabalho escrito como forma de seleção, 

não é tão seguro, uma vez que o trabalho possa ter sido feito por outra pessoa, e não pelo 

próprio candidato à vaga. Outra proposta feita pelo conselheiro foi proibir a inscrição de quem 

já tinha curso superior e limitar as inscrições aos professores das áreas específicas dos cursos, 

assim, pressupomos que isso ocorreu em virtude que os cursos abertos tinham que dar mais 

oportunidade para quem estava atuando em sala de aula, pois, para o público externo já 

haviam o curso regular.  Podemos observar que o curso passa a atender apenas aos 

professores leigos12 que estavam atuando na rede de ensino dos municípios que o curso estava 

sendo ofertado. 

O PROHACAP, como os Cursos Parcelados também tinham como objetivo qualificar 

os professores leigos que estavam em exercícios na rede pública de ensino do Estado e 

Municípios de Rondônia. Albuquerque, Pinto e Neves (2016, p. 04), fornecem informações 

sobre a trajetória da implantação do mesmo: 

Historicamente surgiu face às exigências mínimas para o magistério trazidas pela 

Lei de Diretrizes e Bases para a educação (LDB) nº 9394/96, que no seu artigo 62, 

preceitua: “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de Licenciatura, de graduação plena, em Universidades e 

institutos superiores de educação [...]” (LDB, 2010, p. 46). 

Para atender as exigências da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

promulgada em 1996 e qualificar os professores que não possuíam habilitação, foi 

implantado o PHOHACAP.  Por ter a sua estrutura parecida com os cursos Parcelados, 

Ruezzene (2012, p. 93) traz o seguinte argumento: 

Os Cursos Parcelados de Licenciatura Plena eram destinados a habilitar professores 

leigos no Estado de Rondônia. Esses Cursos eram realizados em períodos de férias 

letivas escolares das redes estadual e municipal. Entendemos que esses cursos foram 

um “ensaio” para a implantação do Programa de Habilitação e Capacitação de 

Professores Leigos - PROHACAP, visto que seu formato era semelhante ao mesmo. 

Tanto o PROHACAP, quanto os Cursos Parcelados, tiveram suas aulas ministradas no 

período de férias, a fim, de não atrapalhar o ano letivo das escolas dos municípios e do estado. 

Mas, a semelhança entre os dois cursos não se reportava apenas o período em que ocorreram 

suas aulas, o critério para inscrição e escolha do curso também eram similares. Podemos 

perceber ao confrontar as informações com o relato de uma aluna do curso de Matemática da 

                                                 
12Considera-se professor leigo aquele com formação apenas no ensino médio, em efetivo exercício do 

magistério, envolvido na atividade de ensino e aprendizagem, e não possuem habilitação para tal (CONSEPE, 

1999). 



 

 

A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática 
 

Ji-Paraná – RO, 22 a 24 de novembro de 2016 
 

ANAIS 
 

181 XVI Semana de Matemática – XVI SEMAT 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

turma do PROHACAP localizada na cidade de Alvorada do Oeste: 

Para fazer o curso, tinha os pré-requisitos, a pessoa só poderia fazer Matemática, se 

tivesse dando aula de matemática, porque esse foi um acordo que o governo fez com 

a universidade, para que os professores que não eram habilitados, fossem se 

habilitando. [...] Como eu estava trabalhando com essa turma de matemática, aí 

(quando saiu à inscrição, fiz para Matemática (GOMES, entrevista concedida em 

julho de 2016)). 

A narrativa da nossa testemunha ocular vem ao encontrado do que está posto na 

Resolução 303/CONSEPE, em seu Art. 5º quando afirma que: “no ato da inscrição, o 

candidato deverá escolher 01 (um) curso, dentre os demais ofertados para o munícipio de 

abrangência, em que o candidato é professor leigo” (1999, p. 02). 

O programa contou com um grande contingente de alunos matriculados, e no ano de 

2003 o PROHACAP contava com 8095 alunos matriculados, desse total 592 eram 

acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Matemática, distribuídos entre os polos de Ji-

Paraná, Rolim de Moura, Vilhena e Porto Velho (RUEZZENE, 2012), contribuindo de forma 

significativa para o aumento de professores com formação superior, uma vez que essa era uma 

necessidade eminente no estado.  

O curso funcionava com uma carga horária presencial de 8 horas por dia. Cada aula 

durava cerca de cinquenta 50 minutos, de segunda a sábado. O professor ficava responsável 

por ministrar a parte teórica (fazer a introdução dos conceitos referentes a matéria), enquanto 

os educandos desenvolviam a parte prática (trabalhos escritos, apresentação de seminários e 

resolução de exercícios). Nesse aspecto, Gomes (2016) argumenta que: 

O processo avaliativo era muito puxado, o professor chegava e deixava uma lista 

com vinte ou trinta exercícios, para o próximo dia, corrigir e avaliação normal, [...] o 

horário do curso era muito cansativo, entravamos as sete e meia e íamos até as onze 

e meia, retornado, a uma e meia e saindo as cinco e meia (GOMES, entrevista 

concedida em julho de 2016). 

Mesmo sendo, um processo cansativo a mesma alega que: “[...] a gente acabava se 

divertindo, era muito gostoso, porque a gente construía uma família” (GOMES, entrevista 

concedida em julho de 2016).  O curso contava com uma carga horária presencial muito 

extensa, no entanto, os alunos que faziam o curso, não desanimavam perante os obstáculos, 

pois, sabiam que essa era uma oportunidade ímpar que tinham e queriam deixar para traz, o 

rótulo de professores leigos. 

Percebe-se, mesmo que previamente, o curso foi muito importante para o aumento de 
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professores com habilitação específica. O número de alunos beneficiados pelo programa 

contou com cerca de 8440 alunos entre homens e mulheres (BORGES, 2011) distribuídos por 

todo o estado de Rondônia.  

5. Considerações Prévias 

A história pode ser escrita sobre várias óticas, uma delas é a documental que aliada a 

várias outras fontes podem trazer para o presente, vestígios deixados no passado e possam 

contar a trajetória dando subsidio para a construção do objeto de estudo.  

Fazer um levantamento histórico dos Cursos Parcelados e do Programa de Capacitação 

de Professores Leigos – PHOHACAP, a luz das fontes documentais, nos permitirá mostrar o 

processo de estruturação e criação desses cursos. Como também, contar a trajetória dos alunos 

e professores, que vivenciaram e fizeram parte desse processo de capacitação, seja na 

perspectiva de discente, quando na docente. 

Tanto os Cursos Parcelados, quanto o PROHACAP contribuíram para o crescimento 

do número de professores com habilitação, fazendo com que o índice de educadores leigos 

diminuísse em todo o estado. Assim, a pesquisa em voga se propôs trazer elementos que nos 

ajudarão a compreender o processo e a evolução da formação de professores de Matemática 

em Rondônia, afim, de o tempo não apague a sua história.  

Foi um momento de ruptura para a História da Educação em Rondônia.  
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Resumo: 
O intuito do presente artigo é realizar uma análise comparativa em relação aos alunos matriculados no projeto ji-

paranaense do ensino modular seriado – PROJAMS e os alunos pertencentes à Rede Municipal de Ensino nos 

anos de 1997 a 2001 e demonstrar através de alguns índices a importância do projeto na formação escolar dos 

munícipes. Por se tratar de uma pesquisa da História da Educação Matemática, utilizaremos como suporte 

teórico-metodológico as ideias advindas dos autores Marc Bloch e Jacques Le Goff. As fontes de pesquisa 

utilizadas serão os diários de classe e os censos escolares. Estas fontes nos levam a conhecer a importância deste 

projeto no processo de ensino em nível fundamental ao longo do período analisado. A partir da análise dos 

dados obtidos pode-se destacar que o PROJAMS desempenhou um papel de significativa importância 

possibilitando oportunidades de inicio e conclusão dos estudos dos cidadãos ji-paranaense, e tal importância está 

descrita em números onde dos 20.582 alunos matriculados na rede municipal de ensino de Ji-Paraná, cerca de 

6502 desses alunos estudavam por meio do projeto, ou seja, 32% de todos os alunos matriculados nas escolas 

municipais deste Município nos anos analisados estudavam no projeto. 

Palavras-chave: História da Educação Matemática; Análise Quantitativa; Programa Ji-Paranaense de Ensino 

Modular Seriado. 

1. Introdução 

Com base nas discussões e reflexões realizadas no grupo estudos sobre a História da 

Educação Matemática o qual foi criado pelo Prof. Me. Enoque da Silva Reis, e composto 

pelos autores deste artigo, surgiu a ideia de pesquisar sobre a Matemática Escolar no 

Município de Ji-Paraná, e, inicialmente, nos deparamos com três projetos educacionais 

distintos, sendo estes: Projeto Especial Rural Pró-Jipa (PRÓ-JIPA), Projeto Ji-paranaense de 

Ensino Modular Seriado (PROJAMS)13 e Programa de Ensino Rural do Estado de Rondônia 

(PROENCRO). Na impossibilidade temporal de realizar uma pesquisa englobando ambos os 

                                                 
13 Ao citar o Projeto Ji-Paranaense de Ensino Modular Seriado, este será escrito como PROJAMS, para fins de 

não se necessitar a realização de repetições. 
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projetos, surgiu a necessidade de delimitarmos a pesquisa escolhendo um deles, o qual foi 

escolhido o PROJAMS, por ser o projeto que fez a transição entre o PRÓ-JIPA que foi um 

projeto de ensino modular seriado, para o PROENCRO que era um projeto de ensino regular. 

Ao nos referirmos as temáticas voltadas a História da Educação Matemática, podemos 

observar que nos últimos anos vem sendo um tema cada vez mais pesquisado, tal afirmativa 

está corroborada com a presença de inúmeros grupos de pesquisa, como: GEPHEME - Grupo 

de Pesquisa em História da Educação Matemática Escolar da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul-UFMS, HEMEP - História da Educação Matemática em Pesquisa da UFMS, 

GHEMAT- Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática da Universidade Federal 

de São Paulo – UFESP, entre outros. 

Embora existam alguns grupos de pesquisa voltados a História da Educação 

Matemática, e diversos trabalhos já foram publicados com a temática. Em uma busca 

sistemática e mais delimitada em relação ao tema a ser utilizado, sendo este História da 

Educação Matemática no PROJAMS do Município de Ji-Paraná, nenhum trabalho referente 

ao tema foi encontrado no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e do Domínio Público. Isto nos leva a supor que nada ainda foi 

escrito tendo como assunto a História da Educação Matemática do PROJAMS do Município 

de Ji-Paraná. 

O objetivo principal deste projeto é analisar historicamente a quantidade de alunos 

matriculados no PROJAMS, nos anos de 1997 a 2001, visando realizar um comparativo entre 

a quantidade de alunos matriculados no projeto e a rede municipal de ensino buscando assim, 

demonstrar através de números a importância do PROJAMS na formação escolar dos 

cidadãos. 

Este trabalho terá como base teórico-metodológica as ideologias de Jacques Le Goff 

(1990) e Marc Bloch (2001), que foram pertencentes à escola dos Annales. As fontes que 

serão utilizadas no desenvolvimento desta pesquisa serão os diários de classe, os censos 

escolares de Ji-Paraná e testemunhos de pessoas que estiveram diretamente ligadas ao 

PROJAMS nos anos de 1997 a 2001. Este material foi obtido através de visitas realizadas a 

Secretaria Municipal de Educação – SEMED14 do município de Ji-Paraná, e, também 

                                                 
14 Ao nos referirmos a Secretaria Municipal de Educação de Ji-Paraná, utilizaremos as siglas SEMED, para 

evitar uma repetição desnecessária. 
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pesquisas realizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP)15. 

É de fundamental importância destacar que a análise que será realizada no presente 

artigo, faz parte de um estudo inicial sendo este, um fragmento do Trabalho de Conclusão de 

Curso das acadêmicas que estão realizando suas pesquisas dentre a História da Educação 

Matemática. 

2. Diálogo Teórico 

Ao propormos uma pesquisa voltada a História da Matemática escolar, devemos 

inicialmente destacar o que entendemos pelo termo História e para isso, recorreremos aos 

escritos de Le Goff. 

Segundo Jaques Le Goff (1990), a Ciência Histórica explicasse não como algo que se 

constrói ou se observa, mas sim como uma ciência na qual se pode indagar, e, se testemunhar. 

Ou seja, a Ciência Histórica se diferencia das outras ciências, como as exatas e humanas, por 

ser uma ciência que pode ser montada ao longo do tempo, e isto se dá por meio de 

testemunhos daqueles que vivenciaram os fatos históricos. A História iniciou-se, em forma de 

um relado, no contar de um acontecimento feito por aquele que fez parte direta do 

acontecimento histórico.  

De acordo com Le Goff (1990), com o passar do tempo ocorreram algumas limitações 

na transmissão oral do passado, e após a criação de bibliotecas que ofereciam materiais 

históricos, ouve então a necessidade da constituição da crítica científica. E no fim do século 

XVII, esta crítica cientifica que já vinha fazendo com que a história ganhasse um aspecto 

cientifico com relação à ciência, começou a se desenvolver mais significantemente.  

Le Goff (1990) nos diz que, ainda em relação ao tema crítica, também surgiu, a crítica 

de fato histórico, pois este não é algo pronto, mas que pode ser montado pelo historiador, 

como também a crítica aos documentos. E nos dias atuais são tidos, como documentos: os 

gestos e as palavras. Mas apesar desta nova noção de documento ser adotada, isto fez com que 

o historiador tivesse de ser ainda mais crítico em relação aos documentos, por ele estudado, 

procurando saber se os mesmos são verdadeiros e se contam a história como realmente 

                                                 
15 Ao nos referirmos ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, utilizaremos as 

siglas INEP, para evitar uma repetição desnecessária 
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aconteceu e não a história que favorecia os interesses somente de quem a contou. Pois a 

história não pode ser inventada, mas, pode ser remontada através de elementos de teor 

verídicos adquiridos por meio de pesquisas e análises. 

Ao falarmos sobre o termo história, de acordo com os conceitos de Le Goff (1990), 

não poderíamos deixar de relatar um pouco sobre a Cronologia, pois a história é a “ciência 

dos homens no tempo” (MARC BLOCH, 2001). Deste modo, podemos destacar que desde os 

tempos da antiguidade, a Cronologia já vinha desenvolvendo um trabalho de grande 

importância na construção da história, e também era tida como uma espécie de ciência que 

auxiliava a história. E o seu principal material utilizado é o calendário, que foi um 

instrumento desenvolvido pelas sociedades humanas durante uma tentativa falha de se poder 

dominar o tempo natural. Mas apesar disto conseguiu êxito na elaboração de hora e a semana. 

Le Goff (1990) também relata que o calendário pode ser considerado como um 

instrumento que rege a vida humana, juntamente com as horas, pois estão ligados a tudo o que 

realizamos nas tarefas do cotidiano. O tempo coordena tudo o que fazemos no nosso dia-a-

dia, seja, para trabalhar, em momentos de lazer, na realização de festas comemorativas, entre 

outros. 

O antagonismo passado/presente segundo Le Goff (1990) se dá, por meio de uma 

construção ao longo do tempo e não pelo meio natural. Porém, o passado não é igual em todas 

as épocas, e o historiador está preso ao tempo em que vive e ao qual tem conhecimento, 

diferentemente do passado ao qual não sabe, não o viveu. Por meio dos seus acontecimentos, 

o passado, pode de certo modo explicar o porquê de certos fatos do presente e este é uma 

consequência do passado, e também por meio do que acontece no presente, o passado se 

modifica, pois pode ser remontado.  

Segundo Le Goff (1990), a relação entre passado/presente nos leva ao passado mais 

longínquo, ao qual ninguém viveu, o qual é tido como a origem do mundo. Quando se trata do 

início e fim da história do mundo e da humanidade, a história é considerada incapaz e perde o 

seu teor cientifico. Pois o início dos tempos é remetido ao misticismo, e sua explicação se dá 

por teorias religiosas e a teoria do big bang. Já quando o assunto é o fim dos tempos, somente 

a religião de salvação tem sua explicação definida. 

Segundo Le Goff (1990), com o surgimento da nova concepção do tempo histórico, o 

historiador tinha como objetivo, identificar os ritmos aos quais a história era feita. E deste 
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modo, os acontecimentos das “longas durações” (Braudel apud Le Goff, 1990), que eram as 

realidades vividas que se modificavam lentamente (estruturas da sociedade), começaram a se 

tornarem mais importantes do que os eventos, que eram acontecimentos de tempo mais 

rápido. Ao realizar diálogos com outras ciências, alguns dos historiadores da longa duração 

desenvolveram a ideia de uma história “quase imóvel” (Braudel, Le Roy Ladurie apud Le 

Goff, 1990). 

Le Goff (1990) ainda destaca que, os historiadores da antiguidade acreditavam 

desenvolver a história do homem, mas com o passar dos anos, por meio dos historiadores que 

os sucederam, essa ideia foi sendo modificada, através de novos pensamentos sobre a história 

do homem. Porém foi somente com os historiadores modernos que se passou a perceber que a 

história é uma ciência, e que estuda a evolução da humanidade ao longo do tempo. E isso fez 

com que posteriormente fossem criadas novas concepções sobre história que estão 

relacionadas ao homem, proporcionando sua extensão como área da ciência. Nos tempos 

atuais, a história se tornou mais apreciada, em todas as suas vertentes na sociedade do 

ocidente, já as nações tidas pertencentes ao Terceiro Mundo, preocupavam-se somente na 

utilização de uma história, isso pode ser o fato que possibilita a elaboração de histórias 

diferentes dos ocidentais. 

3. Análise dos dados 

Por se tratar de uma pesquisa desenvolvida no âmbito da História da Educação 

Matemática envolvendo diretamente a análise de dados escolares, necessitaremos construir 

gráfico para ter-se uma visão mais didática e que facilite a compreensão. Inicialmente foi 

realizado um levantamento do número de alunos devidamente matriculados no PROJAMS, 

conforme mostra o gráfico 01: 
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Figura 1: Gráfico 01 – Números de alunos matriculados no PROJAMS nos anos de 1997 a 2001 

Fonte: INEP. 
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Ao analisarmos o gráfico 01, pode-se verificar a quantidade de alunos matriculados no 

PROJAMS compreendidos entre os anos de 1997 a 2001. Nota-se que o ápice de alunos 

matriculados ocorreu no ano de 2000. Ao se examinar o gráfico 01, observasse no ano 

seguinte um declínio acentuado em consequência da saída e duas escolas participantes do 

projeto e, além disso, no ano anterior, os alunos das turmas da então 8ª série, que hoje é 

chamada de 9° ano, concluíram seus estudos e assim deixaram o projeto. 

Neste gráfico 02, podemos observar a quantidade de alunos matriculados nas escolas 

da rede municipal de ensino do município de Ji-Paraná nos anos de 1998 a 2001(o ano de 

1997 não está no gráfico 02, em função de que no site do INEP ele não se encontra 

catalogado). Tais dados foram obtidos por meio dos censos escolares realizados todos os anos 

pelo INEP. Levando em conta que esta análise ocorreu de maneira geral, pois nos anos de 

1998 e 1999 o INEP recolhiam os dados escolares de uma maneira mais abrangente, que 

englobava todo o ensino fundamental de 1ª a 8ª série e somente após o ano 2000 o instituto 

passou a detalhar as informações de maneira mais especifica. 
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Figura 2: Gráfico 02 – Números de alunos matriculados na rede municipal de ensino da 1ª a 8ª 

série nos anos de 1998 a 2001 

Fonte: Autor. 

Observando o gráfico 02, nota-se um crescimento significativo em relação ao número 

de alunos matriculados nos anos de 1998 a 2000. Vale ressaltar, que no ano de 2001, ocorreu 

um leve declínio no número matriculas no Município.   

Realizando o comparativo entre os gráficos obtivemos que dos 20.582 alunos de 1ª a 

8ª séries matriculados em toda a rede municipal de ensino, 6.502 destes alunos pertenciam ao 

PROJAMS, ou seja, colocando esses números em porcentagem temos que o total de alunos 

matriculados no projeto durante este período, equivalem aproximadamente a 32% do total de 

alunos existente em toda a rede municipal de 1ª a 8ª série, sendo um percentual significativo e 
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que mostra a importância que o projeto teve na educação Municipal, como mostra o gráfico 

03. 

Alunos da Rede 

Municipal

68%

Alunos do 

PROJAMS

32%

Comparativo entre o número de alunos pertencentes a rede municipal 

de ensino e ao PROJAMS nos anos de 1997 a 2001.

 
           Figura 03: Gráfico 03 – Comparativo entre o número de alunos pertencentes à rede municipal  

             de ensino e ao PROJAMS nos anos de 1997 a 2001 

             Fonte: Autor. 

Tal percentual, demostra o quanto foi significativo à existência deste projeto na 

formação escolar dos alunos nos anos finais do Ensino Fundamental no município em 

questão. 

4. Considerações Finais 

Conclui-se que, durante o período analisado, o PROJAMS desempenhou um papel de 

significativa importância na formação escolar dos cidadãos ji-paranaense possibilitando aos 

mesmos à oportunidade de iniciar ou concluir seus estudos, e tal importância está descrita por 

meio de números, de todos os 20.582 alunos matriculados na rede municipal de ensino de Ji-

Paraná, 6502 desses alunos estudavam por meio do projeto, ou seja, num total de 32% de 

todos os alunos matriculados nas escolas municipais deste Município nos anos analisados, 

estudavam graças ao PROJAMS. 

Pela observação da análise realizada no decorrer deste artigo, pode-se constatar a 

importância da realização do presente trabalho, pois conhecer a história local, sendo essa uma 

história expressiva no âmbito educacional do Município, tem grande relevância na formação 
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de profissionais da educação que terão a oportunidade de conhecer a História da Educação 

local. 
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Resumo: 

O presente artigo apresenta informações sobre a importância das oficinas e jogos pedagógicos, descrevendo 

algumas formas de aplicações juntamente com citações de estudiosos que exploraram a temática. Contém 

também relato de experiência de bolsistas aplicando os jogos em determinadas turmas do ensino fundamental e 

médio de uma escola participante do subprojeto de Matemática PIBID Ji-Paraná/RO. Verifica-se que os 

resultados positivos desse projeto são de suma importância para todos os envolvidos (alunos, bolsistas, 

professores, supervisores), é evidente o aprendizado com as experiências vivenciadas, inclusive dos conteúdos 

matemáticos, que são facilmente absorvidos quando há a utilização de jogos, pois possibilitam o entretenimento, 

tornando assim, uma atividade lúdica interessante, divertida e ao mesmo tempo proveitosa com relação aos 

estudos. 

Palavras-chave: Jogos; Oficinas; Educação Matemática. 

1. Introdução 

O processo de ensino e aprendizagem da Matemática vem se transformando, buscando 

formas mais produtivas para construir um ensino e aprendizagem dinâmicos, onde possa 

haver interação entre alunos e professores e assim amenizar as dificuldades dos discentes 

encontradas em sala de aula. Essa disciplina como componente curricular escolar, deve 

possuir uma linguagem que busque explorar aspectos concretos do cotidiano dos alunos, sem 

deixar de ser um instrumento formal de expressão e comunicação para diversas ciências. 

Se conhecerem a Matemática sempre na sua forma tradicionalista de ensino, os 

discentes podem encontrar dificuldades em assimilar o conteúdo proposto, em ver a sua 

aplicabilidade nos contextos da sociedade e mercado de trabalho, Silva (2005, p. 2) traz que: 

“Apesar dos esforços no sentido de propor mudanças no ensino da Matemática nos últimos 

anos, esta disciplina continua sendo considerada a grande vilã dentre as áreas do 

conhecimento, responsável pelos altos índices de reprovação dos alunos”. 
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Desta forma, atividades que facilitem a compreensão do que é estudado em sala de 

aula devem ser fornecidas pela escola e acatadas pelo professor, para que haja interesse e 

venha como ferramenta motivadora para o ensino. 

Através do subprojeto PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência), projeto que incentiva a valorização do magistério e o aprimoramento do processo 

de formação de docentes para a educação básica, ainda na formação inicial e oportuniza a 

vivência e experiência na docência, oferecendo bolsas para acadêmicos de licenciatura 

exercerem atividades pedagógicas em escolas públicas de educação básica, oportunizando o 

licenciando a ter uma integração entre a teoria acadêmica e a prática docente, também para 

que possa haver uma aproximação entre universidades e escolas, buscando assim uma 

melhoria na qualidade da educação. 

Os estudantes de iniciação à docência são orientados por coordenadores de área sendo 

docentes dos cursos de licenciatura e por supervisores docentes das escolas públicas onde 

exercem suas atividades. Os bolsistas juntamente com o supervisor da escola Juscelino 

Kubitschek executaram algumas ações, sendo duas oficinas pedagógicas para reforçar o 

conhecimento, uma sobre operações matemáticas e outra sobre o conceito da equação do 

segundo grau e suas aplicações.  

2. Oficinas pedagógicas 

A Matemática, como componente do currículo escolar, não deve ser aplicada sempre 

de uma forma tradicional e expositiva, com o professor aplicando seu conteúdo e esperando 

que os alunos se interessem pelo que está sendo abordado e apliquem seus conhecimentos 

para resolver problemas, pois isso pode causar um certo trauma no aluno para com a 

disciplina, comprometendo negativamente o aprendizado.  

