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APRESENTAÇÃO 

 

Em sua quinta edição, a Semana da Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, 
apresentou como tema: “De matemático a professor de Matemática: desafios e perspectivas”. 
 
Em 2013 buscamos refletir sobre que professores precisamos ser e como proporcionar aos 
nossos estudantes uma compreensão sobre a beleza da matemática, tornando-a um conteúdo 
acessível a todos que frequentam a escola e articulando-a com as outras áreas presentes na 
formação escolar.  
 
Os minicursos e seminários foram, novamente, espaços para a troca de experiências, no sentido 
de complementação da formação do futuro professor de matemática. A recepção de escolas 
durante a semana serviu para nossos estudantes apresentarem as possibilidades docentes na 
licenciatura em matemática. 
 
Neste ano, houve um incremento na exposição de trabalhos, que aconteceram na tarde de 
quinta-feira, 28/11. Foram comunicações orais durante a tarde e exposições durante a noite, 
abertas à comunidade sobralense em espaço público: a praça do Teatro São João, um dos cartões 
postais da Princesa do Norte.  
 
Que este encontro continue cumprindo seu objetivo de congregar estudantes e professores da 
Região Norte do estado do Ceará, contribuindo significativamente para o crescimento pessoal e 
profissional de nossos estudantes e egressos, tornando-os cada vez mais educadores 
matemáticos, no sentido pleno do que isto significa. 
 
Os organizadores 
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MANUSEIO DE MATERIAIS ESTRUTURADOS: ÁBACO, MATERIAL 

DOURADO, BLOCOS LÓGICOS E OUTROS 

 
Wendel Melo Andrade 

Secretaria de Educação do Ceará 
professorwendelmelo@gmail.com 

 
 
 

O presente minicurso, que conta com carga horária de 5 horas aula, tem como objetivo 

principal evidenciar a importância do uso de materiais concretos como instrumento 

pedagógico no ensino da matemática através da realização de dinâmicas com manuseios de 

equipamentos estruturados tais como ábaco, material dourado, blocos lógicos e outros. Tal 

minicurso justifica-se pelo fato de encontrarmos, cada vez mais presente no ensino da 

matemática, uma metodologia de ensino extremamente mecânica e com grande ênfase na 

aplicação de fórmulas. Neste contexto, professores vêm buscando inserir em suas práticas 

pedagógicas métodos diferentes de ensinar com a utilização de materiais concretos. O 

desenvolvimento deste minicurso se dá em três momentos, de modo que: No 1º momento, 

tem-se uma apresentação inicial sobre a importância do uso de materiais concretos em aula 

de matemática, além de uma definição específica sobre a distinção entre materiais 

estruturados e não estruturados, seguido da apresentação de alguns materiais estruturados 

voltados para o ensino fundamental e médio. Finaliza-se este momento inicial, com algumas 

orientações sobre o papel do professor frente a estes equipamentos. No 2º momento, tem-se a 

parte prática do minicurso na qual se realizam dinâmicas tendo como metodologia a divisão 

de equipes e o manuseio de equipamentos seguindo as orientações do instrutor. Nesta etapa 

do minicurso, utilizam-se equipamentos didáticos de acordo a seguinte ordem: inicialmente o 

ábaco, apresentando as habilidades desenvolvidas por este equipamento e expondo como ele 

desenvolve as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Na sequência, o 

material dourado é apresentado e também a sua utilização na realização das quatro operações  

fundamentais, além do seu uso para o desenvolvimento da noção de volume e a sua utilização 

no trabalho com operações envolvendo números decimais. Outro equipamento também 

abordado são os blocos lógicos, apresentando as suas características, aplicabilidade, e 

também expondo e realizando nas equipes atividades relacionadas à geometria plana. Na 

sequência, a escala cuisenaire é abordada sendo realizada pelos grupos atividades que têm 

mailto:professorwendelmelo@gmail.com
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enfoque na contagem, nas operações fundamentais e no estudo das frações. Por fim, trabalha-

se com o tangram enfatizando a sua utilização em atividade que abordada o conceito de 

polígono convexo. No 3º momento do minicurso, os professores são levados a refletirem sobre 

a sua prática e como é possível realizar adequações com vistas à inserção destes 

equipamentos em suas práticas pedagógicas. O minicurso aqui apresentado legitima a 

importância da utilização de materiais concretos no ensino de matemática agregando aos 

professores metodologias de ensino que podem proporcionar uma aprendizagem mais 

eficiente e sobre tudo prazerosa. 
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GRÁFICOS EM 2D E 3D COM O R 

Nilton José Neves Cordeiro 
Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 

nilton@matematicauva.org 
 

 Dada a crescente tendência de se buscar a ajuda da informática para aprender e 

ensinar Matemática pensou-se este minicurso de forma a apresentar o software R, bem como 

mostrar que sua utilização é relativamente simples e poderosa na feitura de gráficos de duas e 

três dimensões.  O curso fora dividido em três partes, onde na primeira apresentou o software 

em questão e elencou algumas de suas qualidades, tais como: gratuidade, ser um software 

livre, ter implementação em vários pacotes de diversas áreas de conhecimento, possibilidade 

de criar suas próprias funções e modificar as existentes, ser multiplataforma, poder se 

comunicar com as linguagens C, C++ e Fortran, etc..  A segunda parte explorou os comandos 

básicos do R, tais como a criação de um vetor, a manipulação do vetor criado, o uso do 

comando “plot” (basilar na feitura de gráficos de duas dimensões). Ainda, viu-se parâmetros 

de configurações de gráficos de duas dimensões, como cores, formas, tamanhos de gráficos. 

Foram criadas funções e feitos gráficos de parábolas, funções modulares, etc.. Ainda nesta 

segunda etapa  foi explorada a criação de pequenos algoritmos na concepção de funções. Na 

terceira e última parte do curso, foram vistos comandos necessários para a construção de 

gráficos em três dimensões, notadamente os comandos “outer” e “persp”. Da mesma forma 

aqui, exploraram-se parâmetros de configuração dos gráficos. Pôde-se perceber que o 

software R, em relação à elaboração de gráficos de duas e três dimensões voltados para 

Matemática pode servir como mais um recurso na elaboração de atividades para os 

educadores. tornando-se um potente recurso didático que associa o conhecimento e o uso da 

tecnologia.  

Referências  

CORDEIRO, N. J. N.; SOUSA, R. T. de; SILVA, M. N. da. R: um recurso para o ensino de 
matemática. In:Encontro Sergipano de Educação Básica, 5., 2011, Aracajú. Anais...Aracajú: 
UFS, 2011. 1 CD-ROM.   
 
MURREL, P. R Graphics, Second Edition. Chapman & Hall/CRC the R series. Chapman & 
Hall/CRC Press, Boca Raton, FL, 2011 
 
SILVA, M. N., CORDEIRO, N. J. N.; PEREIRA, T. P.;. R: Muito mais do que um software estatístico. 
Essentia, Sobral, v. 9, nº 1, p. 79-95, jun/nov. 2007. 
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LABORATÓRIO GEOGEBRA (LABGG): POSSIBILIDADES DE ESTUDO 
PARA GEOMETRIA BÁSICA E SEUS ELEMENTOS 

 
Eimard Gomes Antunes do Nascimento 

Universidade Federal do Ceará-UFC 
Instituto GeoGebra Fortaleza-IGGF 

prof.eimard@gmail.com 

 
Jeanne D’arc de Olievira Passos 

Universidade Estadual do Ceará -UECE 
passosjeanne@yahoo.com.br 

 

 

O LABGG (Laboratório GeoGebra) foi criado pelo ministrante e apresentado na 

Conferencia Latinoamericana de Geogebra, em Montevideo – Uruguay,  registrado na Actas de 

la Conferencia Latinoamericana de GeoGebra, 2012. v. Unico. p. 448-455. O presente 

minicurso é uma amostra da coletânea de assuntos matemáticos em forma de módulos 

aplicados no LABGG. É o produto designado pela análise e aplicação do software livre de 

geometria dinâmica. GeoGebra sob uma abordagem construtivista no processo de 

possibilidades de estudo e aprendizagem da matemática e estatística. Uma ferramenta 

inovadora e imprescindível aos professores de escolas de ensino básico, fundamental, 

profissional e superior. Tem como objetivo, proporcionar aos participantes as técnicas iniciais 

e simples no LABGG para as possibilidades de estudo nos assuntos em Matemática e 

Estatística. Neste minicurso serão apresentados os comandos básicos para utilização prática 

em sala de aula e proporcionando ainda uma técnica de simulação cientifica. Temas da 

coletânea do LABGG divulgados em eventos científicos, como o módulo NEF.602:Estudo da 

geometria I e seus elementos, NF2.901: Possibilidades de estudo para a função quadrática e o 

módulo NF2.903: Possibilidades de estudo para a Função do primeiro grau ou Função Afim, 

para formação de docentes tanto para escolas como para universidades. A proposta desta 

oficina é mostrar as possibilidades de estudo destas funções, criando possibilidades aos 

docentes e interagir com os alunos e ter outra forma de ensino em um ambiente de caráter 

laboratorial, onde possibilitará a prática pretendida. 

 

 

 

mailto:prof.eimard@gmail.com
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SISTEMAS DE NUMERAÇÃO 

 
José Othon Lopes Dantas 

Universidade Federal do Ceará- UFC 
othon@mat.ufc.br 

 

  

Apresentamos uma visão geral, a nível elementar, dos sistemas de numeração mais 

utilizados ao longo dos tempos, destacando suas origens através de um apanhado histórico no 

qual mostramos os povos que os utilizaram e ressaltamos a considerável difusão que esses 

sistemas tiveram no passado. Abordamos os significados teóricos e práticos dos sistemas de 

numeração ditos posicionais. Chamamos a atenção especialmente para a comparação de 

sistemas de bases distintas e como converter um no outro. Destacamos as operações 

aritméticas nos diversos sistemas e suas propriedades, além das aplicações relativas ao 

estabelecimento dos diversos critérios de divisibilidade. Particularmente no sistema binário 

destacamos alguns problemas e aplicações interessantes tais como: o código binário em 

telegrafia, jogos, códigos secretos, máquinas de cálculo e processadores de dados. Mostramos 

também uma notável propriedade do sistema ternário, através da caracterização da 

capacidade ou grau de economia de um sistema de numeração. Apresentamos ainda a 

extensão da representação decimal aos números fracionários mediante combinações de 

potências de 10 incluindo, além das positivas, as estritamente negativas. Finalmente 

utilizamos o sistema ternário para construir o conjunto de Cantor de grande relevância na 

Matemática, particularmente na Topologia e na teoria da medida. 

 

Referências  

FOMIN, S. Sistemas de Numeração.  Editora MIR MOSCOU - 1980 
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UM MODELO DE VESTIBULAR BASEADO NA TEORIA DE LEILÕES 
ALL-PAY 

 
José Raimundo de Araújo Carvalho Júnior 

Universidade Federal do Ceará- UFC 
josecarv@ufc.br 

 

  

Recentemente, os processos de seleção para entrada em universidades vêm sendo 

analisados por pesquisadores que exploram a analogia entre esses sistemas e um torneio ou 

leilão onde todos pagam, i.e., all-pay auction. Artigos como Fernandez e Gali (1999), 

Amegashie and Wu (2004) e Fu (2006) consideram temas como eficiência alocativa, sorting 

effects e ações afirmativas em modelos que explicitamente tratam os sistemas de acesso ao 

ensino de nível superior como um all-pay auction. Contudo, essa estado-da-arte apresenta 

duas importantes limitações para o presente projeto: i) o vestibular brasileiro apresenta, 

como mecanismo, características diferentes dos sistemas de acesso analisados por aqueles 

autores, demandando uma adaptação do modelo de all-pay auction; ii) as hipóteses a respeito 

do all-pay auction usadas por aqueles autores (jogadores neutros em relação ao risco, 

informação completa, entre outras) são bastante limitantes, na medida em que o foco do 

projeto será a análise do mecanismo do vestibular o mais detalhado possível. Vale salientar 

que a literatura sobre modelos deall-pay auction não é ainda completamente desenvolvida, 

ver Krishna (2002). Nesse sentido, desenvolver um modelo para o vestibular que 

explicitamente considere esse mecanismo como um torneio ou all-pay auction, bem como 

estimar os parâmetros estruturais desse modelo nos parece oportuno. Seria importante 

também realizar simulações para se tentar prever qual tipo de estrutura de vestibular seria 

“ótima”, de acordo com um critério determinado pela universidade, bem como prever o 

resultado de propostas governamentais que impactarão no mecanismo, i.e., mudança nas 

regras do vestibular e política de cotas nas universidades públicas. 

 

Referências  

 

AMEGASHIE, J. A., WU, X. (2004). Self Selection in Competing all-pay Auctions. Working 
Paper, University of Guelph. 
  
FERNANDEZ, R., GALI, J. (1999).To Each According to…? Markets, Tournaments, and the 
Matching Problem with Borrowing Constraints. Review of Economics Studies, vol 66, pp. 
799-824. 
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FU, QIANG. (2006). A Theory of Affirmative Action in College Admissions. Economic 
Inquiry, vol 44, nº 3, jul., pp. 420–428. 
  
Overconfidence. Working Paper, nº 2003-22, DELTA, Paris. 
 
KRISHNA, V. (2002). Auction Theory. Academic Press, California. 
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SÓLITONS DE RICCI E A CONJECTURA DE POINCARÉ 

 
Elaine Carlos Sampaio 

Universidade Federal do Ceará- UFC 
elaine.sampaio12@gmail.com 

 

  

A conjectura de Poincaré foi formulada em 1904 pelo francês Henri Poincaré que 

buscava uma classificação para variedades fechadas. Tal conjectura afirma que qualquer 

variedade tridimensional fechada e com grupo fundamental trivial é homeomorfa a uma 

esfera tridimensional. Esse problema, aparentemente simples, perdurou por muitos anos sem 

solução, levando o Instituto Clay de Matemática a lança-lo, no ano 2000, como um dos sete  

problemas do milênio oferecendo um prêmio de um milhão de dólares. Em 1960, Steven 

Smale provou a conjectura de Poincaré para dimensão maior ou igual cinco. Em 1982, Michael 

Freedman provou tal conjectura para dimensão igual a quatro. Ainda faltando ser provado o 

caso de dimensão três. Na tentativa de resolver essa conjectura, Richard Hamilton desenvolve 

a teoria dos Fluxos de Ricci, onde os sólitons de Ricci surgem como soluções auto-silares 

desse tipo de fuxo. Com essa teoria, Hamilton consegue provar que toda variedade 

tridimensional, fechada, simplesmente conexa com curvatura de Ricci positiva é equivalente à 

esfera. Baseado no estudo de Hamilton, Grigori Perelman, em 2002 publica na internet uma 

série de artigos contendo a prova da Conjectura de Poincaré.  
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Esta apresentação aborda o uso do software educacional de geometria dinâmica, o 

Geogebra, tendo como objetivo introduzir conceitos referentes ao ensino da Geometria Plana 

na educação básica, por meio de uma sequência de atividades utilizando a metodologia da 

Sequencia Fedathi, de modo a contemplar o aprendizado de conceitos e propriedades, 

tornando assim o ensino de geometria mais significativo através da experimentação onde o 

aluno poder viver a construção do conhecimento matemático. Por tal motivo, essa 

metodologia desenvolvida com o auxílio do computador, torna-se fundamental para o 

desenvolvimento de um bom aprendizado, pois o aluno pode construir e movimentar seus 

objetos geométricos a fim de elaborar conjecturas. Durante a pesquisa investigamos os efeitos 

de uma sequência de atividades utilizando o Geogebra, aplicadas em aulas realizadas no 

Laboratório Escolar de Informática (LEI 2) da Escola de Ensino Médio Monsenhor Linhares, 

situada em Groaíras-Ce, contando com a colaboração de doze alunos das turmas de 1° ano . Os 

resultados deste trabalho mostraram que o uso do computador como ferramenta nas escolas 

permanece como um recurso importante e como um grande desafio para professores, à 

medida que passem a ser utilizados como fonte de estudo e de criação de estratégias 

pedagógicas, para as quais diversas tecnologias podem ser empregadas. A experimentação 

nos levou a comprovar que a utilização do software possibilitou ao professor ensinar o 

conteúdo com clareza, e ao aluno a aprendizagem por investigação. As conclusões aqui 

apresentadas resultaram da análise de dados quantitativos coletados no pré-teste e pós-teste, 

das atividades desenvolvidas pelos estudantes, bem como de suas reflexões durante a 

resolução destas. Ao utilizar o programa Geogebra como ferramenta/meio de mediação, se faz 

necessário dominar, profundamente, os conteúdos e propriedades de geometria a serem 

abordados. Quanto às ferramentas do programa não é necessário dominar todas, necessitando 

também aprender com o aluno, que geralmente, domina e tem mais facilidade que o professor 

com o uso de tecnologias. É essencial saber articular esta troca de experiências, fator 
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motivador para os estudantes, que se sentem valorizados em poder estar contribuindo com o 

professor. 
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 O problema de realizar o casamento de n homens com n mulheres evitando resultados 

instáveis (onde há um homem e uma mulher, não casados um com o outro, que preferem 

casarem-se um com o outro a manterem-se com os atuais cônjuges) é apresentado por Gale & 

Shapley (1962) como um caso especial do problema de alocar estudantes em cursos 

superiores via sistemas centralizados (tais como o SiSU do Ministério da Educação). A 

existência de solução estável é demonstrada por intermédio de um algoritmo, denominado 

algoritmo do casamento. No entanto, uma vez que a utilização do algoritmo do casamento 

requer que homens e mulheres declarem suas preferências em relação aos indivíduos do 

outro grupo e o resultado depende diretamente das preferências declaradas, na prática, a 

utilização do mecanismo pode levar a resultados instáveis desde que indivíduos não revelem 

suas verdadeiras preferências. Roth (1982) mostrou que, em qualquer que seja o 

procedimento utilizado para gerar um matching estável, a revelação das verdadeiras 

preferências não é uma estratégia dominante para todos os agentes (homens e mulheres) 

mas, no algoritmo do casamento, revelação das verdadeiras preferências é uma estratégia 

dominante para um dos dois conjuntos de agentes (isto é, só para homens ou só para 

mulheres). Dessa forma, não devemos esperar que as preferências anunciadas pelos agentes 

sejam verdadeiras. No entanto, Abdulkadiroglu & Sönmez (2003) evidenciam que em 

situações onde as preferências de um dos grupos de agentes pode ser controlada (por 

exemplo, em mecanismos de alocações estudantis onde as preferências dos cursos em relação 

aos estudantes são determinadas por critérios previamente estabelecidos e/ou influenciadas 

por regulação ou legislação) a revelação das verdadeiras preferências é uma estratégia 

dominante para o outro grupo e o resultado alcançado através da utilização do algoritmo do 

casamento será estável. 
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O referido estudo fundamenta-se na experiência vivenciada pelo Programa de 

Educação em Células Estudantis – PRECE, vivenciado na localidade de Cipó, no município de 

Pentecoste-CE e tem como principal objetivo propor uma metodologia de ensino da 

matemática pautada na cooperação discente, na qual o aluno assume um papel de 

protagonista não apenas da sua aprendizagem mais também dos colegas que compõe a sua 

célula estudantil, levando-o a compartilhar com os demais os seus conhecimentos já 

adquiridos. A metodologia de aprendizagem cooperativa é fundamentada em cinco elementos, 

sendo eles: interdependência positiva, responsabilidade individual, interação discente, 

habilidades sociais e processamento de grupo. Este estudo justifica-se pelo fato de 

identificarmos em turmas de matemática alunos com uma variação de níveis de conhecimento 

muito diversificada, pois alguns alunos apresentam uma boa base na matemática em 

detrimento de outros que possuem grande dificuldade de aprendizagem desta disciplina. É 

certo que, este nível de heterogeneidade de conhecimento acarreta uma grande dificuldade no 

desenvolvimento da aprendizagem da turma. Portanto, possibilitar, através de uma 

metodologia de ensino, uma aproximação entre os alunos que já possuem conhecimentos 

prévios com aqueles que apresentam dificuldades de modo que eles possam compartilhar 

seus saberes cooperativamente, certamente contribuirá para a melhoria do desempenho da 

turma. O desenvolvimento deste estudo consiste na apresentação e análise de um modelo de 

aula de matemática, realizada na 1ª série do ensino médio da Escola de Educação Profissional 

do município de Pentecoste, na qual se utiliza a técnica Jigsaw para abordagem do conteúdo 

de quadriláteros notáveis. Neste modelo de aula, busca-se perceber a diferença entre grupos 

tradicionais e grupos de Aprendizagem Cooperativa, além de visualizar os cinco elementos da 

aprendizagem cooperativa na sala de aula. No desenvolvimento do modelo de aula, percebe-se 

que os alunos, através da orientação do professor, são levados a formarem 15 células de 

aprendizagem cooperativa cabendo a cada componente da célula o papel de articulador, 
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relator e gestor do tempo. Passado determinado tempo, os componentes de cada célula 

revessam-se entre as demais células debruçando-se sobre uma nova atividade que é mediada 

pelo professor e tomando como premissa fundamental a cooperação entre os componentes da 

célula. A metodologia encerra-se como processamento de grupo e a avaliação individual dos 

conhecimentos adquiridos. O estudo aqui apresentado reforça a ideia de se utilizar métodos 

de ensino diversos na busca por uma aprendizagem mais eficaz. Deste modo, a metodologia 

de aprendizagem cooperativa em aula de matemática constitui uma alternativa a ser utilizada 

pelo professor na busca de ampliar os conhecimentos dos alunos levando-os a serem atores 

de sua própria aprendizagem e principalmente, compartilhando de modo solidário esta 

aprendizagem com os seus colegas de sala. 
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Resumo: Neste artigo, será relatada uma experiência vivenciada em uma escola, a respeito das novas 
tecnologias na educação, em especial a um minicurso realizado sobre um software de matemática 
(GeoGebra), o objetivo deste minicurso é possibilitar aos participantes (alunos e professores) o 
conhecimento de algumas das ferramentas do software GeoGebra para o ensino e aprendizagem da 
Matemática. As atividades propostas abordaram conteúdos de Geometria Plana, funções lineares e 
quadráticas. As aulas foram realizadas no laboratório de Informática da escola no qual os participantes 
desenvolveram atividades relacionadas com os conteúdos já mencionados. Esta ideia de trabalho 
surgiu na necessidade de unir o avanço da informática com a educação, pois no contexto social atual 
que nos encontramos, pressupõe uma nova linguagem e maneiras de interagir com as tecnologias e 
sabemos que professores fazendo uso inteligente dos computadores possibilitam uma melhoria no 
aprendizado dos alunos. 
Palavras-chave: Software GeoGebra; Educação matemática; Novas tecnologias. 

1. Introdução 

A presença de programas de computadores para uso educacional tem chamado à 

atenção de professores e alunos, pois a utilização desses recursos didáticos pode motivar o 

ensino e a aprendizagem, diversificando as metodologias de ensino. Pesquisas têm 

comprovado que o uso de software de geometria dinâmica, tendo como mediador o professor, 

pode ajudar alunos a compreender melhor, conceitos, teoremas, axiomas estudados de forma 

abstrata. Diante da oferta dessas novas tecnologias, vemos a sociedade caminhar para uma 

nova proposta cognitiva. Ambientes informatizados ampliam cada vez mais nossas 

capacidades intelectuais, de forma que redes de comunicação nos viabilizam os mais variados 
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tipos de informação, proporcionando assim, uma aprendizagem mais significativa. TV, vídeo, 

computador, sozinhos não farão a educação do nosso futuro, mas sim uma interação entre os 

meios tecnológicos mediados pelo professor que é quem “promove a educação”, como pontua 

D`Ambrósio (1999). 

Através do relato das experiências que presenciamos com alunos e professores do 

ensino médio da Escola Monsenhor Furtado, através do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência), temos como objetivo tornar conhecidas as principais 

dificuldades e as soluções encontradas quando se pretende aplicar uma metodologia de 

trabalho diferente da que se está acostumado a ver atualmente nas salas de aula, e mostrar 

aos professores que já atuam e que estão afastados da realidade tecnológica, a importância de 

apresentá-las aos alunos para atraí-los a assistirem as aulas de matemática de uma forma 

diferente. Por isso, aqui queremos nos referir à substituição do tradicional material concreto 

por um material digital, a saber, que, utilização de internet e softwares matemáticos 

oportunizem a aplicação dos conhecimentos matemáticos formais adquiridos na sala de aula, 

para solução de situações-problema, onde os mesmos foram elaborados por estudantes de 

graduação do Curso de Licenciatura em Matemática da UVA - Universidade Estadual Vale do 

Acaraú. 

Os softwares de Geometria Dinâmica, em particular o GeoGebra, proporcionam a 

visualização de ideias matemáticas e enfatiza um aspecto fundamental na proposta da 

disciplina que é a experimentação. Promove uma melhor percepção por parte do aluno, 

ajudando-o a descobrir formas mais simples de encontrar a solução do problema. Desta 

maneira, o aluno pode migrar de uma atividade mecânica para uma atividade dinâmica. Nesse 

processo, as figuras tornam-se agentes no processo investigativo, já que o estudante pode 

perceber a diferença entre desenhar e construir uma figura, verificando que, para construí-la, 

não basta apenas chegar a uma aproximação desejada, mas ter a clareza sobre as relações 

entre os diferentes elementos que ela possui de forma que, ao ser arrastada, mantenham-se as 

propriedades geométricas. 