A sustentação de um ensino precário e sem relação com a realidade da Matemática e 

suas aplicações, levando conceitos mal abordados dos conteúdos ou falta de recursos 

pedagógicos como estratégia pode acabar prejudicando o desenvolvimento da disciplina para 

os estudantes. Devemos contornar essas situações e fazer com que os alunos se interessem 

pelas aulas, porém hoje em dia isso é um desafio enfrentado por muitos professores e a busca 

por novas metodologias de ensino se torna essencial e urgente, sendo assim: 

Devemos pensar em uma Matemática prazerosa, interessante, que motive nossos/as 
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alunos/as, dando-lhes recursos e instrumentos que sejam úteis para o seu dia-a-dia, 

buscando mostrar-lhes a importância dos conhecimentos matemáticos para sua vida 

social, cultural e política (LARA, 2003 apud STRAPASON, 2011). 

Consideremos também que apesar das dificuldades, podem-se encontrar muitos 

recursos disponíveis capazes de auxiliar os professores em suas metodologias de ensino, pois: 

Há várias tendências didático-pedagógicas para se trabalhar em contextos de 

significação: projetos interdisciplinares, tarefas exploratórias e investigativas, 

resolução de problemas, modelagem matemática, tecnologias de informação, uso de 

jogos, de história, dentre outras. Nesses contextos, a utilização de materiais 

manipuláveis pode perpassar qualquer uma dessas tendências (NACARATO, 2005, 

p. 14). 

Existem vários motivos para se chegar à conclusão de que há uma necessidade de criar 

novos métodos de ensino da Matemática. Muitos alunos demonstram dificuldades em alguns 

conteúdos que servem de pré-requisitos para o que estão estudando frequentemente, o que 

resulta em confusão na mente do aluno, por não saber o que aplicar e como desenvolver. 

Em Matemática, a mecanização e o excesso de verbalização são muito comuns, 

geram o medo da disciplina em todos os níveis de escolarização e influenciam até 

decisões a respeito da escolha profissional. Muitos adultos não prestam concursos 

porque têm medo de não conseguirem os acertos necessários para aprovação na área 

(ZACARIAS, 2008, p. 21). 

Para esclarecer as dúvidas e reforçar o aprendizado dos alunos, os professores podem 

optar por realizarem oficinas como atividade extraclasse, com o intuito de enriquecer o 

aprendizado, pois: 

O objetivo dos professores de matemática deverá ser o de ajudar as pessoas a 

entender a matemática e encorajá-las a acreditar que é natural e agradável continuar 

a usar e aprender matemática como uma parte sensível, natural e agradável (BRITO 

2001, p. 43). 

Oficina é um termo peculiar, pois significa o lugar destinado para fazer ou consertar 

alguma coisa. Existem diversos tipos de cenários em que essa palavra pode ser empregada: 

oficina mecânica, oficina de conserto de eletrodoméstico, oficina de carpintaria e outros. Uma 

oficina pedagógica seria então um espaço onde os alunos pudessem tirar suas dúvidas e 

preencher as lacunas de seu aprendizado. Na compreensão de Cuberes (1989), oficina 

pedagógica é um tempo e um espaço destinado à aprendizagem. A utilização de oficina 

pedagógica é a alternativa metodológica que pode ser realizada em sala de aula, bem como 

em horário oposto, sendo necessariamente no ambiente escolar, e em especial, para o ensino 

de Matemática, que possibilita a interação do estudante com o objeto, em um processo ativo 

de transformação na busca do conhecimento: 
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Ao priorizar a prática, tão escassa na rotina da sala de aula, as oficinas não somente 

despertam o interesse dos alunos, mas também constitui um desafio para o professor 

no que se refere ao seu planejamento e execução, assim como ao exigir, não somente 

leitura, mas ainda a capacidade de criar e desenvolver atividades que fujam da 

rotina, elaboração de metodologias, definições de dinâmicas e a busca de parcerias, 

para o enriquecimento do trabalho. Uma experiência cansativa, porém muito 

gratificante, que permite praticar a interdisciplinaridade tão discutida atualmente 

(GIANOTTO, 2006, p. 4). 

Utilizar oficinas pedagógicas, se contrapõem ao ensino tradicional e considera o 

indivíduo como um organismo ativo, inteligente, em plena e permanente interação com o 

espaço em que vive. Vieira e Volquind (2002, p. 17) consideram que esta metodologia amplia 

a possibilidade de interação do professor com o aluno, e lembram que, 

Através das oficinas, podemos ensinar de forma mais humanizada, onde a cultura e 

os valores dos alunos participantes serão respeitados. As oficinas promovem a 

abertura de um espaço de aprendizagem alternativo. Na oficina surge um novo tipo 

de comunicação, entre professores e alunos. É formada uma equipe de trabalho, 

onde cada um contribui com sua experiência. O professor é o dirigente, mas 

também, aprendiz. Cabe a ele diagnosticar o que cada participante sabe e promover 

o ir além do imediato. Através das oficinas é possível transformar-se o 

conhecimento científico em saber de ensino. 

Neste processo, é necessário que o professor elabore atividades criativas e dinâmicas 

que estimulem a participação do aluno, que deve ser motivado a buscar seu aprendizado, por 

meio da própria ação de fazer, pois o aluno é o protagonista da formulação do seu próprio 

conhecimento. Beatriz D’Ambrósio (1993) defende que é necessário incorporar um 

componente de experiência nos programas de formação de professores, para que a matemática 

seja experimentada pelos alunos. Assim como a construção do conhecimento dos alunos 

realiza-se através de suas experiências com a Matemática, também ocorre com os futuros 

professores. A construção do conhecimento desses docentes se dá sobre o ensino da 

Matemática, ou seja, através das suas experiências no processo de ensinar matemática. 

As oficinas pedagógicas são um recurso metodológico de complementação, na 

perspectiva de facilitar a assimilação do conteúdo pelos alunos, onde há possibilidade de rever 

e/ou aprofundar procedimentos matemáticos já estudados, de maneira diferenciada e 

inovadora. Fazer uso de novas tecnologias, de materiais concretos, assim identificar os 

conhecimentos matemáticos por meios  concretos para uma melhor compreensão visualizando 

o caráter de jogo intelectual característico da Matemática, são aspectos que estimulam o 

interesse, a curiosidade, e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. 

3. Jogos pedagógicos 
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O uso de jogos como tendência para o ensino de matemática é uma prática que está se 

tornando comum, pois é eficiente para que os alunos conheçam a relação do que estão 

estudando em sala de aula e a realidade da Matemática. 

Para Agranionih e Smaniotto (2002) apud Selva (2009, p. 2) o jogo matemático é: 

[...] uma atividade lúdica e educativa, intencionalmente planejada, com objetivos 

claros, sujeita a regras construídas coletivamente, que oportuniza a interação com os 

conhecimentos e os conceitos matemáticos, social e culturalmente produzidos, o 

estabelecimento de relações lógicas e numéricas e a habilidade de construir 

estratégias para a resolução de problemas. 

Utilizar jogos em sala de aula pode ser considerado um recurso metodológico eficaz e 

incentivador do ensino-aprendizagem da Matemática, promovendo um ensino mais 

interessante e um aprendizado mais dinâmico. Faz com que as aulas se tornem mais atrativas 

e desafiadoras, mostrando que a Matemática pode ser interessante e facilitadora no 

entendimento dos conteúdos matemáticos. 

Os jogos são uma alternativa de trabalho na construção do conhecimento matemático, 

ao jogar, os alunos tem que tomar decisões, levantar hipóteses a serem testadas, bem como 

criar argumentos na troca de informações e habilidades de observação, concentração e 

generalização. 

De acordo com Dante (1996, p. 37): 

O jogo torna-se uma estratégia de ensino muito importante, pois estimula a 

interação, a participação, a curiosidade e a criatividade. A situação do jogo, colocada 

dentro do interesse e possibilidades da criança, estimula a ação e o pensar, libera 

coragem e aventura na direção do novo. 

Através dos jogos exploramos conceitos e fundamentos da matemática como: 

classificação, contagem, reconhecimento de números, a simetria etc. Ao realizar atividades 

com jogos matemáticos deve-se ter um cuidado com o conhecimento prévio e o nível de 

desenvolvimento do raciocínio lógico dos estudantes. 

Segundo Piaget (1978, p. 115): 

Os jogos dividem-se em jogos de exercícios, simbólicos e de regras, além dos jogos 

de construção, presentes ao longo do desenvolvimento. Os jogos simbólicos têm 

como função a compreensão, realização desejos e liquidação de conflitos, e 

impressão no faz-de-conta e na ficção. 

Ao jogar há uma mudança no processo de ensino-aprendizagem, os alunos se sentem 

entusiasmados, em um estado de alegria, por se tratar de uma atividade agradável e 
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envolvente, é um instrumento de interação entre os alunos e os docentes, uma atividade com a 

finalidade de desafiá-los a pensar e solucionar as situações problemas que o jogo oferece. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 2002 p. 56): 

O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o desenvolvimento 

espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu conhecimento 

de técnicas ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e profissionais para 

estimular nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma 

nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se com o conteúdo 

escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos. 

Utilizar o jogo é uma estratégia para aprofundar os conceitos estudados em sala, 

propiciando uma interação, uma aula dinâmica, é uma atividade que possibilita ao discentes 

um momento para tirarem as dúvidas quanto à prática, vendo a aplicação dos conteúdos. 

Deixando-os motivados, estimulados, participativos desenvolvendo suas habilidades. 

4. Ações realizadas na escola Juscelino Kubitschek 

Ao acompanhar o professor supervisor, que atua na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Juscelino Kubitschek, foi possível analisar o nível de conhecimento dos 

alunos atendidos pelo subprojeto, as turmas analisadas foram 7º, 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e 1º e 2º anos do Ensino Médio. Foi possível notar as dificuldades dos 

educandos em assimilar os conteúdos e notou-se que esse déficit vem desde as séries inicias. 

Devido a inúmeras dificuldades presentes para o ensino dos conteúdos matemáticos, 

deve-se recorrer a novos recursos didáticos e técnicas pedagógicas que possam auxiliar o 

professor em sala de aula. Sendo assim, atividades lúdicas, como jogos e oficinas, podem 

contribuir para o ensino e aprendizagem do aluno.  

Sendo assim o professor deverá atuar como mediador desse processo. Essas atividades 

podem ser consideradas como opções de métodos pedagógicos, Almeida (2003, p. 119) traz 

que o jogo é uma atividade física e mental que desenvolve diferentes capacidades. 

Uma das oficinas realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Juscelino Kubistchek de Oliveira, no ano de 2016 foi a Oficina das Quatro Operações 

Básicas, que consistia em resgatar conhecimentos que os alunos de 6º e 7º anos já haviam 

estudado em anos anteriores, porém, muitas dúvidas ainda persistiam, o que prejudicava o 

andamento do ensino de conteúdos concernentes ao ano escolar em que os alunos estavam 
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cursando, apresentando dificuldades em efetuar corretamente as operações. 

A oficina consistiu em uma aula expositiva, com o professor inicialmente explorando 

os conceitos das quatro operações e aplicando exercícios. Os alunos se mostraram 

interessados ao desenvolver as atividades propostas, e os bolsistas do PIBID ficaram 

responsáveis por auxiliá-los com as resoluções. 

 
                             Figura 1: Oficina das Quatro Operações 

                             Fonte: Autoria Própria, 2016. 

 
                      Figura 2: Oficina das Quatro Operações 

                      Fonte: Autoria Própria, 2016. 
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                        Figura 3: Oficina das Quatro Operações  

                        Fonte: Autoria Própria, 2016. 

A oficina das Equações de Segundo Grau, foi dividida em dois ambientes, pois alguns 

dos jogos não eram compatíveis ao nível de conhecimento dos alunos dos 9º anos. A atividade 

trouxe vários jogos relativos ao conteúdo, um deles foi o jogo Funções Quadráticas, que 

consistia em identificar as características dessas funções, também recordar a importância e 

influência dos seus coeficientes em sua representação gráfica.  

Os bolsistas se responsabilizaram por auxiliar os participantes, estes que eram alunos 

do 1º e 2º anos do Ensino Médio e no início estavam com dificuldades de identificar conceitos 

como: Ponto de máximo; ponto de mínimo; raiz real; identificar o coeficiente c; entre outras 

dúvidas que surgiram durante a execução do jogo. Os alunos classificaram o jogo como 

divertido e produtivo para o aprendizado, pois puderam revisar conteúdos que já haviam 

estudado e reforçar o conhecimento sobre Função Quadrática. 

 
                         Figura 4: Oficina das Equações do 2º Grau  

                         Fonte: Autoria Própria, 2016. 
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                      Figura 5: Oficina das Equações do 2º Grau 

                      Fonte: Autoria Própria, 2016. 

 
                       Figura 6: Oficina das Equações do 2º Grau 

                       Fonte: Autoria Própria, 2016. 

Com a realização dessa atividade e as demais ofertadas nesta oficina, foi notório o 

quanto os alunos participantes, mesmo nos anos finais escolares, ainda apresentavam diversas 

dificuldades em conteúdos já estudados anteriormente, podendo ser resultado de um ensino 

precário, desmotivado, sem recursos didáticos, atividades diferenciadas ou até mesmo falta de 

interesse por parte dos mesmos. 

5. Considerações finais 

No presente artigo destacamos a importância que deve ser dada aos Jogos 
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Matemáticos, destacando e influenciando a realização de Oficinas Pedagógicas, onde todos os 

participantes possam estar envolvidos, para que haja um aprendizado mútuo dos conteúdos 

abordados e também uma maior interação professor-aluno. Os docentes devem se preocupar 

em oferecer opções diferenciadas de ensino aos seus alunos, com o intuito de motivar e 

incentivar o aprendizado, sendo os jogos exemplos reais de que o resultado é positivo, 

baseado nas experiências realizadas. Atividades como essas são necessárias pois o professor 

verifica se seus alunos estão necessitando de atenção com relação à aprendizagem e passa a 

nivelá-los de forma eficaz. Portanto temos evidente os resultados das aplicações dos jogos, 

desde entreter, oferecer conhecimento, até perceber se há déficit de atenção ou aprendizagem, 

dentre vários outros. 

 As experiências realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Juscelino Kubistchek de Oliveira são exemplos de oficinas bem sucedidas, onde os bolsistas 

do PIBID participaram ativamente junto aos alunos, constatando um resultado positivo nas 

atividades aplicadas. 

 Desta forma, os bolsistas concluíram também que, ao tornarem-se professores, 

poderão utilizar os Jogos- Matemáticos como instrumentos de trabalho, tornando assim, as 

experiências acima citadas de grande importância para realizar a futura profissão e transmitir 

seus conhecimentos aos alunos. 
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Resumo: 

Este trabalho apresenta o relato de uma ação desenvolvida através do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) realizada na E.E.E.F.M. Juscelino Kubistchek de Oliveira, I.E.E. Marechal 

Rondon e na E.E.E.M. Jovem Gonçalves Vilela, todas situadas no município de Ji-Paraná-RO. Tendo em vista 

que o aprendizado em relação ao conteúdo de Geometria Plana na Educação Básica ainda apresenta falhas, visto 

que está associado à falta de representações visuais para sua melhor compreensão por parte dos alunos, tornando-

a assim em algo abstrato, foi proposta nas escolas supramencionadas, atendidas pelo subprojeto PIBID de 

Matemática do Campus da UNIR/Ji-Paraná, a inserção de material didático de relação métricas, adaptando-os 

para se trabalhar conceitos de área, apótema e altura, verificando, por exemplo, alguns aspectos relativos ao 

teorema de Pitágoras, o porquê das fórmulas de cálculo de área de triângulo retângulo, altura de triângulo, área 

de pentágonos e hexágonos regulares, entre outros conhecimentos geométricos. Neste trabalho busca-se relatar 

situações práticas de uma ação realizada em contextos diferentes, mencionando fatores importantes ocorridos 

durante o seu desenvolvimento. A ação se deu em três etapas, respectivamente: organização do material, 

preparação da aula referente ao conteúdo de Geometria Plana e aplicação das atividades nas três escolas. 

Observou-se durante a realização das atividades que dúvidas em relação aos conceitos trabalhados estão 

inseridas nas realidades e que o uso deste material didático propõe esclarecimentos e interpretações aplicáveis ao 

cotidiano dos alunos. Conclui-se que estas metodologias trazem inúmeros benefícios e contribuições ao 

educando quanto à sua aprendizagem de Geometria Plana. 

Palavras-chave: Relato de Experiência; Relações Métricas; Ensino de Geometria Plana. 

1. Introdução 

É de consenso entre os educadores de matemática que uma parte significativa dos 

alunos apresenta dificuldades no momento de resolver algumas atividades, e principalmente 

problemas matemáticos. Sendo assim, é importante ressaltar que a educação está passando por 

um processo de reflexão, de modo que os professores têm buscado várias alternativas na 

tentativa de superar essas eventuais dificuldades, visando, consequentemente, melhorar o 
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desempenho dos seus alunos dentro da sala de aula. 

Desse modo, o presente trabalho tem o intuito de relatar experiências vivenciadas 

pelas acadêmicas da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto de Matemática, que 

utilizando como recurso pedagógico materiais concretos de relações métricas propuseram 

uma matemática contextualizada e menos abstrata, com o intuito de contribuir para uma 

melhor compreensão por parte dos alunos em conteúdos matemáticos, dando ênfase em 

Geometria Plana. 

A ideia da ação diferenciada se deu por uma iniciativa proposta pelo PIBID, que 

consistia em escolher um material do laboratório de matemática da escola Jovem Gonçalves 

Vilela e produzir, por meio do recurso pedagógico escolhido, uma atividade que auxiliasse os 

alunos nos conteúdos matemáticos. As apresentações das atividades em questão foram 

realizadas nas escolas parceiras do subprojeto PIBID de Matemática do Campus da UNIR/Ji-

Paraná, sendo estas: Instituto Estadual de Educação Marechal Rondon, Escola Estadual de 

Ensino Médio Jovem Gonçalves Vilela e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Juscelino Kubistchek de Oliveira, todas localizadas no município de Ji-Paraná-RO. 

A escolha pelo material de relações métricas remeteu-se a uma reflexão feita pelas 

acadêmicas, que, por meio de convivência com os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio, perceberam a dificuldade dos mesmos em resolver problemas matemáticos e 

exercícios que envolvessem o conteúdo de Geometria Plana. 

Sendo assim, a ação desenvolvida nas escolas teve como intuito lidar com essas 

dificuldades, fazendo com que os alunos compreendessem a origem e onde aplicar cada 

fórmula apresentada quanto aos conceitos de área, apótema e altura, verificando, por exemplo, 

alguns aspectos relativos ao teorema de Pitágoras, o porquê das fórmulas de cálculo de área 

de triângulo retângulo, altura de triângulo, área de pentágonos e hexágonos regulares, entre 

outros conhecimentos geométricos. 

2. Discussão teórica 

Atualmente, sabe-se que é altamente expressiva a dificuldade em compreensão por 

parte dos alunos inseridos na Educação Básica ao que se refere o conteúdo matemático de 



 

 

A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática 
 

Ji-Paraná – RO, 22 a 24 de novembro de 2016 
 

ANAIS 
 

205 XVI Semana de Matemática – XVI SEMAT 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

Geometria Plana. Fatores como este estão associados à forma abstrata de se ensinar tais 

conceitos, onde o aluno não consegue ter a formação da imagem mental e associa-la à 

Geometria. Para expressar a necessidade de se formar estes conceitos visuais, Fischbein 

(1987, p. 104) nos apresenta que: 

Representações visuais não somente auxiliam na organização da informação em 

representações como constituem um importante fator de globalização. Por outro 

lado, a concretude de imagens visuais é um fator essencial para a criação de um 

sentimento de auto-evidência e imediatez. Uma imagem visual não somente 

organiza os dados em estruturas significativas, mas é também um fator importante 

para orientar o desenvolvimento de uma solução analítica; representações visuais 

são essenciais dispositivos antecipatórios. 

Logo, sem a compreensão em relação à representação visual, estes alunos se veem 

apenas conectados a fórmulas sem compreender suas funcionalidades, de onde surgiram e 

quais suas aplicações. Por esses fatores os alunos acabam resolvendo situações-problemas 

apenas mecanicamente, ou seja, não conseguem compreender o que estão resolvendo, 

realizando as operações matemáticas como uma mera cópia ao que professor resolveu. 

A falta de metodologias adequadas na sala de aula pode interferir significativamente 

no desenvolvimento do aluno. Uma realidade muito comum são os alunos dos mais variados 

níveis se preocuparem apenas em “decorar” fórmulas sem ao menos refletir o que estão 

fazendo e para que estão fazendo, tornando a matéria cansativa e repetitiva, ou seja, 

acreditando que a aprendizagem matemática é dada através de um acúmulo de fórmulas 

passadas pelo professor. 

D’Ambrósio (1989) destaca que para o aluno a matemática é um corpo verdadeiro ao 

qual não se questiona nem mesmo se preocupa em compreender como funciona, e assim o 

aluno avança sem saber conceitos considerados importantes. 

Neste contexto, a inserção de materiais diferenciados na sala de aula muito pode 

contribuir no processo de ensino-aprendizagem, e quando se propõe novas perspectivas “no 

âmbito da educação matemática, ao se propor um trabalho com jogos, [por exemplo], visa-se 

também, desmistificar a matemática enquanto uma disciplina maçante, difícil, que envolve 

somente a memorização” (DOHME, 2008, p. 95). 

Este aspecto se submete ao reconhecimento de que aulas diferenciadas proporcionam 

aos alunos satisfação, o desejo de conhecer e se aprofundar mais no “universo matemático”, 

mostrando aos mesmos que a matemática pode sim ser aprendida de maneira divertida. Sendo 
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assim, o aluno consegue abstrair o que lhe é passado, conseguindo aplica-lo nas mais variadas 

situações. 

D’Ambrósio (1989, p. 17) ressalta que: 

Através de suas experiências com problemas de naturezas diferentes o aluno 

interpreta o fenômeno matemático e procura explicá-lo dentro de sua concepção da 

matemática envolvida. O processo de formalização é lento e surge da necessidade de 

uma nova forma de comunicação pelo aluno. Nesse processo o aluno envolve-se 

com o "fazer" matemática no sentido de criar hipóteses e conjecturas e investigá-los 

a partir da situação problema proposta. 

Entre as dificuldades encontradas nos mais variados conteúdos matemáticos, pode-se 

destacar a Geometria, cabendo ao profissional da educação criar de forma estratégica 

situações práticas que chamem a atenção do aluno, mostrando onde e em quais situações do 

cotidiano a mesma pode ser utilizada, Nogueira (2009) reitera que a geometria é um dos 

ramos da matemática que pode estimular o interesse pelo aprendizado dessa ciência, pois 

pode revelar a realidade que rodeia o aluno, dando oportunidades de desenvolver habilidades 

criativas. 

Pela relevância de se ensinar os conteúdos de Geometria para a formação dos alunos e 

pelas dificuldades desses em conseguir compreender os conhecimentos geométricos 

abordados na escola, torna-se de suma importância investimentos em materiais que facilitem a 

compreensão do aluno quanto aos assuntos que envolvem os conceitos geométricos. 

Para Baldini (2004, p. 15): 

Percebe-se que há necessidade de investimentos em formação continuada dos 

professores, cuja intenção seja contribuir para que se disponha de uma maior 

diversidade de elementos para conhecer e saber selecionar o que se ensina de 

geometria e como se ensina. Investimentos em materiais didáticos e outros meios 

pedagógicos se fazem necessários também, com a finalidade de que essa 

preocupação, que é de âmbito nacional e em vários aspectos com o ensino e 

aprendizagem da geometria, se faça presente nas inúmeras salas de aula, 

proporcionando, assim, uma melhoria na aprendizagem da matemática, 

contribuindo, dessa forma, para a formação plena do indivíduo. 

Um profissional capacitado, e que tenha um material didático apropriado em mãos, 

conseguirá passar para seu aluno de forma lúdica o conhecimento adquirido em sua formação 

respeitando a capacidade de abstração do indivíduo. Conceitos de como se dá cada fórmula, 

que as fórmulas matemáticas não surgem “do nada”, ao serem abordados pelo professor, 

favorecem para que o aluno demonstre interesse e curiosidade, e até mesmo afinidade pela 

matemática. 
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Neste caso, as atividades lúdicas se colocam como uma alternativa didática, em que, 

segundo Lara (2003), desenvolve a criatividade do aluno dando-lhe a capacidade de manejar 

situações reais, saindo da “mesmice” oferecida todos os dias na sala de aula. Assim, o 

indivíduo tem um processo de aprendizagem ativo, onde o próprio busca o conhecimento a 

partir de questionamentos ao que lhe for apresentado, superando suas próprias expectativas.  

3. Metodologia das atividades desenvolvidas 

O objetivo de apresentar aos alunos uma vertente diferenciada de aula envolvendo o 

conteúdo de Geometria Plana consistiu em estimular e levar esses estudantes a não apenas 

decorarem fórmulas, mas sim em entender conceitos básicos do conteúdo em questão, 

destacando como surgiram algumas fórmulas básicas da Geometria. 

Figura 1: Material metálico disposto na versão professor 

Fonte: Mellissa Moura de Andrade (2016). 

O desenvolvimento desta atividade foi realizado em 3 (três) etapas: 

1ª Etapa: Realizou-se a organização do material de relações métricas, em que esse foi 

constituído pelas figuras geométricas planas: triângulo; retângulo e quadrado. Figuras tais 

consideradas como figuras bases para o desenvolvimento das outras figuras geométricas. O 

material utilizado é fabricado por um quadro de metal e peças metálicas com ímãs para que 

fossem dispostas conforme a necessidade. 

2ª Etapa: Foi realizada a preparação da aula referente ao conteúdo de Geometria Plana, 

utilizando como recurso pedagógico o notebook e o material de relações métricas. 

Inicialmente foi realizada uma apresentação no Power Point que constituiu em 

destacar conceitos básicos da Geometria Plana passo a passo, tal como o estudo do Teorema 

de Pitágoras até os cálculos de áreas. Deste modo, foi exposto o porquê da “soma dos 
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quadrados dos catetos é igual a hipotenusa” e que o mesmo vem de uma relação existente no 

triângulo retângulo. 

Posteriormente foram destacados, ainda no Power Point, por meio desta relação, a 

fórmula da altura do triangulo equilátero e também da diagonal de um quadrado, com o 

objetivo dos alunos terem uma melhor compreensão de onde surgiram essas fórmulas. 

              Figura 2: Forma utilizada para demonstrar o porquê da formula da altura do triângulo equilátero 

              Fonte: Mellissa Moura de Andrade (2016). 

Do mesmo modo, foi destacada a fórmula da área do quadrado e do triângulo, sendo 

proposto logo em seguida, por meio do Power Point, problemas relacionados a achar cálculos 

de áreas em que se estimulasse o aluno a utilizar todos os conceitos até então relembrados. É 

importante ressaltar que se pensou em uma apresentação que intercalasse o conceito abstrato e 

o prático, pois sendo assim, o uso do material de relações métricas seria utilizado em todos os 

momentos da apresentação. 

3ª Etapa: Aplicação da atividade nas escolas. Durante a apresentação da atividade, foi 

notório como os alunos de uma forma abrangente apresentaram pouco desempenho em 

resolver problemas matemáticos e que as atividades diferenciadas tendem a despertar no 

aluno o interesse, principalmente se for vinculada a conceitos abstratos com o prático. Por 

fatores como os mencionados acima ao decorrer das atividades, procuramos dar sentido às 

fórmulas utilizadas em conceitos de cálculos de áreas de figuras geométricas planas, a fim de 

se demonstrar aos alunos que para a existência daquelas fórmulas existia um porquê, ou seja, 

elas não surgiram por um acaso. Assim, procurou-se durante toda a realização da atividade 

demonstrar que não é necessário se apegar a fórmulas resolutivas, mas sim compreender a 

composição destas figuras e colocar em prática conceitos que estes alunos já conhecem, 

porém não praticam. Dessa forma, buscamos ao máximo evidenciar exemplos de situações 

usuais e úteis ao dia a dia destes estudantes como questões presentes no ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio). 
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4. Discussão e análise de dados 

A primeira apresentação foi realizada na escola Jovem Gonçalves Vilela. Todos os 

bolsistas, com seus respectivos materiais, foram distribuídos em salas e no auditório da escola 

para se organizarem, e posteriormente apresentarem para os alunos a atividade sugerida. 

O público alvo da escola foram estudantes do Ensino Médio, do 1º (primeiro) ao 3º 

(terceiro) ano. Sendo assim, os alunos que estavam tendo aula de matemática no dia foram 

liberados para participarem das atividades, de modo que uma sala por vez foi dividida em 

grupos de aproximadamente dez alunos, para que estes circulassem durante as apresentações 

dos materiais trazidos pelos bolsistas, onde ali estavam dispostos materiais como foguete 

balístico, torre de Hanói, material de relações métricas, entre outros recursos.  

Ao se iniciarem as apresentações, os alunos foram se distribuindo de forma que todos 

os bolsistas apresentavam para um grupo de estudantes distintos simultaneamente.  Ao iniciar 

a apresentação do nosso grupo para os alunos presentes, destacamos o objetivo da atividade, e 

em seguida fizemos a exposição do material de relações métricas. Aproveitando a deixa, 

perguntamos para eles se sabiam qual a fórmula para encontrar a área do quadrado e do 

triângulo (figuras que estavam expostas). Para nosso espanto, nenhum aluno daquele primeiro 

grupo conseguiu responder a esse questionamento e ficaram envergonhados. 

Após esse momento, pontuamos para os alunos que eles não sabiam naquele momento, 

mas depois de nossa apresentação eles relembrariam essas fórmulas. Diante isso, como no dia 

não foi possível utilizar o Datashow, utilizamos apenas o material concreto e o quadro negro e 

explicamos aos alunos alguns conceitos de Geometria Plana, como, por exemplo, o porquê da 

formula da área do triângulo era “base vezes altura dividida por dois” e também o motivo da 

fórmula do teorema de Pitágoras ser “a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa 

ao quadrado”. 

Pode-se perceber que não houve conversas paralelas e que o modo como o conteúdo 

foi exposto foi do agrado dos alunos, ficando explicito na fala de um deles sua satisfação ao 

dizer que: “Nossa! Agora eu entendi o porquê se usa esse tal de Teorema de Pitágoras”. 

Nas escolas Marechal Rondon e Juscelino Kubitscheck foram reproduzidos a 

apresentação dos slides em Power Ponte que fizemos na escola Jovem Gonçalves Vilela, 

sendo que a diferença foi que nessas duas escolas as apresentações foram realizadas no pátio, 
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tendo como público não só alunos do Ensino Médio, mas também os alunos do Ensino 

Fundamental II. Deste modo, percebeu-se que por mais que as escolas apresentassem uma 

diversidade de alunos com contextos diferentes, os estudantes apresentavam as mesmas 

dificuldades em resolver exercícios e problemas referentes ao conteúdo de Geometria Plana. 

5. Considerações finais 

É de consenso, que o desinteresse em aprender Matemática vem atingindo uma parte 

significativa de alunos durante anos. Esse fator está ligado principalmente em um discurso 

pré-construído e se constitui até hoje na história que a “matemática é difícil” ou até mesmo 

que a “matemática é de outro mundo”. 

Por meio das experiências vivenciadas no PIBID, nós bolsistas temos consciência de 

que é preciso buscar de diferentes meios para tentar desmistificar a esses alunos todos esses 

pré-conceitos formados. Deste modo, a atividade desenvolvida, ao chamar a atenção para 

alguns conceitos de Geometria Plana, utilizando os materiais de relações métricas, mostrou 

aos estudantes que os conceitos matemáticos não surgiram do nada e que, se os mesmos 

compreendessem as composições das figuras Geométricas, não se fazia necessário se apegar 

em fórmulas resolutivas, desmistificando a esses alunos todos esses pré-conceitos formados, 

pois ao fazer a associação da teoria com o conceito visual, é perceptível o quanto a Geometria 

Plana, esta presente no nosso dia a dia. 

Sendo assim, o trabalho desenvolvido nas escolas, reiterou que quando a Matemática é 

associada a algo presente no cotidiano dos alunos, ou seja, contextualizada, os mesmos 

tendem a perceber que ela é compreensível e é importante para sua formação, facilitando a 

aprendizagem dos mesmos. Isso foi notório nas reações e nos comentários dos alunos em 

todas as escolas mencionadas, observavam-se os olhares de interesse dos estudantes, não só a 

cada demonstração de fórmula apresentada, mas também com a exposição das figuras 

Geométricas e de todos os recursos visuais que estavam disponíveis. 

É necessário ressaltar a importância de atividades como estas desenvolvidas nas 

escolas, pois há muitas discussões voltadas a melhoria da educação do nosso país, em 

particular na disciplina de matemática, por esta ser considerada por uma maioria, a disciplina 

mais difícil. Sendo assim, é preciso sempre ir em busca de metodologias que auxiliem os 

professores a oferecerem a seus alunos meios que estimulem seu interesse em estudar 
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matemática, fazendo uma interlocução com aulas expositivas no quadro e atividades 

diferenciadas. 
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Resumo: 

Este artigo é resultado de uma atividade que foi desenvolvida por bolsistas do PIBID/UNIR – Campus Ji-

Paraná/RO com alunos de três escolas da rede pública do estado que integram o subprojeto Matemática. A 

Oficina com Materiais Didático-pedagógicos do Laboratório de Matemática foi desenvolvida diante da 

necessidade de apresentar aos professores algumas formas de utilização dos materiais disponíveis nas escolas. 

Assim, foram separadas duplas de bolsistas, que escolheram um material e elaboraram uma aula utilizando-o. 

Primeiramente apresentou-se o conteúdo em uma das rodas de formação que ocorreu na UNIR para que os 

professores e colegas opinassem a fim de melhorar o desenvolvimento da atividade e a segunda etapa foi a parte 

prática que ocorreu nas escolas participantes do subprojeto. Neste artigo, nos atemos a relatar a aula que a nossa 

dupla ministrou utilizando os Sólidos Geométricos em Acrílico, nessa ocasião trabalhamos apenas o Cilindro. O 

objetivo era abordar algo que os alunos traziam como conhecimento prévio, então adaptamos o conteúdo de 

acordo com as fases de ensino, no Ensino Médio foi abordado volume do cilindro e para o Ensino Fundamental a 

planificação do cilindro, já que eles haviam estudado apenas Geometria Plana. A realização da oficina trouxe 

uma contribuição para a nossa formação docente, enquanto futuras professoras, vimos a eficiência de trabalhar 

os conteúdos que os alunos já conheciam na teoria, através de um material concreto, uma vez que possibilita uma 

forma diferente de produzir o conhecimento, pois aprende-se com a prática. 

Palavras-chave: PIBID/Matemática; Oficina com Materiais Didático-pedagógicos do Laboratório de 

Matemática; Geometria com Sólidos em Acrílico. 

1. Introdução 

O artigo tratará de uma das atividades desenvolvidas no primeiro semestre do ano de 

2016 pelo subprojeto PIBID/Matemática da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 

intitulada em nosso trabalho como Oficina com Materiais didático-pedagógicos do 

Laboratório de Matemática. O evento ocorreu em três escolas públicas estaduais do município 

de Ji-Paraná/RO, sendo elas E. E. E. M. Jovem Gonçalves Vilela, E. E. E. F. M. Juscelino 

Kubitschek de Oliveira e I. E. E. Marechal Rondon, as quais apresentaram resultados 

particulares que serão detalhados no decorrer do trabalho.  
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A oficina foi desenvolvida diante da necessidade de apresentar aos professores 

algumas formas diferenciadas de utilização dos materiais disponíveis nas escolas. Assim, 

foram separadas duplas de bolsistas, cada uma escolheu um material disponível no 

Laboratório Móvel de Matemática da Escola Jovem Vilela e elaboraram uma aula utilizando-

o. O primeiro momento consistiu em apresentar o conteúdo em uma das rodas de formação 

que ocorreu na UNIR para que os professores e colegas pudessem opinar a fim de melhorar a 

atividade, na segunda etapa desenvolveu-se a parte prática que ocorreu nas três escolas 

participantes do subprojeto. 

Neste artigo, nos atemos a relatar a aula que a nossa dupla ministrou utilizando os 

Sólidos Geométricos em Acrílico. Escolheu-se trabalhar apenas o cilindro, com a finalidade 

de limitar o conteúdo, facilitar o manuseio e transporte do material para as outras escolas e 

principalmente por ser um conteúdo bastante cobrado em avaliações externas. Visto que 

queríamos abordar algo em que os alunos tinham um conhecimento prévio, adaptamos o 

conteúdo de acordo com os níveis de escolaridade, no Ensino Médio foi abordado o volume 

do cilindro e para o Ensino Fundamental a planificação do cilindro, já que eles tinham 

estudado apenas Geometria Plana (círculo e retângulo), conforme a informações dos 

professores supervisores do subprojeto. 

2. O Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID subprojeto 

Matemática 

Segundo o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência: 

PIBID é uma política pública brasileira de valorização do magistério para a 

Educação Básica pública, implementada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), desde 2007 e executado pelas universidades e 

viabilizado por meio da distribuição de bolsas a três segmentos: licenciandos, 

professores da rede pública e professores de universidades (NEITZEL; FERREIRA; 

COSTA, 2013, p. 101). 

Sabe-se que o programa é muito importante para a formação acadêmica do 

licenciando, pois viabiliza um contato preliminar com o seu futuro ambiente profissional e 

objetiva “incentivar a formação docente para a Educação Básica, promover a inserção dos 

licenciandos no cotidiano escolar e mobilizar práticas que busquem qualificar a formação 

docente e os processos de aprendizagem nas instituições escolares” (SEIBERT et al., 2013, p. 

2).  
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No decorrer do curso o acadêmico depara-se com algumas disciplinas pedagógicas que 

enfatizam a parte teórica e não possibilita uma vivência na prática. Com isso, o formando só 

terá adentrado no ambiente escolar a partir dos estágios supervisionados, que ocorre apenas 

nos semestres finais e causa um “choque com a realidade”, definido como o “confronto entre 

o estereótipo idealizado da profissão docente, adquirido durante a formação inicial, e a 

realidade do trabalho quotidiano na sala de aula” (ESTEVE, 1995 apud JESUS; SANTOS, 

2004, p. 48). 

Os acadêmicos que integram o subprojeto ganham uma intimidade com o ambiente 

escolar, para além da sala de aula, pois dependendo da escola e do professor supervisor, os 

bolsistas podem permear todos os setores da escola. A principal atuação é auxiliar o professor 

em suas atividades diárias. Contudo, “a atuação dos licenciandos ocorre não só durante as 

aulas, mas também como participantes de reuniões de professores, pais, conselhos de classe 

[...]” (NEITZEL; FERREIRA; COSTA, 2013, p. 104). No subprojeto Matemática/Ji-Paraná, 

alguns bolsistas vivenciaram experiências em outras áreas da escola, como secretaria, direção 

e supervisão, conselhos de classe, entre outros que possibilitou uma visão mais ampla do 

funcionamento de uma escola, vale ressaltar que certas experiências citadas o estágio não 

proporciona. 

As rodas de formação unem todos os bolsistas, professores supervisores e 

coordenadores do subprojeto Matemática, às terças-feiras no Laboratório de Matemática da 

UNIR, com o objetivo de socializar as experiências vivenciadas nas escolas, por conseguinte 

professores e colegas opinam sobre como agir em determinadas situações. Além disso, esse 

diálogo entre acadêmicos, profissionais que atuam na escola e professores universitários, 

procura entender a realidade da educação no país, a fim de buscar eventuais soluções em 

nossas práticas. 

O projeto de extensão abre horizontes para avistarmos nossa carreira de futuros 

professores, e rever nossas metodologias para nos tornarmos bons profissionais. No início 

deste ano, foi sugerido o Diário de Campo que objetiva “registrar, em tempo real, atitudes, 

fatos e fenômenos percebidos no campo de pesquisa. Por meio do registro poderá se 

estabelecer relações entre as vivências da pesquisa e o aporte teórico dado na universidade 

e/ou adquirido pelo pesquisador, por seu próprio interesse” (ESTEVAM, 2012, p. 1). 

Assim, ao ir para a escola todos os pibidianos deveriam ter em mãos seus diários no 
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qual anotariam tudo que considerasse relevante para sua formação docente. Para tanto 

comprou-se um caderno específico apenas para esses registros reflexivos. Deve-se ressaltar 

que essas anotações serviram tanto para refletir a prática docente quanto para escrever o 

presente trabalho. 

3. Oficina com materiais didático-pedagógicos do laboratório de Matemática 

A oficina com os materiais do Laboratório de Matemática foi desenvolvida com a 

finalidade de apresentar aos professores algumas formas diferenciadas de utilizar os materiais 

disponíveis nas escolas. Na época, a Escola Jovem Vilela, era uma das integrantes do 

subprojeto Matemática/PIBID e quando ela foi contemplada com um Laboratório Móvel de 

Matemática completo, convocou os bolsistas para uma reunião na escola e apresentou os 

materiais, nessa ocasião foram separadas duplas, cada uma escolheu um material disponível e 

elaboraram uma aula utilizando-o. A nossa dupla escolheu trabalhar com sólidos geométricos 

em acrílico, por causa da afinidade com o conteúdo. 

No início do ano a equipe de bolsistas do PIBID se comprometeu a organizar o 

Laboratório de Matemática da UNIR – LABMAT, expondo os materiais e recursos que temos 

para trabalhar em aulas de Matemática. E vale ressaltar que a Universidade dispõe de alguns 

kits de sólidos geométricos em acrílico que foram organizados nas prateleiras, para melhor 

identificação fizemos uma pesquisa sobre cada sólido e colamos na parede em forma de 

cartaz, foi criado ainda um bloco de fichas de empréstimo para disponibilizar o material à 

professores e acadêmicos da instituição, então optamos por utilizar esse material na 

oficina.

 

Figura 1: Cilindros em acrílico disponíveis no LABMAT 

Fonte: Autoria própria. 
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Trabalhamos conceito e classificação dos cilindros circulares em equilátero, reto e 

oblíquo, área lateral e total do cilindro circular reto e o volume. No entanto, ao preparar uma 

aula, o professor precisa não só saber aquilo a ser ensinado como também pensar numa 

metodologia para abordar o conteúdo. No primeiro momento cada dupla apresentou uma 

miniaula utilizando o material didático-pedagógico escolhido em uma das rodas de formação 

para professores e colegas opinarem a fim de melhorar o desenvolvimento da atividade antes 

de acontecer nas escolas. Para tanto, a nossa dupla, montou um plano de aula sobre o cilindro 

para o 2º ano do Ensino Médio que foi apresentado na reunião, nessa ocasião os 

coordenadores questionaram acerca do conteúdo a ser ministrado para o segundo ciclo do 

Ensino Fundamental, então, adaptamos o conteúdo de Geometria Espacial, envolvendo o 

volume do cilindro, para Geometria Plana, visto que os alunos de ensino fundamental 

vivenciaram o conteúdo de área das figuras planas. 

Na avaliação da atividade, visto que o Ensino Médio tem foco em avaliações externas, 

vestibulares e principalmente o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), trouxemos 

questões de provas anteriores, o que despertou interesse dos alunos em resolvê-las. Além 

disso, apresentamos a contextualização do conteúdo de geometria do cilindro, comparando o 

sólido geométrico em acrílico com objetos do cotidiano, como latas de milho em conserva, 

com a finalidade de estabelecer um diálogo com os alunos sobre o motivo de terem esse 

formato e explicá-los as razões matemáticas para esse fato. 

Durante o planejamento da oficina, pode-se destacar contribuições as bolsistas, tanto 

ao preparo para a prática docente como também o próprio aprendizado ao rever o conteúdo 

proposto e discutir dúvidas recorrentes entre os acadêmicos e professores nas rodas de 

formação. 

4. Ação do subprojeto nas três escolas 

Dentre as contribuições que o PIBID oferece aos bolsistas, a principal é a 

possibilidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos, e poder refletir sua prática 

nas reuniões de terça-feira. Pois, 

Além de participar das atividades da escola, os licenciandos apresentam sua visão 

em encontros com coordenadores e professores supervisores, ampliando, refletindo e 

avaliando as ações realizadas, sendo incentivados também à participação em 

eventos. As ações realizadas pelos licenciandos são postadas em um ambiente 

virtual de aprendizagem, sob a forma de portfólios, num processo de registro e 

reflexão sobre essa vivência (NEITZEL; FERREIRA; COSTA, 2013, p. 104). 
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As aulas diferenciadas dispondo dos materiais do laboratório de matemática 

desenvolveu-se nas três escolas participantes do subprojeto PIBID/Matemática, E. E. E. M. 

Jovem Gonçalves Vilela, E. E. E. F. M. Juscelino Kubitschek de Oliveira e I. E. E. Marechal 

Rondon, respectivamente. Agora apresentaremos em subtópicos o que ocorreu durante a 

segunda etapa da oficina, que consiste na parte prática. Para tanto, iremos detalhar a ação em 

cada uma delas, mostrando o resultado. 

4.1. EEEM Jovem Gonçalves Vilela 

Na Escola Jovem Vilela a oficina foi realizada no auditório, um espaço grande que 

pode reunir todos os alunos do colégio, ao chegar no espaço, cada dupla organizou seu 

material em uma mesa ou em um cantinho de acordo com a necessidade para aplicar sua aula. 

Atendíamos por turma, para não ocorrer superlotação nas mesas. O objetivo era explicar a 

todos os alunos que ali passavam e interessavam-se pelo material exposto nas mesas. 

A oficina continha jogos e explicações de conteúdos matemáticos. A nossa dupla 

estava explicando acerca do conteúdo de Geometria Espacial neste dia, pois a escola atende 

ao Ensino Médio. Os sólidos geométricos então organizamos em uma mesa, neste caso 

levamos o cilindro reto, cilindro oblíquo e cilindro equilátero. 

Nessa escola trabalhamos, através de explicação caracterizada como expositiva e 

dialogada, apresentando os sólidos e seus elementos, qual a relação dos elementos com as 

fórmulas de área e volume estudados anteriormente e em seguida avaliou-se o aprendizado 

através de questões do ENEM. 

4.2. EEEFM Médio Juscelino Kubitschek de Oliveira 

Na Escola JK ocorreu semelhantemente a uma apresentação de feira de ciências, 

organizamos a mesa no pátio da escola e grupos se aproximavam para assistir à apresentação, 

posteriormente propomos uma atividade e ao resolvê-la dávamos o visto que seria 

considerado pelo professor da disciplina de Matemática, como forma de incentivar a 

participação dos alunos no evento. 

A apresentação chamou a atenção dos alunos para sanar suas dúvidas, porém o nosso 

conteúdo, por ser um Sólido Geométrico, e não um jogo como os demais colegas, 

encontramos dificuldades em esclarecer o conteúdo para os alunos, mesmo porque se 
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fossemos fazer detalhadamente levaria muito tempo, o que não tínhamos, pois os grupos de 

alunos chegavam no meio da explicação. A contribuição se deu pelo fato que os alunos viram 

conteúdos por vezes que já conheciam teoricamente, através de um material do Laboratório 

Móvel de Matemática, ou seja, puderam contemplar aquele mesmo conteúdo de forma prática. 

Exploramos neste dia a contextualização do conteúdo, questionando os alunos para 

olharem ao seu redor e falarem o que viam em formato cilíndrico, eles nos surpreenderam ao 

citar uma diversidade de coisas, como os pilares do pátio, as lixeiras e até tubos dos sistema 

de abastecimento de água foram mencionados. 

Com o Ensino Fundamental II, levamos questões sobre Planificação do cilindro. 

Notamos dificuldade em resolver operações com números decimais e não saberem o valor de 

Pi. Apesar de estarmos esperando trabalhar apenas com Ensino Fundamental, nessa tarde 

tinham alunos do Ensino Médio também o que possibilitou aplicar as mesmas questões da 

Escola Jovem Vilela. 

4.3 IEE Marechal Rondon 

Na Escola Marechal Rondon iniciamos nossa apresentação de forma diferente, 

questionando acerca da contextualização, perguntamos aos alunos “O que tem formato de 

cilindro em seu dia-dia? Na sua casa? Na Escola?” Obtivemos respostas variadas. A novidade 

em relação à escola anterior foi a nomeação dos objetos em casa, como copos, canecas, 

garrafa de café, latinha de milho verde, rolo de papel higiênico etc. Aproveitamos para 

questionar “Será porque a latinha de milho verde tem o formato de um cilindro reto como esse 

aqui (mostrando o sólido em acrílico)?” Os alunos ficaram pensando por um momento e 

ficaram interessados em saber o porquê nos devolvendo a pergunta, foi a brecha que 

encontramos para dar início a nossa explicação que procedeu de acordo com o plano de aula. 

Ao abordar contextualização, nos permitiu um diálogo mais informal com os 

estudantes, e de certa forma apresentar para eles a matemática fora do contexto escolar.  

Percebemos que as latinhas de conserva do supermercado têm o formato cilíndrico, pois o 

volume é maior do que uma lata em formato retangular, então para aproveitar melhor a 

capacidade de armazenamento com menos material, as empresas optam por essa forma 

geométrica, economizando na confecção das embalagens. 

Contextualizar o conteúdo matemático oportuniza ao educando um olhar crítico da 
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realidade, pois “uma educação crítica não pode ser estruturada em torno de palestras 

proferidas pelo professor. Ela deve ser baseada em diálogos e discussões, o que talvez seja 

uma forma de fazer com que a aprendizagem seja conduzida pelos interesses dos alunos” 

(SKOVSMOSE, 2008, p. 10). 

5. Considerações finais 

Destacamos as experiências vivenciadas no primeiro semestre de 2016, com a atuação 

de bolsistas do subprojeto PIBID/Matemática na oficina com materiais didático-pedagógicos 

do laboratório de matemática, limitando-se ao ensino da geometria do cilindro através de 

sólidos geométricos em acrílico. 

O evento aconteceu nas três escolas integrantes do subprojeto PIBID/Matemática, e 

mesmo a dupla tendo preparado um plano de aula e adaptado ao Ensino Fundamental e 

Médio, em cada uma delas ocorreu de forma diferente. Na Escola Jovem Vilela ficamos 

focados nas questões do ENEM, no JK e Marechal a contextualização do conteúdo fez mais 

sentido para os alunos. 