2. Justificativa 

A ideia de se fazer um minicurso sobre um software matemático surgiu da 

necessidade de mostrar aos alunos e professores da escola em que os bolsistas do PIBID 
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atuavam que a matemática pode ser aprendida por diversos ângulos, e que um deles pode 

unir o ensino de matemática com conhecimentos tecnológicos adequados, fazendo uso de 

softwares que promovam o conhecimento e que sirva ao mesmo tempo de entretenimento 

para que as aulas de matemática, tão temida pelos alunos, se tornem mais leve e produtiva aos 

olhos dos próprios estudantes e professores. 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática para o 3º e 4º ciclos do 

Ensino Fundamental existe uma menção explícita sobre o uso de software. Neste documento, o 

recurso às tecnologias, especialmente da informática como são os computadores e os 

softwares, aparece como um dos “caminhos para se fazer Matemática na sala de aula” (BRASIL, 

1998, p.42). E embora admita que a incorporação desses recursos às atividades escolares seja 

um desafio, já que a tradição escolar apoia-se na oralidade e na escrita, defende a emergência 

por “novas formas de comunicar e conhecer” (BRASIL, 1998, p.42). 

 

Os PCN advertem que o bom uso do computador na sala de aula depende da escolha 

dos softwares em função dos objetivos que se pretende atingir e da concepção de 

conhecimento e de aprendizagem que orienta o processo. Portanto, longe da ideia de que o 

computador viria a substituir o professor, pois pesquisas apontam que os computadores terão 

pouco efeito nas escolas se os professores não estiverem preparados para incorporar seu uso 

às metodologias pedagógicas aplicadas, seu uso vem, sobretudo, reforçar o papel do professor 

na preparação, condução e avaliação do processo de ensino e aprendizagem. Nesse contexto o 

GeoGebra pode facilitar, dentre outros, o ensino e aprendizagem de Geometria no cotidiano da 

sala de aula. 

 

3. Objetivos 

A pesquisa teve como objetivo apresentar um software matemático, a fim de que os 

alunos possam conhecer mais uma ferramenta que amplie seu conhecimento matemático. 

Neste contexto, as atividades didáticas desenvolvidas, tiveram como propósito favorecer aos 

alunos a compreensão do software GeoGebra e que por meio do mesmo possam avaliar e 

rever seu modo de “pensar matemática”, pois facilitando a visualização de algumas figuras 

geométricas no software em questão, também poderão ser mais bem compreendidas certas 

definições matemáticas.  
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4. Metodologia 

Este minicurso foi desenvolvido por meio de atividades práticas em um Laboratório 

de Informática com uso do software GeoGebra no qual os participantes (alunos e professores) 

se envolveram em atividades propostas individualmente ou em grupo. A proposta era 

incentivar os participantes para a utilização do Laboratório de Informática em aulas de 

matemática, articulando conteúdos de Geometria Plana, quais sejam: propriedade do 

quadrado e dos demais quadriláteros, retângulo, trapézio, losango, paralelogramo; triângulos 

e suas propriedades. Apresentamos o GeoGebra como uma ferramenta eficaz para a 

construção de atividades ilustrativas no estudo da Geometria Plana, e trabalhamos na 

perspectiva reflexiva da utilização e da proposição de atividades que favoreçam construção do 

conhecimento Matemático. 

 

De acordo com Van de Walle (2009) a utilização do software faz com que o professor 

desempenhe um papel de mediador, moderador das atividades. É importante que o 

professor estabeleça um clima de liberdade na sala de aula, crie um ambiente 

favorável à aprendizagem. Dessa maneira os estudantes se sentem mais a vontade 

para expor seus erros e suas ideias. 

 

As atividades realizadas contaram com duas aulas para alunos e duas aulas para os 

professores, no início do curso sobre o software matemático GeoGebra, para os alunos, 

levamos inicialmente questões para serem resolvidas manualmente e, logo após levamos os 

alunos para conhecerem a interface do software, para que construíssem algumas definições 

geométricas no software. Na aula seguinte os levamos novamente ao laboratório, onde 

passamos mais algumas questões e fizemos uma explicação sobre algumas definições 

matemáticas, as quais estavam inseridas as questões. 

 

Van de Walle (2009) afirma que o ensino-aprendizagem da Matemática através de 

softwares deve ser baseado em situações-problemas que considerem os processos 

cognitivos dos estudantes; o raciocínio; as estratégias adotadas durante o processo de 

resolução; os estágios de desenvolvimento relativos às habilidades envolvidas. Com 

relação à aprendizagem da matemática, os softwares mais proveitosos seriam aqueles 

que permitem interação do aluno com os conceitos ou ideias matemáticas, 

propiciando a descoberta, inferindo resultados, levantando e testando hipóteses, 

criando situações-problema. 
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O curso ministrado aos professores se deu por meio de como seriam concretizadas 

certas resoluções geométricas utilizando ferramentas do GeoGebra, pois, a proposta do 

minicurso direcionado aos mesmos foi de que depois os eles pudessem repassar os 

conhecimentos adquiridos aos alunos que não tiveram a oportunidade de participar do curso 

oferecido pelos bolsistas do PIBID.  

 

5. Resultado e discussão 
 

As atividades desenvolvidas tiveram o objetivo de levar o aluno a compreender a 

geometria como um sistema dedutivo aplicando esse conhecimento na resolução de 

problemas. Essa metodologia proporcionou um processo ativo e construtivo, pois o aluno 

pôde trabalhar seus caminhos para chegar à solução. Percebemos que na resolução de um 

problema, o software possibilitou a exploração, em uma mesma situação, de diversos 

aspectos, tamanhos e posições, explicitando propriedades e características de uma 

determinada figura geométrica. 

O computador é um importante aliado no ensino-aprendizagem da matemática 

atualmente, pois é um recurso com o qual o aluno pode criar e manipular as informações 

fornecidas por um software, mas para que tal fato ocorra é necessário que professores 

utilizem em sua prática diferentes recursos, principalmente computacionais. Foi justamente 

nessa intenção que trabalhamos nesse minicurso sobre um software matemático, levando 

informações de novas formas pedagógicas para professores que já atual na educação 

brasileira. 

 

6. Considerações finais 
 

A realização deste minicurso na Escola Monsenhor Furtado proporcionou a todos os 

envolvidos, um grande aprendizado para ambas as partes envolvidas (professores, bolsistas e 

alunos), pois ao repassarmos os nossos conhecimentos, estávamos dando a oportunidade dos 

estudantes descobrirem algo novo, que lhe possibilitará buscar por si só aprender mais sobre 

o que foi mostrado a ele, sem que seja imprescindível a interferência do professor, o qual 

serviu de mediador entre ele e o conhecimento. Já para os ministrantes (bolsistas e 

graduandos da universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA), foi mais uma experiência a 

futuros professores, que servirá de base para sua carreira docente, pois a concretização de 

trabalhos como este, mostram a realidade de uma determinada escola ou até mesmo da 
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comunidade em geral, o que  facilita no momento de decidir qual a melhor metodologia a ser 

utilizada em sala de aula. 
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Resumo: O presente trabalho é o relato da experiência vivenciada como bolsista do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência - PIBID/UVA, durante três meses do segundo semestre 

do ano de 2013, com as turmas de 2º e 3º anos do Ensino Médio da Escola X. A partir da realidade 

observada nas aulas foi possível observar como é ser professor e, interagindo com os alunos, 

identificar os que mais sentem dificuldades, os desafios de ensino e aprendizagem, o que acham e 

como se comportam diante de avaliações como ENEM e SPAECE que são de tamanha importância para 

a escola e para suas vidas. 

Palavras-chaves: Aprendizagem. Avaliações externas. Comportamento. Ensino de matemática.  
 

1. Introdução 

 

As atividades ora relatadas foram desenvolvidas na Escola X, localizada na cidade de 

Sobral-CE, por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência-PIBID. 

Durante o período de trabalho, puderam ser realizadas algumas observações e intervenções 

em relação às turmas do 2º e 3º do Ensino Médio desta escola, no turno matutino. 

Foi possível observar que tais estudantes estão apreensivos e ansiosos por conta de 

duas avaliações externas estarem se aproximando, no caso o Exame Nacional do Ensino 

Médio-ENEM e Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica no Ceará-SPAECE. O 

Estado juntamente com a Secretaria de Educação disponibilizaram materiais a serem 

trabalhados com os discentes para que aliado a professora possam realizar uma aula 

diferenciada, onde se espera almejar resultados satisfatórios. 

É de extrema importância tais avaliações externas para a escola, comunidade escolar 

e estudantes, a entidade espera de uma forma significativa mostrar o trabalho desenvolvido 

de forma positiva, para os alunos é o momento de testar os conhecimentos, ganhar prêmios 

que algumas oferecem, e para outras é a oportunidade de ingressar em uma universidade e 

mailto:andressanlopes@hotmail.com
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construir um futuro melhor, sobre as avaliações externas nas escolas MACHADO, (2012) diz 

que: 

Utilizar os resultados das avaliações externas significa compreendê-los não como um 
fim em si mesmos, mas sim como possibilidade de associá-los as transformações 
necessárias no sentido de fortalecer a escola pública democrática, que é aquela que se 
organiza para garantir a aprendizagem de todos. (MACHADO, 2012, p.10) 
 

O comportamento dos discentes em sala de aula e diante da aproximação de tais 

avaliações é diversificado, pois alguns desses não dão tanta importância para os estudos, pois 

muitas vezes foi notável a descaso por parte dos mesmos, já em outros foi percebido o 

interesse e empenho de estudar, realizar tais avaliações e almejar bons resultados. 

Durante o estudo das questões resolvidas em sala, observei que eles alguns sentiam 

dificuldade nas questões matemáticas durante a explicação da professora, por ser uma 

disciplina “temida” pela maioria dos alunos é até compreensível, mas era notável em alguns 

momentos a desatenção, pois em nenhum momento foi visível um aluno questionar por estar 

com alguma duvida. Pois se entende que para ter sucesso é preciso força de vontade. 

É relevante ressaltar que o saber educacional, aquele que envolve a disciplina e o 

intelecto do aluno é importante, para que ele tenha base da sociedade em que vive, seja nas 

provas da escola, do ENEM ou no alcance de metas futuras, mas é preciso também durante o 

processo de aprendizagem, preparar esse aluno para saber se posicionar e analisar com maior 

profundidade e tenha capacidade de opinar, julgar, que deve ser trabalhada ainda na escola, 

preparando de fato, o cidadão para o futuro. 

Quanto à professora, ela demonstra preocupação com a aprendizagem dos alunos, e 

em suas aulas era visível o domínio de conteúdos na resolução das questões matemáticas. A 

prática constante de questões matemáticas avaliativas poderia tornar a aula monótona, 

porém, a professora esta sempre interagindo de forma espontânea com os alunos para que a 

aula não fique desgastante, pois segundo ela, tais avaliações são de extrema importância tanto 

para o futuro dos alunos quanto da escola, que precisa de resultados que elevem o IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).  

 

2. Metodologia 

 

Ao chegar à escola a bolsista foi apresentada ao supervisor, sendo que o mesmo 

escolheu e apresentou-me a professora, explicando a mesma o processo, como observações e 

intervenções a serem feitas, ela foi receptiva e explicou como estava o conteúdo das aulas, 

sendo assim me apresentei aos alunos, a partir daí fui observando semanalmente suas aulas.  
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No decorrer do tempo em que foram feitas observações foi possível uma aproximação 

com os alunos, fazendo assim com que se sentissem mais confortáveis a conversar e pedir 

ajuda no momento de dificuldade em algumas questões matemáticas. 

Através das observações, foi possível perceber a realidade dos discentes, os 

conteúdos que sentiam mais dificuldades, o comportamento e como esses alunos reagem 

diante de provas avaliativas, os medos e metas para o futuro. 

A intervenção ocorreu em um momento combinado com a professora, a mesma criou 

um clima agradável para que pudesse passar uma aula que embora não fosse com a mesma 

eficiência que a sua, ocorresse de modo que fosse compreensível o ensinamento passado aos 

alunos. 

 

3. Analise e Discussão dos Resultados  

 

O trabalho de observação foi interessante porque pude conhecer a realidade dos 

estudantes, observar como se comportam em sala de aula, quais os interesses desses jovens 

para o futuro e o que acham dessas provas avaliativas. 

O modo conduzido pela professora foi bom, pois a mesma trabalhava exclusivamente 

com questões dessas provas, que na minha opinião a aula se torna mais diferenciada, e faz 

com que os discentes se acostumem na realização dessas avaliações, embora, não via a escola 

dar tanta importância para tais praticas, pois vejo em outras entidades as praticas de aulões 

do ENEM, que nessa não foi visível. Segundo ANDRADE, 2009: 

A necessidade de mudanças e o aperfeiçoamento profissional no sentido de 
desempenhar suas funções na escola de maneira democrática fazem com que todos na 
enfrentem grandes desafios diante das práticas de trabalho e se mobilizem para um 
único objetivo. Supõe-se que as melhorias na maneira de administrar, nova 
mentalidade e ações concretas auxiliam no processo de ensino e aprendizagem do 
aluno. (ANDRADE, 2009, p.09) 

Percebi que boa parte dos alunos se interessavam em tentar resolver as questões 

junto com a docente, porém há sempre uma minoria desinteressada em adquirir 

conhecimento e disposta a fazer algazarras e atrapalhar a aula, fazendo assim que alguns 

discentes percam a concentração em alguns momentos. 

 

4. Considerações Finais 

 

Ser professor já é uma tarefa difícil no Brasil, considerando os baixos salários e as 

condições precárias impostas pelo governo, mais difícil ainda é ser professor de matemática, 
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que é uma disciplina não muito aceita pelos alunos, quando observamos neles um desanimo e 

falta de vontade de aprender. 

Ainda assim é recompensador e gratificante para o docente quando o discente 

consegui de forma coesa compreender o conteúdo em discursão não somente em conteúdo, 

mas levando ensinamentos para sua vida pessoal e social, construindo uma visão ampla do 

meio em que está inserido. 

A prática de avaliações externas é uma boa forma para adquirir resultados, pois assim 

mostra como é a situação dos jovens estudantes que estão no ensino médio, tentando 

ingressar em uma universidade, mostrando a capacidade e o interesse dos mesmos. 

Na totalidade dos avanços educacionais o docente acredita na qualidade do seu 

trabalho e na força de vontade dos seus alunos, portanto as aulas se tornam diferenciadas, 

mostrando metodologias inovadoras e fazendo com que a atenção dos discentes fique focada 

no seu aprendizado e a construção do conhecimento se torne de amplitude relevante em sua 

vida. 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar alguns aspectos sobre a inserção e as 
transformações da História da Matemática no currículo do curso de formação de professores, tanto 
como disciplina ou metodologia pedagógica, enfatizando a utilização da História da Matemática como 
suporte didático para a aprendizagem de conceitos matemáticos, e também destacar alguns dos 
problemas apresentados pela História da Matemática que alguns professores enfrentam no curso de 
licenciatura e as consequências que se gera para o ensino básico. 
Palavras–chave: História da Matemática; Contextualização; Formação de professores. 

1. Introdução 

Discussões referentes à participação da História da Matemática na formação de 

professores não são recentes. Congressos internacionais já abordaram esta temática, inclusive 

preocupado com os objetivos desta disciplina na formação de professores. Embora a História 

da Matemática já venha sendo estudada há tempo, sua inserção na escola e no curso de 

formação de professores ainda aparece de forma tímida, em muitas instituições nem sequer 

existe tal disciplina. No Brasil, foi após 1980 que ocorreu com maior intensidade a inclusão da 

História da Matemática em textos direcionados à prática pedagógica de Matemática.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) de Matemática indicam o uso da 

história no ensino. Esta metodologia possibilita aos alunos a compreensão de fatos históricos 

que levaram a construção de conceitos e símbolos utilizados na matemática. 
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O conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da 
formação dos professores para que tenham elementos que lhes permitam mostrar aos 
alunos a Matemática como ciência que não trata de verdades eternas, infalíveis e 
imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos 
conhecimentos (BRASIL, 1997, p. 30). 

 

Ao entrar no assunto de História da Matemática devemos destacar uma importante 

diferença: segundo Fauvel há “uma distinção importante entre usar a História da Matemática 

no ensino da matemática e ensinar História da Matemática como disciplina autônoma” (1997, 

p.18). Ao nos referirmos à participação da História da Matemática no ensino, estamos 

defendendo a ideia de que, por meio da História da Matemática, é possível criar condições que 

favoreçam a aprendizagem de conteúdos matemáticos, por exemplo: como nasceu tal 

fórmula? Que condições foram as que tornaram possível que um homem pensasse em tal 

solução para o problema? Isto tudo é história. E ao nos referirmos a História da Matemática 

como disciplina, estamos falando de uma disciplina em que os alunos estudam a História da 

Matemática em si. 

2. A Participação da História da Matemática no Ensino 

Tal distinção entre usar a História da Matemática no ensino da matemática e ensinar 

História da Matemática como disciplina autônoma acontece quando, ao se propor a 

participação da História da Matemática (no qual em 2002, as atuais diretrizes curriculares 

nacionais obrigaram os cursos de licenciatura em matemática a elaborarem e implantarem 

novos projetos políticos pedagógicos, incluindo conteúdos de História da Matemática), os 

professores se sintam obrigados a ensinar conteúdos de história, ou seja, conteúdos que não 

fazem parte da cultura da sala de aula e que, geralmente, os professores conhecem pouco. O 

que, no entanto, muitas vezes os PCNs propõem é a participação da História da Matemática na 

busca de “explorar processos que ajudem o ensino da matemática em si, tornando-o mais rico, 

variado e eficaz” (FAUVEL, 1997, p. 18). 

Na atualidade, a História da Matemática encontra-se bastante ausente da sala de aula, 

principalmente na rede de ensino básico. De forma geral, tal conteúdo não é explorado de 

maneira interdisciplinar no ensino básico e deixou de ser um recurso apresentado nos livros 

didáticos. É claramente visto que a História da Matemática propicia mostrar que a matemática 

tem um processo histórico, é uma construção humana que é gerada pelas necessidades 

práticas construídas para atender a certas demandas da sociedade. Assim, D’Ambrósio 
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argumenta: “do ponto de vista da contextualização, a matemática que se ensina hoje nas 

escolas não estabelece significado algum com o cotidiano dos educandos e poderia ser vista 

como um acontecimento histórico” (2007, p. 31). 

A inserção desta disciplina já passou por diversos problemas nas universidades e 

atualmente ainda sofre com alguns obstáculos e desafios a serem enfrentados pelos cursos de 

licenciatura em matemática ao incorporarem a História da Matemática nos seus projetos 

pedagógicos, como por exemplo, a falta de professores interessados em ministrá-la e a 

carência de livros especializados nesta área ou a falta de acessibilidade de material adequado: 

o acesso a esses materiais, por vezes, não é simples para a maioria dos professores, devido à 

sua disponibilidade insuficiente nas bibliotecas, além da pouca quantidade de publicações 

dessa área em língua portuguesa. Ainda, a organização curricular dos cursos de licenciatura 

em matemática às vezes enfrentam alguns problemas também.  

Fabius Bonnet, em seu depoimento defende o uso de História da Matemática no curso 

de formação de professores e relata que enfrentou algumas dificuldades quando começou a 

inserir essa nova metodologia de ensino: 

 

Saiba que estamos fazendo a própria história do ensino de matemática ao defender 
que a Historia da Matemática faça parte da formação dos professores. Quando iniciei 
essa empreitada em fortaleza em 1985, fui até denunciado na Delegacia Regional do 
Ensino pela diretora de uma escola por está difundindo a História da Matemática nos 
colégios, mas ao invés de me atingir eu me senti um "Galileu". No futuro teremos 
história da álgebra, da geometria e do cálculo infinitesimal quando uma nova geração 
de professores ocuparão os cargos de liderança na matemática (informação verbal)1. 

 

Ao estudar a História da Matemática procuramos compreender a origem das ideias 

que deram forma a cultura da nossa matemática e também observar os aspectos humanos do 

seu desenvolvimento, ou seja, enxergar os homens que criaram essas ideias e estudar as 

circunstâncias em que elas se desenvolveram ou as necessidades que levaram ao seu 

desenvolvimento. Assim o uso da história se torna um importante instrumento para o 

ensino/aprendizado e permitindo a conexão da matemática com outras áreas.  

 

Conhecendo a História da Matemática percebemos que as teorias que hoje aparecem 
acabadas e elegantes resultaram sempre de desafios que os matemáticos enfrentaram, 
que foram desenvolvidas com grande esforço e, quase sempre, numa ordem bem 
diferente daquela em que são apresentadas após todo o processo de descoberta 
(MILIES, 2003). 
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Com o estudo da História da Matemática o professor adquire uma visão mais ampla e 

contextualizada de sua disciplina interligando a matemática com outras disciplinas, apoiando-

se na interdisciplinaridade, respeitando suas especialidades, ou seja, o significado curricular 

de cada disciplina não é o conteúdo isolado da mesma, mas o modo como se articulam uma 

com as outras. Segundo D’Ambrosio: 

 

As idéias matemáticas comparecem em toda a evolução da humanidade, definindo 
estratégias de ação para lidar com o ambiente, criando e desenhando instrumentos 
para esse fim, e buscando explicações sobre os fatos e fenômenos da natureza e para a 
própria existência. Em todos os momentos da história e em todas as civilizações, as 
idéias matemáticas estão presentes em todas as formas de fazer e de saber 
(D’Ambrosio, 1999, p. 97). 

 

3. Metodologia 

Com o caráter exploratório e de natureza qualitativa, objetivando identificar e 

analisar a participação da História da Matemática na formação inicial de professores de 

Matemática, a metodologia utilizada neste estudo foi de pesquisa bibliográfica no qual 

buscou-se as informações com base nas teorias e hipóteses de autores já conceituados, por 

meio de documentação indireta que se deu da seguinte forma: 

a) Exploração das fontes bibliográficas: livros, revistas científicas, teses, relatórios de 

pesquisa entre outros, que contêm não só informação sobre o tema em questão, mas 

indicações de outras fontes de pesquisa; 

b) Leitura do material: conduzida de forma seletiva, retendo as partes essencias para o 

desenvolvimento do estudo; 

c) Elaboração de fichas: contém resumos de partes relevantes do material consultado; 

d) Ordenação e análise das fichas: organizadas e ordenadas de acordo com o seu conteúdo, 

conferindo sua confiabilidade; 

e) Conclusões: obtidas a partir da análise dos dados. O cuidado aqui observado diz respeito 

ao posicionamento neutro dos autores em relação ao problema pesquisado. 

E para complementar e reforçar as teorias obtidas neste trabalho foi coletado um 

depoimento do professor acadêmico e pesquisador da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú/UVA, especialista em História da Matemática, Mestre Fabius Bonnet. 

4. Considerações Finais 
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Apesar de a História da Matemática favorecer a formação inicial de professores de 

matemática, alguns autores consideram que ela não é essencial. O que eles querem dizer é que 

o uso da História da Matemática não deve ser imposto, vai depender da vontade do professor 

ao sentir a necessidade de contemplá-la na sua ação docente. Segundo eles o professor é que 

tem que avaliar se a História da Matemática pode colaborar para a discussão dos aspectos 

didáticos de suas aulas (de como ensinar o conteúdo), da concepção de matemática que está 

sendo promovida, na busca do tipo de aluno (futuro professor) que ele quer formar. 

Contudo, procurou-se dizer ao longo do trabalho, como a História da Matemática 

pode ser utilizada visando inovar a prática pedagógica do futuro professor e também 

proporcionar melhores rendimentos no processo educativo/acadêmico, despertando a 

curiosidade do estudante e o motivando-o. Ao conhecer a História da Matemática o futuro 

professor terá a oportunidade de conhecer um pouco mais da própria matemática, ou seja, 

saber como ela se desenvolveu, quais foram as necessidades que deram início a criação de 

determinado conteúdo matemático, como os conteúdos estão organizados, etc. 

Que a História da Matemática no ensino seja encarada sobretudo pelo seu valor de 

motivação para a matemática e que o futuro professor, ao estudá-la, possa ver que a 

matemática não é feita só de números e cálculos, mas também de história, adquirindo uma 

visão mais ampla e contextualizada de sua disciplina, aprendendo a tornar esta muito mais 

interessante para os seus futuros alunos, para quando assumir uma sala de aula possa 

proporcionar e estimular o desenvolvimento a curiosidade e a motivação de nossos 

educandos, e assim, poder buscar novos conhecimentos a partir da necessidade humana de 

conhecer como surgiu a matemática.  
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Resumo: O “Projeto Mundo Mágico do Xadrez”, em tese, trabalha diversos aspectos essenciais à 

formação plena do educando, visando propiciar um desenvolvimento mental e social do estudante. 
Desenvolvida na Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor Arruda, nas turmas do 9º ano do 
ensino fundamental e 1º ano do ensino médio, de outubro à dezembro de 2012, buscou investigar de que 

maneira o xadrez poderia auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico, na capacidade de análise, 
síntese e resolução de problemas, da abstração e objetividade do autocontrole e da autocrítica nos 

discentes. O que mais deve ser salientado é o quanto o projeto, em sua execução se revelou uma 
ferramenta de interação, formação e efetivo aprendizado dos mesmos, de forma que, no ano de 2013, 
novamente, foi colocado em prática na escola citada. Assim, deve-se propagar que o ensino do xadrez é 

importante para que se possa estabelecer um aprendizado que tenha sua origem no simples, ao mesmo 
tempo em que no raciocínio logicamente estabelecido. 
Palavras-Chaves: Ensino. Matemática. Xadrez. 