O projeto PIBID exerce um papel muito importante na formação inicial dos 

licenciandos enquanto futuros professores. Nessa oficina em específico tivemos várias 

contribuições, dentre elas, a oportunidade de socializar a metodologia considerada adequada 

com os colegas e professores, esse momento é riquíssimo em aprendizado ao bolsista, pois 

funciona como um ensaio e permite ajustes. Além disso, ao ministrar a aula nas escolas 

pudemos aprender com a prática e compreender as múltiplas facetas dos educandos em 

diferentes contextos escolares. 
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Resumo: 

O presente trabalho tem por objetivo salientar as contribuições do PIBID na formação docente com destaque 

para as atividades desenvolvidas em uma oficina com alunos do nono ano do Ensino Fundamental e primeiro e 

segundo anos do Ensino Médio, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID – 

subprojeto Matemática em Ji-Paraná, desenvolvido Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Juscelino 

Kubitschek de Oliveira. Para realização das atividades foram utilizados cinco jogos didáticos metodológicos de 

matemática com objetivos e métodos avaliativos pré-definidos, a avaliação se deu através de observações, e 

relatos dos alunos. Destacamos que o PIBID tem se estabelecido como elemento importante pois promove não 

apenas a iniciação à docência que é o objetivo do projeto, mas a participação dos bolsistas nas atividades na 

escola, traz benefícios aos alunos e proporciona aos bolsistas construção do pensamento reflexivo, possibilitando 

a estes bolsistas um amadurecimento frente as ações que norteiam a pratica docente.  Percebemos que a 

utilização de jogos didáticos tem bastante influência positiva sobre o processo de ensino aprendizagem, mas que 

as atividades devem ser previamente planejadas, com objetivos definidos a serem alcançadas e métodos de 

avaliação. 

Palavras-chave: Formação de professores de Matemática; PIBID; Ensino-aprendizagem de Matemática; Jogo 

Matemático. 

1. Introdução 

O programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID é uma iniciativa 

do Governo Federal e tem como objetivos principais, incentivar a formação de docentes em 

nível superior para a educação básica, e contribuir para a valorização do magistério. 

O programa concede bolsas a alunos de licenciaturas participantes de projetos de 

iniciação à docência desenvolvidas por Instituições de Ensino Superior (IES) em parceria com 

escolas da Educação Básica da rede pública. 

 Os bolsistas participantes do programa são inseridos no cotidiano da escola, onde 
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terão a oportunidade de vivenciar diferentes tipos de experiências metodológicas, tecnológicas 

e práticas docentes que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem, antes mesmo de sua 

formação, buscando como acadêmicos refletir e experienciar novas formas de ensino-

aprendizagem. 

Estas experiências no cotidiano da escola, e em sala com o professor supervisor, 

proporcionam várias experiências positivas aos licenciandos participantes do PIBID, 

motivando-os a buscar meios para contribuir com o ensino-aprendizagem de Matemática na 

Educação Básica. 

A ideia de utilizar jogos veio da experiência em conversa com o professor supervisor, 

que na reunião de início de semestre sugeriu várias oficinas e uma delas com a utilização de 

jogos, uma vez que grande parte dos discentes apresenta muitas dificuldades, em vários 

conteúdos a exemplo das quatros operações básicas (adição, subtração, multiplicação e 

divisão), . Vale ressaltar que o ensino da matemática acontece de forma sequencial, ou seja 

um conteúdo estudado em uma serie será continuado na série posterior, então quando o aluno 

não compreende, começa a achar a matéria difícil e não consegue acompanhar os conteúdos 

seguintes. 

Com as dificuldades existentes nos conteúdos de Matemática, necessita-se de novas 

propostas metodológicas e recursos didáticos que possam auxiliar o professor em sala de aula. 

Sendo assim, atividades lúdicas, como jogos, podem contribuir para o ensino e aprendizagem 

do aluno, com o professor atuando como mediador desse processo. Essas atividades podem 

ser consideradas como opções de métodos pedagógicos, afinal, “o jogo é uma atividade física 

e mental que desenvolve diferentes capacidades” (ALMEIDA, 2003, p. 119). 

2. Uso de Jogos no Ensino-Aprendizagem de Matemática 

Pesquisadores diversos da área de Matemática defendem a ideia da aprendizagem de 

forma lúdica, o uso de jogos é uma delas, uma vez que a interação com o conteúdo 

matemático através dos jogos acontece de forma mais suave, neste contexto Flemming e 

Mello (2003) destacam que: a aprendizagem do conteúdo através dos jogos didáticos poderá 

acontecer de forma menos traumática mais interessante e dinâmica, e completa, enfatizam que 

o jogo contribui para que o processo de ensino-aprendizagem seja agradável e produtivo tanto 

para o professor quanto para o aluno. 
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Strapason (2011) destaca que, entre as muitas vantagens da utilização de jogos como 

estratégia de ensino de matemática, está a aprendizagem ativa, onde o aluno e agente da sua 

própria aprendizagem, a motivação visual que os materiais manipuláveis como jogos 

proporciona, e impulsionado dentre outras pela vontade de ganhar. 

A resolução de exercícios em sala nem sempre desenvolve a capacidade de autonomia 

do aluno, já nos jogos como destacam Kammi e Declark (1992), por envolverem interação 

social e regras e a possibilidade de se fazer novas regras por decisões tomadas em conjunto é 

essencial para o desenvolvimento da autonomia, tais tomadas de decisões ajudam na transição 

da passividade e heteronomia para a autonomia. 

Cabral (2006) ressalta que, estas atividades não devem ser empregadas como mero 

momentos de recreação, mas como facilitadores de aprendizagem, pois alguns alunos 

apresentam alguns bloqueios para certos conteúdos matemáticos. 

3. Metodologia  

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de observações de quatro bolsistas do 

PIBID subprojeto de matemática, campus de Ji-paraná, por meio de uma oficina desenvolvida 

junto aos alunos do nono ano do Ensino Fundamental, primeiro e segundo ano do Ensino 

Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

onde foram utilizados cinco jogos. 

A análise de deu a através de reflexões observadas pelos bolsistas, e relatos de alguns 

alunos durante a execução da oficina. Atividades dessa natureza são de suma importância 

tanto para os alunos quantos para os bolsistas, uma vez que estes últimos desde cedo ainda em 

processo de formação inicial, tem contato com a realidade social da Educação Básica e com 

outras metodologias de ensino-aprendizagem de matemática, o que contribui ricamente para o 

seu amadurecimento profissional. 

4. Atividades Desenvolvidas na Oficina 

Os jogos foram desenvolvidos com materiais manipuláveis. Um dos jogos foi 

confeccionado pelos bolsistas, outro cedido por ex-bolsistas e quatro cedidos pelo Instituto 

Federal de Rondônia (IFRO). O jogo cedido pelos ex-bolsistas era igual ao um dos jogos 
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cedido pelo IFRO, juntamente os jogos cedidos veio uma folha com alguns objetivos e regras 

dos jogos. Esta atividade desenvolveu-se com os alunos sendo divididos em grupos, cada um 

recebeu um tipo de jogo e foram revezando, assim todos teriam a oportunidade e trabalhar 

com todos os tipos de jogos. 

4.1. Baralho das Equações do 2º Grau 

Independente do ano de estudo, os alunos sempre trazem consigo dificuldades de 

entender de resolver equações do 2º grau. Acompanhando o professor em sala, e percebendo 

essas dificuldades, os bolsistas decidiram desenvolver algo que pudesse auxiliar estes alunos. 

O jogo baralho das equações do 2º grau, foi confeccionado pelos bolsistas através de 

uma ideia sugerida pelo site pibidmath.blogspot. Os objetivos principais da aplicação desta 

atividade foram: 

 Reconhecer uma equação do 2º grau; 

 Trabalhar resolução de equações do 2º grau completas e incompletas; 

 Desenvolver estratégias de resolução; 

 Manipular a matemática de uma forma diferente. 

4.1.1. Metodologia 

Os alunos foram divididos em grupo com quatro pessoas. Em seguida foram 

apresentados o objetivo e as regras do jogo que era formar par, tipo jogo de “Pife”. Vence 

quem formar primeiros os pares. As regras do jogo são as seguintes: 

 1º - Faixa etária alunos a partir do 9º ano do ensino fundamental; 

 2º - Número de jogadores 4; 

 3º - Inicialmente os alunos decidem quem começa, como sugestão podem decidir no 

par ou ímpar. O aluno que ganhar embaralha e pede para o colega do lado cortar, 

depois distribui uma quantidade de cartas para cada um e coloca o que sobrar na mesa 

para a compra; 

 4º - Foram distribuídas uma quantidade de cartas para cada aluno e o restante ficou na 

mesa para a compra, o jogo e composto por 38 cartas, sendo 14 cartas com equações 

completas e incompletas e 14 cartas com as suas respectivas raízes; 

 5º - Então começa o jogo que podendo seguir sentido horário ou anti-horário, o aluno 
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tem de formar par, a equação com as suas respectivas raízes quando houver; 

 6º - Podendo tanto comprar no monte quanto pegar um descarte do colega; 

 7º - E assim o jogo corre o jogador que formar pares com todas as suas cartas ganha. 

 Obs.: o Número de cartas que cada jogador recebe depende do número total de 

cartas. 

4.1.2. Resultados 

Logo que os grupos receberam o jogo, o bolsista fez algumas jogadas para eles se 

situarem e compreendessem na pratica como o jogo funcionava. O jogo na figura 1 

representou um desafio para os alunos que foram rapidamente envolvidos, havia momentos 

que parecia não ser jogo didático de matemática. Era nítida a motivação durante a atividade. 

Observamos que a atividade teve uma grande significância para o amadurecimento dos 

alunos no tocante ao cálculo mental, pois contribuiu para que os alunos encontrassem 

mentalmente as raízes da equação e refletissem sobre o seu conceito. 

As principais dificuldades encontradas pelos alunos foi a revisão de conceitos anteriores, 

muitos não lembravam claramente ou não tinham estudado, mas como tinham os bolsistas 

como na figura 2, para auxilia-los, estas dúvidas logo foram sanadas. O tempo também gerou 

dificuldades, pois como é uma atividade lúdica demanda um certo tempo, algo que é 

considerado como um dos tabus para aplicação de jogos em sala de aula. Os objetivos 

propostos na atividade foram alcançados. 

 

 

4.2. Função Quadrática 

Assim como a equação quadrática, os alunos têm grande dificuldade na compreensão 

  Figura 1: Foto de jogo Baralho das Equações do 

2º Grau 

  Fonte: Autoria própria. 

  Figura 2: Foto de bolsista acompanhando um grupo 

durante o jogo 

  Fonte: Autoria própria. 
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da função quadrática. O jogo para esta atividade trabalha várias características da função 

quadrática. Os objetivos principais da aplicação desta atividade foram: 

 Identificar os zeros (ou raízes) de uma função quadrática; 

 Reconhecer a relação entre a intersecção com o eixo y e o coeficiente “c”; 

 Analisar a Concavidade e vértice da parábola. 

4.2.1. Metodologia 

Os alunos foram divididos em duplas. Na sequência foram apresentados o objetivo e 

as regras do jogo figura 4, que se configurava em descobrir qual a função escolhida pela dupla 

adversaria através de perguntas pré-estabelecidas. As regras do jogo eram as seguintes: 

 1º - Faixa etária alunos a partir do 9º ano do ensino fundamental; 

 2º - Número de jogadores: 4 (duas duplas de jogadores); 

 3º - Inicialmente, cada dupla organiza suas cartas com as funções de forma que os 

eixos fiquem corretos, em seguida colocam-se as cartas com as possíveis perguntas em 

um grupo separado viradas para baixo; 

 4º - cada dupla de jogadores escolhe (de forma sigilosa) uma das funções 

representadas graficamente; 

 5º - Então, define-se a dupla que irá iniciar o jogo (pode-se utilizar par ou ímpar); 

 6º - A dupla que inicia o jogo deverá fazer uma pergunta (retirada da pilha de cartas) 

para a outra dupla, que respondera sim ou não, de acordo com a resposta a dupla que 

fez a pergunta elimina as funções que não correspondem a correta; 

 7º - E assim as duplas se alternam; 

 8º - A dupla que conseguir identificar primeiramente a função escolhida pela a outra 

dupla concorrente vence o jogo. 

4.2.2. Resultados 

Incialmente os alunos estavam com dificuldades de identificar conceitos como: Ponto 

de máximo; ponto de mínimo; raiz real; identificar o coeficiente c; entre outras dúvidas que 

surgiram durante a execução do jogo figura 3.  Os discentes julgaram a atividade como 

divertida e produtiva para o aprendizado, pois puderam revisar conteúdos que já haviam 

estudado e reforçar o conhecimento sobre Função Quadrática. 
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4.3. Math Solution ou Soluções Matemáticas 

É um jogo de tabuleiro figura 5, que agrega grande conhecimento matemático das 

equações do 2º grau de formas simples, atrativa e intuitiva. Vale ressaltar que este jogo foi 

confeccionado pelo IFRO através de uma pesquisa e publicada na 67ª Reunião Anual da 

SBPC e cedido aos bolsistas para a realização desta atividade, trabalha várias propriedades 

algébricas de resoluções de equações. Os objetivos principais foram: 

 Desenvolver estratégias de resolução de equações 2º grau; 

 Trabalhar resolução de equações do 2º grau com motivação; 

 Trabalhar as propriedades algébricas e distributivas. 

4.3.1. Metodologia  

Com os alunos divididos em grupo, foram apresentadas as regras e os objetivo do 

jogo. O grupo ou aluno que depositasse todas as peças no lugar certo ganharia o jogo. As 

regras do jogo eram as seguintes: 

 1º - Faixa etária alunos a partir do 9º ano do ensino fundamental; 

 2º - Número de jogadores: 4 (dependendo do nível da turma e aconselhável formar 

duplas os trios para cada grupo de peças); 

 3º - O jogo e composto por 36 peças separadas em quatro grupos conforme a sua cor 

(Azul, Laranja, Verde e Vermelho) e um tabuleiro dividido em 36 quadradinho. Cada 

peça tem escrita em sua superfície uma equação do 2º grau cuja solução se encontra 

em um dos trinta e seis quadradinhos do tabuleiro; 

 4º - Primeiramente os jogadores devem retirar todas as peças do tabuleiro e escolher 

uma das quatro cores. E em seguida resolver todas as equações das peças de sua 

respectiva cor e depositar cada peça sobre o quadradinho que contém seu conjunto 

 Figura 3: Foto do jogo Função Quadrática 

 Fonte: Autoria própria. 

 Figura 4: Foto de bolsista explicando as regras do jogo 

em grupo 

 Fonte: Autoria própria. 
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solução; 

 5º - O jogador ou grupo figura 6, que depositar todas as suas nove peças primeiro 

ganha a partida, desde que corretamente, os outros jogadores podem conferir se as 

peças estão colocadas corretamente. 

4.3.2. Resultados 

Logo que os alunos entraram na sala demostraram certa curiosidade, pois este jogo era 

o mais diferente de todos e estava fechado. Foi perceptível que eles gostaram do jogo, tiveram 

algumas dificuldades nas operações onde envolvia a propriedade distributiva na resolução da 

soma de quadrados e as raízes de números altos, mas conseguiram. Eles gostaram tanto do 

jogo que o horário da oficina já havia terminado e eles queriam continuar. 

Houve grande interação entre os alunos durante todo o processo. Quando um tinha 

dificuldades o outro tentava ajudar, mesmo competindo, houve este intercambio, quanto aos 

objetivos propostos superaram o que havíamos planejado. 

 

4.4.  Domino das Igualdades 

É um jogo de dominó figura 7, onde foi incorporado a matemática de igualdades. O 

lugar dos clássicos pontinhos que vão de um a seis, dá lugar a termos matemáticos. Com ele é 

possível desenvolver várias habilidades, como o aumento da percepção de um número ter o 

mesmo valor de outro escrito de forma diferente e, com sorte e agilidade poderá vencer a 

partida. O jogo foi cedido pelo IFRO, e juntamente com o jogo veio uma folha explicativa ao 

qual foi adaptada e partes descritas no âmbito deste trabalho. Os objetivos principais da 

aplicação desta atividade foram: 

 Desenvolver o olhar para a igualdade dos termos matemáticos; 

 Trabalhar o raciocínio e a percepção em atividades em grupo; 

Figura 5: Foto do Jogo Math Solution 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 6: Foto de grupo jogando Math Solution 

Fonte: Autoria própria. 
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 Trabalhar as propriedades de potenciação, radiciação e fatoração. 

4.4.1. Metodologia 

Como já estavam divididos em grupos com quatro alunos, foram apresentados a eles o 

jogo com as suas regras e seus objetivos, o aluno que conseguisse descartar todas as suas 

peças primeiro venceria o jogo, assim como no domino clássico. As regras eram as seguintes: 

 1º - Faixa etária alunos a partir do 9º ano do ensino fundamental; 

 2º - Número de jogadores: dois a quatro, dependendo do nível da turma poderá 

ser de dupla; 

 3º - O jogo e composto por 28 peças, com termos iguais ou equivalentes; 

 4º - Primeiramente deverá escolher quem começará o jogo, que poderá ser feita 

através de par ou ímpar; 

 5º - Ao indicar a partida as peças serão embaralhadas com o lado dos termos 

para baixo e cada jogador deverá retirar sete peças, o primeiro jogador poderá 

jogar qualquer peça, e os demais jogadores deveram encaixar suas peças de 

acordo com as igualdades ou equivalência; 

 6º - O jogador que encaixar todas as suas peças primeiro ganha o jogo. 

4.4.2. Resultados 

Quando começaram o jogo foi considerado difícil, apesar das regras serem similares 

ao do domino tradicional. Percebemos que os alunos tinham muita deficiência no tocante ao 

aprendizado de radiciação e potenciação e por não compreenderem tinham medo destes 

conteúdos. Logo que foram apresentadas as peças figura 8, um dos alunos quando olhou e 

percebeu que nas peças haviam termos de potenciação e radiciação falou “potenciação, 

radiciação, NÃO, eu odeio radiciação” Percebendo esta relação com o conteúdo o bolsista 

procurou orientá-los, sempre que apareciam dúvida, demostrava o cálculo, e ressaltou, quando 

comecei a fazer os cálculos junto com eles de potenciação e radiciação notei que eles tiveram 

mais segurança e interagiram mais com o jogo. 
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4.5. Quem quer ser um Matemático? 

É um jogo de tabuleiro adaptado com probleminhas matemáticos como mostrado na 

figura 9, que possibilita aos alunos além de interação a desenvolver a noção de operações 

matemáticas simples.  Os objetivos principais da aplicação desta atividade foram: 

 Trabalhar as operações matemáticas como soma, fração, subtração, 

multiplicação, potenciação e radiciação, Mínimo Múltiplo Comum – MMC e 

Máximo Divisor Comum – MDC, além das operações de 1º e 2 º graus. 

 Trabalhar as operações matemáticas de forma descontraída e com regras; 

 Promover a interação na aprendizagem de matemática. 

4.5.1. Metodologia 

Com o os alunos divididos em grupo, figura 10, foram apresentados a eles as regras e 

objetivos do jogo, onde o ganhador era o jogador que primeiro conseguisse chegar ao final da 

trilha através das resoluções de operações matemáticas. As regras do jogo eram as seguintes: 

 1º - Faixa etária alunos a partir de 12 anos, 7º ano do ensino fundamental; 

 2º - Número de jogadores: 2 a 4 jogadores, porem pode-se jogar com mais 

jogadores 5 ou 6; 

 3º - O jogo e composto por um tabuleiro com 26 cassas de corres: azul (início e 

final), amarelo (soma), vermelho (fração), azul (equação do 1º grau), verde 

(subtração), marrom (equação do 2º grau), verde claro (multiplicação), azul 

claro (potenciação), azul escuto (radiciação), branco (divisão), laranja 

(fatoração) e rosa (MMC e MDC), e uma quantidade de cartas contendo uma 

operação matemática cada referente a sua cor; 

 4º - Inicialmente os jogadores posicionam os pinos no início do tabuleiro, e 

tiram no dado da sorte o jogador que tirar o maior número começa; 

 Figura 7: Foto do Domino das Igualdades 

 Fonte: Autoria própria. 

Figura 8: Foto de grupo jogando Domino das Igualdades 

Fonte: Autoria própria. 
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 5º - O jogador que começa joga o dado e anda o número referente ao tirado no 

dado; 

 6º - O jogador que está à direita retira uma carta de acordo com a cor em que 

seu pino parou no tabuleiro, e lê em voz alta a pergunta, no rodapé de cada 

carta existe instruções para acerto ou erro da resposta e assim sucessivamente; 

 7º - Ganha o primeiro jogador que chegar no final da trilha. 

4.5.2. Resultados 

Dos jogos utilizados na oficina este sem dúvida foi o que mais motivou os alunos. Eles 

se divertiam enquanto utilizavam a matemática, houve grande interação e competição a cada 

jogada. Como o jogo abordava vários conteúdos desde a simples soma até as difíceis equações 

do 2º grau, a cada jogada os alunos torciam para o outro jogador tirasse os conteúdos mais 

difíceis porque assim teriam mais chance de errar 

Houve grande envolvimento e dinamismo com a atividade proporcionado pelo 

interesse de ganhar, algo positivo pois contribuiu significativamente para o desenvolvimento 

intelectual, em um dos relatos um bolsista destacou, percebi que havia grande esforços por 

partes dos alunos para resolver os cálculos ninguém queria perder, em outras situações talvez 

não houvesse todo este esforço. 

 

 

5. Considerações finais 

Com o planejamento, elaboração e aplicação destas atividades, pudemos perceber 

como e importante o projeto PIBID, o mesmo traz benefícios para os alunos, professores e 

bolsistas, destacamos que as atividades devem ser planejadas, com objetivos definidos a 

Figura 9: Foto de quem quer ser um Matemático? 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 10: Foto de bolsista acompanhado um grupo 

durante o jogo Quem quer ser um Matemático? 

Fonte: Autoria própria 
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serem alcançadas e métodos de avaliação previstos, percebemos que a utilização de jogos 

didáticos tem bastante influência sobre o processo de ensino aprendizagem, pois o aluno 

aprende de maneira mais suave e descontraída. 

Percebemos que na oficina houve grande interação entre os alunos com os bolsistas, 

com o professor e entre alunos mesmos. Estas interações são muito importantes para o 

desenvolvimento intelectual e da autonomia do aluno. Destacamos que a participação dos 

bolsistas em todas as etapas de atividades como esta, com o planejamento, execução, 

avaliação e reflexão, proporcionada pelo PIBID contribuiu ricamente para desenvolvimento 

da autonomia reflexiva frente as situações ocorridas e isto ocorre gradativamente. 

Os bolsistas que passam pelo projeto têm a oportunidade de um amadurecimento 

gradual na construção de sua identidade docente, colaborando com a futura careira dos 

bolsistas, os futuros professores, o que consequentemente contribuirá para a elevação da 

qualidade de ensino na educação básica. 

“Tão importante quanto o que se ensina e se aprende é como se ensina e como se aprende”. 

(César Coll) 
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Resumo: 

Este artigo apresenta o relato da ação desenvolvida através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), subprojeto de Matemática do Campus da UNIR/Ji-Paraná, realizada no Instituto Estadual de 

Ensino Marechal Rondon e na Escola Estadual de Ensino Médio Jovem Gonçalves Vilela, ambas localizadas em 

Ji-Paraná-RO. Percebe-se que o ensino de Matemática enquanto na fase da Educação Básica não tem se 

apresentado de forma atrativa e empolgante, por este fator, baseado em uma forma de aprendizado significativo e 

atrativo, foi proposta uma metodologia inovadora de ensino através do uso de um jogo matemático desenvolvido 

para a aprendizagem das quatro operações básicas com números racionais. Neste artigo procurou-se 

proporcionar uma reflexão relacionada ao nível de compreensão de alunos inseridos no Ensino Fundamental II e 

no Ensino Médio a partir do jogo da velha de números racionais, composto por perguntas e curiosidades 

relacionadas a este conjunto numérico. A atividade possui três etapas: identificação do conteúdo matemático no 

qual os educandos apresentavam maior dificuldade, construção do jogo e de suas regras, e aplicação do jogo 

junto aos alunos das escolas. Observou-se durante a aplicação das atividades que os objetivos foram 

satisfatoriamente atingidos, onde estes buscaram um aprendizado significativo de forma atrativa e divertida 

sobre as quatro operações básicas com números racionais para os alunos. Concluiu-se que metodologias 

inovadoras, ao serem inseridas no contexto escolar, possibilitam aos alunos uma melhor forma de compreensão, 

podendo assim firmar significados e conceitos matemáticos apresentados em sala de aula e associá-los às 

situações usuais do dia-a-dia. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Jogo da velha; Números racionais. 

1. Introdução 

O presente trabalho tem o intuito de relatar as experiências vivenciadas por 

acadêmicas da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em duas escolas da rede pública 

estadual do município de Ji-Paraná/RO, no qual foi utilizado como recurso pedagógico um 

jogo matemático intitulado “O jogo da velha de números racionais”. 

Considerando que a disciplina escolar de Matemática é fundamental aos educandos e 
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essencial para a inserção destes na sociedade, mas que, por outro lado, tem sido discutido de 

que seu ensino não tem se apresentado de forma significativa, estando associada a inúmeros 

fatores como a aversão à disciplina, falta de estímulos por parte do professor e até a falta de 

perspectiva para um futuro melhor quanto à sua aprendizagem, passou-se a refletir sobre 

como modificar e amenizar este quadro educacional em relação à Matemática. 

Assim, com o objetivo de se obter uma possível resposta quanto a este 

questionamento, foi desenvolvido um jogo como proposta de inserção de uma metodologia 

diferenciada ao que se refere o processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Esta ideia se 

deu por iniciativa de uma atividade proposta pelo Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), através do subprojeto de Matemática do Campus da UNIR de 

Ji-Paraná, que consistia em seus bolsistas produzir um material pedagógico que auxiliasse os 

alunos das escolas parceiras deste subprojeto quanto aos conteúdos matemáticos que 

apresentassem maiores dificuldades de aprendizagem. Sendo assim, foi analisado que os 

alunos do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio apresentavam mais dificuldade e menor 

desempenho em relação às operações básicas envolvendo números decimais. 