 

1. Introdução 
 

O Xadrez é um facilitador na aprendizagem do aluno para que se desenvolva sua 

capacidade de pensar, cooperar, na tomada de decisões, colaborando para trabalhar os bloqueios 

que apresentam em relação às diversas disciplinas, especialmente a matemática. Segundo 

Dauverget (2000) “... o xadrez é uma das ferramentas educacionais mais poderosas para 

fortalecer a mente das crianças”, assim como, acredita-se dos adolescentes.  

O mesmo, Dauverget (2000), defende que as crianças podem aumentar a concentração, 

a paciência e a perseverança, bem como, desenvolver a criatividade, intuição, memória e a 

habilidade de analisar e deduzir, dado um conjunto de princípios gerais aprendendo a tomar 

decisões e resolver problemas de forma mais flexível.  
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Com os jogos de xadrez, os discentes adquirem uma visão mais aprofundada do meio 

em que vivem, tem noção de socialização, lealdade, espírito crítico, competitividade e 

descobrem-se com um ser diferente do outro. O xadrez pode também contribuir no 

desenvolvimento da inteligência lógico matemático, que é a habilidade de explorar relações, 

padrões e categorias, através de manipulação de objetos e símbolos, e para experimentar de 

forma controlada, a habilidade para lidar com séries de raciocínios para resolver problemas. 

(GARDNER, 1994, p. 117). 

Na tentativa de buscar melhores resultados do aprendizado de matemática, a Escola de 

Ensino Fundamental e Médio Professor Arruda, com os professores das áreas das ciências da 

natureza, resolveram mostrar aos educandos do ensino médio outra maneira de desenvolver as 

habilidades necessárias para aprender a abstração, matemática: “O Mundo Mágico do Xadrez”, 

projeto que procurou a simplicidade, associada ao antigo princípio conhecido como “navalha de 

Occam”, que juntas proporcionam um valor importante no xadrez, pois são duas tendências 

com os mesmos objetivos, pois, quanto maiores forem os condicionantes existentes, mais 

improvável será o desenrolar imaginado para os próximos lances de uma partida.  

 
A Navalha de Ockham da maneira como foi popularizada pela ciência (um tanto diversa 
da sua formulação original) diz que entre duas teorias que explicam igualmente os 
mesmos fatos, a mais simples é a correta. Em outras palavras, se uma explicação 
simples basta, não há necessidade de buscar outra mais complicada. A Navalha também 
é conhecida por "Princípio da Economia". (LEITE JUNIOR, 2007, p. 32) 
 

Da mesma maneira, a separação e a classificação entre o que é relevante e o que é 

superficial, uma característica do jogo é a base também do método experimental: nos 

experimentos tenta-se sempre isolar as variáveis relevantes daquelas que não influenciam no 

fenômeno estudado.  

O trabalho de investigação e de observação, intrínseco da visão científica de mundo são 

vitais para o bom jogador de xadrez, que além de tudo isso, ainda permite repensar a relação 

professor-aluno. Ele é considerado um excelente meio de elevar o nível intelectual dos discentes, 

ensinando o manejo de numerosos mecanismos lógicos e contribuindo para o desenvolvimento 

de certas qualidades psíquicas e físicas.  

 
 
Os trabalhos com jogos e brincadeiras são de relevância para o desenvolvimento do ser 
humano, pois atuam como formas de representação do real. No caso do jogo, ao 
respeitarem seus combinados, os alunos aprendem a se mover entre a liberdade e os 
limites, os próprios e os estabelecidos pelo grupo. (DCEFP, 2008) 
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A estratégia do ensino é bem próxima da estratégia do xadrez, pois dialética e 

autocrítica ocupam um lugar primordial e o vencido se enriquece mais que o vencedor. 

Segundo Pimenta (2012): 

 
O xadrez vem a enriquecer não só nível cultural do indivíduo, mas também várias 
outras capacidades como a memória, a agilidade no pensamento, a segurança na 
tomada de decisões, o aprendizado na vitória e na derrota, a capacidade de concentração, 
entre outros. (PIMENTA, 2012). 
 

 Em 1933, Vygotsky afirmou que "embora no jogo de xadrez não haja uma substituição 

direta das relações da vida real, ele é, sem dúvida, um tipo de situação imaginária" (Vygotsky, 

1989). Pode-se dizer que, conforme propõe este grande psicólogo, através da aprendizagem do 

xadrez, a criança elaboraria habilidades e conhecimentos socialmente disponíveis, passando a 

internalizá-los, propiciando a ela um comportamento além do habitual de sua idade. 

 

2. Objetivos 

Objetivo Geral 

Desenvolver habilidade de concentração e do raciocínio lógico matemático. 

 

Objetivos Específicos 

 Contribuir com o desenvolvimento intelectual, moral e ético da personalidade do 

estudante. 

 Propiciar a oportunidade de analisar, avaliar e propor alternativas de solução às 

situações da vida diária. 

 Contribuir com subsídios a outras disciplinas. 

 Auxiliar para a diminuição dos índices de evasão e repetência escolar. 

 Fomentar a aprendizagem das noções básicas de sequência. 

 Buscar o desenvolvimento do espírito crítico. 

 

3. Metodologia 

O projeto aconteceu na escola, obedecendo basicamente duas etapas diretamente 

ligadas aos alunos, sendo que, a realização das duas foi fundamental para alcançar os objetivos 

propostos, assim como, para que se tornasse possível desenvolver nos alunos, o aprendizado 

total e gosto pelo xadrez. 
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A primeira etapa tratou-se de explicar aos alunos a regras e os aspectos relativos ao 

xadrez através de uma oficina de confecção do tabuleiro em tamanho gigante, possibilitando o 

uso de seres humanos, os próprios alunos como peças, assim como dos adereços que 

identificariam cada um com sendo, por exemplo, rei, cavalou ou torre. 

Este primeiro momento familiarizou os mesmos com o jogo através da pesquisa, onde 

os alunos foram em busca de conhecer a história do xadrez, dos personagens que são 

representados dentro do jogo, contextualizando, assim o jogo, a história e as regras que foram 

sendo construídas em relação ao mesmo. Destaque-se ainda o aspecto lúdico, uma vez que, cada 

um ajudou a confeccionar as indumentárias e adereços, sendo, assim, ativo e participante num 

processo de aprendizado prazeroso. 

O segundo momento deu-se em uma feira de ciências da escola, uma ação em parceira 

com o Instituto Unibanco, no projeto Jovem de Futuro, o “Dia da Superação”. Neste momento, os 

jovens foram as peças de xadrez, comandados por outros dois estudantes que disputavam uma 

partida ordenando em voz alta a movimentação de cada um dentro do tabuleiro. 

Este momento final do trabalho, ao proporcionar uma apresentação em grande escala, 

serviu para que cada um se sentisse realmente dentro do jogo, ali, vivenciando a joga, sendo 

regido pelas regras do mesmo, ao mesmo tempo em que, demonstrando aos demais o seu 

aprendizado em relação ao jogo de xadrez e o prazer em dominá-lo. 

 

4. Resultados e Discussão 

O Jogo de Xadrez, na perspectiva do projeto efetivado, serviu para mobilizar o cotidiano 

da escola onde o mesmo se desenvolveu. Os alunos saíram da rotina de sala de aula e 

vivenciaram a realidade prazerosa de entrar no mundo de um jogo que se mostra muito 

importante no desenvolvimento de aspectos múltiplos do aprendizado e do conhecimento do 

educando (NÓVOA, 1995). 

A mobilização e trabalho conjunto do grupo de professores, que na sua totalidade se envolveu 

com o projeto, também serviu para alinhar muitos pontos do trabalho decente da escola, o que por sua 

vez ajuda no cotidiano da escola quanto ao ensino. Isso se deu no campo teórico, com os planejamentos 

e na prática, com a execução do trabalho, incluindo a interdisciplinaridade, uma vez que, outros 

profissionais de outras áreas do conhecimento, além da ciência da natureza e matemática, tais como 

história, sociologia e português. 

O aspecto da interdisciplinaridade é muito importante, nos termos atuais de conhecimentos 

fracionados, uma vez que, dentro do contexto escolar, evidencia a necessidade de contextualizar, 
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relacionar com outras disciplinas. Assim, estabelece-se com os alunos, a percepção da educação como 

algo complementar e não fragmentário, e até mesmo aos professores.  

 

5. Conclusão 

O trabalho com o xadrez humano, ou com o mundo mágico do xadrez, ao que o projeto realizado 

na Escola Professor Arruda revelou-se como sendo uma possibilidade rica em múltiplos aspectos, 

merecendo destaque: a quebra da rotina escolar, a mudança de hábitos, o aspecto lúdico, a 

interdisciplinaridade, o entrosamento entre alunos, entre professores, e dos dois e a promoção de um 

momento de exposição de resultados que fomenta o desejo de participação. 
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Resumo: O trabalho a seguir realizado por três bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID) do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (UVA), localizada na Cidade de Sobral no Estado do Ceará, apresenta como proposta 
algumas dicas de ferramentas que podem tornar as tradicionais aulas de matemática, muitas vezes 
vistas como chatas e que não apresentam nada que vá de encontro com a realidade de quem as assiste, 
em aulas mais atrativas e dinâmicas que levem os alunos a verem que a matemática não é tão difícil e 
que pode ser aplicada no dia-a-dia deles. O trabalho foi idealizado de forma teórica, com base em 
pesquisas. Seguindo o trabalho será dada certa ênfase a uma das ferramentas. Com isso, pode-se ver 
que tendo armas capazes de tornar as aulas mais atrativas será possível mostrar que a matemática 
pode ser vista pelos alunos como uma disciplina agradável. Como consequência espera-se que o ensino 
dinâmico da matemática seja difundido de forma que todos sejam capazes de absorver a essência do 
assunto matemático estudado. 
Palavras-chave: Matemática; ferramentas de ensino; Dinamismo. 
 

1. Introdução 

O trabalho que se segue foi idealizado com base em pesquisas que apontem meios de 

tornar as aulas de Matemática mais atrativas, acreditando assim que para o ensino-

aprendizagem da Matemática se torne dinâmico e interessante ao aluno, despertando um 

interesse pelo estudo, proporcionando uma interação com o professor e seus colegas na busca 

do melhor entendimento e compreensão dos princípios matemáticos, o professor deve adotar 

novas metodologias.  

O estudante precisa de estímulo, situações que envolvam aplicações matemáticas no 

cotidiano devem ser introduzidas no planejamento do professor, pois irão mostrar ao aluno 

que os conteúdos estudados em sala possuem importância para as várias classes da 

sociedade. Por exemplo, ao ensinar Matemática Financeira aos alunos do 7º ano, não é 
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recomendado restringir-se aos cálculos sobre regra de sociedade, porcentagem, juros simples 

e juros compostos. O certo seria fornecer ao aluno uma visão sobre a importância do sistema 

financeiro, como o dinheiro que circula entre as pessoas, comentando assim o principal 

objetivo das bolsas de valores, sua importância nacional e mundial. Com certeza desse modo o 

aluno adquiriria certo interesse pelo assunto. 

O jovem se destaca pela sua curiosidade, pela vontade em aprender, de ser importante. 

Busque sempre incentivá-lo com palavras de caráter educativo, como: “muito bem”, “está 

ótimo”, “espero muito de você”, não o repreenda na frente da turma, ninguém gosta de ser 

exposto a situações constrangedoras.  

Utilizando novas metodologias e novas formas de buscar o ensino-aprendizagem, os 

resultados serão alcançados, tendo como principal alvo a formação de cidadãos competentes e 

capazes de integrar e contribuir para um novo modelo de sociedade.  “[...] há algo errado com a 

matemática que estamos ensinando. O conteúdo que tentamos passar a diante através dos sistemas 

escolares é obsoleto, desinteressante e inútil.” (D’ Ambrósio, 1991, p.1) 

É evidente que já passou da hora de a necessidade de se abandonar o tradicionalismo, 

isto é, a visão da matemática como disciplina que desperta ansiedade e medo em crianças, 

jovens e adultos, além de apresentar o maior índice de reprovação nas escolas. Evidenciam, 

também, a urgência de uma reflexão acerca de novas estratégias pedagógicas que contribuam 

para a facilitação do processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina, ao mesmo tempo em 

que estimulem nos alunos o pensamento independente, o que lhes permitirá a utilização de 

recursos e instrumentos úteis no seu cotidiano. E como abandonar este tradicionalismo? 

Existem métodos que facilitem o aprendizado da matemática? Questões desse tipo são boas de 

serem feitas e respondidas com ações concretas que tragam soluções ao que é pedido, no caso, 

ações que venham a facilitar o ensino-aprendizagem da matemática. 

 

2. Desenvolvimento 

2.1. Dúvida  

Muitas são as dúvidas que assolam os que buscam meios de aplicar uma matemática 

decente aos alunos. Na maioria das vezes os profissionais da educação são treinados para 

aplicar o conteúdo concreto sem deixar explícito de maneira alguma como os alunos podem 

usar determinado assunto no dia-a-dia. Como o que prevalece na sociedade atual é o famoso 

“passa que eu repasso”, poucos são aqueles professores que buscam incrementar suas 

metodologias visando enriquecer as aulas em sala. Sem muitas ideias em mente, os docentes 
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utilizam único e exclusivamente o livro didático. E quando surgem questões dos alunos do 

tipo: “Professor, onde eu poderei usar este assunto no meu dia-a-dia?”. Muitos por realmente 

não saberem como aplicar o assunto no dia-a-dia se sentem constrangidos e buscam o mais 

rápido possível mudar de assunto. É necessário que haja um melhor preparo principalmente 

no que diz respeito ao plano de aula. 

 

2.2. Prática 

Vários são os métodos que podem ser levados à sala para tornar a aula mais dinâmica e 

interativa, roubando a atenção dos alunos para algo interessante e que ainda por cima vai 

ajuda-lo na construção do conhecimento matemático. E assim como Marcos Noé (A 

Importância dos Recursos Tecnológicos no Ensino da Matemática) a preparação desses 

indivíduos precisa ter início no ensino básico, dessa forma, a educação tem enfrentado uma 

importante reformulação no intuito de preparar os jovens. Ferramentas tecnológicas como o 

computador e a calculadora têm sido usadas com o objetivo de aumentar à eficácia do ensino 

e desenvolver no aluno o senso crítico, o pensamento improvável e dedutivo, a capacidade de 

observação, de pesquisa e estratégias de comunicação.  

Segue alguns dos métodos ou recursos que podem ser considerados para tornar a aula 

mais acessível a todos os níveis cognitivos: 

 Aulas expositivas e demonstrativas, buscando sempre relacionar a Matemática ao 

cotidiano.  

 Prepare aulas no Datashow, utilize os recursos da informática. 

  Utilize materiais que auxiliem no ensino da Matemática: réguas, jogo de esquadros, 

transferidor, compasso, metro, trena, termômetro, relógio, ampulheta, teodolito, 

espelho, bússola, calculadora.  

  Trabalhe com vídeos matemáticos: filmes, desenhos (como Donald no país da 

matemágica, Walt Disney Productions), documentários, entrevistas.  

  Utilize o computador: programas de construção de gráficos, construção de figuras 

Geométricas.  

  A Internet é um canal muito importante, pois através de pesquisas acompanhadas pelo 

professor o aluno pode saber mais sobre a história da Matemática e dos números, 

curiosidades, jogos, desafios e etc.  

  Trabalhar com jogos que despertem o raciocínio lógico, tais como sudoku e quebra-

cabeças.  
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  Realizar olimpíadas internas de matemática. 

  Introduzir os temas transversais: ética, orientação sexual, saúde, meio ambiente, 

pluralidade cultural, excesso de consumo. 

 

2.3. Jogos 

No item anterior foi citado a utilização de jogos como uma ferramenta para o ensino da 

matemática. E o jogo pode ser considerado como uma excelente ferramenta de ensino, desde 

que aplicado corretamente. 

Assim como Kishimoto (1996), que o professor deve rever a utilização de propostas 

pedagógicas passando a adotar em sua prática aquelas que atuem nos componentes internos 

da aprendizagem, já que estes não podem ser ignorados quando o objetivo é a apropriação de 

conhecimentos por parte do aluno.  

Neste sentido, considero como uma alternativa viável e interessante a utilização dos 

jogos didáticos, pois este material pode preencher muitas lacunas deixadas pelo processo de 

transmissão-recepção de conhecimentos, favorecendo a construção pelos alunos de seus 

próprios conhecimentos num trabalho em grupo, a socialização de conhecimentos prévios e 

sua utilização para a construção de conhecimentos novos e mais elaborados. 

O jogo pedagógico ou didático é aquele fabricado com o objetivo de proporcionar 

determinadas aprendizagens, diferenciando-se do material pedagógico, por conter o aspecto 

lúdico (Cunha, 1988), e utilizado para atingir determinados objetivos pedagógicos, sendo uma 

alternativa para se melhorar o desempenho dos estudantes em alguns conteúdos de difícil 

aprendizagem (Gomes et al, 2001). 

Nesta perspectiva, o jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a um conteúdo didático 

específico, resultando em um empréstimo da ação lúdica para a aquisição de informações 

(Kishimoto, 1996).  

No entanto, o jogo nem sempre foi visto como didático, pois como a ideia de jogo 

encontra-se associada ao prazer, ele era tido como pouco importante para a formação da 

criança. Até certo ponto, muitos ainda não conseguiam ver que as crianças ou adolescentes 

poderiam ter prazer em aprender. 

Sendo assim, a utilização do jogo como meio educativo demorou a ser aceita no 

ambiente educacional (Gomes et al, 2001). E ainda hoje, ele é pouco utilizado nas escolas, e 

seus benefícios são desconhecidos por muitos professores. 

Segundo Miranda (2001), mediante o jogo didático, vários objetivos podem ser 
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atingidos, relacionados à cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade, 

fundamentais para a construção de conhecimentos); afeição (desenvolvimento da 

sensibilidade e da estima e atuação no sentido de estreitar laços de amizade e afetividade); 

socialização (simulação de vida em grupo); motivação (envolvimento da ação, do desfio e 

mobilização da curiosidade) e criatividade. 

Assim, é fácil considerar que a apropriação e a aprendizagem significativa de 

conhecimentos são facilitadas quando tomam a forma aparente de atividade lúdica, pois os 

alunos ficam entusiasmados/interessados quando recebem a proposta de aprender de uma 

forma mais interativa e divertida, resultando em um aprendizado significativo. 

Com isso, o jogo ganha um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na 

medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de 

experiência pessoal e social, ajuda a construir suas novas descobertas, desenvolve e enriquece 

sua personalidade, e simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor à condição de 

condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. Ele pode ser utilizado como promotor de 

aprendizagem das práticas escolares, possibilitando a aproximação dos alunos ao 

conhecimento científico, levando-os a ter uma vivência, mesmo que virtual, de solução de 

problemas que são muitas vezes muito próximas da realidade que o homem enfrenta ou 

enfrentou. 

 

3. Considerações finais 

 

Para que fique claro foi dada certa ênfase no quesito jogo como uma arma para tornar 

as aulas mais dinâmicas, mas é claro que o jogo é só uma de muitas armas que os professores 

podem usar na sala para tornar a aula mais atrativa aos olhos dos alunos. Antes que o 

professor busque uma ferramenta que torne a aula mais interessante é necessário que ele 

avalie com o que a sala vai se dá mais bem, ou seja, o que se encacharia e resolveria o 

problema de falta de aprendizagem dos alunos com que ele trabalha. 

No trabalho aqui exposto, quando foi apresentado alguns métodos que visam a 

melhoria das aulas, o objetivo principal, além do óbvio, que é tornar as aulas mais atrativas 

buscou também mostrar que o dinamismo em sala pode produzir bons frutos. Afinal, quando 

as aulas são postas de maneira divertidas o raio que o conhecimento pode alcançar é muito 

maior, pois muitos irão se interessar e deixar se envolver diante do que é apresentado.  
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Espera-se que o trabalho seja construtivo e ajude os professores na elaboração de boas 

aulas para os futuros construtores do futuro. 
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Resumo: O presente trabalho é um relato de experiência do projeto de desenvolvimento de jogos para 
o ensino de matemática, onde foi desenvolvido o Combo, um jogo que trabalha Análise Combinatória. O 
principal objetivo deste jogo é fazer com que os alunos diferenciem os métodos de contagem da 
análise combinatória. Ao testar o jogo percebeu-se que os estudantes se divertiram muito e a maioria 
se envolveu bastante na resolução das questões e foi notória a aprendizagem que se deu a partir da 
utilização do Combo em sala de aula. Nas primeiras rodadas os estudantes apresentaram uma certa 
dificuldade para detectar o método de resolução das questões e foram auxiliados, com o passar das 
jogadas eles foram detectando as diferenças e conseguindo solucionar as questões corretamente sem 
auxílio. O uso de jogos além de possibilitar uma aula mais dinâmica ainda permite uma aprendizagem 
mais agradável tanto para estudantes quanto para professores.  
Palavras-chave: Arranjo; Permutação; Combinação; Jogo; Didático. 

1. Introdução 

A Análise Combinatória é uma parte da matemática que desenvolve métodos que 

possibilitam acharmos a quantidade de diferentes combinações de elementos de um conjunto. 

Estes elementos são agrupamentos formados sob certas condições. Alguns desses métodos 

recebem nomes específicos como: arranjo, permutação e combinação. 

Os arranjos caracterizam-se pela natureza e pela ondem dos elementos escolhidos e as 

combinações são caracterizadas apenas pela natureza dos elementos, já as permutações 

podem ser consideradas um tipo específico de arranjo, onde os elementos formam 

agrupamentos que se diferenciam apenas pela ordem.  

Assim, a partir do tema Análise combinatória foi desenvolvido o jogo Combo que 

trabalha diretamente com estes métodos. O jogo foi pensado para turmas de 2º e 3º anos do 

Ensino Médio. Neste trabalho veremos o passo a passo da construção do material e como se 

deu sua aplicação em sala de aula. 
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A confecção do jogo se deu a partir da participação no Projeto de desenvolvimentos de 

jogos para o ensino de matemática desenvolvido pelo Laboratório de Audiovisuais Didáticos 

(LAVID) do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú. 

2. Objetivos 

O objetivo primordial do jogo foi diferenciar os métodos de contagem da Análise 

combinatória e com isso possibilitar a aprendizagem do tema.  

Ainda, pelo recurso didático se tratar de um jogo, objetivou-se conseguir uma 

participação mais ativa dos estudantes na aula e na construção de seu próprio aprendizado.  

Segundo Godoy e Menegazzi: 

Jogando o aluno vai refletir, analisar, levantar hipóteses e testá-las para conseguir 
vencer o jogo, por isso os jogos devem ser utilizados ocasionalmente para completar 
as atividades produzidas durante as aulas diárias, ocupando um horário dentro do 
planejamento da aula, de modo que o educador possa explorar todo o potencial do 
jogo, como o processo de solução, registros e discussões possíveis dúvidas que 
poderão surgir a respeito do jogo. (GODOY E MENEGAZZI, 2011, p.2) 

O material produzido pode exigir mais tempo de planejamento e de execução que uma 

aula normal, entretanto sua dinamicidade pode conseguir atingir um melhor resultado. Ainda 

assim, mesmo que o professor não reserve tempo de sua aula para trabalhar com o material, 

pensou-se em um jogo que possa ser facilmente confeccionado e jogado sem a supervisão do 

professor, possibilitando assim um aprendizado significativo até mesmo fora da sala de aula e 

do ambiente escolar. 

Godyo e Menegazzi (2011, p.2) relatam ainda que “o educador deve ter como objetivo 

fazer com que os alunos se interessem, e passem a gostar de aprender essa disciplina, 

mudando a rotina da sala, facilitando a aprendizagem de matemática”. 

 

3. Como construir o Combo? 
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Figura 01: tabuleiro do jogo Combo. 

Os materiais utilizados na confecção do jogo foram: uma folha de isopor; tesoura, 

estilete; 14 bolinhas de isopor (20mm); folhas de papel dupla face nas cores: vermelha, azul, 

amarela, laranja, cor de rosa e verde; 30 circunferências de 1,5 cm de altura feitas de garras 

pete cilíndricas com espessura de 7cm (500ml); cola de isopor e cola quente; palitos de dente;  

tintas nas cores: azul claro, amarelo, vermelho, azul escuro, laranja, cor de rosa e verde. 

Para a construção do tabuleiro primeiro cortamos a base de isopor 50x35cm (esta 

medida pode ser alterada de acordo com a espessura da garrafa) e pintamos de amarelo; em 

seguida organizamos as circunferências feitas de garrafa em 06 colunas de 05 e as colamos 

com cola quente. As bordas do tabuleiro são feitas de tiras de isopor pintadas de azul, coladas 

com cola de isopor e melhor fixadas com palitos de dente. 

Depois de fazer o tabuleiro cortamos 30 fichas azuis e 30 vermelhas enumeradas de 1 a 

30 e pintamos 5 bolinhas de isopor de vermelho, 5 de azul escuro, 1 amarela, 1 verde, 1 

laranja e 1 cor de rosa. 

Ainda elaboramos e/ou pesquisamos 30 situações e pra cada uma destas quatro 

questões envolvendo, cada uma, um dos métodos: Arranjo com repetição, arranjo simples, 

permutação (com ou sem repetição) e combinação.  



V Semana da Matemática da UVA 2013 
 

 
54 

Feito isso, confeccionamos 30 envelopes com papel oficio e nestes envelopes colamos 

cada situação enumerada de 1 a 30 (Figura 02). 

Figura 02: envelope com fichas de questões. 

 

Com o papel cartão cortamos 30 fichas de cada cor (laranja, amarelo, verde e cor de 

rosa) e colamos as quatro questões referentes a situação uma em cada ficha de cor diferente. 

Nestas fichas além da questão colocamos o método de contagem adequado para sua 

resolução, bem como o passo a passo de sua solução. As quatro fichas vão para dentro dos 

seus respectivos envelopes. 

4. O jogo e suas regras 

Com o jogo pronto vamos entender como jogá-lo. As regras do jogo são simples.  

O Combo deve ser jogado por duas pessoas ou dois grupos, cada jogador escolherá uma 

cor para representá-lo (vermelho, azul) e ficará com 5 bolinhas desta cor; no tabuleiro serão 

distribuídas aleatoriamente 30 fichas azuis e 30 vermelhas enumeradas de 1 a 30. Cada 

jogador distribui as fichas do adversário nos 30 círculos do tabuleiro. Feito isso a disputa 

pode começar. 

Os jogadores decidem quem começa. Um jogador inicia a partida colocando uma de 

suas bolinhas no primeiro círculo de uma das cinco colunas. Ele observará o número na ficha 

do repositório correspondente a sua cor e o adversário pegará o envelope da situação 

correspondente ao número, o jogador sorteará na urna uma cor e o adversário irá ler para o 

jogador da vez a questão correspondente à cor sorteada e este tentará resolvê-la. 
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Caso o jogador erre a questão perde a bolinha para o adversário e não poderá mais 

seguir naquela coluna, caso acerte poderá mover a bolinha para frente. 

Um mesmo jogador não pode passar por o mesmo repositório duas vezes e os 

jogadores alternam as jogadas. 

Se um jogador conseguir levar uma bolinha até o outro lado do tabuleiro e solucionar a 

última questão correspondente a esta, continua com sua bolinha e escolhe pegar uma das 

bolinhas que estão com o adversário. Podendo ser vermelha ou azul. 

O jogo termina quando acabarem as bolinhas de um dos jogadores, ou quando 

acabarem as cinco entradas de ambos os jogadores no tabuleiro. Vence quem, ao final da 

partida, conseguir ficar com o maior número de bolinhas da sua cor. Caso o número de 

bolinhas seja igual vence quem solucionou o maior número de questões. 

5. A utilização do jogo: métodos e resultados 

Após ser apresentado aos demais integrantes do projeto de desenvolvimentos de jogos 

para o ensino de matemática, o jogo foi aplicado nas turmas 3º C e 3º D do Ensino Médio do 

Colégio Dom José Tupinambá da Frota, situado em Sobral, Ceará no dia 30 de outubro de 

2013. 

Por se tratar de um conteúdo específico do 2º ano do ensino médio, a princípio, foi feita 

uma revisão sobre Análise combinatória e seus métodos de contagem. Após isso dividiu-se as 

turmas entre meninos e meninas. E um representante de cada lado foi chamado para jogar no 

tabuleiro. Os demais integrantes da equipe ajudavam na resolução da questão. 

Como Moura ressalta muito bem, 

O jogo para ensinar Matemática deve cumprir o papel de auxiliar no ensino do 
conteúdo, propiciar a aquisição de habilidades, permitir o desenvolvimento 
operatório do sujeito e, mais, estar perfeitamente localizado no processo que leva o 

estudante do conhecimento primeiro ao conhecimento elaborado.  
MOURA (1991, p. 3) 

E foi dessa forma, visando contribuir para um melhor entendimento do conteúdo, no 

caso de analise combinatória, que utilizamos o Combo. 

Nas primeiras rodadas os estudantes apresentaram uma certa dificuldade para 

detectar o método de resolução das questões e foram auxiliados, com o passar das jogadas 

eles foram detectando as diferenças e conseguindo solucionar as questões corretamente sem 

auxílio. 
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A atividade foi bastante divertida, a maioria dos estudantes se envolveu bastante na 

resolução das questões e devido ao progresso da capacidade dos alunos de solucionar as 

questões no decorrer do jogo percebeu-se que a partir da utilização do Combo em sala de aula 

conseguimos atingir o objetivo principal de proporcionar aprendizagem aos estudantes. 

No primeiro momento o jogo exigiu bastante tempo de aula, devido à revisão dos 

assuntos e à dificuldade inicial dos estudantes em realizar os cálculos, e com isso apenas foi 

jogada uma partida em ambas as turmas. Apesar disso o conteúdo abordado pelo jogo foi bem 

explorado. 

6. Considerações finais 

Nem sempre é possível levar para a sala de aula atividades lúdicas que permitam um 

conhecimento significativo. Normalmente as dinâmicas utilizadas tem objetivos como: 

socialização, conhecer a realidade social dos estudantes, atrair a atenção destes, entre outros; 

poucas vezes elas possibilitam um aprendizado real da disciplina. 

Assim, materiais como o Combo, e os demais produzidos a partir do projeto 

desenvolvidos pelo LAVID, levam além dos objetivos das dinâmicas convencionais ainda uma 

aprendizagem mais agradável tanto para estudantes quanto para professores. 

Porém é preciso ressaltar que trabalhar com o lúdico em sala de aula requer bastante 

planejamento, o professor deve ter total domínio sobre o material a ser levado e deve saber 

otimizar o tempo de aula para não se perder a oportunidade de aprender com o material. 

Posteriormente será produzido um material em audiovisual a ser divulgado pelo 

LAVID que mostre o passo a passo da construção do jogo e sua utilização. 
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Resumo: O presente trabalho trata dos resultados de um jogo aplicado com os alunos da Escola de 
Ensino de Médio Monsenhor Antonino, na cidade de Guaraciaba do Norte - CE, cujo objetivo foi 
trabalhar as operações básicas entre polinômios. Relataremos nossa experiência na escola e 
mostraremos como utilizar o jogo na sala de aula, e ainda destacaremos a importância dos jogos no 
ensino das aulas de Matemática.  
Palavras-chave: Jogo; Operações; Polinômios. 

1. Introdução 

      Em uma tentativa de despertar o interesse dos alunos, os jogos vêem ganhando um 

papel importante nas salas de aula, pois eles proporcionam a motivação para uma nova 

aprendizagem e também a fixação de conceitos. O uso de jogos no ensino da matemática quando 

bem planejados auxilia no desenvolvimento da capacidade de observação, reflexão, analise, 

constituindo seu raciocínio lógico. Eles são uma ferramenta muito eficaz no ensino da matemática, 

no entanto o professor tem uma função fundamental para um bom desempenho dos alunos com 

este tipo de material. 

      O jogo apresentado neste trabalho foi criado na Universidade Estadual Vale do Acaraú 

no projeto “desenvolvimento de jogos para o ensino da matemática” no qual o tema foi 

polinômios, nossa principal ideia foi elaborar uma forma que contribua na aprendizagem das 

regras das operações entre polinômios, principalmente na divisão, de maneira que haja 

interação entre os alunos e a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a aula. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo Geral 
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      Trabalhar operações básicas entre polinômios, visando desenvolver habilidades de 

observação e o pensamento lógico, contribuindo para o aperfeiçoamento nas resoluções de atividades 

que envolvem conteúdos sobre o tema. 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar de forma rápida as respostas corretas; 

 Orientar na utilização de estratégias no desenvolvimento do jogo; 

 Estimular o uso do raciocínio lógico e a criatividade de resolver problemas; 

 Dominar as operações entre polinômios; 

3. Metodologia 

O jogo foi aplicado em uma aula de 50 minutos com a turma do 3º ano B, na Escola de 

Ensino de Médio Monsenhor Antonino em Guaraciaba do Norte. Inicialmente fizemos uma 

revisão das operações de soma, subtração, multiplicação e divisão de polinômios, em seguida 

pedimos que os alunos se reunissem em grupos com três pessoas para iniciarmos o jogo, cada 

grupo deveria ficar com uma lista com várias expressões algébricas. O jogo consiste em 

preencher o espaço reservado representado por # com um sinal tornando a igualdade correta, 

como podemos ver abaixo a forma genérica: 

Dado: P1 (x)= an xn+a(n-1) x(n-1)+...+a2 x2+a1 x+a0  e  

P2 (x)=bn xn+b(n-1) x(n-1)+...+b2 x2+b1 x+b0 

P1 (x) # P2 (x) = P3  

     P1, P2 e P3 são polinômios dados no jogo, onde o P3 será o resultado da operação entre os 

polinômios P1 e P2. Ganha o jogo a equipe que conseguir acertar mais questões. 

     Segundo (CABRAL, 2006, p.30) “os jogos trabalhados em sala de aula devem ter regras, 

esses são classificados em três tipos: jogos estratégicos, jogos de treinamento e jogos 
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geométricos.” O jogo que escolhemos para aplicar é estratégico, pois auxilia no 

desenvolvimento do raciocínio lógico. Com ele, os alunos seguem as regras e buscam 

caminhos para atingirem o objetivo final, utilizando estratégias para a resolução dos 

exercícios propostos.  

4. Resultados 

     O trabalho com o jogo mostrou-se bastante eficaz, pois permitiu que os alunos realizassem 

as operações entre polinômios com mais segurança e habilidade, durante as atividades foi 

notado o interesse e o entusiasmo dos alunos, eles procuravam responder corretamente 

seguindo todas as orientações passadas durante a revisão. Nas as fotos abaixo, mostramos a 

aplicação do jogo. 

        

Figura 1 – Momento em que é dado instruções para o jogo. 
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Figura 2 – Aplicação do jogo. 

 

Embora o jogo seja simples e de rápida aplicação, conseguimos motivar os alunos 

fazendo com que eles passassem a ver as aulas de matemática como uma aula prazerosa. 

Inicialmente, 

foi notado que três alunos ficavam apenas conversando e atrapalhando os demais colegas, no 

decorrer da aplicação do jogo, ficaram motivados e passaram a realizar as atividades com 

interesse.  

Segundo Smole et all (2008, p. 10) “O jogo na escola foi visto muitas vezes 

negligenciado como uma atividade de descanso ou apenas como um passatempo.” Em nossa 

experiência vimos que ainda hoje isso acontece nas escolas, em nosso caso, foram alguns 

alunos que mostraram pensar dessa forma, o restante da turma aceitou bem o jogo, ao final 

relataram que gostaram do jogo e que contribui para a aprendizagem. 

5. Conclusões 

     Foi possível constatar que com o jogo nas aulas de Matemática, aumentou a motivação 

fazendo com que muitos alunos passassem a ver as aulas de Matemática como uma aula 

prazerosa, dessa forma percebe-se que nosso trabalho teve um bom resultado, conseguimos 

trabalhar de forma simples as operações entre polinômios, fazendo com que os alunos 

entendessem algumas de suas propriedades, eles obtiveram um bom desempenho no jogo e 
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conseguiram resolver as operações mais complexas que o jogo apresentava, que exigiam mais 

atenção e raciocínio. 

     São inúmeros os benefícios que os jogos oferecem em aulas de matemática, desde que tais 

atividades sejam motivadoras, uma vez que isso aconteça, o gosto pelo estudo surge naturalmente 

e proporciona um aprendizado concreto e prazeroso. 

6. Referencias Bibliográficas 

ALVES, Eva Maria Siqueira. Ludicidade e o Ensino de Matemática. 4. ed. Campinas: Papirus, 

2001. 

 

CABRAL, Marcos Aurélio. A utilização de jogos no ensino de matemática. 2006. 52 f. 

Monografia (Graduação em Matemática) – Curso de Licenciatura em Matemática, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 

 

SANTOS, Genilson Ferreira. Os jogos como método facilitador no ensino de matemática. 

2009. 36 f. Monografia (Graduação em Matemática) – Curso de Licenciatura em Matemática, 

Universidade Estadual de Goiás, Jussara, Goiás, 2009. 

 

SMOLE, Kátia Stocco et al. Cadernos do Mathema - Ensino Médio: Jogos de matemática de 1º 

a 3º ano. 1. ed. Porto Alegre: Artmed. 2008. 



V Semana da Matemática da UVA 2013 
 

 
62 

APRENDIZAGEM MATEMATICA DOS DEFICIENTES VISUAIS  

UTILIZANDO O QVL COMO INSTRUMENTO FACILITADOR PARA 

COMPREENSÃO DO SOROBAN. 

  

Elisângela Bezerra Magalhães 
lala1magalhaes@bol.com.br 

Mestranda UFC 
 

 Jorge Carvalho Brandão 
Doutor em Educação UFC 

 
Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar experiências provenientes a resultados de aulas 
práticas realizadas com discentes deficientes visuais, o manuseio e manipulação do QVL como material 
que auxiliará aos alunos a transferir conhecimentos prévios do QVL sobre sistema de numeração 
decimal ao soroban e utiliza ló com mais facilidade. Alguns autores como Piaget, Lorenzato e outros 
apontam que as crianças alcançam a abstração com a da manipulação do concreto. Quando se trata, 
porém de como as crianças com deficiência elaboram suas abstrações as publicações são praticamente 
escassas. Em virtude desse fato este artigo tem como principal objetivo demonstrar  a relevância do 
uso do Quadro Valor Lugar – QVL para a elaboração de conceitos referentes ao Sistema de Numeração 
Decimal em discentes com deficiência visual total para introdução de trabalhos com o Soroban, 
instrumento utilizado pelos cegos para fazer cálculos 
Palavras-chave: Sistema decimal; Ensino da Matemática e Soroban . 
 
1. Introdução 
 

O presente artigo apresenta um trabalho desenvolvido em atendimentos às crianças 

deficientes visuais que necessitam aprender a manusear o soroban como material 

indispensável na aprendizagem matemática.  

Alguns autores como Piaget, Lorenzato e outros apontam que as crianças alcançam a 

abstração através da manipulação do concreto. Mas quando se trata de como as crianças com 

deficiência constroem suas abstrações as publicações são praticamente escassas. Em virtude 

desse fato este estudo tem como principal objetivo  relatar a experiência realizada com o 

do uso do Quadro Valor Lugar – QVL para a elaboração de conceitos referentes ao Sistema de 

Numeração Decimal em discentes com deficiência visual total para introdução de trabalhos 

com o Soroban, instrumento utilizado pelos cegos para fazer cálculos. 

Em a Criança e o Número, Kamii (1993) afirma que segundo Piaget a construção de 

número acontece quando a criança elabora uma síntese penetre duas relações entre os 

objetos. A primeira é a ordem refere-se a dispor os objetos em uma determinada forma (literal 

ou mental) para certificar-se de não saltar ou contar um mesmo elemento duas vezes. Esta 

operação mental por si só não é suficiente, pois a criança considera um elemento por vez e 
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não todo o grupo ao mesmo tempo, por isso para que os objetos possam ser quantificados, por 

isso uma segunda operação mental se faz necessária a inclusão hierárquica. “Esta relação (...) 

significa que a criança inclui mentalmente um em dois, dois em três, três em quatro, etc.” 

(p.20). 

Vários materiais concretos são utilizados com o intuito de auxiliar a aprendizagem na 

matemática de alunos cegos, tais como Tangran (feito de madeira), material dourado, e o 

Quadro Valor Lugar – QVL com adaptações necessárias e etc. Entre estes se destaca o Soroban, 

instrumento de cálculo utilizado em todas as escolas que se dedicam ao ensino de pessoas 

com deficiência visual (BRANDÃO, 2006). 

Sabendo disso o QVL foi um instrumento necessário para que os alunos entendessem 

a base do sistema decimal onde iriam utilizar para fazer cálculos no soroban. A aplicabilidade 

do QVL foi essencial para que alunos manipulassem e que tivessem  oportunidade  e a 

possibilidade de  trabalhar sistematicamente o sistema de numeração decimal. É fundamental 

que o professor estabeleça relações que permitam a construção do conhecimento sobre o 

principio posicional dos números no nosso sistema decimal e possibilitando aos alunos a 

visualização e as transformações e agrupamentos dos números. 

Quando se tem uma forma sistematizada de designar os números pelo uso de 

numerais, tem-se um sistema de numeração. Ao longo da história, têm-se 

desenvolvido diversos tipos de sistemas de numeração. Sistemas mais eficientes só se 

tornaram possíveis quando ideias como a de base, foram inventadas. Segundo esta 

ideia, os elementos de um conjunto são agrupados de determinada maneira, podendo 

o agrupamento ser feito em conjuntos de dois, três, cinco, dez, vinte ou qualquer outro 

numeral maior que 1. O número que se escolhe para agrupar os elementos é chamado 

de base do sistema de numeração. (OSÓRIO, PÔRTO e ALMEIDA, 1967, p. 81) 

O Soroban é um instrumento utilizado para cálculos matemáticos, entretanto, segue-

se que este recurso não realiza contas ou operações matemáticas pelos usuários. Assim sendo, 

torna-se necessário que seus praticantes tenham conhecimentos de seu uso, principalmente 

pessoas com deficiência visual. O referido instrumento apresenta os seguintes aspectos: cinco 

contas verticais dispostas em haste que chamamos de eixo, separadas por uma barra 

horizontal, sendo quatro contas na parte inferior onde cada conta representa uma unidade e a 

conta da parte de cima da barra horizontal que representa cinco unidades. A barra horizontal 

apresenta um aspecto interessante a cada três eixos prevalece uma separação favorecendo 

assim que o aluno perceba o valor posicional de base dez. 
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2. Problema 

O ensino da matemática apresenta muitos desafios a serem superados por docentes e 

discentes e quando se trata de matemática para deficientes visuais o tema gera ainda mais 

polêmica. Como trabalhar tantos conceitos com alunos que não enxergam? Como introduzir 

conteúdos? As questões que nortearão esse trabalho deram-se da interrogativa que tinha em 

quanto à aprendizagem de sistema de numeração decimal já que meus alunos não tinham 

visão. Quais as contribuições que o Quadro Valor Lugar – QVL ofereceria para a construção de 

conceitos relativos ao sistema de numeração decimal para o aluno cego? Partindo desta 

questão foi pensado também em fazer algumas reflexões sobre quais os resultados podem ser 

observados na aprendizagem destes alunos para que estes possam utilizar o Soroban com 

mais facilidade. 

A falta da visão não é impedimento ao desenvolvimento das habilidades de uma 

criança cega e empecilho para construção do conhecimento. Para o cego o seu 

desenvolvimento vai depender de caminhos que são diferentes dos alunos de boa visão já que 

a aquisição de conhecimento pelos que não enxergam muitas vezes não se dá pela imitação e 

sim pelas condições e organização oferecidas para eles.  

 

3. Procedimentos metodológicos 

Primeiro fizemos uma analise dos alunos que ainda não operavam o soroban, e que 

estavam na fase do 1º. e 2º. Ano do ensino fundamental. Também analisamos alunos do 3º, 4º 

e 5º. Ano que já utilizam o soroban e nunca trabalharam com o QVL, nessa perspectiva 

tivemos possibilidade de fazer várias constatações que trarão contribuições significativas 

para nossa prática docente. O presente estudo analisou um total de 06 alunos com deficiência 

visual. Fizemos uma sondagem quais os materiais concretos esses alunos tinham contato e 

quais eram acostumados a usarem em aulas de matemática. Constatou-se que a maioria deles 

nunca tinha trabalhado com o QVL, fizemos alguns atendimentos para sondagem sobre os 

conceitos (básicos) dominados pelos mesmos sobre matemática. Os atendimentos foram 

feitos em sala de apoio pedagógico, e a dinâmica de atendimentos dava-se ora 

individualmente, ora em grupos.  

No inicio dos trabalhos com crianças principalmente dos 1º e 2º. Ano que ainda não 

trabalhavam com o soroban , foi dada a oportunidade que todos tivessem um momento de 

brincadeira com o material concreto que iríamos trabalhar, palitos, canudos e barras de 

madeira. Logo depois demos “valores” aos objetos, canudos valiam 01 unidade, palitos 01 
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dezenas brincaram com os valores e logo depois começamos a fazer os agrupamentos de 10 

canudos, fizemos vários grupos de 10 canudos. E cada um relatava quantos grupos de 10 

canudos tinham 

No atendimento seguinte os trabalhos foram se intensificando, fizemos grupos de 10 

canudos e começamos a fazer as “trocas” cada grupo de 10 canudos trocava por 01 palito, 

essas “brincadeiras” tiveram a duração de dois a três atendimentos na sala de apoio.  

 

 

* Nomes  fictícios. 

 

Os agrupamentos de base 10 e a relação desses agrupamentos são um tanto confusos 

para as crianças fazendo assim necessário que docentes levem em consideração os 

conhecimentos prévios e os trabalhos com materiais concretos que permitam que os alunos 

experimentem e compreenderem como se dá a dinâmica do sistema de numeração decimal. 

Piaget (1996) apud Anilda Pereira da Silva (2005), preconiza que o conhecimento é 

um processo de construção acontece interativamente entre  que conhece e o mundo (objetos) 

a ser conhecido: a inteligência não começa, pois, nem pelo conhecimento do eu nem pelo das 

coisas enquanto tais, mas pelo conhecimento de sua interação, e é ao orientar-se 

simultaneamente para os dois polos dessa interação que ela organiza o mundo, organizando-

se a si mesma. No decorrer dos atendimentos começamos a trabalhar com a escrita desses 

números no QVL foi feito um trabalho de reconhecimento do QVL, onde os alunos puderam 

manusea-lo, conhecer onde se coloca os materiais manipuláveis, entender as ordens. 

 

Alunos do 1º.  Ano -   Sérgio, Paulo, Thomas e Felipe  brincando  e fazendo suas trocas. 
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Durante as intervenções podemos perceber que os alunos não sabiam utilizar a 

nomenclatura correta, falavam “troca”, “pedir emprestado” o que também foi proporcionado a 

eles que fizessem de acordo com a nomenclatura correta agrupar e desagrupar. Então 

formulamos várias atividades de composição e decomposição de números utilizando canudos 

e palitos, afim de que os alunos pudessem apropriar-se do conhecimento e ter facilidade em 

operar esses números.  

 
4. Considerações Finais  

Diante do trabalho realizado podemos perceber a importância de se trabalhar com 

QVL para que os alunos cegos entendessem sobre o sistema de numeração decimal, sabemos 

da necessidade que esses alunos tem em relação a seguir  conceitos básicos, pois as crianças 

cegas em muitas vezes apresentam  prejuízos educacionais que diz respeito as crianças 

videntes pois, elas não tem a oportunidade de imitação, por não possuírem a capacidade de 

enxergar. Por esse motivo o trabalho com materiais concretos com os deficientes visuais faz-

se necessário e importante. As crianças que tiveram a oportunidade de participar das 

intervenções feitas com o QVL e sistema de numeração tiveram um ganho satisfatório em 

relação à escrita e leitura de numerais no soroban Das 06 crianças que participaram das 

intervenções e atividades propostas, percebemos que apenas 01 criança não foi capaz de 

apreender o conceito desejado sobre os agrupamentos de base dez, apresentando dificuldades 

em representar tanto no QVL quanto no soroban. Os outros 05 cinco alunos, demonstraram 

Alunos manuseando QVL 
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segurança e habilidade para escrever números com representação no QVL e em seguida 

registraram os números no soroban. Foram capazes de compor e decompor números, agrupar 

e desagrupar  unidades em dezenas, e escreverem números com duas classe sem nenhuma 

dificuldades  ficando aptas a começarem a trabalhar a adição no soroban. 
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Resumo: O ensino de Matemática formalizado, inerente aos currículos escolares e acadêmicos pode 
nem sempre despertar interesse ou afinidade pelo estudo matemático, geralmente os currículos 
escolares prezam muito pelo estudo abstrato em detrimento ao concreto e a bagagem de 
conhecimentos e experiências vividas pelo aluno até chegar à escola. A Etnomatemática se apresenta 
hoje como uma teoria, na qual é objeto de muitos estudos e pesquisas voltadas para a educação 
matemática escolar, que leva em consideração o ambiente, as tradições culturais e as técnicas do 
“saber-fazer”, para o universo escolar. Considerando que o conhecimento não acontece de modo 
isolado, pode-se dizer que todo conhecimento está inserido em um contexto e, fazendo parte dele, o 
modifica e é, também, modificado por ele. Daí a proposta da etnomatemática, trabalhar as experiências 
do âmbito cultural dos alunos em sala de aula de modo a facilitar o entendimento e o aprendizado 
matemático.  
Palavras-chave: Etnomatemática; Cultura; Concreto. 