Desta forma, foi proposta a aplicação do jogo da velha de números racionais, 

composto por perguntas e curiosidades relacionadas a este conjunto numérico, visando 

proporcionar aos alunos do Instituto Estadual de Ensino Marechal Rondon e da Escola 

Estadual de Ensino Médio Jovem Gonçalves Vilela, ambas localizadas no município de Ji-

Paraná/RO, um ensino contextualizado, onde os mesmos pudessem perceber uma Matemática 

aplicável, humanizada e que oferecesse um aprendizado de forma descontraída, sendo 

desenvolvida de forma não tradicional, ou seja, sem o predomínio do uso do quadro, pinceis, 

livros e cadernos, mas a partir de atividades lúdicas e reflexivas que estimulassem os alunos a 

compreender e, consequentemente, aprender os conteúdos matemáticos trabalhados. 

Corroborando Antunes (1998) ao destacar que “a utilização dos jogos devem ser 

somente quando a programação possibilitar, e somente quando se constituírem em um auxílio 

eficiente, ao alcance de um objeto dentro dessa programação”, produzimos o jogo em questão 

de modo que os alunos praticassem as quatro operações básicas envolvendo os números 

racionais, assim como descobrissem algumas curiosidades deste conjunto numérico, a fim de 

fixar e relembrar o conteúdo tratado, onde os mesmos se utilizariam de contas para serem 

resolvidas, estimulando o raciocínio lógico e também estratégico desses alunos. 
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Diante destes aspectos, neste artigo procurou-se proporcionar uma reflexão em relação 

ao nível de compreensão dos alunos inseridos nas atividades realizadas nas referidas escolas 

parceiras do subprojeto PIBID de Matemática quanto à aplicação do jogo da velha de 

números racionais. 

2. Metodologia de trabalho da aplicação do jogo 

O desenvolvimento da atividade foi composta de três etapas: 

1ª Etapa: Foi realizada uma análise dos conteúdos matemáticos nos quais os alunos 

apresentavam maiores dificuldades de aprender. 

O público das escolas atendidas pelo subprojeto PIBID de Matemática do Campus da 

UNIR de Ji-Paraná abrangia desde o Ensino Fundamental II até o Ensino Médio, onde o 

número de alunos eram respectivamente cerca de 30 alunos para cada nível (Fundamental II e 

Ensino Médio) e assim foi observado que estes alunos apresentavam praticamente as mesmas 

dificuldades em operações com frações, números decimais e interpretação de problemas 

envolvendo esses conceitos. Deste modo, foi consenso entre as bolsistas que seria esse o 

conteúdo a ser utilizado no jogo a ser aplicado como alternativa metodológica de ensino. 

2ª Etapa: Foi feita a construção do jogo e de suas regras. 

Nesta etapa foi produzido um jogo da velha com as mesmas características do jogo da 

velha tradicional, contendo um tabuleiro com nove espaços para serem marcados pelos 

jogadores. Cada espaço do tabuleiro continha uma cor distinta, com um total de nove cores e 

para cada cor haviam cinco cartas com perguntas e curiosidades referentes ao conteúdo 

envolvido. Sendo assim, cada jogo era composto de 45 (quarenta e cinco) cartas e no rodapé 

de cada carta era exposta a resposta correta da questão correspondente. 

 

Figura 1: Foto do tabuleiro do jogo da velha matemático 
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Fonte: Foto do arquivo pessoal de Mellissa Moura de Andrade (2016). 

 
Figura 2: Frente e verso das cartas perguntas do jogo da velha matemático 

Fonte: Foto do arquivo pessoal de Mellissa Moura de Andrade (2016). 

Assim como no jogo da velha tradicional, só era possível apenas duas pessoas em cada 

jogo, sendo que uma escolheria marcar com o símbolo “X” e a outra com o símbolo “O”. 

Iniciava-se jogando quem ganhasse no par ou ímpar. Em seguida, a pessoa que vencera 

escolhia o espaço que iria marcar no tabuleiro e seu oponente pegaria a carta correspondente à 

cor do espaço escolhido, lendo a pergunta nela exposta. Só poderia ser marcado no espaço o 

símbolo do jogador se fosse respondido corretamente por esse a pergunta que nela estava 

contida. Se o jogador errasse a questão, o espaço não seria marcado e a carta utilizada iria 

para debaixo do monte das cartas de sua cor correspondente. Vale ressaltar que o jogador que 

tirasse a carta com os dizeres “Você sabia?”, ele apenas ouvia a curiosidade e marcava 

automaticamente. O jogo tinha continuidade com os jogadores jogando uma marcação por vez 

em uma célula que estivesse vazia, ganhando o jogo quem conseguisse marcar três espaços 

em forma diagonal, vertical ou horizontal. 

3ª Etapa: Consistiu na aplicação do jogo. 

Durante a aplicação do jogo, analisaram-se as situações mais marcantes, e a atitude 

dos alunos diante dessa metodologia de ensino, tendo como enfoque, principalmente, se os 

mesmos, com o auxílio do jogo, compreenderam os conceitos matemáticos trabalhados e não 

apenas os decoraram, e se isso foi possibilitado através das ações do jogo da velha proposto. 

3. Análise da aplicação do jogo como recurso metodológico 

O jogo da velha matemático, como planejado, no primeiro momento foi aplicado em 

duas turmas do 7º (sétimo) ano do Ensino Fundamental II no Instituto Estadual de Ensino 

Marechal Rondon no horário regular da aula. Ao chegarmos à sala de aula, organizamos a 
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turma em duplas de alunos, e em seguida, iniciamos uma revisão do conteúdo no quadro, 

relembrando com os alunos as principais características dos números racionais, bem como as 

propriedades de resolução das quatro operações envolvendo números decimais e frações. Vale 

ressaltar que a revisão ocorreu de forma bem dinâmica, com a intenção de proporcionar aos 

alunos relembrar o conteúdo já estudado. 

Após revisarmos o conteúdo, distribuímos os jogos para os alunos organizados em 

duplas e os auxiliamos na organização das cartas nas mesas; e em seguida, explicamos as 

regras e os alunos iniciaram o jogo proposto. 

Ao iniciarem o jogo, percebemos a dificuldade dos alunos em compreender os 

problemas propostos nas cartas, relacionados a situações comuns do dia a dia, e era evidente a 

grande dificuldade desses alunos em armar e resolver os cálculos. Porém, como estavam 

jogando em dupla, os alunos se esforçavam para resolver os cálculos corretamente com a 

intenção de vencer os seus “oponentes”. 

Neste caso, durante a aplicação do jogo, ainda que fossem observadas as dificuldades 

dos alunos, todavia, era comum escutarmos os mesmos comentando que com o jogo a 

Matemática se tornava menos densa, era mais empolgante e que assim se sentiam com mais 

vontade de resolver as questões. 

Podemos destacar que essa etapa foi bem vantajosa, tendo em vista as contribuições do 

uso do jogo em relação ao método tradicional de ensino, em que Aranão (1996) elucida que o 

jogo é um importante recurso metodológico a ser utilizado em sala de aula, pois através deste 

é possível desenvolver a capacidade de lidar com informações e criar significados culturais 

para os conceitos matemáticos. 

As características do jogo fazem com que ele mesmo seja um veículo de 

aprendizagem e comunicação ideal para o desenvolvimento da personalidade e da 

inteligência emocional da criança. Divertir-se enquanto aprende e envolver-se com a 

aprendizagem fazem com que a criança cresça, mude e participe ativamente do 

processo educativo (MURCIA, 2005, p. 10). 

Nesta etapa, há também que se destacar que tivemos uma participação total dos 

alunos, e foi visível a mudança no comportamento dos mesmos, sendo que ficaram mais à 

vontade para perguntar e tirar algumas dúvidas, isso graças ao ambiente descontraído e fora 

do contexto tradicional de ensino, onde conseguimos criar um ambiente escolar propício em 

que, segundo Marco (2007), o jogo desperta o desejo e o interesse do jogador na ação do jogo, 
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faz com que o desafio seja uma forma de motivação levando o jogador a conhecer limites e 

superação, adquirindo com isto coragem para arriscar. 

Do mesmo modo, concebemos ainda que esta etapa contribuiu para que o jogo 

alcançasse os benefícios expressos por Nogueira (2005), ao observar que o jogo favorece a 

identificação de dificuldades; a promoção da competição entre os alunos, que se empenham 

ao máximo para vencer; e possibilita que os alunos se tornem confiantes, críticos e capazes de 

trabalhar em equipe. Contudo através dos jogos com os alunos é possível que eles expressem 

concentração, pois se trata de uma atividade, porém acompanhado de risos e diversão 

(KISHIMOTO, 2003). 

Ao percebermos que a dificuldade dos alunos em resolver questões envolvendo os 

números racionais era preocupante, extrapolando o contexto do Ensino Fundamental II e se 

evidenciando também no Ensino Médio, decidimos aplicar o mesmo jogo para os alunos do 

Ensino Médio da escola Jovem Gonçalves Vilela. Para tanto, consideramos ainda a 

constatação de que os jogos nesta fase quase não são inseridos nas metodologias usuais de 

sala de aula, algo que deve ser modificado, conforme Smole, Diniz, Pessoa e Ishihara (2008, 

p. 10) destacam: 

[...] uma das fases escolares que menos utiliza jogos nas aulas de matemática é, sem 

dúvida, o ensino médio. De fato, o sistema educativo de modo geral oferece 

resistência a esse recurso devido a uma crença bastante difundida na sociedade de 

que a matemática constitui-se em uma disciplina séria, enquanto a utilização de 

jogos supõe introduzir nas aulas dessa disciplina um componente divertido, o que 

comprometeria tal seriedade. 

Neste momento esperávamos que a dificuldade fosse bem menor, visto que estes 

alunos já se encontravam inseridos no Ensino Médio, e, portanto, mais avançados do que os 

alunos do 7º ano do Ensino Fundamental quanto ao domínio dos conteúdos matemáticos 

escolares, em particular, sobre as operações básicas envolvendo números racionais. 

Neste sentido, para a aplicação deste jogo no Ensino Médio, oferecemos oficinas com 

o objetivo de desenvolver vários jogos matemáticos na escola, e assim, deixamos todos os kits 

de jogos da velha dos números racionais arrumados numa mesa dentro de uma sala de aula e 

as turmas de 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) anos vinham e jogavam entre si. 

Mesmo sendo alunos do Ensino Médio, observamos que os mesmos ainda 

apresentavam algumas dúvidas na resolução de exercícios envolvendo as operações básicas de 

Matemática com números racionais. 
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Assim, podemos exprimir que a dificuldade em resolver contas e problemas 

envolvendo os números racionais foi comum desde o Ensino Fundamental II até o Ensino 

Médio, e por meio do material pedagógico utilizado, percebemos uma mudança no 

comportamento dos alunos quanto ao interesse pelo conteúdo trabalhado, pois os mesmos 

deixavam revelar sua satisfação, e se esforçando para resolver as questões desafiadoras, com 

um espírito competitivo e na intenção de vencer o seu colega. 

Desta forma, constatamos que o uso dos jogos, independente da faixa etária, permite 

aos educandos possibilitar traçar estratégias para enfrentar os desafios importantes no 

processo de aprendizagem. 

Diante, então, das situações expostas, vale dar a devida ênfase em relação ao uso dos 

jogos matemáticos em sala de aula, para que sejam desenvolvidas atividades que possibilitem 

o aprender divertido, aspirando o educando como ser integral, tendo em vista também que o 

uso do jogo como recurso educacional não é apenas voltado às crianças, mas se estende a 

todas as idades. 

4. Considerações finais 

Percebe-se que atualmente existe uma necessidade de serem inseridas metodologias 

inovadoras para o ensino-aprendizagem da Matemática, uma vez que esta é tida por grande 

parte dos alunos como uma disciplina complexa, monótona e tradicional, levando assim ao 

seu baixo nível de aprendizado. Por fatores como este o uso de jogos no processo de ensino-

aprendizagem torna-se um mecanismo altamente eficiente, pois possibilita gerar resultados 

satisfatórios em relação ao seu uso. 

Os jogos proporcionam ao aluno uma forma de aprendizado interessante, podendo 

modificar as aulas de Matemática tradicionais para momentos motivadores de aprendizagem 

ao aluno, uma vez que favorecem não somente os educandos como os professores que passam 

de meros transmissores de conhecimento/informações a estimuladores de aprendizagem, pois, 

o aluno apresentou-se ativo e participante no processo de construção do conhecimento de 

números racionais. 

Por resultados satisfatórios na aprendizagem de Matemática serem obtidos através do 

uso de jogos, ferramentas como estas são cabíveis ao que se refere à educação matemática, 
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onde são de grande uso no dia a dia escolar. 

Contudo, concluímos que a atividade proposta decorrente do uso jogo da velha de 

números racionais é aplicável em diversas etapas da Educação Básica, seja no Ensino 

Fundamental ou no Ensino Médio, e que possibilita a melhor compreensão de um dos 

conteúdos/conceitos matemáticos que mais suscitam dúvidas e dificuldades de compreensão 

por parte dos educandos. 
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Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências vivenciadas por acadêmicos da Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR),Campus de Ji-Paraná, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) subprojeto de Matemática que a partir das rodas de formação (encontro semanal da equipe as 

terças-feiras), elaboraram uma atividade, envolvendo a geometria básica. A ação foi aplicada aos alunos das três 

escolas participantes do subprojeto de matemática no primeiro semestre de 2016: Escola Estadual de Ensino 

Médio Jovem Gonçalves Vilela, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Juscelino Kubitschek (JK) e 

Instituto Marechal Rondon. Por se tratar de um trabalho desenvolvido permeado por atividades lúdicas, foi 

utilizado como referencial teórico, Huizinga (1971), Flemming e Collaço de Mello (2003), Ferrarezi (2004). O 

intuito de se realizar a atividade foi a de transmitir o conhecimento matemático de maneira simples, mas ao 

mesmo tempo com expressão significativa no processo de aprendizagem de cada aluno. O desenvolvimento de 

atividades dessa magnitude é importante para o aumento do repertório dos bolsistas enquanto futuros professores 

assim como, para os alunos das escolas que saem um pouco de sua rotina de quadro e pincel. 

Palavras-chave: Relato de Experiência; Atividade Lúdica; Geometria Básica, PIBID. 

1. Introdução 

 O presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências vivenciadas por 

acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) Campus de Ji-Paraná, bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) subprojeto de Matemática 

que a partir das rodas de formação (que é o encontro semanal de toda a equipe) elaboraram 

uma atividade, envolvendo a geometria básica. A ação foi aplicada pelos próprios bolsistas 

PIBID os alunos das três escolas participantes do subprojeto de matemática no primeiro 

semestre de 2016: Escola Estadual de Ensino Médio Jovem Vilela, Escola Estadual de Ensino 
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Fundamental e Médio Juscelino Kubitschek (JK) e Instituto Estadual de Educação Marechal 

Rondon. 

 As escolas participantes desta atividade do subprojeto se encontram em realidades 

diferentes no padrão socioeconômico. A escola Juscelino Kubitschek localizada em zona 

periférica, recentemente foi alvo de furtos e incêndios. O Instituto de Educação Marechal 

Rondon está localizado no centro da cidade e recebe vários projetos educativos e muitos deles 

desenvolvidos pelo corpo docente da escola. A escola Jovem Gonçalves Vilela se encontra em 

um bairro simples mas que atende alunos da classe média e somente do Ensino Médio regular 

e o inovador, sendo esta uma modalidade de ensino integral desenvolvida pelo Programa 

Ensino Médio Inovador (ProEMI) que segundo o Ministério da Educação (2009): 

O objetivo do ProEMI é apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas 

curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos 

estudantes na escola e buscando garantir a formação integral com a inserção de 

atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo também as 

expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da sociedade 

contemporânea. 

 O desenvolvimento da atividade foi necessário, pois, o PIBID por meio do subprojeto 

de Matemática, realizou um evento nas escolas, envolvendo todos os bolsistas de forma direta 

onde cada bolsista deveria elaborar um jogo pedagógico que pudesse ser aplicado nas três 

escolas e mostrar a comunidade que o subprojeto de Matemática também faz parte da 

realidade dos alunos. A atividade apresentada sobre “Polígonos Regulares” foi provida de um 

quebra-cabeça onde os devidos alunos puderam ao mesmo tempo brincar, mas também 

aprender novas técnicas ou por que não, macetes simples, mas de suma importância e que 

podem fazer a diferença para as realizações de diversas atividades. 

 A utilização dos jogos para mostrar o trabalho que o subprojeto desenvolve no âmbito 

escolar, foi escolhido por se tratar de uma atividade lúdica para os alunos, pois, por um 

momento, deixaram a matemática formal e abstrata de lado para se envolver com uma 

matemática concreta e em muitos momentos, divertida. Segundo Huizinga (1971, p. 33): 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias; dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de 

ser diferente da vida cotidiana. 

                                                 
 Breve informação para facilitar a consecução de algo, para ajudar; recurso inteligente. 
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 A aplicação dos jogos nas escolas aconteceu de maneira respeitosa visando que nem 

todos os alunos gostariam de jogar, não impusemos nada, deixamos os alunos escolherem de 

livre e espontânea vontade se gostaria ou não de jogar, pois o jogo tende a ser algo agradável 

e prazeroso a quem joga e quebrar esses requisitos poderiam fazer com que os alunos 

jogassem apenas por jogar que não era o objetivo do jogo, pois o mesmo foi desenvolvido 

para que os alunos pudessem aprender os conteúdos ali explícitos. 

 Nessa perspectiva, Flemming e Collaço de Mello (2003, p. 38) discutem esse assunto 

através de várias perspectivas cognitivas observadas por eles: 

Prazer – Pode ser observado pelos gestos e atitudes dos participantes, por 

exemplos, sorrisos. 

Desprazer – Essa situação ainda não tem estudos avançados, entretanto uma das 

causas do desprazer é a falta de adequação do jogo. Por exemplo, uma criança 

muito pequena pode não gostar de jogar xadrez, mesmo conhecendo as regras. O 

grau de complexidade do jogo exige muita abstração e, se a criança não está 

pronta para o processo de abstração, não mantém o interesse no jogo. 

Liberdade de ação – O jogador sempre faz as suas jogadas livremente sem 

interferências. 

Incertezas – No decorrer dos jogos sempre nos deparamos com incertezas 

relativas ao andamento do jogo. 

Espontaneidade – Todo jogador sabe que pode promover jogadas de forma 

espontânea e livre. 

 A Matemática tende a se tornar mais prazerosa aos alunos de maneira como se é 

ensinada. Jogos fazem parte da vida da criança e explorar essa forma de diversão de maneira 

educativa faz com que os alunos sejam cativados a aprender. 

 A abordagem sobre o assunto Polígonos Regulares, foi levada em consideração em 

virtude de que há poucas atividades simples, de maneira direta de se ensinar este conteúdo. 

No contexto da sala de aula, a forma mais buscada pelos professores para abordar este 

assunto, era a partir dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos e também da forma dialogada 

sobre o tema, por meio de conceitos e definições.  Por fim, o devido trabalho foi realizado de 

maneira simples e prática, pois, se adapta a qualquer faixa etária e sua dificuldade pode ser 

modificada de acordo com o nível de ensino e dos respectivos sujeitos. 

2. Referencial teórico metodológico 

 Por se tratar de uma atividade lúdica que foi desenvolvida no âmbito escolar, o 

referencial teórico deste trabalho contará com todos os passos em que foi seguido para se 

chegar à aplicação da atividade. O referencial contará com o relato dos bolsistas de como a 
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atividade foi desenvolvida em cada escola, pois cada uma tem seu modo de realizar atividades 

desse porte, além de disponibilidade de espaços, tempo, professores e também o modo como 

cada uma se organiza para a liberação dos alunos para a participação das atividades propostas. 

2.1. A ideia do trabalho 

 Visando a proposta feita pelos coordenadores do subprojeto, no sentido que os 

bolsistas formassem grupos e criassem jogos que abordassem conteúdos de Matemática de 

maneira lúdica, que estimulassem o cognitivo dos alunos, motivou os autores do artigo a 

trabalhar com o conteúdo de geometria plana, pois temos contato no cotidiano, porém muitas 

vezes passam por nós despercebidos. 

 A ideia em questão foi de montar um jogo no estilo dos quebra cabeças, onde os 

alunos teriam que completar o quadro com elementos dos polígonos regulares, tais como: 

vértices, diagonais, números de lados e ângulos internos. A proposta foi, os alunos por meio 

de uma determinada dica, completasse todos os outros elementos da figura em questão. 

Estimular o cognitivo do aluno de forma com que ele chegasse a um resultado levando suas 

tentativas, erros e acertos. Segundo Ferrarezi (2004, p. 3): 

As divergências em torno do jogo educativo estão relacionadas à presença 

concomitante de duas funções: Função Lúdica onde o jogo propicia diversão, o 

prazer e até o desprazer quando escolhido involuntariamente e Função Educativa 

onde o jogo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus 

conhecimentos e sua apreensão do mundo. O equilíbrio entre as duas funções é o 

objetivo do jogo educativo e o desequilíbrio torna-o apenas jogo, não há ensino. 

Qualquer jogo empregado pela escola pode ter caráter educativo se permitir livre 

exploração em aulas com a participação do professor ou a aplicação em 

atividades orientadas para conteúdos específicos. 

 Ao nos depararmos com o tema base de estudos para o então trabalho, surgiram as 

primeiras ideias com relação a um jogo, onde, os alunos deveriam realizar cálculos para 

completarem as fases do jogo e assim chegarem ao término. Com o passar do tempo jogando, 

os alunos iriam começar a assimilar ideias e interpretar os problemas matemáticos propostos 

de maneira lógica, e a partir desde ponto, firmar uma visão abstrata da ideia exposta. A 

atividade proposta também deu a possibilidade aos alunos praticarem a matemática com 

fórmulas de resoluções, por exemplo, o uso da fórmula para calcular as diagonais de um 

polígono regular. 

2.2. Desenvolvimento 
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 Começamos a desenvolver a atividade do jogo, procurando uma maneira prática e 

eficaz para a montagem e aplicação do mesmo, visando que ele deveria ser de material de 

fácil manuseio e preço acessível, pois teríamos que aplicar nas três escolas onde serão 

realizadas as atividades do PIBID. Após pesquisas seguindo uma linha de raciocínio, 

começamos a desenhar um plano de atividade, uma estrutura que englobasse o que tínhamos 

pensado até então. A base para a atividade foi colocada em prática objetivando montar um 

plano com regras parecidas a de um quebra cabeça ou jogo de tabuleiro. 

 A primeira versão desse jogo foi feita em cartolina branca onde havia vários espaços 

para que os alunos pudessem completar, essa versão não ficou tão boa, pois amassava muito 

por ser em papel e a cor em questão não ajudou pois começou a apresentar manchas e após 

apresentamos o esboço da atividade aos coordenadores do subprojeto, onde os mesmos nos 

deram suas contribuições para a melhoria do material que estava sendo construído, decidimos 

então fazer uma nova versão que englobasse as sugestões que tínhamos recebido. A segunda 

versão foi feita em E.V.A e ficou mais resistente e com uma aparência mais chamativa, a 

começar pela cor que antes era branco, agora fizemos em alaranjado e as peças do jogo em 

cores distintas. O jogo é composto por um tabuleiro grande onde há dicas e lacunas a serem 

preenchidas pelos alunos é também composto por peças de formas geométricas de diversos 

números de lados, e peças com números, os quais devem ser utilizadas para preenchimentos 

das lacunas. 

2.3. Execução da atividade 

 A execução do presente trabalho se deu a partir da disponibilidade de datas e horários 

das escolas participantes que, nos deram total apoio na aplicação das atividades com os 

alunos. Cederam locais para que pudéssemos realizar a aplicação assim como, mesas, 

cadeiras, quadro entre outros materiais. A parceira e confiança das escolas para com o PIBID 

foi de suma importância para que esse evento acontecesse. 

2.3.1. Escola Jovem Gonçalves Vilela 

 A atividade foi desenvolvida no período da manhã, no auditório da escola, envolvendo 

todos os alunos devidamente matriculados na instituição.  Os alunos foram sendo dispensados 

das salas de aula para participarem das atividades que estavam sendo propostas. Mesmo sendo 

sobre um conteúdo considerado “fácil” para os alunos do Ensino Médio, observamos que os 
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mesmos tiveram dificuldades para sua realização. 

 O desenvolvimento da atividade aconteceu no decorrer das aulas. Os professores de 

Matemática iam levando seus alunos para o auditório no mesmo horário em que teriam as 

aulas de Matemática, sem haver prejuízo nas demais aulas ou disciplinas. Os alunos 

participaram de forma significativa, prestando atenção nas explicações iniciais e respeitando 

as regras expostas pelos bolsistas. Os alunos realizaram as atividades mais de uma vez, dessa 

forma, demonstrando o entusiasmo e a aceitação pela atividade. 

2.3.2. Escola Juscelino Kubitschek (JK) 

 As atividades foram realizadas no período vespertino, no pátio da escola, pois as aulas 

continuaram normalmente sem nenhuma interferência. Contaram com a participação de 

alunos do Ensino Fundamental II e Médio e também dos professores de Matemática que 

levavam seus alunos até o pátio durante o horário de suas aulas, para que os mesmos 

pudessem participar das atividades propostas pelos bolsistas do subprojeto. 