1. Introdução 

            Este trabalho é parte das atividades desenvolvidas pelo Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação a Docência da Universidade Estadual Vale do Acaraú, PIBID/UVA 2009. E 

se baseia em consultas literárias sobre o tema, fazendo um enfoque de analises e discussões 

emanadas ao longo do processo de estudos e pesquisas sobre Etnomatemática desenvolvidas 

por muitos pesquisadores, com enfoque no trabalho do pesquisador brasileiro Ubiratam 

D’Ambrosio, o primeiro a utilizar o termo Etnomatemática, em 1978, durante o encontro 

anual da Associação Americana para Promoção da Ciência. 

 Ubiratan D’Ambrosio durante uma palestra de abertura no VIII EBRAPEM (Encontro 

Brasileiro de Estudantes de Pós-graduação em Educação Matemática), Londrina, 12/11/2004, 

mailto:fgomes41@yahoo.com.br
mailto:fgomes41@yahoo.com.br
mailto:lucasmesquita27@gmail.com
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relata: “Utopia é a primeira palavra deste trabalho. Embora rejeitada por muitas correntes 

filosóficas do século XX, por ser irrealizável, impraticável, quimérica, fantasista, inexequível e 

outras qualificações negativistas, não vejo como ser educador sem uma utopia”. O referido 

Trabalho sobre as ideias etnomatematicas por ele defendidas, para muitos é uma ideia 

descabida do cotidiano escolar, apenas mera utopia. Sabemos que são poucas as escolas que 

levam e ou consideram o cotidiano do aluno no ambiente escolar e sobre tudo na educação 

matemática. De acordo com Ubiratan o porquê da etnomatematica se dá com o 

reconhecimento de etnomatematicas, desde Heródoto até a intensificação da etnografia, 

sobretudo a partir dos meados do século XIX. Mas a matemática acadêmica, sobretudo a partir 

do século XVIII, fechou-se a esse reconhecimento.  

 Para muitos estudantes a matemática estudada na escola não tem sentido real, pois às 

vezes o professor foca muito a abstração e não considera os saberes matemáticos que os 

alunos trazem de casa, é como se o aluno ao entrar na escola devesse esquecer tudo que sabe 

do seu dia a dia sobre matemática, como: Comparar, medir, contar e etc. E tivesse apenas que 

entender e apreender a abstração de números algorítmicos, fórmulas e métodos de resoluções 

de questões pela mecanização, ou seja, o professor sugere uma lista enorme de exercícios 

repetitivos para que os mesmos memorizem como se faz as questões referentes ao assunto.  

 Essa falta de harmonia entre o que é estudado na escola e o que é vivenciado na prática 

cotidiana dos alunos pode desenvolver nos mesmos uma aversão a disciplina, sendo que 

muitos já a consideram bastante difícil e muitos se quer ousam estudá-la. A teoria 

etnomatemática vem tentando aproximar e relacionar os conhecimentos de causa que os 

alunos trazem do seu meio social ao currículo e ou a prática de ensino escolar, visando uma 

melhor e mais sólida aprendizagem matemática.  

 

2. Desenvolvimento 

2.1 - O Programa ETNOMATEMÁTICA: 

 Ubiratan D´Ambrosio utilizou em 1985, pela primeira vez o termo Etnomatemática, 

isto no seu livro: “Etnomathematics and its Place in the History of Mathematics”, onde o termo 

está inserido dentro da História da Matemática, fazendo referencia a importância da 

Etnomatemática no que tange ao processo histórico do conhecimento matemático. O citado 

autor relata que em 1978 utilizou este termo numa conferencia, que pronunciou na Reunião 

Anual da Associação Americana para o Progresso da Ciência, que infelizmente não foi 

publicada. 
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 Em agosto de 1984, no Quinto Congresso Internacional de Educação Matemática, em 

Adelaide, Austrália, algumas novas tendências em Educação Matemática estavam em foco. As 

discussões sobre os rumos do ensino dessa disciplina ganharam expressão e preocupação 

mundial, já que não vinham apresentando resultados significativos e nem despertando 

interesse pelo estudo matemático. Foi neste congresso que o professor Ubiratan D’Ambrósio 

apresentou sua teorização para uma linha de pesquisas que se apresentava timidamente, já há 

alguns anos.  

 Nascia então o Programa de Pesquisa Etnomatemática, motivado pela procura de 

entender o saber/fazer matemático ao longo da História da Humanidade, contextualizado em 

diferentes grupos de interesse, comunidades, povos e nações (D’Ambrósio, 2002).  

 Um fato importante para o programa de pesquisas Etnomatemática, então, no auge das 

discussões internacionais, foi a criação , em 1986, do Grupo Internacional de Estudo em 

Etnomatemática (IGSEm) congregando pesquisadores educacionais de todo o mundo que 

estavam, de alguma forma, pensando nesta área do conhecimento e, principalmente, em como 

utilizá-la em sala de aula. 

 

2.2 - Definições de ETNOMATEMÁTICA: 

 No primeiro Newsletter do IGSEm de 1986, temos uma definição aproximada da 

Etnomatemática como a “zona de confluência entre a matemática e a antropologia cultural”, 

mas ainda permanecem conceitos como: Matemática-no-Contexto-Cultural ou Matemática-na-

Sociedade. Com a criação do Grupo Internacional de Estudos em Etnomatemática, temos um 

marco importantíssimo para o estudo dessa teoria, esse grupo passou a publicar periódicos a 

fim de fazer uma divulgação internacional dos trabalhos desenvolvidos e inicialmente das 

tentativas de conceituação do termo Etnomatemática. Outra definição de Etnomatemática que 

se tem neste mesmo jornal é uma definição particular (ou peculiar): “caminho que grupos 

particulares específicos encontraram para classificar, ordenar, contar e medir”. 

 Para D’Ambrósio, 2002. ETNOMATEMÁTICA são os modos, estilos, maneiras, artes ou 

técnicas (tica) de entender, explicar, aprender e ensinar, manejar (matemá) o meio ambiente 

natural, social e político (etno). O renomado pesquisador brasileiro dá um conceito amplo do 

que seja etnomatemática, diferentemente do que diz outros importantes pesquisadores da 

área.  

 Nas tentativas de conceitualização da Etnomatemática, o casal Marcia e Robert Ascher 

(1986) define a Etnomatemática como o estudo de idéias matemáticas de povos não letrados, 
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para o casal seria o saber matemático desenvolvidos por grupos peculiares que não tiveram a 

oportunidade de ingressar no ambiente escolar. Segundo Alan Bishop (1989), existe duas 

correntes distintas de pensamento sobre Etnomatemática, a do casal Ascher e a de 

D’Ambrósio, mas podemos observar outras correntes na literatura etnomatemática.  

 Marcelo Borba (1988) define Etnomatemática como: “A matemática praticada por 

grupos culturais, como sociedades tribais, grupos de trabalho ou grupos de moradores”. 

 Paulus Gerdes (1991) diz que “a Etnomatemática está contida na Matemática, 

Etnologia (Antropologia Cultural) e também na Didática da Matemática”. Ainda para Paulus 

Gerdes: “A Etnomatemática tenta estudar as ideias matemáticas nas suas relações com o 

conjunto da vida cultural e social”, o que também caracteriza o que Struik denominou em 

1986 de “Sociologia da Matemática”. 

 D’Ambrósio (2002), acredita que a Etnomatemática possui várias dimensões que na 

maioria das vezes estão interligadas, e para efeito didático as classifica deste modo: dimensão 

conceitual, dimensão histórica, dimensão cognitiva, dimensão epistemológica, dimensão 

política e dimensão educacional. 

 

2.3 - A ETNOMATEMÁTICA no Brasil. 

 A Etnomatemática surgiu no Brasil em 1975, com os trabalhos do professor Ubiratan 

D’Ambrósio e baseada em objetivos por ele defendidos para a educação matemática e para a 

linha de pesquisas desse programa. O objetivo do programa etnomatematica é analisar, como, 

ao longo da sua evolução, a espécie humana gerou e difundiu artes e técnicas, com a finalidade 

de entender, explicar, lidar com o ambiente natural, social e cultural, próximo ou distante, 

assumindo o seu direito e capacidade de modifica-lo.  

 No Brasil, temos a Associação Brasileira de Etnomatemática, que promove o Congresso 

Brasileiro de Etnomatemática (CBEm). O CBEm é um evento quadrienal, realizado pela 

primeira vez em 2000 na cidade de São Paulo-SP (USP) e reeditado em 2004 na cidade de 

Natal-RN (UFRN),  em 2008 na cidade de Niterói-RJ   (UFF)   e em 2012, no norte do país, 

ocorreu em  Belém (UFPA) sob o tema “Cultura, Educação Matemática e  Escola”. 

 

2.4 - Como trabalhar a ETNOMATEMÁTICA em sala de aula 

 Para Ubiratan D’Ambrosio o professor pode trabalhar a etnomatemática em classe. 

“Despertando no aluno uma motivação que tenha a ver com a cultura e suas tradições. Ou seja, 

utilizando coisas que ele já sabe e que têm a ver com a sua origem. Os conceitos abstratos da 
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Matemática são mais difíceis de ir ao encontro do interesse dos jovens. A Matemática da 

escola é formal, fria”.  

 O professor ao trabalhar as ideias da Etnomatemática em sua sala de aula estará 

contribuindo para a desmistificação dessa disciplina, pois estará dando aplicabilidade pratica 

relacionada ao cotidiano dos educandos e isso sem duvidas contribuirá para uma melhor 

aprendizagem matemática e a formação de conceitos menos distorcidos do por que estudar 

matemática. 

3. Considerações Finais 

 Com o fracasso do Movimento Matemática Moderna (MMM) surgido nos EUA e depois 

ramificado praticamente para todo o mundo, baseado na necessidade de uma aprendizagem 

qualitativa da matemática, para o uso bélico nos possíveis conflitos mundiais. Passa-se a 

momentos de discussões sobre as tendências do ensino da disciplina e em meio essas 

discussões surge a Etnomatemática uma teoria que busca relacionar o meio social dos 

indivíduos e relacionar com os currículos escolares. 

 Para os professores, novas possibilidades de abordar os conceitos matemáticos, em 

geral muito abstratos, seriam evidenciadas por meio de uma aproximação entre o saber que o 

aluno leva para a escola e o saber matemático escolar (BONFIM, 2000). 

  Nos estudos e pesquisas que foram realizados a fim de desenvolver esse 

trabalho, muitos deles apresentam a Etnomatemática como uma possível e viável solução 

para a melhoria do ensino de matemática não só no Brasil, ou seja, com essa teoria e ou 

programa de pesquisas, se aplicado realmente no cotidiano escolar deve despertar nos alunos 

um maior interesse e uma nova visão da matemática. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta um relato sobre as observações em sala de aula, durante o 
primeiro semestre de 2013, nas turmas de 3° ano do Ensino Médio da escola X, localizada na cidade de 
Sobral-Ce. As mesmas foram possíveis através do contato direto como bolsista do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID/UVA 2009, na escola citada. Através das 
observações pode-se observar que muitos dos alunos apresentavam dificuldades em relação ao 
conteúdo que lhes era explicado. CANDAU (1984) e SANCHEZ (2004) serão alguns dos teóricos que 
guiarão esta pesquisa. Além das observações, serão feitas intervenções com o propósito de auxiliar o 
professor e os alunos na busca de métodos que facilitem o entendimento do ensino de matemática, já 
que para muitos alunos essa disciplina é vista como uma das mais difíceis de ser compreendida. 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Matemática. Dificuldades. Escola Básica. 

 

1. Introdução  

 Através do contato direto com a Escola Ministro Jarbas Passarinho, localizada na 

cidade de Sobral-CE, como bolsista do PIBID – 2009 (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação á Docência) foram feitas algumas observações nas turmas de 3° ano “D” e “E”, 

ministradas pelo professor titular ao qual não será necessário a identificação, logo intitula-se 

professor Y. As mesmas ocorriam semanalmente, durante o turno da tarde. 

Logo de início pode-se observar que se tratava de duas turmas bem diversificadas, e 

como um grupo de adolescentes apresentava um comportamento variado, pois em alguns dias 

estavam mais comportados, mas em alguns momentos agiam de forma agitada. Apesar de 

conter alguns alunos com o comportamento difícil, a turma não era muito problemática, por 

isso, o professor não tinha muitas dificuldades para lidar com os mesmos. Vale ressaltar que 

esta variação de comportamentos é comum, já que estamos lidando com adolescentes.  
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 Quanto ao nível de conhecimento, notou-se, claramente, que em ambas as turmas, os 

alunos tinham uma certa dificuldade na disciplina de Matemática. Como em todas as salas de 

aula sempre existem alunos bons, regulares e outros não tão bons, interessados e não tão 

interessados.  De acordo com o professor, eles apresentavam dificuldades nos conhecimentos 

de base, como: operações com números decimais e fracionários, prejudicando assim aplicação 

e entendimento do conteúdo como era esperado. 

Para tanto SANCHEZ (2004), nos afirma que: 

 

as dificuldades de aprendizagem em Matemática podem se manifestar nos seguintes 

aspectos: Dificuldades em relação ao desenvolvimento cognitivo e à construção da 

experiência a matemática; do tipo da conquista de noções básicas e princípios 

numéricos, da conquista da numeração, quanto à prática das operações básicas, 

quanto à mecânica ou quanto à compreensão do significado das operações. 

Dificuldades na resolução de problemas, o que implica a compreensão do problema, 

compreensão e habilidade para analisar o problema e raciocinar matematicamente.  

 

Com relação à metodologia do professor, notou-se que ele tinha conhecimento do 

assunto, mas não conseguia transmiti-los com precisão, prejudicando a facilitação do 

entendimento dos alunos, pois ele utilizava uma metodologia tradicional. Sua entonação da 

voz era boa, mas lhe faltava didática e desenvoltura, com isso os alunos não tinham tanta 

participação durante a aula.  Segundo CANDAU (1984):  

 

 a didática não poderá continuar sendo um apêndice de orientações mecânicas e 

tecnológicas. Deverá ser, sim, um modo crítico de desenvolver uma prática educativa, 

forjadora de um projeto histórico, que não se fará tão-somente pelo educador, mas 

pelo educador, conjuntamente, com o educando e outros membros dos diversos 

setores da sociedade.  

 

Durante as aulas, o professor era muito repetitivo e procurava sempre repassar o 

conteúdo da mesma forma em ambas as salas e como podemos compreender, através da 

assertiva de CAMBAU (1984), a metodologia do professor pode influenciar bastante na 

aprendizagem dos alunos. 

Quanto às intervenções, pode-se perceber que não eram tratadas como prioridade pelo 

professor, pois, segundo ele, a escola tem um calendário bastante complexo e com inúmeras 
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atividades e nem sempre era possível programar essas intervenções, por isso aconteceu uma 

vez durante a observação. 

 

2. Metodologia 

 
Ao chegar à sala de aula, o bolsista perguntava ao professor qual seria o assunto da 

aula e geralmente durante as observações, ficava sentado ao fundo da sala em meio aos alunos 

da turma assistindo, atentamente, às aulas do professor. 

No decorrer das observações, os alunos foram aprimorando a relação de confiança e 

amizade com o bolsista, o que facilitou as observações em sala de aula. Em algumas vezes, com 

o consentimento do professor, o bolsista ajudava os alunos nas resoluções de exercícios, o 

que, de certo modo, favorecia em uma aprendizagem mais sólida e significativa obtendo, 

proporcionando uma melhor atenção dos alunos, pois sempre havia muitas conversas 

paralelas, o que desviava o foco no conteúdo trabalhado em sala de aula. 

Os alunos se expressavam e até falavam abertamente que não gostavam das aulas 

desse professor, afirmando que o mesmo não tinha uma metodologia tão boa quanto a dos 

outros professores, ou que suas aulas eram muito chatas.  Isso é compreensível, pois, para 

professores com tanto tempo de sala de aula ou que não procuram uma formação continuada, 

por não terem tempo ou mesmo vontade, fica difícil mudar a maneira de dar aula ou adquirir 

uma metodologia mais condizente com a atual situação docente, solicitada nos dias atuais, que 

é a de um professor formador de opiniões, um professor facilitador, que procura ajudar a cada 

um para que consigam avançar no processo de aprender. 

A intervenção ocorreu em um momento em que o professor precisava descansar por 

alguns minutos e, portanto, pediu para que o bolsista resolvesse algumas questões de exemplo 

para os alunos. As regências não ocuparam toda uma aula, mas, foi uma experiência 

significativa, mesmo que breve. A mesma foi de grande importância, já que, através dela pode-

se ver que não e muito fácil ter o domínio de uma sala de aula e, principalmente, que a prática 

do professor não se pauta somente nos conhecimentos que se adquire nas instituições 

formadoras, ela também engloba as experiências que ele apreende no cotidiano. 
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3. Análise e discussão dos resultados 

 

 Diante da oportunidade proporcionada pelo PIBID, através de projetos, observações e 

encontros como o ciclo de reflexões, que além de ser uma maneira de aprimorar o 

conhecimento sobre certos assuntos relacionados com problemáticas que englobam a 

profissão de professor e também tendem a melhorar a oralidade e diminuir a timidez, 

adquire-se, também, certas experiências, práticas e uma melhor formação acadêmica, pois  

prepara os bolsistas com conhecimentos teóricos de maneira significativa para a profissão 

que os aguarda. 

O trabalho realizado ao longo desse primeiro semestre é de grande importância para 

uma formação docente plena.  Nessas observações e intervenções pode-se, mesmo que por 

pouco tempo, vivenciar a rotina de uma sala de aula, além de ter a oportunidade de avaliar-se 

e, consequentemente, criar a própria identidade como futuro professor. 

Ao decorrer do tempo, as aulas na escola tornaram-se, praticamente, uma rotina 

semanal onde se constrói um laço de amizade com os alunos, o que fortifica a visão de que o 

professor não é meramente um transmissor de conhecimento. 

 

4. Considerações Finais 

Ao fim do semestre e com a produção desse texto pode-se obter valiosos ensinamentos 

acerca do que é ser um professor e de como lidar com os desafios dessa profissão. O professor 

ao qual o bolsista acompanhava, leciona já há muito tempo e por vezes percebe-se o quanto é 

desgastante e desafiador o seu trabalho, mesmo tendo uma longa experiência. 

 Cada turma, assim como cada aluno, é diferente, assim, saber lidar com essa diferença 

não é algo fácil e sim algo que necessita de aprimoramento constante. 

As observações contribuem bastante para o desenvolvimento desse requisito que é de 

essencial importância para alunos de cursos de licenciatura que almejam um dia também 

estar à frente de uma sala de aula 
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Resumo: A utilização de novas metodologias no ensino da matemática tem sido um dos desafios 
enfrentados pelos professores nos dias atuais. Neste sentido a Modelagem Matemática vem se 
constituindo em uma estratégia que tem apresentado resultados positivos quando utilizada em sala de 
aula. O estudo trata-se de um relato de experiência vivenciado no município de Cariré-Ceará, em 
setembro de 2013, cujo objetivo é apresentar o produto da Oficina de Planejamento realizada com os 
professores de matemática para a elaboração de atividades de modelagem matemática para o 
desenvolvimento das ações do Programa Saúde na Escola (PSE). Dentre as atividades elaboradas tem-
se: pesquisa sobre os hábitos alimentares dos alunos com apresentação dos dados em gráficos e 
tabelas, estudo do IMC e da variação em função do aumento de peso e o cálculo da projeção da 
obesidade. A realização da Oficina de Planejamento possibilitou aos professores perceberem que a 
matemática também pode ser utilizada como ferramenta de promoção e prevenção à saúde.  
Palavras-chave: Modelagem matemática; Ensino de matemática; Programa Saúde na Escola.  
 
1. Introdução 

 

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política de saúde e educação voltada às 

crianças, adolescentes, jovens e adultos com o objetivo de promover o desenvolvimento 

biopsicossocial desse público, aproveitando o espaço privilegiado da escola para práticas de 

promoção e prevenção à saúde (BRASIL, 2009).  

Desde 2010, o município de Cariré-Ceará vem desenvolvendo ações de saúde nas 

escolas públicas municipais e estaduais envolvendo sempre a participação de alunos, 

professores e profissionais das equipes de saúde. No entanto, conhecendo a realidade local, 

percebe-se que ainda existe a falta de interdisciplinaridade nas escolas, de maneira que as 

ações voltadas à promoção da segurança alimentar e alimentação saudável são tratadas 

apenas pelos profissionais da saúde e pelos professores de ciências que realizam atividades 

educativas de forma transversal.  

Considerando a necessidade de realizar uma prática de ensino como requisito para 

avaliação de uma das Unidades de Aprendizagem do Curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, fui motivado a desenvolver uma Oficina de 

Planejamento para elaboração de atividades interdisciplinares, envolvendo os professores de 

matemática da rede pública neste processo de ensino-aprendizagem, já que é perceptível a 
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abstenção destes profissionais no desenvolvimento das ações do PSE, principalmente, aquelas 

voltadas para a promoção da segurança alimentar e alimentação saudável.  

Sabe-se também que a utilização da modelagem matemática como metodologia de 

ensino é um recurso que leva o aluno a compreender melhor a teoria matemática, através de 

situações-problema do cotidiano, desenvolvendo o seu interesse pelo assunto. 

Assim, procurando criar um elo entre o ensino da matemática com as ações de 

promoção e prevenção à saúde, propõe-se verificar estratégias de ensino com os professores 

de matemática, tendo como fonte de dados os resultados da avaliação antropométrica 

realizada durante a Semana Saúde na Escola.  

 

2. Etapas metodológicas 

Para realização das ações desenvolvidas neste estudo, primeiramente, buscou-se 

investigar as principais dificuldades e facilidades vivenciadas pelos professores de 

matemática das escolas do município de Cariré-Ceará quanto ao desenvolvimento das ações 

do Programa Saúde na Escola. Para isto, utilizou-se um questionário com perguntas abertas, 

sendo aplicado a 12 professores do ensino fundamental. 

Conhecendo a vivência dos professores de matemática, iniciamos a etapa seguinte que 

foi a coleta de dados dos resultados da avaliação antropométrica dos educandos realizada 

durante a Semana Saúde na Escola, ocorrida em março de 2013. Nossa fonte de pesquisa foi o 

banco de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional da Secretaria da Saúde de 

Cariré-CE.  

O próximo passo foi a realização da Oficina de Planejamento com os professores para 

elaboração de atividades de modelagem matemática a partir dos dados obtidos com a 

avaliação antropométrica. O objetivo da oficina foi de aproximar os professores de 

matemática das ações do Programa Saúde na Escola e trabalhar a modelagem como proposta 

de ensino em sala de aula.  

Nesta etapa foram elaboradas as situações-problema pelos professores, buscando 

estudar o tema a partir dos dados selecionados. Foram problematizadas as informações, 

analisando as possibilidades quanto aos conteúdos de Matemática que poderiam auxiliar na 

resolução. 
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3. Atividades de modelagem matemática 

 

Como produto da oficina obteve-se quatro atividades de modelagem matemática que 

foram propostas em forma de situação-problema elaboradas a partir dos dados apresentados 

pela avaliação antropométrica e que, posteriormente, serão aplicadas em sala-de-aula como 

estratégia de ensino para promoção e prevenção à saúde.  

 

ATIVIDADE 1 – Pesquisa sobre os hábitos alimentares dos alunos e apresentação dos dados em 

gráficos e tabelas. 

Situação-problema: Como é a alimentação dos alunos de nossa turma, escola e município?  

 

A proposta da atividade é realizar uma pesquisa sobre os hábitos alimentares dos 

alunos da turma, da escola e do município. A partir dos dados pesquisados, serão construídos 

painéis demonstrando os resultados obtidos. Com esta atividade o professor poderá explorar 

os conceitos de estatística e porcentagem, bem como a construção de gráficos e tabelas. 

 

ATIVIDADE 2 – Estudo do IMC dos alunos. 

Situação-problema: Qual é o IMC de cada aluno da turma? E qual a situação nutricional destes 

alunos?  

 

Durante esta atividade os alunos poderão identificar o perfil da situação nutricional da 

turma, calculando o IMC a partir da equação abaixo, onde P é o peso em quilogramas e A é a 

altura em metros: 

 

 

O professor poderá explorar a mudança da incógnita e, assim, estimular os alunos a 

calcular o “peso ideal” utilizando a equação: 

 

 

Com esta atividade também poderá ser trabalhado os conceitos de estatística e a 

construção de gráficos e tabelas.  

 

ATIVIDADE 3 – O estudo da variação do IMC em função do aumento de peso. 
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Situação-problema: Um aluno pesa 43 kg no ano de 2011 e tem 1,40m de altura, sendo, portanto 

o seu IMC 22 kg/m2? Se esse aluno aumentar 3 kg de seu peso por ano e considerando a mesma 

altura, em quantos anos ele atingirá a obesidade? 

 

Nesta atividade o professor poderá retomar o conceito de proporção e o estudo de 

funções. Poderá sugerir a construção de gráficos e tabelas representando a situação- 

problema. E, ainda, trabalhar o cálculo com porcentagem. Além disso, nessa atividade, os 

alunos poderão realizar estudos individuais, calculando quando atingiriam a obesidade e a 

obesidade mórbida caso esse aumento de peso acontecesse com eles, sendo construído e 

analisado o gráfico representativo da situação. Então vejamos o Quadro 1 abaixo: 

 

Quadro 1 – Estudo da Variação do IMC em função do aumento de peso. 

Ano Peso (kg) Altura (m) IMC ( kg/m2) Situação Nutricional 

2011 43 1,40 22 Peso Normal 

2012 46 1,40 24 Peso Normal 

2013 49 1,40 25 Peso Normal 

2014 52 1,40 27 Sobrepeso 

2015 55 1,40 28 Sobrepeso 

2016 58 1,40 30 Sobrepeso 

2017 61 1,40 31 Obesidade 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor para resolução da situação-problema proposta na atividade de modelagem 
matemática. 

 

Poderá ser definida a seguinte função linear a partir da situação-problema acima, onde 

 corresponde ao IMC e p é o peso. Portanto, teríamos:  

 

ATIVIDADE 4 – A projeção da obesidade no município de Cariré nos próximos 

anos. 

Situação-problema: Em 2010, o total de alunos obesos na faixa etária de 10 a 19 anos era de 30 

alunos com um crescimento de 3% ao ano. Se essa taxa de obesidade anual permanecer até 

2017, quantos adolescentes obesos teremos em Cariré no referido ano? 

 

Essa atividade está mais direcionada a alunos do ensino médio e proporciona a 

introdução dos conhecimentos sobre função exponencial.  Também possibilita a construção 

de tabelas e gráficos representativos da situação. As atividades realizadas para a resolução 
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dessa situação oportunizam, ainda, a retomada de cálculo de porcentagens podendo fazer o 

uso de calculadoras. 

O professor poderá trabalhar, ainda, o conceito de taxa de crescimento. Segundo 

Flemming et al (2008) com este tipo de modelagem pode-se introduzir diferentes conceitos 

matemáticos: resolução de equações exponenciais e logarítmicas, e sistemas de logaritmos 

decimais e neperianos. Vejamos o Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Cálculo do número de adolescentes obesos em Cariré-Ceará no período de 2010 a 
2017. 

Ano Adolescentes obesos estimados em Cariré 

2010 30 

2011 30 + 30 . 0,03 = 30,9 

2012 30,9 + 30,9 . 0,03 = 31,8 

2013 31,8 + 31,8 . 0,03 = 32,7 

2014 32,7 + 32,7 . 0,03 = 33,6 

2015 33,6 + 33,6 . 0,03 = 34,6 

2016 34,6 + 34,6 . 0,03 = 35,6 

2017 35,6 + 35,6 . 0,03 = 36,8 
Fonte: Quadro elaborado pelo autor para resolução da situação-problema proposta na atividade de modelagem 
matemática. 

 

Sendo p o número de adolescentes obesos em Cariré, n o período e t a taxa, outra forma 

de representar os cálculos feitos na tabela acima é através da fórmula: 

 

 

 

 

 

4. Considerações Finais 

A oportunidade de trabalhar, neste estudo, com os professores de matemática do 

município de Cariré-Ceará, possibilitou entender melhor a sua vivência e identificar as suas 

reais necessidades no que diz respeito ao Programa Saúde na Escola (PSE). 

Pude perceber que o ensino da matemática, em algumas escolas municipais, está 

centrado no método tradicional de transmissão de conteúdos e que a integração com outras 

disciplinas acontece de forma transversal. Sendo assim, os professores por não serem 

motivados a trabalhar com modelagem matemática, tornam-se estáticos dentro deste 
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processo de ensino aprendizagem, sendo incapazes de perceber que a matemática também 

pode ser utilizada como ferramenta de promoção e prevenção à saúde.  

No que se refere à oficina de planejamento com os professores de matemática, acredito 

que o retorno que obtive com os resultados encontrados será de grande importância para o 

alcance dos objetivos propostos no Programa Saúde na Escola e que as atividades elaboradas 

irão facilitar a aprendizagem dos alunos, pois está condizente com a realidade dos mesmos. 

Portanto, ao propor a resolução das atividades elaboradas na oficina, os professores 

poderão expor para a turma a situação nutricional dos educandos através de gráficos, tabelas, 

equações, funções, proporções e porcentagem, apresentando uma matemática crítica e capaz 

de fazer o aluno refletir sobre a necessidade de uma alimentação saudável. 
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Resumo: Neste trabalho definimos a palavra aritmética, e falaremos sobre a história da aritmética. 
Também vamos falar um pouco sobre alguns matemáticos que muito contribuíram para o 
desenvolvimento dessa ciência. Um fato que ocorreu há muitos séculos atrás, foi à necessidade que 
homem sentiu de contar objetos. A partir daí a humanidade conheceu uma ferramenta muito 
importante, que sem dúvidas iria revolucionar o mundo futuro “os números”. Mais tarde o mundo 
conheceu dois grandes matemáticos Euclides e Pitágoras que estudaram profundamente os números, 
descobrindo suas infinitas utilidades, desde teoremas, axiomas e até o misticismo que os envolvia.  
Palavras-chave: Aritmética; matemáticos; números. 
 
1. Introdução 

Esse presente artigo traz de forma bem compreensiva um pouco da história da 

aritmética. Fazendo relato das histórias bem antigas conhecidas pelos homens. Aritmética que 

é o ramo mais antigo da matemática, e está presente desde o tempo do homem das cavernas. 

Também é feita uma breve definição de números. Por último é feita uma abordagem sobre 

dois grandes matemáticos da antiguidade e, suas contribuições na aritmética, pois cada um 

deles desenvolveu grandes trabalhos na área fortalecendo e alicerçando as bases da ciência 

dos números. Nesse trabalho buscamos mostrar como se desenvolveu, a aritmética e quais as 

necessidades que levaram os homens a desenvolver essa ciência, o que cultivou durante todo 

esse tempo o interesse por essa área. 

 

2. Um pouco da história 

 

 Há aproximadamente (35000 a.C), os homens caçavam animais porque precisavam de 

suas peles para se agasalhar e da sua carne para se alimentar, com o passar do tempo algumas 

sociedades se tornaram um pouco mais complexas e passaram a criá-los, assim nascia o 

pastoreio de ovelhas. Onde os antigos pastores soltavam suas ovelhas no pastor. No final da 

tarde para contá-las eles faziam o seguinte: a cada ovelha do seu rebanho ele associava uma 

pedra e a guardava num saco. Quando ia recolher o rebanho, retirava uma pedra do saco para 
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cada ovelha que encontrava. Assim, a cada pedrinha guardada deveria corresponder uma 

ovelha. No final da contagem, se houvesse sobrado pedra no saco, era por que alguma ovelha 

tinha se perdido.   

A correspondência um-para-um foi um passo muito importante, dado 
pelo homem, em direção ao posterior desenvolvimento do conceito de 
número, que identificaria a quantidade de elementos de um conjunto. ( 
CENTURIÓN, 2006, p. 14) 
 

Outra maneira muito utilizada pelos antigos pastores para conferir se seu rebanho 

estava completo, eram as marcas feitas num pedaço de madeira ou em um pedaço de osso 

sempre utilizando o processo de associação. 

 

2.1 Como surgiram os números? 

 

Pode-se dizer que a idéia de número surgiu de uma necessidade do homem: a 

necessidade de contar objetos. O conceito de número e o processo de contar se 

desenvolveram-se antes dos primeiros registros históricos, (há evidências arqueológicas de 

que o homem, já há uns cinquenta mil anos, era capaz de contar). O mundo é formado por 

padrões e sequencias, o dia vira noite, paisagens estão em constante modificação, porem os 

homens primitivos não precisavam de contar, pois o que necessitavam para a sua 

sobrevivência era tirado da natureza e ao acabar simplesmente mudavam de lugar. Essa 

necessidade só foi vista quando o homem passou a se fixa em um só lugar. O homem começou 

a domesticar animais, fazer plantações e casas, nas plantações passou a ser exigidos o 

conhecimento do tempo das estações do ano e as fases lunares.  

A espécie humana, mesmo nas épocas mais primitivas, tinha algum 
senso numérico, pelo menos ao ponto de reconhecer mais e menos 
quando se acrescentavam ou retiravam alguns objetos de uma coleção 
pequena, pois há estudo que mostram que alguns animais são dotados 
desse senso. (EVES, 2004, p. 25) 
 

A aritmética está nascendo com Pitágoras por volta de aproximadamente (550 a.C), a 

palavra aritmética vem do grego (artmos), que significa números, é por isso que os gregos 

chamavam a aritmética de ciência dos números. Aritmética é a área da Matemática que 

trabalha apenas com números e operações possíveis entre eles. 
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2.2 Pitágoras e os Pitagóricos 

 

A história dos 300 primeiros anos da matemática grega foi obscurecida pela a grandeza 

dos Elementos de Euclides, (300 a.C). As primeiras informações a respeito da matemática 

grega é o chamado Sumário Eudemiano de Procolo. Um matemático ilustre a ser mencionado 

no Sumário Eudemiano é Pitágoras, um homem misterioso, onde estudar Pitágoras é um 

verdadeiro paradigma. Pouco se sabe sobre ele sobre algum grau de certeza. Pitágoras nasceu 

por volta de 572 a.C. Na ilha egéia de samos. É possível que Pitágoras tenha sido discípulo de 

Tales. Ele fundou a famosa escola Pitágórica, que além de ser um centro de estudo de filosofia, 

matemática e ciências naturais, era também uma irmandade estreitamente unida por ritos 

secretos.  

Os que eram aceitos na escola de Pitágoras deveriam doar todos os seus 
bens a um fundo comum, e tudo aquilo que eles aprendiam ou 
descobriam deveria ser mantido em segredo entre eles. (EVES, 2004, p. 
98) 
 

Pitágoras e seus seguidores tinham como rainha os números, durante séculos eles 

realizaram varias descobertas importantes, mas não se sabe ao certo se todas essas 

descobertas podem ser atribuídas a Pitágoras, pois todas as descobertas feitas pelos 

Pitágoricos eram postas em nome de seu fundador. Para os Pitágoricos a harmonia do 

Universo, as leis da natureza, o movimento de todos os planetas, a vida humana, a luz o som, 

tudo isso podia ser explicado através dos números. O misticismo numérico é muito ligado a 

Pitágoras, mais é importante saber que ele é bem anterior a Pitágoras.   

 

2.3. A aritmética pitagórica 

 

Os gregos faziam distinção entre aritmética e logística, para eles a aritmética era 

dividida em duas partes. A logística era as técnicas em que os cálculos eram feitos e estas 

técnicas mudavam de geração para geração. A logística era a parte responsável pelos cálculos.  

A aritmética estuda as propriedades dos números e a abstração e o misticismo deles. 

Aritmética tenha seu significado original na Europa Continental, ao passo que na Inglaterra e 

nos Estados Unidos o significado popular de aritmética corresponde à logística grega. Nesses 

dois países usa-se a expressão teoria dos números para designar a parte abstrata do estudo 

dos números. Adimite-se hoje que os primeiros passos para o desenvolvimento da teoria dos 

números foram dados por Pitágoras. É por isso que Pitágoras recebe o titulo de pai da 
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aritmética. “Os gregos antigos faziam distinção entre o estudo das relações abstratas 

envolvendo os números e a arte prática de calcular com os números. Esta era conhecida como 

logística e a outra como aritmética”. (EVES, 2004, p. 98) 

 
Pitágoras e seus discípulos acreditavam que cada fato aritmético tinha um 

correspondente geométrico. Assim se os pontos são indicados por números, então esses 

podem ter formas geométricas. A partir dessa descoberta eles criaram números triangulares, 

números quadráticos, números pentagonais, números e relações numéricas entre eles, e foi 

associando qualidades aos números que eles criaram os números perfeitos, os deficientes, e 

os números amigos. Esses números e essas relações foram chamados de Aritmética Pitagórica. 

Vamos citar algumas qualidades que os Pitágoricos deram aos números: 

1→ era o geradora de todos os números. Era também chamado de número da razão. 

2→ era o primeiro número feminino e o número da opinião. 

3→ era o primeiro número masculino e o número da harmonia.. 

6→ era o número da criação. 

10→ era o número do cosmo. 

 

2.4. A aritmética de Euclides 

 

Euclides de Alexandria viveu aproximadamente por volta do século III, a. C. muito 

pouco se sabe sobre sua vida, muita das coisas faladas ao seu respeito são duvidosas, mesmo 

quando se fala sobre sua grande obra, “os elementos”, ou seja, muito das coisas ali presentes 

pode ser de autoria de outros matemáticos.  Sabemos apenas que ele estudou na academia de 

Platão, segundo o que parece foi ele o criador da famosa e duradoura escola de Matemática da 

biblioteca de Alexandria. Euclides publicou um famoso livro “os elementos”, em seu famoso 

livro “os elementos”, formado de treze capítulos, ele utiliza três desses capítulos (VII,VIII e IV), 

para abordar a aritmética, onde Euclides lança os fundamentos da teoria dos números.  

 

Os Elementos de Euclides foi um grande marco, uma grandiosa obra que na época 
superou todos os trabalhos publicados, ganhou o mais alto respeito dos sucessores de 
Euclides até os tempos modernos, nenhum trabalho, exceto a Bíblia, foi tão 
largamente usado ou estudado e, provavelmente, nenhum exerceu influência maior no 
pensamento científico. (EVES, 2004, P.166) 

 
 O livro VII, presente na obra prima de Euclides, trata sobre o algoritmo de Euclides 

para a obtenção do máximo divisor comum de dois ou mais números inteiros e o usa também 
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para verificar se dois inteiros são primos entre si, ainda também se encontra nele muitas 

propriedades numéricas, onde ele já utilizava muito as abstrações matemáticas. O livro VIII 

trata sobre as proporções contínuas e as progressões geométricas relacionadas. Por ultimo o 

livro IX, traz muitos teoremas importantes como, por exemplo, um grande marco para 

aritmética que é o teorema fundamental da aritmética lá se encontra a prova desse teorema.  

Também encontramos nesse livro a maravilhosa demonstração de Euclides para a infinidade 

dos números primos. 

 

3. Metodologia 

 

Esse trabalho foi produzido através de pesquisas sobre peritos no assunto e 

experiências que tive em encontros realizados na E.E. M Sinhá Sabóia, com bolsistas do PIDID 

2011, no período de dois meses. Era realizado um encontro semanal, totalizando um total de 

dezesseis horas, com o acompanhamento da supervisora e a coordenadora de área do projeto. 

Esse trabalho foi repassado em forma de projeto para os alunos do 2° ano do ensino médio da 

escola Sinhá Sabóia, que abrangeu um total de trinta alunos. A estes foram oferecidas aulas 

práticas e teóricas. Onde utilizamos a história da aritmética e o processo histórico que levou 

para a construção de vários conceitos aritméticos, além de uma proposta de ensino em cima 

do eixo interdisciplinar, tentando assim despertar curiosidade e interesse dos alunos pela a 

matemática. 

 

4. Resultados 

 

Para avaliar os alunos foi realizada uma avaliação oral e escrita onde os resultados 

foram bastante significativos, onde a maioria desses alunos conseguiram reaprender 

conteúdos esquecidos e aperfeiçoar suas habilidades, pode-se observar de perto o interesse 

dos alunos por cada aula, um entusiasmo diferente diante da proposta de ensino diferenciada. 

Percebeu-se também o desenvolvimento dos bolsistas ao longo da aplicação do projeto, pois a 

cada aula ministrada por estes via-se um maior desprendimento e habilidade no ato de 

ensinar. 
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5. Conclusão 

 

 Portanto, podemos perceber que as origens da aritmética estão bastante relacionadas 

com os nossos ancestrais, que introduziram ao mundo a ciência dos números está claro que a 

aritmética faz parte da cultura dos povos desde os tempos antigos, tendo sido desenvolvida 

para atender ás necessidades de comunicação e quantificação, ou seja, uma necessidade de 

contar. Por fim desejamos passa ao leitor de maneira rápida e bem informal uma visão 

diferente da aritmética, não apenas vista como algo que a terroriza as pessoas, mais sim uma 

ciência muito importante que transformou e revolucionou a humanidade.  
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Resumo: Este trabalho apresenta uma pesquisa realizada por uma estudante bolsista do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID – do curso de Licenciatura em Matemática da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. Essa pesquisa foi feita sobre o ensino na Austrália, em 
especial o ensino de matemática, para entender melhor como funciona a educação no país. Em geral, o 
ensino na Austrália segue o modelo de três camadas que incluem o ensino primário, ensino secundário 
e ensino superior. A estrutura de conteúdo do currículo australiano de matemática está organizada em 
torno da interação de três vertentes de conteúdo e quatro cordões de proficiência, onde cada ano 
letivo do ensino tem sua meta de aprendizagem. O ensino de matemática no país busca tornar os 
estudantes em cidadãos ativos, fazer uso do raciocínio matemático para se capacitar e realizar 
problemas, seja em seu ambiente escolar ou em seu cotidiano. 
Palavras-chave: Matemática; Educação; Austrália. 

 
 

1. Introdução 

 

            A educação na Austrália é de essencial responsabilidade dos seus estados e territórios, 

podendo cada estado escolher a sua própria estrutura para o sistema educativo, incluindo 

disciplinas, programas e avaliações. O governo estadual financia e regula as escolas públicas e 

privadas e o governo federal financia as universidades, onde já apoiou a criação de 38 

universidades. A Austrália é membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE. No Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA, a Austrália 

pontua entre os cinco maiores países desenvolvidos entre trinta principais países membros 

da OCDE e entre esses trinta países desenvolvidos a Austrália tem a maior taxa de graduação 

superior, cerca de 58% dos australianos com idade entre 25 e 64 anos tem qualificação 

profissional ou superior, sendo a taxa de graduação superior de 49% e qualificação 

profissional de 9%.  

            O ano letivo no país inicia no fim de janeiro e termina em dezembro, geralmente tem 

férias três vezes ao ano, abril, julho e setembro, mas difere muito de estado para estado e de 

mailto:joelma-alveslp@hotmail.com
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escolas públicas para privadas. As aulas são de segunda a sexta, começando às 8 horas e 45 

minutos e terminando às 15 horas, com intervalos para almoço e lanches, as escolas oferecem 

atividades extracurriculares como esportes, dança e outros, porém essas atividades são 

realizadas depois do horário das aulas e nas manhãs de sábado.  

            A aprendizagem matemática cria oportunidades para enriquecer a vida de todos os 

australianos e tem seu próprio valor e beleza. Seu ensino se concentra em desenvolver cada 

vez mais a compreensão matemática, fluência, raciocínio lógico, pensamento, análise, 

resolução de problemas e habilidades. Permitindo que os alunos adquiram conhecimentos e 

estratégias necessárias para ter um bom desenvolvimento, seja na vida escolar, profissional 

ou pessoal. 

 

2. Sistema Básico de Educação na Austrália 

       

            O sistema de educação na Austrália é dividido em três etapas que inclui o ensino 

primário, secundário e superior, o sistema básico de ensino é de 12 anos (ANO 1 ao ANO 12), 

sendo 10 anos obrigatórios (ANO 1 ao ANO 10), em todo o país as séries ou classes são 

chamadas de ANOS. Antes de iniciar o ensino primário, as crianças entram no pré-primário 

para ter um ano de preparação e depois se estende por mais 12 anos. 

            As crianças do pré-primário geralmente tem a idade de até 5 anos, e para elas tem 

alguns tipos de educação, isso fora da escola, basicamente os mais conhecidos são  Child Care 

(Cuidados de Crianças) em centros licenciados e Family Day Care (Cuidados dia da Família) 

que são famílias em residências cadastradas para tomar conta de crianças. O ensino primário 

ou High School (colégio) é baseado na idade e capacidade dos alunos, deixando em cada sala 

alunos de mesma idade, alunos fracos em turmas fracas e alunos fortes em turmas fortes, 

assim dificilmente um aluno irá repetir o ano. A maioria dos alunos entram na escola primária 

com aproximadamente 5/6 anos de idade no ANO 1 e  estuda até o ANO 7 por volta de 11/12 

anos de idade. No ensino secundário ou High School (colégio) também segue o mesmo método 

do ensino primário, baseia-se na idade e capacidade dos alunos. Os alunos entram no ANO 8 

com mais ou menos 12/13 anos de idade e estudam até o ANO 12 com aproximadamente 

16/17 anos de idade, sendo que os ANOS 11 e 12 são opcionais e destinados aos alunos que 

pretendem cursar o ensino superior, onde qualificam seus conhecimentos especificando seus 

estudos para o curso desejado. Nesses dois últimos anos do ensino secundário os alunos são 

avaliados por trabalhos e testes tendo que atingir uma média total dos resultados, a média 
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desses resultados será uma base para o chamado OP (uma nota que varia da 1 a 15). Quanto 

menor for o OP, mais chances o aluno terá para entrar numa universidade. Por exemplo, para 

estudar Administração o OP em determinado ano pode ser 12, isso quer dizer que quem 

atingir 12 ou menos entra, 1 é o OP de gênio. 

 

3. Currículo Australiano de Matemática 

 

            O currículo australiano de matemática fornece aos estudantes ricos conhecimentos 

matemáticos, garantindo estudo em profundidade de habilidades, críticas, conceitos, uma 

bagagem de conhecimentos que proporciona aos alunos oportunidades de desenvolvimento e 

sucesso tanto na vida escolar quanto na vida profissional e pessoal.  

            A estrutura de conteúdo do currículo australiano de matemática está organizada em 

torno da interação de três vertentes de conteúdo e quatro cordões de proficiência. As três 

vertentes de conteúdo descrevem o que deve ser ensinado e aprendido. Os quatro cordões de 

proficiência descrevem como o conteúdo deve ser explorado ou desenvolvido, ou seja, o 

pensar e o fazer da matemática.  

 

3.1. As Três Vertentes de Conteúdo 

 

3.1.1. Número e Álgebra 

 

            Neste conteúdo os alunos devem entender que número e álgebra estão interligados, 

onde um enriqueci o estudo do outro. O professor aplica o sentido de número para os alunos e 

deve estimular a capacidade deles de pensar e criar estratégias para contar e representar 

números, fazendo a exploração das propriedades numéricas e buscar compreender as 

conexões de operações. Os alunos passam a entender os conceitos de variável e função. 

Estudam equações e inequações. Apoiam-se no estudo de álgebra para conduzir investigações, 

resolver problemas e desenvolver seu raciocínio. 

 

3.1.2. Medição e Geometria  

 

            Neste conteúdo os alunos desenvolvem um entendimento de tamanho, forma, posição, 

movimento relativo de figuras bidimensionais no plano e objetos tridimensionais no espaço. 
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Eles investigam propriedades e aplicam sua compreensão para definir, comparar e construir 

figuras e objetos, passam a desenvolver argumentos geométricos. Com esse estudo eles são 

capazes de calcular medidas derivadas, tais como velocidade, área e densidade. 

 

3.1.3. Estatística e Probabilidade 

 

            Neste conteúdo os alunos tem a oportunidade de investigar e fazer coletas de dados, 

tendo que resumir e interpretar esses dados, para avaliar e atribuir probabilidades utilizando 

abordagens teóricas e experimentais. Aqui eles desenvolvem suas competências de 

construção, de avaliar criticamente as informações estatísticas e desenvolver intuições sobre 

dados. 

 

3.2. Os Quatro Cordões de Proficiência 

 

3.2.1. Entendimento 

 

            Os alunos constroem um conhecimento robusto de conceitos matemáticos, fazem 

ligações entre os conceitos relacionados, identificam semelhanças e diferenças entre os 

aspectos do conteúdo e depois aplicam ao familiar para desenvolver novas ideias. Eles 

desenvolvem uma compreensão da relação entre o porquê e o como da matemática. 

 

3.2.2. Fluência 

 

            Os alunos vão desenvolvendo suas próprias habilidades, usando procedimentos 

adequados com precisão e eficiência, recordando conceitos matemáticos. Eles são fluentes 

quando calculam respostas, reconhecem formas de responder, escolhem métodos adequados 

e aproximações, relembram definições, quando podem manipular expressões e equações para 

encontrar soluções. 

 

3.2.3. Resolução de Problemas 

 

            Os alunos desenvolvem a capacidade de fazer escolhas, interpretar, formular, investigar 

situações-problemas e comunicar soluções de forma eficaz. Eles resolvem problemas usando a 
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matemática para representar situações desconhecidas ou significativas, aplicando estratégias 

e fazendo verificação de respostas razoáveis. 

 

3.2.4. Raciocínio 

 

            Os alunos desenvolvem o pensamento lógico e ações, e usam seu raciocínio 

matematicamente ao analisar, provar, avaliar, explicar, inferir, justificar e generalizar. 

 

4. Aprendizagem de Matemática na Austrália 

 

            Cada ano letivo do ensino australiano tem sua meta de aprendizagem, ou seja, o que os 

alunos devem estudar e aprender em cada ano. No ensino pré-primário e nos ANOS 11 e 12 os 

alunos não tem conteúdo de matemática definido, pois no ensino pré-primário eles tem 

apenas uma preparação para a educação e nos ANOS 11 e 12 o ensino depende da 

especialização que os alunos escolherem. A seguir, são mostrados alguns dos principais 

conteúdos estudados desde o ANO 1 ao ANO 10.  

            ANO 1: Reconhecer, descrever e ordenar moedas australianas de acordo com o seu 

valor. Investigar e descrever padrões de número formado por saltar contagem e padrões com 

objetos; ANO 2: Sequências numéricas até 1000. Conhecer e identificar unidade, dezena e 

centena. As quatro operações (soma, subtração, multiplicação e divisão). Resolver problemas 

simples. Frações (reconhecer metades, quartos e oitavos); ANO 3: Estudar números pares e 

ímpares. Sequências numéricas até 10000. Conhecer e identificar unidade, dezena e centena. 