 A atividade dos polígonos regulares teve grande aceitação pelos alunos e professores 

da escola de maneira que os próprios professores de Matemática vieram até nós, para 

participar e perguntar como tivemos a ideia e aproveitaram para pedir algumas informações 

pois os mesmos queriam aplica-la em sala de aula. 

 Os alunos trouxeram papel, lápis e borracha, a pedido dos professores para que todos 

fizessem as devidas anotações sobre o que iria acontecendo e também para que pudessem 

participar de forma mais direta, pois a atividade necessitava de cálculos em alguns momentos, 

principalmente para realizar o cálculo das diagonais de figuras maiores. Os alunos de todas as 

turmas tiveram dificuldades em realizar a atividade, muitos não tinham conhecimentos do que 

eram polígonos regulares, outros não se recordavam do conteúdo, motivo que dificultou a 

realização da ação no início, mas isso não foi um obstáculo pois os alunos estavam muito 

interessados em aprender já que o conteúdo foi apresentado a eles de maneira lúdica. 

2.3.3. Instituto de Educação Marechal Rondon 

As atividades foram realizadas no período vespertino, no pátio da escola, pois as salas 

de salas estavam ocupadas com outras disciplinas e também, visando o livre acesso que os 

alunos teriam para participar de todas as atividades propostas pelos grupos. Houve a 
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participação de todos os alunos presentes no espaço escolar: alunos do Ensino Fundamental II 

e alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio. A escola não possui turmas do 1º ano no período 

em que foi realizado as atividades. Houve a colaboração dos professores de matemática que, 

dispensaram os alunos das aulas regulares para a participação da atividade em questão. 

As atividades ocorreram em horário de aula, os alunos se dirigiam para o local onde 

estava sendo ministradas as atividades durante a aula de Matemática, para que as demais aulas 

continuassem sem que os alunos ficassem dispersos no pátio ou dentro das salas sem 

participar do que lhe foi proposto. Os professores pediram para os alunos levarem caderno, 

lápis e borracha, visando que os mesmos realizassem anotações sobre as atividades e o 

aprendizado que iam obtendo ao final. 

Pode-se observar que mesmo os alunos que já estudaram os conteúdos demonstravam 

dificuldades na realização da atividade, não conseguiam interpretar e calcular o que era 

pedido, muitas vezes houve a necessidade de interferência para ajudá-los em alguns cálculos. 

É de suma importância ressaltar que, houve nesta atividade, a participação de um aluno 

diagnosticado com autismo, segundo informação dada pela direção da escola. No começo o 

aluno demonstrou muito interesse na atividade mesmo sem a nossa explicação queria 

participar. Os alunos dos sétimos e oitavos anos demonstraram ter domínio do conteúdo sendo 

assim, foi preciso apenas passar a ideia inicial da atividade e eles terminavam sem apresentar 

dificuldades e não houve necessidade de intervenção. 

3. Considerações finais 

 A atividade em questão teve grande aceitação pelos professores das três escolas que 

participaram da aplicação da atividade proposta e a participação significativa dos alunos teve 

um valor notório no desenvolvimento e aperfeiçoamento da atividade em questão. Com o 

desenvolver da atividade pode-se perceber a interação dos alunos, participando em grupos de 

amigos, uns ajudando os outros, em alguns momentos dividiam entre eles o que era para ser 

feito, principalmente a parte das diagonais, pois é o elemento que necessitava de cálculo para 

ser descoberto e para ajuda-los, deixamos a fórmula exposta para todos. É relevante ressaltar 

que os alunos montaram o quadro mais de uma vez, onde se pode concluir que os mesmos 

estavam gostando da atividade. 

 Participar de um subprojeto como o PIBID, voltado para a docência, nos leva a ter um 
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contato maior e mais significativo com os alunos fazendo com que nós, por meio dos nossos 

coordenadores e supervisores, possamos desenvolver projetos e aplicá-los, adquirindo uma 

bagagem pedagógica ampla e expressiva no processo de ensino-aprendizagem. 

 O entusiasmo dos alunos com as atividades lúdicas nos leva a querer aplicá-las em sala 

de aula quando formos professores, pois essas atividades ensinam a nós mesmos que a 

Matemática pode ser ensinada e aprendida de uma maneira mais prazerosa. Desta forma os 

alunos que participam mais ativamente nas aulas e conseguem aprender o conteúdo sem o 

pensamento de que a Matemática é algo pronto, acabado e que só é possível aprende-la 

através da resolução de atividades por meios de fórmulas cansativas. 

 Convém ressaltar a importância que atividades dessa magnitude, nos faz pensar em 

nossas ações como futuros professores, pois não há algo mais prazeroso para um profissional 

nessa área, que o retorno dado pelos alunos. O subprojeto de Matemática é de suma 

importância na formação acadêmica de um professor porque mostra aos seus participantes a 

realidade vivida, assim como os ensina metodologias de ensino-aprendizagem fazendo com 

que os bolsistas se tornem professores que mostrem serviço assim como o prazer de ensinar 

tendo em vista que sua metodologia é estimada pelos alunos. 
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Resumo 

O artigo relata a atividade desenvolvida por bolsistas utilizando o material manipulável no processo de ensino-

aprendizagem em três Escolas Públicas de Ji-Paraná/RO e que teve por objetivos: proporcionar aos alunos a 

experiência prática a respeito do conteúdo de Funções Quadráticas e contribuir para a formação das acadêmicas 

durante a elaboração e aplicação da atividade. Para desenvolver a atividade, buscou-se como referencial teórico 

os autores que realizaram estudos relacionados ao uso de materiais manipuláveis no ensino, tais como: Ausubel 

(1968), Gagné (1971), Passos (2006) e Campos (2008). O Foguete Balístico Didático foi o principal material 

manipulável utilizado para demonstrar os lançamentos oblíquos do cotidiano, sendo possível identificar com a 

trajetória dos lançamentos os principais elementos que compõem uma parábola da Função Quadrática. Tal 

material foi adquirido pelo Governo do Estado de Rondônia e concedido à Escola Jovem Gonçalves Vilela, a 

qual emprestou às bolsistas para a realização da experiência. A utilização de materiais manipuláveis ou concretos 

é uma das alternativas metodológicas para o ensino da matemática; segundo Gagné (1971 apud VALE, 2002, 

p.4) os materiais didáticos fazem parte do ambiente de aprendizagem e são eles que estimulam a aprendizagem 

no aluno. Existem algumas propostas pedagógicas que podem auxiliar o professor em sala de aula, como: a 

Etnomatemática, a Modelagem Matemática, a Resolução de Problemas, os Jogos Matemáticos, a História da 

Matemática, a Investigação Matemática e a Tecnologia da Informação. Logo, o desenvolvimento dessa atividade 

partiu das propostas feitas pelos coordenadores do Subprojeto de Matemática da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) – Campus de Ji-Paraná/RO, vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) que recebe apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), ligada ao Ministério da Educação (MEC). 

Palavras-chave: Material manipulável; Foguete balístico; Lançamento Oblíquo; PIBID. 

1. Introdução 

O desenvolvimento cultural e econômico da sociedade influencia no processo 

construtivo da Educação; consequentemente esse desenvolvimento gera mudanças nos 

objetivos sociais e contribui para o surgimento de diferentes tendências pedagógicas e 

Programas institucionais. 



 

 

A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática 
 

Ji-Paraná – RO, 22 a 24 de novembro de 2016 
 

ANAIS 
 

251 XVI Semana de Matemática – XVI SEMAT 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

Segundo Groenwald, Silva e Mora (2004, p. 38) a educação, nos últimos anos, tem 

enfrentado reformulações curriculares que sinalizam com novas propostas pedagógicas para a 

sala de aula, que consideram processos cognitivos, afetivos, motivacionais e metodológicos e 

nesse contexto insere-se a Educação Matemática, cujos professores sentem-se sensibilizados a 

mudarem suas rotinas curriculares. 

Neste viés, alguns pesquisadores na área da Educação Matemática apontam algumas 

tendências que subsidiam as discursões entre elas: a Etnomatemática, a Modelagem 

Matemática, a Resolução de Problemas, os Jogos Matemáticos, a História da Matemática, 

entre outras. 

Logo, a atividade apresentada neste artigo valoriza a contextualização e uso de 

material concreto, quando propõe uma oficina aos alunos do Ensino Fundamental e Médio 

com a utilização de materiais didáticos manipuláveis referenciando ao conteúdo de Funções 

Quadráticas. Segundo Passos (2006 apud RODRIGUES; GAZIRE, 2012, p. 188) “o apego à 

materialidade como forma de amenizar as dificuldades de ensino, teve influência a partir do 

Movimento Escola Nova, que defendia o uso de material concreto para que os alunos 

pudessem aprender fazendo”. Assim, os materiais didáticos manipuláveis são recursos que 

podem auxiliar o professor em sua prática pedagógica para desenvolver uma aprendizagem 

significativa, permitindo uma aproximação entre a teoria e a prática por meio do manuseio 

desses materiais. 

Tal atividade contribui à formação inicial das bolsistas, elas estão vivenciando as 

práticas dos Programas Institucionais criados para capacitar os futuros professores. 

Atualmente, um desses Programas que esta em vigor é o PIBID (Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência), que tem como objetivo proporcionar aos acadêmicos e 

futuros professores experiências práticas nas Escolas da Rede Pública de Ensino do Brasil. 

Foi implantado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2007 nas universidades brasileiras, e 

aderido pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) em 2009 em todo o estado 

com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Em 

Ji-Paraná, dentre os subprojetos do Programa, existe o Subprojeto do Curso de Licenciatura 

em Matemática com a carga horária de oito horas semanais distribuídas em dois encontros: 

nas escolas e nas rodas de formações que acontecem nas terças-feiras pela manhã na 

Universidade. 
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A equipe é composta por dois coordenadores, vinte e quatro bolsistas e três 

professores supervisores que lhes acompanham nas três Escolas Estaduais contempladas, são 

elas: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

Instituto Estadual de Educação Marechal Rondon e Escola Estadual de Ensino Médio Jovem 

Gonçalves Vilela. 

O objetivo deste artigo é narrar à vivência das acadêmicas Amanda e Edre, na 

realização da oficina Lançamento Oblíquo com o Foguete Balístico Didático, o pensar da 

atividade, sua aplicação, a impressão sobre o público alvo e qual a importância desta 

experiência para as mesmas. 

2. Metodologia 

As acadêmicas Amanda dos Santos Roque de Oliveira e Edre Almeida Corrêa 

participam do programa PIBID e escolheram dentre as atividades propostas pelos 

coordenadores em 2016, como procedimento metodológico para essa pesquisa, a oficina com 

materiais didáticos nas escolas. A partir da escolha do material chamado Foguete Balístico 

Didático (material utilizado em aulas de Física para explicar a Cinemática e as Leis de 

Newton no nível médio), as bolsistas buscaram desenvolver uma oficina relacionando o 

lançamento oblíquo ao conteúdo escolar das Funções Quadráticas. 

Essa oficina teve por objetivos demonstrar os lançamentos oblíquos do cotidiano e 

identificar na trajetória do lançamento os principais elementos que compõem uma parábola. O 

público-alvo, inicialmente, era os estudantes do 2ª Ano do Ensino Médio de cada escola 

participante, mas as acadêmicas tiveram que adaptar também para alunos do Ensino 

Fundamental fornecendo-lhes conhecimento prévio sobre o conteúdo ainda não visto por eles 

nas aulas regulares. 

Primeiramente, a oficina foi aplicada na Escola Estadual de Ensino Médio Jovem 

Gonçalves Vilela no dia 31 de maio de 2016, buscando socializar a trajetória do lançamento 

obliquo ao cotidiano dos alunos; para isso as bolsistas trouxeram alguns exemplos impressos 

representando o lançamento de uma bola de basquete, a cobrança de falta de um jogo de 

futebol e um canhão disparando uma bomba (Imagem 1). 
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Figura 2: Imagens representativas de algumas situações cotidianas de lançamento oblíquo 

Fonte: Imagens da internet (2016) (www.google.com.br/ lançamentos oblíquos na vida real). 

Em seguida as bolsistas fizeram os 

lançamentos com o Foguete Didático no pátio 

onde foi possível demonstrar com o uso de 

uma trena e tinta guache as distâncias entre o 

ponto inicial e final (raízes da função) deste 

lançamento oblíquo. Também foi observado 

o momento em que o foguete atingiu a altura 

máxima (vértices da função). (Imagem 2). 

Após essa atividade lúdica, os 

estudantes foram direcionados a uma sala 

onde assistiram uma breve explicação sobre 

os elementos da trajetória do foguete (ponto inicial, ponto final, altura máxima). 

No quadro, representou-se a trajetória do foguete e os elementos da trajetória no plano 

cartesiano na figura de uma parábola com concavidade para baixo, contextualizando-o com o 

conteúdo de Funções Quadráticas e com as fórmulas de raízes da função já vistas 

anteriormente em sala de aula com o professor (a) de matemática da escola. Para a 

apropriação do conhecimento, ao final os alunos resolveram uma questão sobre o conteúdo 

revisto e puderam compartilhar entre si. A oficina foi aplicada em duas turmas, 1º e 2º Ano do 

Ensino Médio, e durou cerca de uma hora com cada turma. (Imagens 3 e 4). 

Figura 3: Foto de estudantes observando o lançamento 

obliquo no pátio 

Fonte: Bolsista do PIBID, Amanda dos Santos Roque 

de Oliveira (2016). 
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Figuras 3 e 4: Fotos de bolsistas do PIBID nas oficinas pedagógicas na Escola Estadual de Ensino Médio Jovem 

Gonçalves Vilela – Subprojeto de Matemática (Ji-Paraná) 

Fonte: Bolsista do PIBID, Amanda dos Santos Roque de Oliveira (2016). 

A segunda escola a participar da oficina foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental 

e Médio Juscelino Kubitschek de Oliveira no dia 10 de junho de 2016. Por conta da falta de 

salas disponíveis a oficina foi realizada no pátio, onde as acadêmicas tiveram que adaptar um 

quadro com o apoio da coordenação pedagógica, para que os estudantes acompanhassem os 

gráficos e fórmulas utilizados nas explicações (Imagens 5 e 6). 

 
Figuras 5 e 6: Fotos de quadro adaptado no pátio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Juscelino 

Kubitschek de Oliveira 

Fonte: Bolsista do PIBID, Amanda dos Santos Roque de Oliveira (2016). 

Iniciou-se a oficina com um questionamento: “o que são lançamentos oblíquos?” a 

partir das respostas de alguns alunos, foi possível analisar o baixo nível de conhecimento da 

turma sobre o tema. Então, foram expostos alguns exemplos impressos de lançamentos 

oblíquos do cotidiano (jogo de basquete, cobrança de falta e o canhão disparando uma 

bomba), com o objetivo de responder ludicamente o questionamento feito. 

Em seguida, efetuaram alguns lançamentos com o Foguete Balístico Didático no pátio 
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e explicaram os principais elementos da trajetória do foguete (ponto inicial e final; altura 

máxima atingida). Nesta escola participaram da oficina as turmas do 6º e 9º Ano do Ensino 

Fundamental, e do 1º Ano do Ensino Médio. 

Por fim, a oficina foi realizada no Instituto Estadual De Educação Marechal Rondon 

no dia 17 de junho de 2016. Novamente iniciou-se com o questionamento: “Vocês já viram 

algum lançamento oblíquo?”. A partir das respostas, foram expostos os exemplos impressos 

de lançamentos oblíquos do cotidiano e em seguida efetuaram alguns lançamentos com o 

Foguete Balístico Didático no pátio, onde os alunos puderam observar os principais elementos 

da trajetória do foguete. E ainda, as bolsistas adaptaram um mural para utilizar como quadro 

branco para contextualizar com o conteúdo de Funções do 2º ano, e as turmas que 

participaram da oficina era os 6º, 7º, 8º e 9º Ano do Ensino Fundamental, e o 1º, 2º e 3º Ano 

do Ensino Médio (Imagens 7 e 8; 9 e 10). 

 
Figuras 7 e 8: Fotos de bolsistas do PIBID nas oficinas pedagógicas no Instituto Marechal Rondon 

Fonte: Professora Supervisora Vanessa Gonçalves Gomes (2016). 

 
Figura 9: Foto de quadro adaptado no pátio do Instituto Marechal Rondon 

Fonte: Professora Supervisora Vanessa Gonçalves Gomes (2016). 
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Figuras 10: Foto de bolsistas do PIBID nas oficinas pedagógicas no Instituto Marechal Rondon 

Fonte: Professora Supervisora Vanessa Gonçalves Gomes (2016). 

A participação dos alunos foi positiva durante a aplicação da oficina em cada escola, e 

o envolvimento e interesse pelos materiais apresentados eram notórios, como podemos 

observar nas imagens que foram apresentadas. 

3. Analises e discussões 

Durante as oficinas, as características do público-alvo foram totalmente heterogêneas 

no quesito idade e escolaridade, proporcionando às acadêmicas diversas adaptações sobre o 

plano de aula original. 

Para os estudantes do 6º Ano a oficina serviu como atividade de conhecimento prévio, 

percebeu-se que eles deram diversos exemplos depois que descobriram o que era lançamento 

oblíquo. Para Ausubel (1968 apud MOREIRA 1997, p. 2) o conhecimento prévio serve de 

matriz ideacional e organizacional para a incorporação, compreensão e fixação de novos 

conhecimentos quando estes “se ancoram” em conhecimentos especificamente relevantes 

preexistentes na estrutura cognitiva. 

Os estudantes do 9º Ano puderam observar os pontos marcados no chão com tinta que 

representaram as raízes (x’ e x’’), que são geralmente encontradas ao final da resolução da 

Fórmula Resolutiva da Equação de 2º grau, conhecida popularmente como a “Fórmula de 

Bhaskara”; estes pontos indicavam o inicio e fim do lançamento oblíquo. 

Em todas as turmas o uso das figuras impressas serviu como recurso lúdico, 
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planejados pelas bolsistas para valorizar os conhecimentos prévios dos alunos independente 

das suas idades. Segundo Campos (2008 apud KNECHTEL; BRANCALHÃO, 2010, p. 2): 

O lúdico pode ser utilizado como promotor da aprendizagem nas práticas 

escolares, possibilitando a aproximação dos alunos ao conhecimento 

científico. Neste sentido, ele se constitui em um importante recurso para o 

professor desenvolver a habilidade de resolução de problemas, favorecer a 

apropriação de conceitos, e a atender as características da adolescência. 

Para outras turmas, como do Ensino Médio a oficina foi uma introdução ao estudo dos 

gráficos das Funções Quadráticas, conteúdo do que seria estudado no próximo bimestre, 

exemplificando os principais pontos e comportamento dos gráficos no plano cartesiano, como 

relacionar a altura máxima atingida pelo Foguete ao conceito de vértice (Xv, Yv) e 

demonstrar as raízes (x’ e x’’). 

As adaptações na apresentação da oficina para as diferentes turmas trouxeram algumas 

experiências às acadêmicas, tanto no processo de planejamento, na forma de selecionar a fala, 

quanto na maneira de executar as atividades, reforçando ainda mais o trabalho em equipe. 

4. Considerações finais 

O desenvolvimento dessa atividade foi mais um instrumento que contribuiu para a 

formação das bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e 

acadêmicas do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR – Campus de Ji-Paraná, porque 

cada oficina proporcionou experiências que podem somar às práticas a serem vivenciadas no 

decorrer do curso, como: o estágio, aulas práticas, seminários e palestras. 

Portanto, experiências como essa vivenciada pelas bolsistas, não podem ser 

consideradas algo desarticulado ou isolado do curso de Licenciatura em Matemática, “mas 

sim como espaços em que os professores em formação vão colocando em uso os 

conhecimentos que aprendem, ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros, de 

diferentes naturezas e oriundos de diferentes experiências, nos diferentes tempos e espaços 

curriculares” (SBEM, 2003 apud LEITE, 2016, p. 148). 

Dessa forma, as acadêmicas desenvolveram a oficina com um material manipulável 

chamado Foguete Balístico Didático, tendo como tema o lançamento oblíquo relacionando-o 

ao conteúdo escolar de Funções Quadráticas. Inicialmente o público-alvo eram as turmas do 

2º Ano do Ensino Médio, mas tiveram que adaptar a outras turmas. 
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Nesse sentido, ensinar é uma ação que mobiliza “uma grande variedade de 

conhecimentos compostos, reinvestindo-os no trabalho, para adaptá-los e transformá-los para 

e pelo trabalho” (BORGES, 2004, p. 69 apud LEITE, 2016, p. 51). Com a utilização do 

material manipulável elas proporcionaram uma reflexão acerca dos benefícios e dificuldades 

encontradas com o uso de recurso didático ao trabalhar o conteúdo, e avaliar como esse 

recurso auxiliou na aprendizagem. 

Baseando-se em alguns autores como Ausubel (1968), Gagné (1971), Passos (2006) e 

Campos (2008), conclui-se que a manipulação de materiais como forma prática para o 

conteúdo teórico de Matemática, permite uma compreensão mais ampla aos alunos, pois se 

assimila aos conhecimentos já adquiridos por eles na vivencia do dia-a-dia. 
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Resumo: 

Esse trabalho tem como objetivo relatar uma experiência com o “Kit de Probabilidade” que foi realizado junto 

com o Subprojeto de Matemática do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID da 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR, campus de Ji-Paraná – RO. O material “Kit de Probabilidade” foi 

aplicado em uma escola estadual pertencente ao Subprojeto de matemática, para os alunos do ensino Médio. 

Desenvolvemos esse trabalho com a intenção de mostrar aos alunos que o jogo lúdico pode trazer a eles a 

compreensão do conteúdo ensinado relacionando com o cotidiano. Com essa experiência obtivemos aprendizado 

juntamente com os alunos, aprendendo a importância do novo, do material concreto e manipulável, assim dando 

motivação tanto para eles quanto para nós futuros professores. A probabilidade é um conteúdo obrigatório posto 

pelos PCN’s, que sugere aos professores de matemática a investigação e incentivo para o aluno que possa 

aprender relacionado com sua vida diária. 

Palavras-chave: PIBID; Probabilidade; Jogo. 

1. Introdução 

O propósito desse artigo é relatar uma experiência numa das escolas pertencente ao 

PIBID, subprojeto de matemática, na Escola Estadual de Ensino Médio Jovem Gonçalves 

Vilela, cidade de Ji-Paraná (RO), na qual foram ministrados jogos pedagógicos de matemática 

para turmas do ensino Médio. Mas esse artigo em especial ira falar da experiência com o “kit 

de probabilidade” e os alunos que participaram das aulas do kit. Essa atividade teve com 

finalidade a motivação dos alunos para gostarem um pouco mais da matemática, o 

aprendizado por forma lúdica, a sensibilização do tato com as peças do jogo e o conhecimento 

sobre probabilidade que muitos nem sabia o que significava. 

O PIBID, Programa institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do subprojeto de 

matemática da UNIR, campus de Ji-Paraná começou em 2011, atuando em apenas duas 

escolas, hoje o PIBID atende três escolas públicas: EEEFM José Francisco, IEE Marechal 

Rondon, e EEEFM Juscelino Kubitschek. O subprojeto de matemática contem 23 bolsistas, 3 

coordenadores e 2 supervisores, sendo os bolsistas divididos entre as três escolas e os 

coordenadores são os próprios professores de matemática da escola participante. 
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Certamente, o PIBID tem trazido muitos momentos marcantes em nossa vida, como 

experiência, aprendizado, comportamento e outros. Os métodos do subprojeto tem trazido 

conhecimento que nos proporciona reflexão, assim como está sendo esse trabalho, na qual 

vimos a necessidade de relatar o que foi feito em umas das oficinas de jogos que 

participamos. Também não é muito diferente para os alunos que participam. Melo e Holanda 

em seu trabalho apresentado no 1º Encontro Nacional do PIBID-Matemática ressaltam que: 

As atividades lúdicas sugeridas para os alunos, tem o intuito de motivar eles a terem 

interesse na sala de aula pela disciplina de matemática. Por isso, é fundamental que 

os alunos tenham experiências diferentes daquelas dentro da sala de aula, ou seja, 

que permita a aproximação da teoria para a prática, por meio de ação manipulativa 

(MELO; HOLANDA, 2012, p. 2). 

A probabilidade é atualmente conhecida, por meio do contexto escolar através das 

aulas, principalmente no ensino Médio com a abordagem da matemática, e no cotidiano como 

os jogos de azar, jogos de loterias, bingos, rifas e outros. 

A teoria da Probabilidade apareceu como ramo da Matemática em meados do século 

XV, embora tenha se iniciado como ciência empírica muito antes desse período. 

Suas raízes apareceram principalmente nos jogos e apostas. Há registros de que, por 

volta do 1200 a.C., um pedaço de osso do calcanhar (astragalus) fosse utilizado 

formando faces como as de um dado. Mesmo antes disso, por volta de 3500 a.C., no 

Egito, já havia jogos utilizando ossinhos. Os Romanos também eram apaixonados 

por jogos de dados e cartas que, durante a Idade Média, foram proibidos pela Igreja 

Cristã (LOPES, 1998, p. 44). 

A autora em sua tese trás um pouco da história da probabilidade e seus indícios na 

humanidade como jogos entre homens.  Lopes ainda mencionou a importância de Cardano 

para a probabilidade, pois ele escreveu teorias usando dados, e afirmou que a chance de obter 

o um no dado é a mesma de obter os demais números do dado. Muitos teóricos se 

interessaram pela probabilidade com a intenção de conseguir ganhar em um jogo de azar, 

como Pascal e Fermat. 