As quatro operações (desenvolver estratégias mentais). Frações (modelar e representar 1/2, 

1/4, 1/3, 1/5 e seus múltiplos); ANO 4: Conhecer a multiplicação e divisão até 10. Usar as 

propriedades de números pares e ímpares. Sequências numéricas até dezenas de milhares. 

Conhecer e identificar unidade, dezena e centena. Resolver problemas. Frações (equivalência). 

Reconhecer que o sistema pode ser ampliado para décimos e centésimos. Fazer ligações entre 

frações e notação decimal; ANO 5: Usar estimativa e arredondamento de números. 

Multiplicação de grandes números por um ou dois dígitos. Reconhecer que o sistema pode ser 

ampliado além de centésimos. Criar simples planos financeiros. Investigar as estratégias para 

resolver problemas envolvendo adição e subtração de frações com o mesmo denominador; 

ANO 6: Identificar e descrever as propriedades dos números primos. Números compostos. 

Figuras geométricas. Comparar frações com denominadores diferentes. Somar e subtrair 
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números decimais. Multiplicar decimais por números inteiros. Potência. Porcentagem; ANO 7: 

Raiz quadrada.  Multiplicar e dividir frações e decimais; ANO 8: Investigar o conceito de 

números irracionais, incluindo π . Resolver uma série de problemas envolvendo taxas e 

razões; ANO 9: Proporção. Gráficos. Equações. Números expressos em notação científica; ANO 

10: Definir números racionais e irracionais. Realizar operações. Logaritmos. 

 

5. Considerações Finais 

 

            Com a realização desse trabalho foi possível perceber que o ensino na Austrália é 

altamente desenvolvido e vem evoluindo cada vez mais, proporcionando aos alunos 

oportunidades de crescimento e realizações.  

            Pesquisas e avaliações feitas mostram a capacidade educacional que o país tem e 

oferece aos alunos, isso influi significativamente na economia do país, quanto mais são 

formados profissionais mais é gerado capital. 

            A Austrália pontua entre os cinco maiores países desenvolvidos membros da OCDE, 

significa dizer, que é um país bem desenvolvido economicamente, isso com certeza, se dá pela 

boa preparação e formação dos estudantes, é uma recompensa que o país recebe por investir 

na educação.             
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Resumo: Os cursos de Matemática tem na grade curricular o estudo do calculo diferencial e integral, 
mas muitas vezes o ensino e aprendizagem não são muito bem sucedidos e isso faz com que o aluno 
aprenda de um jeito muito mecânico alguns conceitos. Um desses conceitos é o de integral, que mais se 
aprende técnicas algébricas do que a própria essência do que seria calcular áreas, volumes e 
comprimentos. Esse trabalho mostra um jeito diferente de se mostrar as integrais por traz de cálculos 
algébricos. Veremos que utilizando um software matemático se torna um pouco mais claro o estudo de 
integrais, não só na abordagem teórica, mas também no auxilio de resolução de atividades.  
Palavras-chave: Integral; GeoGebra; Ensino; Aprendizagem. 

 

1. Introdução 

           Este trabalho aborda métodos de se trabalhar com o software GeoGebra, tanto como 

aluno como professor. Em alguns momentos que são abordados conteúdos do cálculo 

diferencial e integral, as ideias ficam um pouco nebulosas, este trabalho enfocará o estudo de 

um conteúdo que precisa da ajuda de um software matemático para um melhor 

entendimento, este priorizara o uso do GeoGebra para as atividades acadêmicas, tanto na 

ajuda aos professores, quanto no melhor entendimento dos alunos. Mostrando que novas 

tecnologias são indispensáveis para a prática docente, este trabalho mostrará ainda mais do 

que a prática docente, mostrará que também esse software é fundamental no entendimento 

dos acadêmicos na resolução de exercícios, tais como questões que praticamente é impossível 

à visualização do gráfico de funções, ou ainda no calculo de derivadas e integrais com maior 

grau de dificuldade. 

 

 

mailto:janilsonoliver@hotmail.com
mailto:allan.alves.dias@hotmail.com
mailto:fgomes41@yahoo.com.br
mailto:moesio_ipu@hotmail.com


V Semana da Matemática da UVA 2013 
 

 
97 

2. Deficiências supridas pelo GeoGebra 

            No ensino convencional, onde se usa somente pincel e quadro branco, a demonstração 

de uma das partes bastante interessantes do Calculo Diferencial e Integral, que seria Soma de 

Riemann, nela a compreensão por parte dos alunos e elaboração de exemplos e gráficos pelos 

professores se torna simples por um lado e difícil por outro, obtém-se facilidade em ambas as 

partes ao utilizar funções simples, pois o desenho do gráfico seria mais fácil e 

consequentemente a compreensão da matéria pelos alunos. Porem, ao utilizar funções de 

maior complexidade, que temos como exemplo os exponenciais, logarítmicas e 

trigonométricas a construção de gráficos se torna mais difícil, no entanto o entendimento dos 

alunos fica comprometido. 

           Esse problema se reduz muito ao adotar o uso de software matemático na pratica do 

ensino, dentre esses esta o GeoGebra software matemático que combina conceitos de 

geometria e álgebra em um só. De acordo com Andriceli Richit(2012, p. 3): 

 

Vivenciamos um momento no âmbito da Educação em que a utilização de diferentes 
tecnologias na abordagem de conceitos matemáticos tem possibilitado uma 
abordagem bastante diferenciada e qualitativa, no sentido de que as possibilidades 
advindas da utilização de software entre outros recursos ampliam a investigação 
matemática a qual envolve representações perpassam o campo algébrico e caminha 
para a dimensão gráfica e/ou geométrica. Assim, acreditamos que a utilização 
pedagógica de recursos tecnológicos, como Geogebra  por exemplo, favorecem a 
investigação matemática de conceitos de Calculo Diferencial e Integral. 
 

 
            Tendo em mãos essa ferramenta professores costumam montar slides para uma melhor 

compreensão dos alunos na abordagem de integrais. Fazendo isso a compreensão dos alunos 

melhora muito a respeito do que seria calcular uma Integral de Riemann, e como seria 

aproximar a área de um gráfico por meio de aproximação com retângulos. Mostrando com 

slides essa ideia fica um pouco mais clara, mas particular, pois ainda fica uma coisa mais 

mesmo mostrando vários exemplos ficaria uma coisa muito estática. Com o software alem de 

mostrar qualquer tipo de gráfico ainda tem a possibilidade de movimentação do gráfico e da 

alteração do número de retângulos para a aproximação, e tudo isso apenas em alguns cliques. 
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Figura 1:Interface do GeoGebra. 

 

            Perceba na figura 1 que a representação gráfica, onde é dada a Soma de Reimann, os 

retângulos que ocupam a área a ser calculada, são relativamente grandes se comparados aos 

da figura 2, isso nos dará um erro considerável, pois ficam áreas não ocupadas pelos 

retângulos a serem somados. Por ser uma função parcialmente fácil construir o gráfico e o 

número de retângulos ser pequeno se torna fácil para o professor para  mostrar esse 

processo. 

            Imaginemos uma situação semelhante onde se aplica a mesma função, porém com um 

número bem alto de retângulo onde a soma dos mesmos se aproxima da área exata a ser 

calculada, como mostra a figura 2. 

 

Figura 2: Interface do GeoGebra. 
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            Na figura 2 o número de retângulos é bem maior em relação à figura 1, nesta situação 

por mais simples que seja a função na hora de construir os inúmeros retângulos o professor 

teria certa dificuldade sem a utilização do software. O grau de dificuldade aumenta ao 

mudarmos para uma função trigonométrica ou exponencial como citadas anteriormente. 

            Porém, por mais útil que se mostre o uso desse software ainda existem professores que 

resistem ao tempo e que não adotam e ignoram que os usa, de forma a persistirem no ensino 

convencional, por conta disso prende o sistema de ensino as antigas metodologias de ensino. 

Cabendo apenas a esses profissionais a adoção desses métodos para termos um melhor 

rendimento e um ganho considerável de tempo, sendo de total responsabilidade deste 

profissional sua capacitação como é de fato fundamental para qualquer profissional da 

educação. 

 

3. Ensinando e aprendendo a integrar com o auxilio do GeoGebra 

 

            Na figura 1 foi utilizado uma ferramenta do GeoGebra para esboçar o calculo de uma 

integral de Riemann, como exemplo para mostrar de como fica bastante nítido e como 

funciona esse tipo de integral por aproximação com retângulos,mostrando que o quanto 

maior for o numero de retângulos maior será a aproximação da área abaixo da curva, dessa  

maneira o aluno fica com uma visão bem melhor dos conceitos sobre integrais. Além disso, o 

professor fica com uma abordagem bem mais confiável, pois fica mais seguro ao se expressar, 

pois não tem que ficar desenhando nada e com isso perde a preocupação com o espaçamento 

de pontos, gráficos e etc. Também o professor não vai ficar preso somente a um único 

exemplo, poderá mostrar até mesmo todos os gráficos, até mesmo os trigonométricos e os de 

grau maior do que 4, que são um pouco mais difícil de se encontrar raízes e por isso mais 

difícil de se fazer o gráfico com lápis e papel. 

            Para o aluno o GeoGebra servirá como uma espécie de gabarito, pois ao resolver 

integrais as vezes não se sabe qual é a resposta correta da questão. Assim o aluno utilizará o 

GeoGebra como uma ferramenta de apoio antes mesmo de começar a lecionar, mas esse 

software não pode ser usado somente como uma calculadora, por exemplo, quando vamos 

calcular uma integral no GeoGebra não podemos somente inserir os comandos “Integral[ 

<Função>, <Valor de x Inicial>, <Valor de x Final> ]”, temos primeiro que ver como se 
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comporta o gráfico da função para vermos se o gráfico fica ou não abaixo do eixo “x”,fazendo 

isso o aluno o aluno já tem entendido que calcular integrais requer um pouco de cuidado. 

 

4. Referencial teórico 

 

            É necessário compreender que a utilização de softwares de geometria dinâmica nos 

permite tornar efetiva a pesquisa sobre propriedades geométricas que dificilmente 

obteríamos os mesmos resultados sem esse recurso, utilizando apenas o quadro e o giz. 

Segundo Petla (2008):  

 

De maneira particular o software Geogebra é um software de geometria dinâmica que 
permite a abordagem de vários conteúdos matemáticos com a possibilidade de fazer o 
uso da linguagem algébrica, reunindo o conteúdo de geometria e álgebra, abordando 
assuntos simples e através de suas ferramentas a possibilidade de abordagens e 
conhecimentos mais complexos. 
 
 

            Indicaremos algumas vantagens dos softwares de geometria dinâmica, informando 

importantes aspectos que ajudam a desenvolver o processo de ensino e aprendizagem da 

geometria, além de valorizar o conhecimento matemático e a sua construção, através das 

ações de experimentar, interpretar, visualizar, induzir, conjecturar, abstrair, generalizar e 

demonstrar:                         

Precisão e variedade na construção de objetos geométricos; 

Exploração e descoberta; 

Visualização ou Representação mental de objetos geométricos; 

Prova; 

            No mundo atual, o computador pode ser um essencial aliado e não um obstáculo a mais. 

Por meio do manuseio dos softwares da geometria dinâmica, o professor pode instigar os 

alunos a explicarem o porquê de seus questionamentos, não deixando que as demonstrações 

fiquem esquecidas e desprezadas.  

 

5. Conclusões 

 

            Essa pesquisa vem mostrar que certos conteúdos tradicionalistas como o cálculo 

diferencial e integral pode sim ter um intervenção de recursos tecnológicos, não só no ensino, 

mas também no dia a dia do aluno como uma espécie de calculadora. Assim essas disciplinas 
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que envolvem o cálculo de integrais vão deixar de ser temidas pelo fato de agora se saber que 

está indo no caminho certo ao obter as respostas das atividades.  

 

6. Considerações finais 

 

            O desenvolvimento dessa pesquisa tem como base o fracasso de alguns alunos do curso 

de matemática no estudo de integrais, por não terem segurança na resolução de algumas 

questões envolvendo integrais. Assim esse trabalho vem para mostrar o software GeoGebra 

como auxilio para todos os alunos que estudem integrais. 
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Resumo: O presente trabalho foi fundamentado a partir do estudo do desenvolvimento educacional da 
criança com deficiência visual, com foco na criança com cegueira total, que necessita do Sistema Braille 
como meio de leitura e escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos especiais para sua 
aprendizagem. A sua aprendizagem em matemática se dá através de materiais manipuláveis que além 
de desenvolver o tato, desenvolve também a sua percepção espacial. Com base nesse estudo percebe-
se a grande importância do professor no desenvolvimento dessas crianças, pois é o mesmo que 
procura meios que possibilite a participação dessas crianças nas atividades em sala de aula e o 
envolvimento com os demais colegas, despertando nelas o sentimento de superação e proporcionando 
um aprendizado igualitário aos demais. Contribuindo não só para a inclusão dessas crianças no ensino 
regular, mas também na sua inclusão social, mostrando que as mesmas são capazes de exercer a sua 
cidadania.   
Palavras-chave: Criança cega. Ensino de matemática. Materiais manipuláveis. Sistema Braille. 

 
1. Introdução 

O presente artigo foi baseado no estudo do desenvolvimento educacional de crianças 

portadoras de deficiência visual, focalizando o desenvolvimento da criança que apresenta 

cegueira total. Sabendo que o termo deficiência visual abrange conceitos que incluem desde a 

cegueira total, onde não há percepção de luz, até a baixa visão, não se devem confundir as 

duas. Os PCNs (1998) diferenciam ambas da seguinte forma:  

• cegueira: (...) Sob o enfoque educacional, a cegueira representa a perda total ou o 
resíduo mínimo da visão que leva o indivíduo a necessitar do método braille como 
meio de leitura e escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos especiais 
para a sua educação;  
• visão reduzida: (...) Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que 
permite ao educando ler impressos a tinta, desde que se empreguem recursos 
didáticos e equipamentos especiais.  (BRASIL, 1998, p.26) 

A visão é o sentido que permite os seres vivos terem a capacidade de enxergar tudo a 

sua volta, de aprimorarem a percepção do mundo. Na falta dela entram em ação os sentidos 
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latentes, que precisam ser estimulados e valorizados no momento do aprendizado. CARLETTO 

(2007) contribui afirmando que: 

Tendo nascida privada do sentido da visão, mais do que as outras, a criança cega 
necessita de contato com tudo que a cerca, pois o aprendizado vem do social (família, 
escola, comunidade). Precisa ser estimulada em todos os momentos, isto é, o 
aprendizado deverá ser constante. (CARLETTO, 2007, p.5) 

 

Quando nos referimos a ensino de matemática para crianças cegas, uma alternativa 

muito explorada é a utilização de materiais manipuláveis, pois estimula o sentido de tato do 

deficiente visual, onde dessa forma a matemática se mostra como um momento de 

descobertas prazerosas. Para a adaptação desses recursos didáticos é necessário se ter o 

conhecimento do Sistema Braille, sistema criado para facilitar o aprendizado das pessoas 

cegas, que é muito importante no ensino de matemática e posteriormente no 

desenvolvimento da criança cega nessa disciplina. 

 

2. O desenvolvimento da criança cega no ensino de matemática 

Assim como para uma criança normal, tudo que acontece contribui para o 

desenvolvimento da sua autoconfiança e independência, o que não se diferencia de uma 

criança cega. Essa contribuição serve para que saibam que são capazes de desembaraçarem 

sozinhas fatos do cotidiano e desenvolverem continuamente as suas capacidades mentais e 

cognitivas. Mas para que isso aconteça necessita-se de estímulos e possibilidade de conhecer 

sensações novas, que de início devem ser saciadas na família, antes mesmos da criança ser 

inserida na escola. Quando isso não acontece, muitas das vezes por inexperiência dos pais ou 

por ainda não aceitar a sua nova realidade, SOUZA e FRATARI (2006) diz que tais fatos:  

 (...) contribuirão para o atraso no aprendizado da mesma, uma vez que ela chega à 
escola com inúmeras dificuldades, para compreender certos pré- requisitos que 
deveriam trazer de casa, pois a criança cega não aprende por imitação devido à falta 
da visão, dificultando assim seu processo de aprendizagem. (SOUZA & FRATARI, 2006, 
p.4) 

Para o desenvolvimento de uma criança cega é necessário estimulá-la a dar passos fora 

do seu ambiente natural, para que se possa sentir as diferenças de um espaço a outro, e 

construir a sua percepção mental. Mas não se deve forçá-la a isso. Ela pode no momento estar 

disposta a fazer novas experiências ou não, pois cedo ou tarde ela será levada a necessidade 

de descobrir novos ambientes e posteriormente experimentar novas conquistas. Deve-se dar 

a criança liberdade de escolhas, pois ajudará no seu desenvolvimento social, não deixando 

limitar-se a seu campo de exploração, possibilitando a conhecer o mundo que a rodeia. 
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Para uma criança cega ter uma educação matemática é necessário que o professor 

utilize materiais manipuláveis e o que geralmente é escrito em lousa, deve-se falar. Para isso é 

preciso que o docente saiba como se dá o processo de construção de conhecimento por meio 

da experiência não visual, de forma a criar condições adequadas de acesso aos conteúdos 

escolares dentro e fora da sala de aula e que a utilização de diversos tipos de materiais 

concretos facilita a compreensão e possibilita a exploração de forma dinâmica, além de 

potencializar suas capacidades sensoriais. BERNARDI e COSTA (2009) ressalta que: 

A criança cega apresenta, por sua vez, privação de um dos mais importantes canais de 
recepção de informações sobre o mundo que a cerca. Por isso, acreditamos ser 
necessário um trabalho direcionado com o intuito de provocar aprendizagem por 
meio de priorização de outros sentidos. (BERNARDI & COSTA, 2009, p.135).   
 

Dessa forma o ensino de matemática requer do professor a adaptação de recursos 

didáticos para deficiente visual, no intuito de desenvolver sua aprendizagem e sua capacidade 

motora. O tato é um sentido bastante utilizado na aprendizagem de matemática pelas crianças 

com deficiência visual, pois proporciona uma interação com o ambiente, inclusive na 

integração com as demais crianças, possibilitando a participação dos mesmos nas atividades. 

Desta maneira, a criança aprende a representar os números, a conhecer as figuras 

geométricas e desenvolver o cálculo mental de forma a construir seu próprio conhecimento, 

engrandecendo seu aprendizado em matemática.  

3. Materiais que fundamentam o conhecimento matemático da criança cega 

Alguns materiais manipuláveis são possíveis de serem utilizados por deficientes 

visuais e que ligados a uma preparação do professor e uma metodologia adequada, possibilita 

não só para as crianças cegas, mas também para as demais crianças que tem visão nítida, um 

aprendizado em matemática significativo e construtivo.  Merecendo destaque o Soroban, 

adaptado para cegos, o Cubaritmo e o Material Dourado.     

Soroban é nome dado ao ábaco japonês, que consiste em um instrumento de cálculo 

que teve seu surgimento na China e levado para o Japão há mais de 390 anos. Chegou ao Brasil 

com os primeiros imigrantes japoneses, em 1908, para uso próprio. Paulatinamente foi sendo 

introduzido no Brasil e ganhou uma adaptação na educação de deficiente visual por volta de 

1959 com Joaquim Lima de Moraes, que teve o apoio da colônia japonesa. Sua adaptação se 

deu simplesmente na colocação de um tecido emborrachado sob as contas para que não se 

movimentem com rapidez e com pontos em relevo na régua intermediária, fazendo a divisão 

das classes numéricas, modelo esse que se distingue do soroban moderno usado por uma 
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pessoa que apresenta uma visão nítida. A leitura dos valores no Soroban adaptado é feita da 

mesma forma em que se lê em Braille: pelo tato. Por isso as contas não podem deslizar 

livremente, como no Soroban convencional, para um melhor desempenho do deficiente visual. 

O cubaritmo é um material que permite à criança cega a realização das operações 

relacionando a matemática com os caracteres numéricos em Braille. É composto de uma caixa 

com uma grade quadriculada em cima, uma chapa corrediça no meio, rente à grade e uma 

gaveta no fundo cheia de cubos.  Para fazer uma conta, fecha-se a chapa e abre-se a gaveta, 

retirando-se os cubos que se colocam nos orifícios da grade, tornando os números exatamente 

como se faz em uma conta visual a lápis. Para que a criança cega utilize esse material é preciso 

que ela já saiba os números, ou seja, os algarismos em Braille. Os blocos lógicos são conjuntos 

com 48 peças geométricas divididas em quadrados, retângulos, triângulos e círculos, com a 

finalidade de auxiliar na aprendizagem matemática das crianças nas séries iniciais. Ele 

adaptado para a criança cega, quanto à percepção das cores, faz-se substituindo o atributo cor 

por texturas, dessa forma as crianças vão associando as cores de acordo com as adaptações 

táteis atribuídas aos objetos. Pode-se trabalhar com ele o conceito de formas, tamanhos e 

espessura, que o torna essencial no ensino de matemática.  

O Material Dourado é outro instrumento que merece destaque, que é muito importante 

no ensino de matemática para crianças cegas. Sua utilização promove a compreensão dos 

valores assumidos pelas trocas de posições decorrentes do Sistema de Numeração Decimal. É 

composto por cubinhos, barras, placas e um cubo grande, que representam respectivamente, 

unidades, dezenas, centenas e unidade de milhar. 

 

4. A importância do Sistema Braille para as crianças cegas nas aulas de matemática 

O Sistema Braille é um sistema de código utilizado por deficientes visuais que 

apresentam cegueira total, necessitando do mesmo para ler e escrever. Criado em 1825, na 

França, por Louis Braille (1809 – 1952), o código em Braille veio quebrar a barreira da 

acessibilidade do deficiente visual a escrita convencional.  

Esse Sistema é baseado em 63 símbolos ou combinações diferentes de pontos que 

correspondem a letras, números e pontuação e que a pessoa cega lê movendo os dedos sobre 

as fileiras de pontos, onde o desenvolvimento do tato favorece o seu manuseio. Lira e Brandão 

(2013) completa ainda que esse sistema: 

(...) consta de seis pontos em relevo, dispostos em duas colunas de três pontos. Os seis 
pontos formam o que se convencionou chamar de cela Braille. Para facilitar a sua 
identificação, os pontos são enumerados da seguinte forma: do alto para baixo, coluna 
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da esquerda: pontos 1-2-3 Do alto para baixo, coluna da direita: pontos 4-5-6. (LIRA e 
BRANDÃO, 2013, p.45) 

  

A importância do Sistema Braille se dá pelo fato desse sistema ser eficiente e com vasta 

aplicabilidade. O seu surgimento: 

(...) serviu para oportunizar à pessoa cega o acesso à leitura e à escrita, pois, por meio 
do aprendizado desse código, é possível inserir a pessoa cega nas práticas sociais de 
letramento, vislumbrando-se sua inclusão na cultura letrada. O Braille constitui-se em 
uma porta que abre caminho para diversos saberes e para a possibilidade de 
compartilhar diferentes esferas de realidade com os outros indivíduos da cultura 
(BELARMINO, 2007 apud NICOLAIEWSKY & CORREA, 2008, p.14) 

  

Portanto esse sistema surgiu para que os deficientes visuais tivessem a oportunidade 

de usufruir do mundo assim como uma pessoa sem essa deficiência têm, e assim poder 

superar suas limitações e buscar o seu melhor e possivelmente sua aprendizagem. 

No ensino de matemática, devido se utilizar muito de recursos manipuláveis para 

desenvolver o tato, dentre outros que facilite na compreensão dos conteúdos matemáticos, é 

necessário que a criança cega apresente, de certa forma, domínio na utilização desse sistema, 

pois facilitará seu desempenho nas atividades, contribuindo na compreensão dos termos 

matemáticos. Portanto para se aprender a escrita matemática é preciso que a criança já tenha 

tido o primeiro contato com esse sistema, porque senão pouco conseguirá entender bem 

como se desenvolver com alguma significância, trazendo limitações na aprendizagem dessa 

disciplina, impedindo seu progresso na mesma. 

5. Considerações Finais 

Quando se fala em educação para o deficiente visual no ensino regular, percebe-se que 

o professor desempenha um papel fundamental na criação de oportunidade de acesso ao 

conhecimento, dando condições para que os empecilhos pela falta de visão sejam superados, 

garantindo a participação dessas crianças nos processos de ensino e de aprendizagem na 

escola. Vimos que há alternativas que podem/devem se utilizadas tanto quanto ao material 

quanto a linguagem/código. Dessa forma a função do professor é conduzir a criança a conhecer 

várias situações de aprendizagem, levando-a a aprender, explorar, manipular, perceber, 

reconhecer e principalmente a conhecer o universo ao qual pertence, conduzindo-a 

descobertas pessoais, que venham a favorecer na integração social, passando a identificar-se 

como um indivíduo inteiro e capaz. 