O Referencial Curricular de Rondônia (2013, p. 122), propõe a probabilidade para o 

Ensino Médio como um conteúdo que também se associa com Análise Combinatória, e tem as 

seguintes competências a desenvolver: 

 Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, 

expressões, e etc.); 

 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e 

sociais no calculo probabilístico. 
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Continuando, o currículo ainda tem as seguintes habilidades, referente à probabilidade 

a desenvolver no aluno: 

 Definir e apontar os desafios da probabilidade; 

 Calcular probabilidades em espaço amostral finito; 

 Analisar probabilidade condicional e independência de eventos; 

 Analisar a utilização da prática de contagem no cálculo de probabilidades em 

espaços finitos; 

 Compreender o binômio de Newton como produto notável que terá aplicação no 

cálculo de probabilidades e de Genética. 

O conteúdo de probabilidade se encaixa no Eixo Temático de Tratamento da 

Informação, como foi proposto pelo Parâmetro Curricular Nacional (PCN), que tem como 

objetivo a compreensão do aluno entre os fenômenos da natureza e da vida cotidiana com 

caráter aleatório. Ainda, os parâmetros sugere a exploração de ideias de probabilidade em 

situações-problema (MENDES, 2015, p. 2). 

2. A importância dos jogos pedagógicos 

Os jogos pedagógicos surgiram com a intenção de trazer para os alunos algo novo, que 

possam aprender sem perceber brincando e aprendendo novos conceitos, desenvolvendo 

assim reflexões e o cognitivo. Assim o lúdico pode trazer uma nova visão tanto para o aluno 

quanto para o professor, assim explica Roza e Silva (2012). 

A origem do jogo é estudado à muito tempo e vários teóricos mencionaram a 

importância com a sua investigação a respeito do lúdico. Roza e Silva (2012) mencionaram 

em seu artigo a origem dos jogos com citações de Kichimoto, dizendo que após o romantismo 

as pessoas viram os jogos com algo também lúdico. Citando ainda Pestalozzi que também 

apoia o uso de jogos com ferramenta para o aprendizado. 

Ainda em sua conclusão as autoras faz uma reflexão geral de todo o seu trabalho com 

as vantagens do jogo lúdico: 

O brincar é também aquele que estimula e favorece o aprendizado de crianças e 
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adultos, através de um processo de socialização que contribui para a formação de 

sua personalidade. Eles visam estimular o impulso natural da criança a aprender. 

Para isso, esses jogos mobilizam esquemas mentais, estimulam o pensamento, a 

ordenação de tempo e de espaço, ao mesmo tempo em que abrangem dimensões da 

personalidade como a afetiva, a social, a motora e a cognitiva. Eles também 

favorecem a aquisição de condutas cognitivas e desenvolvimento de habilidades 

como coordenação, destreza, rapidez, força e concentração (ROZA; SILVA, 2012, 

p. 10). 

3. Aplicando o “Kit de Probabilidade” 

Esse kit foi escolhido por nos porque é bem atrativo e colorido com bastantes peças 

proporcionando a curiosidade e o interesse dos alunos, além disso, o assunto de probabilidade 

pode ser ensinado para todos os alunos do fundamental II e médio, pois eles compreendem ou 

já viu dado, cartas, ou seja, jogo de azar, e alguns acham interessante a matemática está 

presente até mesmo em objetos de jogos de azar. Também pensamos em trazer para os alunos 

conceito da probabilidade, pois alguns nunca ouviram falar nesse nome relacionado à 

matemática, e a origem da probabilidade, assim além deles se familiarizar com as peças, 

poderá compreender e entender o porquê desse conteúdo no currículo de ensino. 

O kit é comporto por varias peças, sendo um conjunto de 42 cartas de cor vermelha, 

verde, azul e amarelo. 4 discos coloridos e 2 disco transparentes, 6 dados de lados diferentes, 

uma moeda de cara e coroa. 5 conjuntos de quadradinhos verde, vermelho, branco e branco 

com números de 1 a 40. 

3.1. Plano de aula para o jogo 

Foi pedido para cada dupla de bolsista com seu jogo fazer um plano de aula com os 

esquemas de apresentação dos jogos lúdicos. E nesse plano de aula deveria ter o tempo de 

atuação, os objetivos, a metodologia, a justificativa, os recursos e a avalição. Então propomos 

uma aula para desenvolvimento do material para todo grupos de alunos que passasse por nós 

de uma determinada série do ensino Médio. 

Sendo assim, propomos os seguintes objetivos: 

 Compreender o espaço amostral através das peças do jogo; 

 Despertar a curiosidade, possibilitando ao aluno construir o conhecimento por 

meio de experimentos e não só aceitar como formulas prontas nos livros; 
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 Relatar as ações realizadas através do “Kit de Probabilidade” aplicada na escola; 

 Valorizar o ensino aprendizagem de probabilidade através da relação 

teórica/pratica. 

Organizamos os objetivos de forma que os alunos possam alcançar através do contato 

e o ensino por meio do jogo com a prática. O material é bem didático com as peças bem 

visíveis e atrativas para o excelente desempenho, de tal modo o aluno pode aprender a 

valoriza o ensino e aprendizagem com o kit, assim como foi dito nos objetivos. 

A metodologia que utilizamos foi organizada de tal forma: 

 Organização de grupos para a realização coletiva do uso dos materiais; 

 Apresentação do material a ser usado; 

 Explicação do jogo a ser realizado e o método de uso; 

 Resolução de atividades propostas. 

Assim foi feita a ação da oficina, com cada passo por vez, começando com a 

organização dos alunos em grupos ate o fim da atividade com a resolução dos problemas 

proposto e a conclusão do conteúdo do jogo. 

Continuando, a avaliação dos alunos foi feita através do desenvolvimento e a 

participação e também o interesse do mesmo. E para o material a que utilizamos foi o papel 

A4, lápis/caneta, e o kit de probabilidade. 

Com esse plano de aula nos conseguimos atuar na escola e de acordo com o que foi 

planejado. Em alguns momentos tivemos que mudar a forma de ensinar, pois alguns alunos 

não tiveram aula ainda sobre o conteúdo, mas logo voltamos para o nosso plano, para que não 

fugisse do nosso objetivo e metas. 

3.2. Desenvolvimentos do jogo 

Iniciamos a atividade com a exposição do kit para o grupo participante, explicando a 

origem da probabilidade, e sua utilidade na matemática, também mostrando aos alunos as 

peças que iriamos usar, a quantidade e a cor de cada uma, assim eles podiam ter a curiosidade 
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de tocar nas peças e movimenta-las. Após o momento de curiosidade pedimos para os alunos 

que manuseasse as peças de acordo com o que iramos pedir para eles, desta forma foi feito. 

Com o uso de um saquinho de pano, eles colocaram os quadradinhos coloridos dentro do 

saquinho, e em seguida balançar para que as peças pudessem embaralhar. Antes que os alunos 

tirassem as peças perguntamos para eles qual seria a probabilidade de sair do saquinho um 

quadradinho de uma cor sugerida, imediatamente nos respondia as vezes certo, outras não. 

Em seguida, cada um do grupo tira uma peça dentre as outras do saquinho, depois de 

todos tirarem, perguntávamos a eles se a probabilidade dita por eles antes de retirar a peça foi 

verdadeira para o resultado dos quadradinhos de cada um do grupo, as vezes as cores com 

menos quadradinhos predominava entre os alunos, com esse resultado dizíamos a eles que o 

que aconteceu é o mesmo que acontece em jogos de azar, porque as vezes o que tem mais 

chance de ganhar, muitas vezes não é o vencedor do jogo. 

Depois pedimos para os alunos que tirassem as peças do saquinho e que colocasse os 

quadradinhos com os números de 1 a 40 e fizemos a mesma pergunta de antes, mas em vez 

das cores os números, e sua probabilidade de sair no saquinho um determinado número. Em 

seguida perguntamos qual é a chance de sair um número par ou impar. Por fim pedimos para 

os alunos que registrasse em seu caderno os passos e os desenvolvimentos que tivemos para 

chegar às respostas. Finalizamos com o grupo perguntando a eles o que eles aprenderam de 

probabilidade com o jogo, e terminamos dizendo que a probabilidade é muito importante para 

o nosso cotidiano para determinarmos os eventos possíveis de nossa vida. Assim repetimos 

com vários grupos o mesmo desenvolvimento. 

4. Considerações finais 

Com essa experiência pudemos perceber o quanto foi gratificante para nós a 

participação, e o aprendizado que obtivemos através do jogo, proporcionado pelo PIBID. 

Além do contato com os alunos da escola participante, tivemos o privilegio de trazer a eles 

uma aula com jogos lúdicos saindo da rotina de sua vida escolar. Ainda, os alunos tiveram 

contatos com diversos jogos que trouxeram benefícios para eles, de tal forma que pediram que 

pudesse repetir em outro dia com mais tempo para eles jogarem com calma, pois no dia os 

jogos tinha que ser rápido a exposição por causa dos outros alunos que ainda não tinha visto. 

Certamente, a aprendizagem que tivemos foi grande, pois antes do nosso estágio 
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podemos ter o contado com o ambiente escolar nos preparando para tal, assim podemos 

refletir em nossa conduta as diversas forma que temos para ensinar alunos que talvez 

necessite de algo novo e motivador. Assim aprendemos uma nova metodologia de ensino de 

matemática de forma lúdica e atrativa, fazendo uma associação com a matéria estudada e com 

a vida cotidiana, envolvendo assim o raciocínio logico e habilidade com situações da vida. 

Acreditamos que precisamos melhorar muito na questão dos jogos, podemos melhorar 

a nossa estratégia de ensino para uma aula maior com uma única sala, podendo aprofundar um 

pouco mais dos conceitos da probabilidade e outra formas de jogar que traga a avaliação 

satisfatória. 
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Resumo: 

As questões relacionadas à dinâmica populacional são de grande importância e de extremo interesse para a 

sociedade, em particular, para os governantes. Uma vez que, através dela é possível prever gastos e fazer futuros 

planejamentos levando-se em conta à população estimada. O presente trabalho tem por objetivo analisar a 

dinâmica populacional do município de Ji-Paraná-RO, entre os anos de 1991 e 2010, através do modelo estudado 

e obtido pelo economista inglês T. R. Malthus. Os dados utilizados para o trabalho foram obtidos através do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O modelo de Malthus utiliza os conceitos e propriedades 

das equações diferenciais, por isso veremos como elas podem ser aplicadas a dados concretos. Através das 

constatações realizadas aplicando o modelo de Malthus, verificamos que os dados nos propiciaram a validação 

do modelo de Malthusiano em relação à população de Ji-Paraná-RO, levando em conta que o erro dos dados 

obtidos pelo modelo foi pequeno em relação aos dados estatísticos apresentados pelo IBGE.  

Palavras-chave: Crescimento Populacional; Equações diferenciais; Modelo de Malthus. 

1. Introdução 

Neste trabalho, iremos apresentar uma análise do modelo de Malthus para a dinâmica 

populacional contextualizado aos dados do município de Ji-Paraná-RO, para isso iremos 

utilizar dados da população ji-paranaense obtidos pelo IBGE entre os anos de 1991 e 2010. 

Sendo assim, iremos falar inicialmente um pouco sobre modelagem matemática e veremos as 

considerações dos principais teóricos acerca da mesma. 

Mostraremos como o modelo de Malthus é obtido através de uma equação diferencial 

e iremos apresentar os principais conceitos e propriedades de uma equação diferencial, bem 

como uma seção falando do método de resolução de uma equação diferencial separável, que é 

a equação utilizada para obter o modelo em questão. Neste sentido, Sodré (2007, p. 2) afirma 

que: “Os modelos matemáticos explicam de forma quantitativa e de forma qualitativa os 

fenômenos da vida e são normalmente descritos por equações diferenciais que podem ser 

analisadas matematicamente”. 

Em seguida, veremos o processo matemático para encontrar o modelo malthusiano e 
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assim aplicá-lo aos dados da cidade de Ji-Paraná-RO. Em síntese, vamos ver como se chega à 

fórmula , que é o modelo de Malthus, aplicá-lo aos dados populacionais de Ji-

Paraná e analisar sua validade para os resultados obtidos. Desse modo, Bassanezi (1993, s/p) 

afirma que: “O modelo pode ser considerado como uma síntese da reflexão sobre alguma 

parte da realidade. Seu objetivo é explicar ou entender a situação estudada para, 

eventualmente poder agir sobre ela”. 

2. Modelagem Matemática 

Atualmente, muito tem-se discutido acerca de modelagem matemática e em nossos 

estudos percebemos que ela é parte substancial para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento 

de qualquer graduando em licenciatura em matemática, veremos inicialmente a ideia dos 

principais teóricos a respeito da mesma, para isso precisamos saber como ela surgiu em nosso 

país. Assim Burak (2004) afirma que: 

A Modelagem Matemática no Brasil começou a ser trabalhada, na década de 80 na 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP –com um grupo de professores, 

em Biomatemática, coordenados pelo Prof. Dr. Rodney Carlos Bassanezi- IMECC. 

Em princípio, os estudos envolviam modelos de crescimento cancerígenos. 

 

Desse modo, verificamos que a modelagem matemática ainda é uma nova tendência 

da Educação Matemática que possui muito a ser explorada, uma vez que as primeiras 

utilizações feitas com a mesma no Brasil foram na década de 80. 

Mas o que vem a ser modelagem matemática? Veremos, a seguir, a conceituação dos 

principais pesquisadores acerca da temática em tela. Segundo (BURAK 1992, p. 62), “a 

modelagem matemática constitui-se em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é 

construir um paralelo para tentar explicar, matematicamente, os fenômenos presentes no 

cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer predições e a tomar decisões”. 

De acordo com Bassanezi (2006, p. 24): 

Modelagem matemática é um processo dinâmico utilizado para obtenção e validação 

de modelos matemáticos. É uma forma de abstração e generalização com a 

finalidade de previsões de tendências. A modelagem consiste, essencialmente, na 

arte de transformar situações da realidade em problemas matemáticos cujas soluções 

devem ser interpretadas na linguagem usual. 

Já Biembengut (2004, p. 17) afirma que:  

Modelagem é um conjunto de procedimentos requeridos na elaboração de modelo de 



 

 

A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática 
 

Ji-Paraná – RO, 22 a 24 de novembro de 2016 
 

ANAIS 
 

269 XVI Semana de Matemática – XVI SEMAT 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

qualquer área do conhecimento. Na matemática, em particular, o processo de 

modelagem requer do modelador, além de talento para a pesquisa, conhecimento 

matemático e capacidade de fazer leitura do fenômeno sob ótica matemática. 

De acordo com os autores citados acima, percebemos que através da modelagem 

matemática podemos explicar um fenômeno ou problema presente em nosso dia a dia, 

utilizando conceitos e relações matemáticas, e a partir dos resultados fazer ponderações e 

tomar medidas adequadas para resolvê-lo. 

Assim, notamos a importância da modelagem e da construção de modelos 

matemáticos. Desse modo, Bassanezi (2006, p. 20) afirma que: 

A importância do modelo matemático consiste em se ter uma linguagem concisa que 

expressa nossas ideias de maneira clara e sem ambiguidades, além de proporcionar 

um arsenal enorme de resultados (teoremas) que propiciam o uso de métodos 

computacionais pra calcular suas soluções numéricas. 

 

Percebemos que tanto a modelagem quanto o modelo matemático traz inúmeros 

benefícios a quem trabalha com os mesmos e a toda sociedade envolvida nesse estudo.  O 

processo de criação de um modelo matemático, segundo Bassanezi (2006), é constituído das 

seguintes fases: Primeira fase, a experimentação, que a princípio se baseia na obtenção de 

dados. A segunda fase é a abstração que engloba a seleção de variáveis, problematização, 

formulação de hipóteses e por fim a simplificação, pois na maioria dos casos a uma excessiva 

complexidade dos dados obtidos e assim precisa ser simplificado. A terceira fase é a 

resolução, modelo matemático pode ser obtido através da transposição de algo que acontece 

naturalmente por uma linguagem matemática formal. A quarta fase considera-se a validação, 

onde é a aceitação de todo o processo realizado ou a não aceitação do modelo proposto. Será 

necessária uma quinta fase caso ocorra alguma irregularidade na qual se realiza as 

modificações necessárias, haja vista que nenhum modelo é dito definitivo e sempre pode ser 

melhorado. 

Consideremos esses procedimentos citados acima para obtenção de um modelo 

matemático, objetivando-se alcançar o máximo de eficiência com a proposta do trabalho, e 

assim, venha a contribuir com novas pesquisas neste campo. 

3. Equações diferenciais  

Conforme o andamento do curso de licenciatura em matemática, percebemos que 

algumas disciplinas que contemplam o mesmo têm utilidades que extrapolam a nossa 
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percepção quanto a sua importância. Equações diferenciais vêm a ser uma das disciplinas que 

tem fatores que pode fazer ligação com o processo natural do mundo, e assim podemos tirar 

indagações que surgem com o decorrer das disciplinas cursadas até o momento. 

O principal conceito que utilizaremos no presente trabalho é o de equação diferencial, 

que a grosso modo, Bassanezi (2004), define da seguinte forma: “De uma maneira geral, 

podemos dizer que temos uma equação diferencial (ou um sistema de equações diferenciais) 

se na equação (ou em cada equação do sistema) estão envolvidas funções incógnitas e suas 

derivadas”. 

As equações diferenciais podem ser classificadas em equação diferencial ordinária 

(EDO) e equação diferencial parcial (EDP), dependendo do tipo de função ou funções 

envolvidas. Além disso, as equações diferenciais possuem ordem (depende da derivada de 

maior ordem), a linearidade (quando pode ser escrita de forma linear, padrão) e a não 

linearidade (quando não é escrita de uma forma linear e tem como ser escrita de forma 

implícita). 

Ao vermos que a equação diferencial apresenta tipo, sendo esses EDO e EDP, então 

podemos definir a equações diferenciais (EDO e EDP) respectivamente conforme Zill (2001, 

p. 2) sendo que:  

Se uma equação que contém somente derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis 

dependentes, com relação a uma única variável dependente, ela é chamada de 

equação diferencial ordinária (EDO). [...] Uma equação que envolve as derivadas 

parciais de uma ou mais variáveis dependentes de duas ou mais variáveis 

independentes é chamada de equação diferencial parcial (EDP). 

No entanto, quanto à ordem das equações iremos tratar principalmente das de 1º 

ordem, pois será a que iremos utilizar em nosso trabalho. “A ordem de uma equação 

diferencial é estabelecida pela maior ordem das derivadas que aparecem em sua formulação. 

Assim, uma equação diferencial ordinária de 1º ordem tem a forma geral dada por 

” (BASSANEZI, 2006, p. 125). 

Para podermos trabalhar com uma equação diferencial linear de 1º ordem deveremos 

saber como é sua formação. Logo (BOYCE; DIPRIMA, 2006, p. 46) define que uma equação 

linear de primeira ordem é: 

  (1) onde  é uma função de duas variáveis dada. [...]. Se a função  na 
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Eq. (1) depende linearmente da variável , então a Eq. (1) é chamada de uma 

equação linear de primeira ordem. [...] um tipo restrito de equações lineares de 

primeira ordem nos quais os coeficientes são constantes. Um exemplo típico é 

, onde e  são constantes dadas. [...] Queremos, agora, considerar a 

equação linear de primeira ordem mais geral possível, que é obtida substituindo-se 

os coeficientes  e  na Eq. (2) por funções arbitrarias de . Escreveremos, em geral, 

a equação linear de primeira ordem geral na forma , onde  e  

são funções dadas da variável independente . 

A obtenção de dados e todo o processo de modelagem na construção de uma equação 

diferencial ordinária de 1º ordem ou na equação diferencial linear de 1º ordem são de suma 

importância para o nosso trabalho, uma vez que se soubermos solucionar a equação 

diferencial encontrada, iremos obter o modelo necessário para o desenvolvimento de nosso 

trabalho. 

4. Equações diferenciais de variáveis separáveis 

Uma das equações diferenciais mais simples é a equação 

 

Se  é uma função contínua podemos resolver a equação diferencial por integração 

simples. Assim, 

 

Dizemos que a equação diferencial da forma 

 

é uma equação diferencial separável ou possui variáveis separáveis. 

É facil notar que uma equação diferencial separável pode ser escrita como 

 

Se , então a equação (2) se reduz à equação (1) e poderá ser resolvida por 

integração simples. 

(1) 

(2) 
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Por outro lado, consideremos que  é uma solução para a equação (2). Ou 

seja, 

 

Integrando a última igualdade em ambos os membros em relação à x, obteremos 

 

Como , tem-se  

                                                

 A equação (3) nos indica um método para a resolução de equações diferenciais 

separáveis, em que  uma família de soluções será encontrada, em geral implicitamente, 

integrando ambos os membros de . 

5. Crescimento Populacional e Modelo Malthusiano 

Temos como objeto de trabalho o crescimento populacional da cidade de Ji-Paraná-

RO, essa é uma proposta que nos motiva a tentar encontrar algum modelo para esse 

crescimento. Pois por mais difícil que seja, é interessante sabermos em quanto àquela 

população pode ser estimada, e por tratarmos de seres humanos, em que existe interação entre 

si, em algum momento a população irá crescer. 

Desse modo muitas vezes nos perguntamos, como que a matemática tem relação com 

algo que acontece naturalmente? Para isso Bassanezi (2006, p. 327) nos mostra que: 

 A proposta de utilização da matemática para estabelecer um modelo para o 

crescimento de uma população humana começou com o economista inglês T. R. 

Malthus (An Essay on the Principle of Population - 1798). Seu “modelo” é baseado 

em dois postulados: 

1. “O alimento é necessário para à subsistência do homem”; 

2. “A paixão entre os sexos é necessária e devera permanecer aproximadamente em 

seu estado permanente”. 

 Temos que em toda essa argumentação feita por Malthus (1766 – 1834) demostrava 

que a população sempre irá crescer de uma forma exponencial sem nenhuma contradição, 

com alimentos, com a taxa de natalidade igual à taxa de mortalidade. Contudo Bassanezi 

(3) 
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(2006, p. 327) afirma que: “Assim, o modelo de Malthus propõe um crescimento de vida 

otimizada, sem fome, guerra, epidemia ou qualquer catástrofe, onde todos os indivíduos são 

idênticos, com o mesmo comportamento”. 

 Mas podemos analisar o crescimento populacional para tentar ajudar em questões que 

possibilitem um melhor desenvolvimento para toda a população de certa localidade, pois com 

estimativas para anos seguintes se torna mais fácil para o gestor da cidade a administração dos 

recursos. 

 Seja P o número de elementos de uma população, considerando que o crescimento 

dessa população varia de acordo com o tempo t, então o modelo malthusiano a qual iremos 

trabalhar tem sido mostrado de uma forma geral pela seguinte equação: , uma vez 

que supõe a variação do crescimento da população proporcional à população presente, assim a 

constante k é chamada de constante de proporcionalidade. Nosso objetivo neste trabalho é 

resolver essa equação diferencial e aplicá-la aos dados de Ji-Paraná-RO. Para isso, basta notar 

que o modelo , desenvolvido por Malthus para o crescimento populacional, é uma 

equação diferencial de variáveis separáveis. Separando as variáveis, teremos , 

integrando em ambos os membros essa equação, temos; 

 

se no instante  a população for , tem-se 

, logo . 

Portanto,  será o modelo matemático que descreve o crescimento 

populacional utilizando-se a teoria de Tomas Malthus. 

6. Crescimento populacional da cidade de Ji-Paraná-RO utilizando o modelo 

matemático malthusiano 

Ji-Paraná é uma cidade que está localizada na região central do estado de Rondônia, 

teve sua emancipação política no ano de 1977, antes a mesma era conhecida por Vila de 

Rondônia. Segundo dados do IBGE (2016), em 2010 a cidade apresentava população de 
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116610 habitantes em uma área de 6896,648 km², com um bioma da Amazônia. Iremos usar 

os dados de Ji-Paraná-RO para a modelagem em questão, uma vez que os autores moram na 

mesma. 

Como vimos anteriormente,  é o modelo malthusiano que descreve o 

crescimento de nossa população. Vele ressaltar que o modelo considera uma constante de 

proporcionalidade que relaciona apenas a natalidade (n) e a mortalidade (m), isto é, 

. Ou seja, não são consideradas outras variáveis para nosso modelo, como taxas de 

migração e imigração, epidemias, guerras, entre outras. Portanto podemos concluir que se 

, a população cresce; se , a população decresce. 

 Iremos aplicar os dados da população ji-paranaense obtida através do IBGE entre os 

anos de 1991 e 2010 ao modelo malthusiano. 

Tabela 1 - Censo demográfico de Ji-paraná de 1991/2010 

Ano 

 
População 

1991 

 
97799 

1996 

 
94705 

2000 

 
106800 

2007 

 
107679 

2010 

 
116610 

Fonte: IBGE; Censo Demográfico 1991, Contagem populacional 

1996, Censo Demográfico 2000, Contagem populacional 2007, Censo 

Demográfico 2010. 

Não é difícil observar que após dois censos  e  a taxa de crescimento em  anos é dada 

por 

 

 Sendo assim, utilizando os dados da tabela 1, se a população de Ji-paraná era 

 e depois de 19 anos, , então a taxa de crescimento populacional 

média entre 1996 e 2010 foi de: 

 

Isto é, aproximadamente 0.93% ao ano. 
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 Se considerarmos o modelo malthusiano veremos os dados de Ji-paraná devemos 

considerar  e . 

Assim em 1996 , tem-se; 

 

 

 

Desse modo em 2000 , tem-se; 

 

 

 

Já em 2007  teremos; 

 

 

 

Finalmente, em 2010  obtemos; 

 

 

 

Colocando os dados obtidos pelo modelo malthusiano em uma tabela temos: 
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Tabela 2 - População de Ji-Paraná 

utilizando o modelo malthusiano 

Ano   População 

1991 

 
97799 

1996 

 
102455 

2000 

 
106339 

2007 

 
113493 

2010   116705 

Fonte: Autor 

  
Abaixo apresentamos os dados obtidos pelo IBGE e pelo modelo para comparação, 

apresentamos na última coluna a porcentagem aproximada de erro cometido na estimativa 

feita pelo modelo em valor absoluto. 

Tabela 3 - Comparação da população de Ji-paraná entre IBGE e o modelo 

malthusiano de 1991 a 2010 

Ano 

População 

(IBGE) 

População 

(Modelo) Erro (%) 

1991 97799 97799 0% 

1996 94705 102455 8,18% 

2000 106800 106339 0,43% 

2007 107679 113493 5,40% 

2010 116610 116705 0,08% 

Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho com base em informações disponibilizadas 

no IBGE  

      Ao analisarmos a tabela acima notamos que o erro cometido ao usar o modelo não foi 

muito grande, isto é, a população obtida pelo modelo fica bem próxima da apresentada pelo 

IBGE. A não ser em 1996, que foi o único ano com que a população decresceu e por isso o 

erro foi maior, uma vez que o modelo malthusiano possui um crescimento exponencial, isto é, 

a população calculada pelo modelo é sempre crescente. 

De acordo com o IBGE a estimativa para a população em 2016 é de 131560 

habitantes, usando o modelo malthusiano, temos que; 

 

 

 

Isto é, a população obtida pelo modelo seria de 123404 habitantes em 2016, um erro 

em termos de porcentagens de aproximadamente 6,2 %. Novamente, o valor obtido pelo 
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modelo malthusiano não se distanciou muito do apresentado pelo IBGE. 

7. Considerações finais 

Concluímos, com este trabalho, que a matemática contextualizada ao nosso cotidiano, 

como o uso de equações diferenciais na dinâmica populacional do município de Ji-Paraná-

RO, pode ser mais significativa e interessante do que a matemática apenas do ponto de vista 

teórico, uma vez que podemos observar a importância de seus conceitos e propriedades 

aplicados ao dia-a-dia. 

Os dados obtidos pelo modelo malthusiano, como vimos através dos dados 

apresentados na tabela 3, ficaram muito próximos dos dados estatísticos apresentados pelo 

IBGE, mesmo sendo de cunho determinístico o modelo de Malthus se verifica para a 

estimativa da população de Ji-Paraná-RO que foi feita entre os anos de 1991 e 2010. 

Por outro lado, devemos levar em consideração que o modelo utilizado neste trabalho 

para o crescimento populacional tem aspecto exponencial, isto é, a população estará sempre 

crescendo e quanto maior for o tempo analisado maior seria a população, ou seja, supõe-se 

que a população possui condições perfeitas para se desenvolver, não existindo guerra, 

epidemias, escassez de alimentos, entre outras coisas que poderiam cessar ou estabilizar o 

crescimento. Por isso, o modelo malthusiano se verifica para períodos curtos de tempo, como 

foi o apresentado neste trabalho, porém poderia apresentar grande discrepância para estimar a 

população em um período longo. Para considerar uma taxa de crescimento que se altera no 

decorrer do tempo podem ser usados outros modelos, como o modelo logístico, também 

conhecido como modelo de Verhurst, que poderá ser tema de trabalhos futuros. 
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Resumo: 

Este estudo apresenta uma situação de Modelagem Matemática e foi desenvolvida visando identificar qual 

transporte seria mais vantajoso para o deslocamento de uma universitária de sua casa à universidade. Trata-se de 

uma situação particular em que a universitária mora na cidade de Ji-Paraná/RO e tem a possibilidade de utilizar o 

ônibus para ir e vir da universidade durante os quatro anos do seu curso de graduação ou adquirir uma 

motocicleta para tal deslocamento. Para tanto, foi analisado, o custo do bilhete das passagens de ida e volta da 

universidade, o tempo gasto no deslocamento, o custo de aquisição da motocicleta, o combustível que iria se 

gastar, preço de venda da motocicleta após o termino do curso, bem como a agilidade que a motocicleta 

proporciona. Por mais que se trate de uma situação particular de uma universitária, esse estudo é importante para 

quem deseja saber algumas vantagens e desvantagens de situações análogas e talvez nunca tenha pensado que a 

Matemática pode lhe proporcionar a resposta. A situação de Modelagem também pode levar futuros professores 

e professores a refletir sobre o quanto é importante para um aluno a descoberta de um problema e o processo de 

solução do mesmo, visto que quando o aluno passa por todas as etapas, ainda mais quando a situação o interessa, 

se envolve e, além da aprendizagem da Matemática, como no caso, há o desenvolvimento de habilidades para a 

vida em sociedade. 

Palavras – chave: Motocicleta. Ônibus. Modelagem Matemática. 

1. Introdução 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de identificar qual o transporte 

mais vantajoso entre a motocicleta e o transporte o ônibus, saber se compensa comprar uma 

motocicleta para ser usada durante todo o curso de Licenciatura em Matemática, de duração 

de quatro anos ou durante esse tempo ir todos os dias de aula de ônibus. 

Com isso, o estudo se delineia como uma situação de Modelagem Matemática em que 

são analisados dados empíricos com a finalidade de responder a um questionamento pessoal 

de uma das autoras. O tema e a situação foram escolhidos na oportunidade que estavam 

cursando a disciplina curricular “Iniciação a Modelagem Matemática” no Curso de 

Licenciatura em Matemática na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Ji-

Paraná e tiveram de desenvolver uma atividade de Modelagem Matemática. 
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Esse tema é pertinente às autoras e seus colegas pelo fato da necessidade de estarem 

sempre indo e vindo para a universidade, seja para cursar as disciplinas obrigatórias ou para a 

participação em projetos.  Com isso se deparam todos os dias com o mesmo sufoco, que é se 

arrumar mais cedo para poder ir para o ponto, esperar o ônibus e ainda aguardar a demora 

para chegar à universidade. Diante disso ficamos a pensar como tudo seria mais prático se 

tivéssemos ao menos uma motocicleta, assim não ficaríamos com medo de perder o ônibus. E 

chegaríamos mais cedo, não nos atrasaríamos por causa do ônibus, não perderíamos tanto 

tempo com a viagem, e ainda não teria o desgosto de estar “sempre dependente de algo que 

nem se importa com nossas obrigações”. 

Desta forma decidimos pensar se todo esse sofrimento que muitos de nós passamos 

todos os dias realmente compensa em questão financeira, tempo, agilidade, ou até mesmo 

social como cidadãos. Com esse problema enfrentado diariamente para ir à universidade e 

voltar, precisamos de um transporte adequado para nos locomover, assim decidimos por 

modelá-lo em termos matemáticos e assim ter uma resposta para nossos dilemas.  Foram as 

seguintes perguntas que nortearam a coleta dos dados e sua análise: Qual é mais barato: 

comprar uma motocicleta ou pagar passagens todos os dias de ônibus durante os quatro anos 

do curso?  Qual poluiria menos? Qual seria mais rápido, ou que gasta menos tempo de 

locomoção? Qual teria menos despesa? 

Este estudo também pode servir de suporte/ideia para professores que desejam 

trabalhar a Modelagem Matemática em sala de aula da Educação Básica.  É um tema 

interessante, visto que muitos alunos também passam pela mesma situação, ou por situações 

parecidas e, conforme defendem os autores dessa área de ensino, a atividade de Modelagem 

Matemática tem que ter proximidade com a realidade do aluno e ser interessante para os 

mesmos. 

2. Um Breve Histórico da Modelagem Matemática 

A Modelagem Matemática é uma das metodologias de ensino defendida na atualidade 

para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Para Bassanezi (2004, p. 7): 

A modelagem matemática consiste na arte de transformar problemas da realidade em 

problemas matemáticas e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do 

mundo real. [...] em seus vários aspectos, é um processo que alia teoria e prática, 

motiva seu usuário na procura do entendimento da realidade que o cerca e na busca 

de meios para agir sobre ela e transforma-la. Nesse sentido, é também um método 
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cientifico que ajuda a preparar o indivíduo para assumir seu papel de cidadão [...]. 

Já Barbosa (2001), outro autor que defende a utilização de Modelagem Matemática, a 

conceitua como a aplicação de Matemática em outras áreas do conhecimento. 

Geralmente, a tradição brasileira utiliza a modelagem matemática para abordar 

assuntos não - matemáticos, envolvendo o aluno de tal modo que possibilita o surgir de ideias 

e até mesmo novo modo de modelagem. No Brasil, a modelagem trata de atividades nas quais 

após os alunos se juntarem em grupos, solucionam um problema de determinado tema, com 

investigação e resolvendo a situação com ferramentas da matemática tendo o professor para 

dar aconselhamento (BASSENEZI, 1990, 1994; BIEMBENGUT, 1990, 1999; BORBA; 

MENEGHETTI; HERMINI, 1997, 1999, citado por BARBOSA, 2004). 

Na educação a Modelagem está associada à problematização e investigação, visa levar 

os alunos a responderem às perguntas da problematização e solucionar a investigação tendo os 

resultados como conhecimento sobre a área estudada. Como diz Skovsmose (2000, citado por 

BARBOSA, 2004), as atividades de modelagem têm referência à própria realidade. Barbosa 

(2004) ainda diz que a “modelagem é um ambiente de aprendizado no qual os alunos são 

convencidos a problematizar e investigar, por meio da matemática, situações com referência 

na realidade”. Muitas vezes são problemas e assuntos que qualquer pessoa pode enfrentar. 

Por vez, o professor deve usar a modelagem para que os alunos possam ter o 

conhecimento matemático do assunto, o conhecimento tecnológico, e também o 

conhecimento reflexivo que ajudará a refletir no desenvolvimento da atividade e sua 

aplicação. Desta forma, é possível que o aluno consiga ver o papel da Matemática e sua 

influência na sociedade e veja também a sua relação com a realidade vivida. Ainda, a 

modelagem desenvolve a compreensão dos conceitos matemáticos e o desenvolvimento da 

habilidade de pesquisa e experimentação. 

3. Modelando o Custo do Transporte 

Passaremos a apresentar a situação de Modelagem Matemática através dos passos 

utilizados para chegar até o modelo matemático. Assim, foram realizadas etapas como: 

determinação da distância de casa para a universidade em quilômetros (Km); determinação do 

valor da passagem do transporte público, dos valores das motocicletas; cálculo dos dias 

letivos em quatro anos de estudo; cálculo do valor total das passagens para quatro anos 
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letivos; cálculo da diferença do valor total das passagens para a motocicleta. 

1º Passo: A distância de casa para a universidade. 

Em resumo, pegamos como referência para calcular a distância da universidade para o 

local de moradia, a casa de uma das autoras do estudo, pelo fato de ser mais distante e ela 

utilizar o transporte coletivo com mais frequência. Além disso, saber a distância da casa dela 

vai nos ajudar saber quanto uma motocicleta vai gastar de combustível nessa distância. 

A cidade de Ji-Paraná está localizada na Região Central do Estado de Rondônia, 

Estado este da Região Norte do país. Ji-Paraná tem cerca de 106.800 habitantes com 6.897 

km² de área territorial, sendo a segunda cidade mais populosa de Rondônia (JI-PARANÁ, 

2016). 

O Campus da Universidade Federal de Rondônia - UNIR, está localizado na Rua Rio 

Amazonas, e a casa da autora na Rua Angelim, entre a Av. Aracajú e a Av. Sena Madureira. 

Utilizando o Google Maps, temos que a distância da casa da estudante para a universidade é 

de aproximadamente 8,9 km. Tendo em vista que ela percorre todo esse trajeto de ônibus, 

demorando muito mais que 20 minutos como o GOOGLE MAPS previa, a demora efetiva é de 

um pouco mais de 30 minutos por causa das voltas que o ônibus da na cidade.  A Figura 1 

ilustra o percurso da casa da estudante à universidade na qual cursa Licenciatura em 

Matemática. 

 

Figura 1: Mapa da cidade de Ji-Paraná com ilustração do percurso analisado 

                    Fonte: GOOGLE MAPS. 

2º Passo: O valor da passagem do transporte público. 

Desconsiderando que ganhamos os vales-transportes por sermos estudantes de 
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universidade pública, o valor de uma passagem do transporte público custava no primeiro 

semestre de 2016, R$ 3,00 (três reais). E considerando que usamos duas passagens por vez 

dependendo de quantas vezes temos que formos para a universidade. 

No caso de usarmos apenas para a ida e a volta da universidade, uma vez por dia, o 

valor será de R$ 6,00, ou seja, 

2 passagens => 2X R$ 3,00 = R$ 6,00. 

Logo, será multiplicado o número de vezes que tomamos o ônibus pelo valor de R$ 

3,00. 

3º Passo: Os valores das motocicletas. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de esclarecer o porquê da escolha de uma motocicleta 

em vez de outro veículo. Como diz Doriguel e Sleiman (2010), a motocicleta é caracterizada 

como um meio de transporte de duas rodas bastante rápido que, ao passar dos anos, tem 

aumentado a sua procura por parte das pessoas, principalmente, pelo baixo consumo de 

combustível. 

Então para a pesquisa da motocicleta nós pesquisamos as mais vendidas na cidade de 

Ji-Paraná, e que tenham uma boa aceitação na hora de ser vendida futuramente. Consideramos 

também o valor mais acessível e como melhor plano para ser adquirida pelo comprador. Por 

isso, escolhemos as motocicletas de uma concessionária de Modelo 100 cilindradas. 

Na Figura 2 apresentamos um demonstrativo das comparações mais básico dessas 

duas motocicletas escolhidas. 

 

Figura 2: Ilustração dos dados das duas motocicletas escolhidas 

Fonte: Dados coletado pelas autoras junto a uma concessionária. 

Sem dúvida, podemos notar que dentre o Modelo I e o Modelo II existe algumas 

diferenças como capacidade do tanque, potência máxima do motor e ainda o valor. Sendo 

iguais a transmissão e a velocidade. 
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4º Passo: Cálculo do valor total das passagens para quatro anos letivos. 

Considerando que um ano letivo é de 200 dias, seguindo a Leis e Diretrizes de Base 

(LDB), Lei 9.394/96, podemos realizar os cálculos do custo do valor das passagens durante 

um ano letivo com o valor das passagens do ônibus da ida e da volta.  Recordando o preço 

vigente da passagem era de R$6,00. Calculando temos: 

200 dias letivos X(vezes) R$6,00 = R$1.200,00 

Com o resultado do valor total em reais do gasto de um ano letivo, teremos como 

resultado para quatro anos o seguinte valor através da multiplicação do valor anterior por 4, 

quatro anos; 

R$1.200,00 X (vezes) 4 = R$4.800,00 

Inesperadamente podemos perceber que o valor obtido certamente não foi o esperado, 

por causa do valor inicial de R$3,00, pensamos que é pouco, mas multiplicado várias vezes 

realmente aumenta sem percebermos que estamos gastando esse valor a cada dia. 

5º Passo: Cálculo da diferença do valor total das passagens para a motocicleta. 

Para iniciar a análise, vamos observar a Figura 3, das características das motocicletas. 

Logo podemos notar a pequena diferença que existe entre os dois modelos no valor e na 

potência máxima do motor. 

 

    Figura 3: Ilustração dos dados das duas motocicletas escolhidas em destaque a potência do motor e o valor 

    Fonte: Dados coletados pelas autoras junto a uma concessionária. 

Com o propósito de observarmos os dois modelos, podemos perceber que as potências 

máximas dos modelos são diferentes. Uma explicação para isso de acordo com a Revista 

Quatro Rodas, diz que, a sigla cv significa cavalo – vapor, e rpm, rotação por minuto. 

Continuando, a Revista Quatro Rodas, apresenta as seguintes informações que são 

importantes para conhecer melhor as duas motocicletas em questão e analisar qual é a 
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motocicleta mais indicada para a situação em estudo. 

 
    Figura 4: Ilustração que apresenta a média de rendimento do combustível em cada um dos modelos 

    Fonte: Revista Quatro Rodas. 

Desta forma, podemos observar que o Modelo I é mais econômico, pois gasta em 

média 1L para 59 km, isso dependendo da velocidade em que a pessoa anda.  De acordo com 

a revista, ou seja, o Modelo I anda 9 km a mais do Modelo I com um litro de combustível. 

Continuando, para calcularmos a quantidade de litros de gasolina que irá ser gasto no trajeto 

de uma semana será: 

Usando regra de três, considerando como grandezas a quantidade de voltas e a 

distância percorrida, multiplicando pelo total de voltas de uma semana, 10 ida e voltas, temos: 

  1    8,9 

  10   X 

 

   X= 89 km. 

Com esse valor total de 89 km em uma semana, então para o Modelo I o total de litros 

de gasolina gasto para a semana será de: 

  711865084745762,1
/59

89


lkm

km
  

Ou seja, mais ou menos 1,5 litros de gasolina por semana.  

Já o Modelo II de motocicleta gasta: 

  78,1
/50

89


lkm

km
 

Observemos que, o Modelo II já foi um pouco a mais, ou seja, 0,18 litros a mais que o 

modelo anterior. Com o objetivo de encontrarmos o valor final do gasto, podemos calcular o 
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gasto total de litros de gasolina de todo o curso fazendo para cada modelo a seguinte conta: 

considerando-se o ano letivo com 200 dias, e como a quantidade de combustível foi calculado 

anteriormente para cada 5 dias, considera-se o ano com 40 semanas. Assim: 

Modelo I: 

1,5 litros X 40 (total de semanas letivas) = 60 litros/a (litros por ano) 

60 litros/a X 4 (total de anos) = 240 litros no total do curso 

Modelo II: 

1,78 X 40 (total de semanas letivas) = 71,2 litros/a (litros por ano) 

71,2 litros/a X 4 (total de anos) = 284,8 litros no total do curso 

Notemos que, nos cálculos anteriores do total de litros de gasolina por semana vimos 

que a diferença foi pouca, de 0,18 litros, e agora ao calcularmos o total de litros até o final do 

curso. A diferença do Modelo II para o Modelo I foi de 44,8 litros, ou seja, o Modelo I é mais 

econômico. 

E ainda, se considerarmos o valor da gasolina que estava vigorando no momento da 

coleta de dados que era de R$ 3,98, no posto de gasolina mais barato da cidade. Podemos 

analisar calcular o valor do montante que seria gasto em valor com o combustível. 

Modelo I: 

240 l X R$ 3,98 = R$ 955,20 

Modelo II: 

284,8 l X R$ 3,98 = R$ 990,22 

Inquestionavelmente, podemos afirmar com toda certeza que o Modelo II irá gastar 

mais com combustível do que o Modelo I. A diferença de valor é de R$ 35,02, certamente é 

uma economia que durante os 4 anos de curso não iriamos perceber se não tivermos o 

controle das despesas da motocicleta. 

4. Vantagens e desvantagens dos transportes de ônibus e de motocicleta 



 

 

A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática 
 

Ji-Paraná – RO, 22 a 24 de novembro de 2016 
 

ANAIS 
 

287 XVI Semana de Matemática – XVI SEMAT 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

Eventualmente podemos notar que muitas coisas têm seus pontos negativos e pontos 

positivos, o que nos leva a pensar sobre eles, como o caso do ônibus e da motocicleta. 

Acreditamos que o ônibus polui muito mais que uma motocicleta, mas não temos certeza em 

afirmar que se todos que utilizam o transporte de ônibus comprarem ao menos uma 

motocicleta se estariam diminuindo a poluição do ar. Possivelmente estaríamos errados. 

Sobre isso Carvalho (2011) diz: “Os veículos movidos a diesel emitem mais CO por 

unidade de volume ou peso de combustível em relação aos demais modais 

motocicletarizados”. O autor ainda diz que 60% da poluição por emissão veicular é dado 

pelos automóveis e as motocicletas, isso é explicado pela grande quantidade de automóveis e 

motocicletas nas ruas, pois os números deles são maiores que ônibus. E ainda, além do CO , 

existem outros gases liberados pelas motocicletas e ônibus, como, hidrocarboneto os gases de 

efeito estufa (GEE), e os gases particulados, e também os ruídos causados pelos veículos e 

motocicletas, ainda fuligem expelida por eles. (DORIGUEU, 2010; CARVALHO, 2011). 

Ainda, Carvalho (2011) em sua publicação, apresenta um gráfico (Figura 5) que mostra o total 

de poluição por pessoa, ou seja, o quanto uma pessoa iria poluir se tivesse usando esses 

veículos. 

 

Figura 5: Índice de emissões de CO2 por passageiro quilômetro - Brasil 

Fonte: Carvalho (2011). 

Assim, de acordo com o gráfico a motocicleta polui mais por pessoa que o ônibus, e, 

além disso, se todos os passageiros do ônibus tivessem uma motocicleta teria muito mais 

poluição em nossa cidade. Então, nessa condição a motocicleta é menos interessante do que o 

ônibus. 

 Em questão do tempo gasto no trajeto podemos afirmar que a motocicleta é mais 

rápida, e o ônibus é o oposto. Pois, o ônibus faz várias voltas para passar por todos os pontos 
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da rota e já a motocicleta não, com ela é possível ser mais objetivo no trajeto, e ainda a 

motocicleta faz o percurso da casa para a universidade em média de 20 minutos, segundo o 

Google maps. 

Também podemos pensar no planejamento do tempo para chegar até o ponto de 

ônibus para não perder o ônibus, e com a motocicleta não se precisa sair de casa tão cedo 

quando para tomar o ônibus. 

 Ainda, temos o valor que podemos economizar usando um ou outro meio de 

transporte, desta forma: 

 Modelo I R$ 4.790,00 (valor do veículo) + R$ 955,20 (valor total de gasolina) = R$ 

5745,20. 

 Modelo II R$ 4.425,00 (valor do veículo) + R$ 990,22 (valor total de gasolina) = R$ 

5415,22. 

Tirando outras despesas como manutenção, pneus novos, peças, óleo para a 

motocicleta e os impostos. 

Com relação ao ônibus temos: 

 Ônibus R$ 4.800,00 (valor médio do gasto com passagens). 

Observemos que, o valor das passagens de ônibus fica aparentemente mais baratas do 

que comprar uma motocicleta e mantê-la, mas não podemos esquecer que uma motocicleta é 

um bem que pode ser vendido a qualquer momento para ser adquirido outro ou usar o 

dinheiro pago para outro propósito. 

A diferença de valor da compra da motocicleta do Modelo II, que juntamente com o 

valor do combustível fica mais acessível, e o valor que seria gasto com o valor das passagens 

de ônibus durante os quatro anos é de R$ 675,22. 

A diferença é muito pequena comparando que a motocicleta pode ser usada ainda para 

outros fins, como ir a outro lugar e até mesmo ir para o local de estágio do curso, locais esses 

que às vezes não há rota de ônibus. Contudo, não se pode esquecer que o dono da motocicleta 

teria de gastar além do combustível com a manutenção da motocicleta e com imposto da 

mesma, mas que poderia revender a motocicleta no final dos quatro anos de curso e reaver 
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parte do valor investido na compra na mesma. 

Concluindo, ainda que a motocicleta seja mais vantajosa no aspecto de tempo, 

comodidade, agilidade, e passeio, têm como pontos negativos o custo que, independente do 

modelo, é mais caro que ir e voltar todos os dias de ônibus e a poluição do ar. 

5. Considerações finais 

Com o desenvolvimento dessa atividade de Modelagem Matemática podemos 

aprender mais sobre a Matemática e vivenciar na prática como essa metodologia de ensino da 

Matemática, tão defendida na atualidade, é produtiva e interessante para ser utilizada no 

processo de ensino-aprendizagem. Nós, como alunas, vimos o quanto é empolgante utilizar a 

Matemática para responder a um questionamento que era nosso, pois fazia parte de nossa 

realidade. 

Mediante a modelação da situação, podemos afirmar que parte dos nossos 

questionamentos foram respondidos. E concluímos que adquirir a motocicleta, Modelo II, 

aparentemente seria mais interessante do que se deslocar todo o curso de ônibus. 

Considerando o custo benefício, pois além de ser mais rápida, a motocicleta demoraria menos 

tempo de casa até a universidade. Já o transporte de ônibus demora mais para chegar até o 

nosso destino e ainda não irá passar na frente da nossa casa. 

Depois de analisarmos algumas vantagens do uso da motocicleta ou do transporte de 

ônibus, a partir do custo parcial de cada escolha, podemos afirmar que um dos dois modos 

pode ajudar na economia tanto do tempo quanto no dinheiro. Ainda, vale ressaltar que essa 

pesquisa para nós foi um privilégio, pois aprendemos muito sobre a modelagem e sua 

aplicação. 

Certamente esse tema pode ser abordado em sala de aula, numa versão mais curta, 

assim os alunos poderão ver as diferenças de um para outro, e poderá ser apresentado aos 

alunos a discussão sobre a emissão de poluentes de cada um desses veículos. Desta forma, os 

alunos poderão aprender a amenizar os problemas ambientais. 
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