Para que o aprendizado da criança cega se efetive é preciso que a escola, os 
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professores, a família e as demais crianças que atuam no mesmo cenário, estejam unidos em 

prol do processo de inclusão. Ao professor cabe adaptar os recursos didáticos de modo que 

lhe possibilite entender as atividades e/ou tarefas propostas e participar da aula. Dessa forma, 

não só estarão contribuindo na inclusão escolar, mas sim na inclusão social dessas crianças, 

dando o direito das mesmas de exercerem sua cidadania. 
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Resumo: Este trabalho apresenta o Geodama, um jogo elaborado por estudantes do curso de 
Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. As regras do jogo 
abordam conceitos de geometria. Sua finalidade é auxiliar os professores de matemática no ensino de 
geometria e despertar nos alunos o interesse pela matemática. O jogo foi aplicado na escola Ministro 
Jarbas Passarinho, situada em Sobral, Ceará e notou-se que é possível fazer com que os estudantes 
aprendam geometria de forma divertida e assim mudem a concepção formada que os mesmos têm 
com relação à disciplina passando a dar sentido ao que está sendo estudado, percebendo que não é 
difícil estudar/aprender matemática. 
Palavras-chave: Geodama; Matemática; Geometria; Jogo. 

1. Introdução 

O presente trabalho apresenta o Geodama, um jogo criado por estudantes do curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. A construção 

desse jogo se deu como parte do projeto Desenvolvimento de jogos para o ensino de 

matemática, do Laboratório de Vídeos Didáticos (LAVID), da mesma instituição citada acima. 

Este jogo tem como finalidade auxiliar os professores de matemática no ensino de geometria, 

abordando conceitos de figuras planas e não planas, definir faces, arestas e vértices, 

planificação de alguns poliedros que na sua estruturação utiliza as figuras trabalhas no jogo e 

aplicação da relação de Euler na resolução de situações problemas, mostrando através de 

material concreto, uma maneira divertida de aprender matemática.  

Atualmente é fácil perceber que o uso de novos recursos didáticos no ensino, em 

especial no ensino de matemática, facilita o aprendizado, tornando as aulas mais produtivas e 

mailto:luanadesousasales@gmail.com
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significativas. A matemática ainda é considerada, por muitos alunos, uma disciplina ruim de 

estudar, e isso acontece, afirma Cabral devido talvez: 

(...) pela maneira como é ensinada. Normalmente em nossas escolas nos deparamos 
com o ensino tradicional de matemática, onde o professor escreve no quadro negro os 
conteúdos que julga importante para cada série do ensino. Mas, isso não faz com que 
os alunos fiquem estimulados a apreender esta disciplina, pois o que é ensinado a eles 
dificilmente é direcionado à prática em seu cotidiano. (CABRAL, 2006, p.7) 

  

Assim, o professor deve buscar algo novo, deve estimular e motivar seus alunos de 

alguma forma para que os mesmos gostem das aulas e enxerguem a grande importância do 

saber matemático. Dessa forma, a matemática não só irá se mostrar como uma disciplina com 

muitos cálculos, mas sendo útil e essencial para suas vidas.  

Com o intuito de minimizar as dificuldades dos alunos em assimilarem conceitos de 

geometria, decidiu-se criar esse jogo para ser um facilitador para o ensino de matemática e 

uma fonte motivadora da aprendizagem. Cabral diz que: 

O jogo, na educação matemática, passa a ter o caráter de material de ensino quando 
considerado “provocador” de aprendizagem. O aluno, colocado diante de situações 
lúdicas, apreende a estrutura lógica da brincadeira e, sendo assim, apreende também 
a estrutura matemática presente.  (CABRAL, 2006, p.15) 

  

Os estudantes são levados a construir estratégias, para um melhor desenvolvimento no 

jogo e para isso, os mesmos têm que compreender o conteúdo abordado. Com isso estarão 

aprendendo ao passo que estão se divertindo. Dessa forma a aula de matemática se torna um 

momento agradável potencializando o momento de aprendizagem. 

 

2.  Objetivos 

Fazer com que os estudantes compreenda geometria de forma prazerosa, com a 

utilização do recurso criado, que alia a atividade lúdica com a aprendizagem, de modo a 

tornar o ensino mais sólido e significativo, possibilitando aos estudantes um melhor 

esclarecimento do assunto em estudo. Mostrar que é possível ensinar matemática de uma 

maneira diferente e divertida, levando os estudantes a assimilarem com mais facilidade 

alguns conceitos e definições trabalhadas no jogo. Desenvolver a capacidade de construir 

estratégias, que possa auxiliar na resolução de problemas decorrentes do seu dia a dia e 

ajudar também no seu desenvolvimento social. 
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3.  Metodologia 

  

O desenvolvimento desse projeto deu-se na manhã do dia 22 de outubro de 2013 com 

os alunos do 1º ano do Ensino Médio da escola Ministro Jarbas Passarinho, localizada na 

cidade de Sobral, Ceará. A aplicação do jogo na referida turma aconteceu da seguinte forma: 

apresentamos o projeto aos alunos, para que os mesmos soubessem o que seria trabalhado, 

seguido da explicação dos conteúdos que o jogo aborda e exercícios de fixação; e depois o 

aplicamos. 

 Para que envolvesse todos os estudantes e sabendo que o tempo não permitia que 

jogassem apenas dois jogadores por vez, propomos uma atividade em grupo. Assim formamos 

dois grupos, sendo o grupo das meninas e grupo dos meninos, onde cada grupo escolheria seu 

representante para jogar e os demais ajudariam orientando cada jogada. Após o jogo, 

aplicação de exercícios para sabermos o que foi aprendido e quais as dificuldades dos 

mesmos. 

 

3.1.  Descrições sobre o jogo  

O Geodama é um jogo que consiste de um tabuleiro, semelhante ao tabuleiro de damas, 

contendo 100 casas em cores brancas e azuis alternadamente (distribuídas em dez linhas) e 

oitenta peças em forma de figuras geométricas, as quais são: triângulo, quadrado, círculo e 

pentágono. As peças são de cores e tamanhos diferentes, sendo que cada jogador fica 

exatamente com apenas quarenta peças verdes ou pretas, onde vinte são pequenas, 

distribuídas da seguinte forma: cinco pentágonos, cinco quadrados, cinco triângulos e cinco 

círculos; e vinte são grandes, distribuídas da mesma forma.  

 

3.2.  Materiais e Confecção 

Os materiais necessários para a construção do Geodama são: papelão; cola; papel 

duplex; régua; fita adesiva transparente; lápis; tintas para tecido (branca e azul) e pincéis para 

colorir; pincel para quadro branco (cor: preta); E.V.A. (preto e verde) e tesoura. Para 

confeccionar o tabuleiro faz-se o seguinte: corta o papelão no tamanho indicado (46 cm x 46 

cm); cola o papel duplex sobre o papelão; desenha uma malha quadriculada no papel duplex 

(de forma a conter 100 casinhas, de 4,6 cm x 4,6 cm cada) e pinta as casinhas com as tintas 

branca e azul, alternadamente e depois faz-se o contorno do tabuleiro com a fita adesiva. Já as 

peças do jogo faz-se o seguinte: desenha no E.V.A. verde e no preto, dez pentágonos, dez 
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quadrados, dez triângulos e dez círculos, cinco peças pequenas e cinco peças grandes; corta o 

desenho das figuras geométricas e cola no papel duplex. Deve ficar assim, como mostra a 

Figura 1. 

     

           Figura 1- Tabuleiro do Geodama e as peças em cores e formas geométricas diferentes 

 

3.3.  Regras do Jogo  

Deve-se decidir quem irá iniciar a jogada e com qual cor deseja jogar, com as peças 

verdes ou as peças pretas, que deve ser decidido através de alguma disputa, como par ou 

ímpar, cara ou coroa etc. E o jogo se desenvolve da seguinte forma: 

Regra 1- As peças se movimentam apenas nas diagonais, para frente e nunca para trás, exceto 

quando as peças virarem Geodama. 2- As peças semelhantes no formato de triângulo ou 

quadrado poderão ser pegas sem nenhuma restrição. 3- O círculo poderá pegar as peças de 

qualquer formato, contando com ele mesmo, quando as mesmas estiverem numa posição 

formando juntas, um quadrado grande. 4- Triângulo só poderá pegar quadrado que estiver em 

linha reta com círculo; só poderá pegar círculo se o mesmo estiver em linha reta com dois 

pentágonos; e só pegará pentágono se este se situa em linha reta à figura que tiver o número 

de faces menor ou igual a sua. 5- Quadrado só poderá pegar triângulo que estiver em linha 

reta à figura que tiver o número de vértices maior ou igual as suas; só poderá pegar círculo se 

o mesmo estiver em linha reta a dois triângulos; e só pegará pentágono se este se situa em 

linha reta à figura que tem o número de arestas menor ou igual a sua. 6- Pentágono poderá 

pegar as peças de qualquer formato, contando com ele mesmo, quando as mesmas estiverem 

numa posição formando juntas, um triângulo grande. 7- As peças que virarem Geodama, ou 
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seja, que chegarem à primeira linha do adversário, poderão se movimentar livremente nas 

diagonais, para frente e para trás e capturar qualquer peça do adversário sem nenhuma 

restrição. 

3.4.  Resultado do Jogo 

Vence o jogador que levar todas as peças do adversário; e caso o jogo feche, sem 

possibilidade de movimentos, vence aquele que tiver mais peças do adversário; e em caso de 

empate (na contagem das peças) vence o que tiver mais Geodama capturado. 

4.  Discussão dos Resultados 

Durante a explicação dos conteúdos que o jogo aborda, notou-se que os estudantes não 

apresentaram muitas dúvidas nos conteúdos tais como: figuras planas e não-planas, e nas 

definições de aresta, faces e vértices. De forma geral apresentaram um bom conhecimento 

sobre tais assuntos, contudo, a respeito de planificação de poliedros utilizando as peças do 

Geodama e a Relação de Euler, apareceram algumas dificuldades, que foram amenizadas com 

aplicação de um exercício de fixação de conteúdos, feito oralmente e respondido com a 

participação de todos, na lousa.  

Com relação à aplicação do jogo; para conseguir a participação de todos os estudantes 

na atividade, considerando que é um jogo de tabuleiro que requer apenas dois jogadores, 

propomos aos estudantes que a atividade fosse feita em grupo, ou seja, uma disputa entre o 

grupo das meninas e o grupo meninos. Percebemos bastante entrosamento no grupo dos 

meninos, já as meninas ficaram um pouco dispersas. Notou-se que os participantes 

apresentaram dificuldades com relação às regras, durante o manuseio das peças e resistência 

na assimilação dos conteúdos. Alegaram ser cansativo. Atribuímos essa insatisfação, devido 

está próximo do intervalo, momento em que os estudantes ficam bastante agitados, e por se 

tratar de algo que eles ainda não estão familiarizados, necessitando de uma adaptação.  

Percebeu-se que a proposta de jogo, o Geodama, apresentou algumas falhas, e que 

requer reparos nas suas regras para que não fique tão cansativo, e uma abordagem de 

conteúdo mais específico, para melhor compreensão e adaptação. Por fim, vale ressaltar que 

pode ser relevante para o professor de matemática se utilizar de tal recurso para facilitar o 

desenvolvimento dos alunos na disciplina e que a sua escolha busca inovar em sala de aula, 

tentando motivar a aprendizagem por parte do estudante.   
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5.  Considerações Finais 

A utilização de atividades lúdicas no ensino de matemática pode despertar o interesse 

dos alunos e proporcionar um olhar diferente com relação à disciplina. Por isso, ao optar por 

trabalhar a matemática por meio dos jogos, o professor deve levar em consideração a 

importância da definição dos conteúdos e das habilidades presentes nas brincadeiras e o 

planejamento de sua ação com o objetivo de o jogo não se tornar mero lazer. Assim poderá 

disponibilizar para os seus alunos momentos agradáveis na aprendizagem de matemática. 

 A aprendizagem de matemática através de jogos, seja qual for seu tipo, pode permitir 

que o aluno faça da aprendizagem um processo interessante e até divertido. Para isso, esse 

recurso didático deve ser utilizado ocasionalmente para sanar as lacunas que se produzem na 

atividade escolar diária, ou seja, com o propósito de vencer algumas dificuldades do conteúdo 

estudado. Neste sentido verificamos algumas vantagens que justificam a incorporação do jogo 

nas aulas, que são estes: o caráter lúdico, o desenvolvimento de técnicas intelectuais e a 

formação de relações sociais.  
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Resumo: O presente trabalho ressaltou desenvolvimento de jogos didáticos na sala de aula, vivenciada 
por nos acadêmicas do Curso de Matemática – UVA, na perspectiva de confeccionar um jogo didático e 
aplicá-lo no seu ambiente escolar. Além de aproximar os conteúdos matemáticos, nesse caso, a 
geometria espacial, ao cotidiano dos estudantes de forma mais simples. Pode auxiliar os professores 
na exposição desses conceitos. A aplicação do jogo (Trilha Geoespacial), foi na Escola Capitão José 
Diogo da Siqueira, localizada na cidade de Forquilha – CE, cuja clientela contemplada foram os alunos 
do 7ª ano do Ensino Fundamental II. Percebeu-se que os alunos resolveram/responderam as 
situações-problemas de matemática de uma maneira mais prazerosa com uso de jogos, ou seja, a 
Trilha Geoespacial e relembraram os elementos de poliedros e não-poliedro.   
Palavras-chave: Ensino de Matemática; Recurso didático; Aprendizagem; Geometria Espacial. 

1. Introdução 

O projeto proporcionou um jogo didático a Trilha Geoespacial, desenvolvido por três 

discentes do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú – 

UVA, faz parte do projeto de pesquisa Desenvolvimento de Jogos para Ensino de Matemática 

articulado pelo Laboratório de Vídeos Didáticos – LAVID. Este jogo é um recurso didático que 

consiste uma trilha contendo enigmas, charadas, situações-problemas, desafios, e 

curiosidades a respeito de geometria espacial e tem como finalidade. Sua aplicação ocorreu 

nas proximidades da cidade de Forquilha, precisamente, no distrito Cacimbinha, na escola 

Capitão José Diogo da Siqueira desenvolvido com os estudantes do Ensino fundamental II (7ª 

ano). 

Esse é o maior desafio do professor de Matemática nos dias atuais. Mudar sua mente de 

apenas matemático ao deixar a Universidade, e ser capaz de criar estratégias didáticas que o 

auxilie na explanação dos conteúdos matemáticos, com materiais concretos que propiciem 
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situações-problemas estimulantes e desafiadoras, e explorem o raciocínio lógico-matemático 

dos estudantes.  

Nessa perspectiva afirmam Gravina e Paredes (2004): 

[...] Jogos Matemáticos pode vir a se tornar uma alternativa para a elaboração de 
estratégias didáticas que objetivem a otimização do processo de ensino-aprendizagem 
de Matemática, no que diz respeito à assimilação de técnicas de criação de algoritmos 
e utilização do raciocínio lógico-matemático na resolução de problemas. (GRAVINA e 
PAREDES, 2004, p.2) 

A partir desse projeto percebeu-se o quanto nós educadores podemos qualificar para 

melhora o ensino de Matemática, fazendo com que a disciplina seja mais acessível e prazerosa 

aos alunos. Os autores Menezes e Fossa (2004, p.8) enfatizam que “[...] o professor de 

matemática já dispõe de elementos para começar a desfrutar das diversas vantagens da 

utilização do jogo no seu dia a dia”. 

Aplicação de maneira planejada dos jogos pedagógicos podem se tornar um forte 

aliado para o ensino-aprendizagem de assuntos matemáticos, em especial, a geometria 

espacial.  

Diante disso, fica notório para o professor que eles tornam as aulas mais agradáveis e 

estimulantes aos alunos, ainda instigam a curiosidade por algo tão inovador. De Marco (2004, 

p. 2-3) nortear “o jogo representa uma situação-dilemática que se traduz sob a forma de um 

problema, uma vez que o sujeito é desafiado a elaborar estratégias, testá-las e confirmá-las ou 

reformulá-las”. 

 

2. Visão do Ensino de Matemática 

Atualmente, o educador precisa lidar com vasto leque de recursos didáticos, com isso 

elaborarem metodologias que chamem cada vez mais a atenção de seus alunos a respeito dos 

conteúdos ministrados, principalmente em relação à Matemática. Pois, essa disciplina até hoje 

taxada por eles como uma matéria abstrata e complexa, na qual apenas um número mínimo 

de privilegiados que conseguem aprendê-la.  

É necessário aos professores repensarem suas práticas docentes em sala de aula, 

principalmente na relação ao ensino de Matemática, de maneira que torne um ambiente de 

aprendizagem, na qual os alunos possam construir conhecimentos sobre os conteúdos 

geométricos espaciais e associa-los a realidade que os cerca. O professor seja como mediador 

na sala de aula referente determinada situação vivenciada pelo aluno. 
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3. Objetivos 

Este projeto de pesquisa tem como propósito explorar as principais definições da 

Geometria Espacial com os estudantes, identificar as principais figuras geométricas espaciais 

e interpretar as situações-problemas presentes no jogo. Para que os alunos possam 

reconhecer as diferenças entre os poliedros e não-poliedros. Proporcionar uma aproximação 

da relação entre professor e aluno de maneira simples e espontânea sobre a geometria 

espacial.  

 

4. A estratégia de ensino – Início da confecção do jogo didático 

Os jogos pedagógicos estão ganhando cada vez mais espaço nas escolas, a fim de trazer 

o real e o concreto da Matemática aos estudantes. A maioria dos professores quando vão 

utilizá-los, pretendem tornar suas aulas mais agradáveis aos alunos e tendo a perspectiva de 

que o conteúdo aprendido torne-se mais interessante e acessível a eles. 

Segundo Almeida e Martins (2011): 

Além disso, o professor tem de tomar o cuidado de não conduzir demasiadamente a 
reflexão dos alunos acerca das atividades propostas e dos conteúdos matemáticos 
presentes. Ao agir desse modo – já que almeja respostas que indiquem a construção 
do conhecimento pelos alunos – acaba por facilitar demais as tarefas propostas, 
impedindo-os de “fazer matemática”, de construir conhecimento. (ALMEIDA e 
MARTINS, 2011, p.4) 

 

Porém, esse recurso não pode ser entendido apenas como uma distração ou 

brincadeira, mas uma atividade que auxilie o aluno a pensar com clareza, desenvolver o 

raciocínio lógico e também construir seus conhecimentos matemáticos. Além disso, o 

professor não pode esquecer sua função como mediador, questionar os estudantes sobre as 

jogadas e estratégias que utilizarem no jogo. 

Conforme Menezes e Fossa (2004): 

Hoje, apesar de perdurarem as controvérsias, as componentes lúdicas e não-lúdicas 
dos diferentes fatos observados pelos estudiosos das diferentes áreas já podem ser 
distinguidas com maior grau de clareza. Vários deles contribuíram de maneira 
essencial ao longo dos séculos XIX e XX para a compreensão do significado e da 
importância do jogo para a formação do indivíduo. (MENEZES e FOSSA, 2004, p. 2-3) 

 

Procuramos inserir no jogo conceitos conhecidos pelos alunos nessas séries, em 

especial, no 6º e 7º ano do Ensino Fundamental II, onde foi trabalhado os conteúdos 

geométricos espaciais (os elementos de poliedros e não-poliedros), no qual alguns dos 



V Semana da Matemática da UVA 2013 
 

 
117 

assuntos explorados, uma minoria de estudantes nem tinha uma vaga lembrança de terem 

estudado a respeito da temática. 

Consequentemente, iniciamos com uma breve explanação referente ao tema 

trabalhado geometria espacial, explicamos na lousa os elementos norteadores de poliedros e 

não-poliedros contextualizando de maneira histórica e aproximando ao cotidiano dos 

estudantes, além de propiciar a percepção da geometria espacial no dia a dia deles.  

Dividimos a turma em 5 a 6 estudantes por equipe, pois houve a participação de 21 

(vinte e um) alunos no desenvolvimento do jogo. Em seguida, definimos a ordem de cada 

grupo por meio sorteio. Após, dessa divisão iniciou-se o jogo Trilha Geoespacial, onde foram 

explorados: as noções fundamentais de geometria espacial, os conceitos de poliedros/prismas 

e pirâmides, os elementos dos poliedros e não-poliedros (corpos redondos) e a presença das 

formas geométricas espaciais no dia a dia.  

A trilha pode ser impressa em papel/cartolina, assim como os peões e os moldes do 

dado caso não haja esses tipo de peças disponíveis em sala de aula. Também para os peões 

podem ser utilizadas tampinhas de garrafa de cores diferentes que marcarão a posição de 

cada jogador(a)/jogadores(as). E a mesma pode ser colorida com pincel colorido ou lápis de 

cor para tornar o jogo mais atrativo aos alunos.  

Modo de jogar: 

Cada jogador(a) posiciona os peões no início da trilha, a ordem será pré-estabelecida 

por sorteio, eles irão lançar o dado avançando o número de casas indicadas. Caso o/a jogador 

(a) caia numa casa marcada por uma cor de destaque deverá resolver o comando que existi 

nela. Nessas casas marcadas pelo comando haverá situações-problemas, enigmas, 

curiosidades e charadas, nos enigmas e situações-problemas o jogador (a)/grupo terá um 

tempo determinado pelo mediador para resolvê-los. Se tempo terminar o grupo que estiver 

jogando não conseguir resolver, ou não disser a resposta correta permanece onde está. 

Respondendo corretamente ele irá avançar a quantidade de casas descritas no final de cada 

comando que tem situações-problemas e enigmas. E também algumas casas serão mais 

informativa referente ao tema, através curiosidades e charadas. Vence o jogo quem alcançar 

primeiro a chegada. 

Sem dúvida, foi um jogo que não exigiu apenas a sua construção, também nos foi 

exigido criar estratégias criativas para as jogadas a fim de que os alunos se sentissem 
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envolvidos e motivados a conhecer aquele assunto ao qual o jogo falava e não apenas 

participassem dele para terem mais uma distração na sala de aula. 

 

5. Discussão dos Resultados 

Como foi proposto o tema refere-se à Geometria Espacial, culminou na criação de um 

jogo que trouxesse, além de algumas definições do assunto, também abordasse a manipulação 

de materiais/perguntas e respostas para os alunos.  

Durante a aplicação da trilha geoespacial ficou evidente que a turma participou 

plenamente de maneira espontânea e interativa, pois despertou a curiosidade dos estudantes, 

através de abordagens com situações-problemas, enigmas, curiosidades e charadas. Também 

proporcionou a retomada sobre os conteúdos de poliedros e não-poliedros (corpos 

redondos), sendo uma forma de relembrar esses conceitos.  

Os estudantes ficaram atentos durante explicação do tema quando iniciamos o jogo. 

Alguns deles tiveram dificuldades no entendimento das situações-problemas, então nós 

repetimos novamente a eles. Os alunos mostravam-se bastantes competitivos entre os grupos, 

trabalhando a cooperação entre eles e auxiliando os membros das suas respectivas equipes.  

Com a vivência desse jogo pudemos perceber que as aulas de Matemática, podem 

contemplar outras metodologias de ensino, que tenham o intuito de envolver mais os alunos 

por meio da contextualização dos assuntos estudados fazendo um paralelo ao cotidiano deles, 

de forma lúdica, a trilha geoespacial. O mesmo cativou atenção e desenvolveu estratégias que 

visam explorar as competências/habilidades do pensamento lógico tais como buscar 

informações, tomar decisões, estabelecer possibilidades e construir argumentações.  

 

6. Considerações Finais 

Neste projeto de pesquisa, podemos perceber que cada educador tem a sua habilidade 

de desenvolver um jogo pedagógico, principalmente relacionado à Matemática, basta que ele 

tenha uma visão ampla para novos recursos didáticos e se qualifique no assunto que deseja 

explorar em sala de aula. 

O jogo pode ser um facilitador da aprendizagem, visto que instiga o aspecto lúdico para 

a resolução de problema (situações-problemas, enigmas e charadas), contribuiu para os 
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alunos aprenderem, mesmo que a formalização dos conceitos estudados. Assim, essa 

experiência de promover um contexto estimulador e desafiante para a formação do 

pensamento do ser humano, da cooperação dos alunos e um subsídio didático na elaboração 

de conceitos geométricos espaciais. 

O jogo didático também é uma maneira de aproximar o educador dos seus estudantes, 

tornando um ambiente mais agradável e participativo.  
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Resumo: Este artigo relata algumas atividades do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência), desenvolvidas por bolsistas do Curso de Matemática da Universidade Estadual 
Vale do Acaraú (UVA), localizada em Sobral, no Ceará. Os bolsistas participantes do Programa 
desenvolveram atividades acadêmicas e escolares no decorrer do semestre 2013.1 que contribuem 
para a formação docente dos mesmos. As atividades escolares foram feitas no Colégio Estadual Dom 
José Tupinambá da Frota, que foram as observações/intervenções dentro da sala de aula com o 
acompanhamento de um professor regente e a execução de um projeto com o nome de Matemática 
Concreta, em que os bolsistas tiveram um contato mais próximo com alunos repassando o conteúdo 
matemático utilizando de um material concreto. Já a atividade acadêmica descrita foi o I ciclo de 
reflexões, dividido em quatro palestras, onde se debateu a formação do professor de matemática  e os 
desafios enfrentados no decorrer da carreira. 
Palavras-Chaves: PIBID; Formação docente; Professores; Matemática. 
 

1. Introdução  

Os professores são vistos como profissionais essenciais para mudar a sociedade, pois 

são mediadores de conhecimentos e informações necessárias para a formação de cidadãos. 

Mas para que se chegue a essa meta é preciso que esses professores sejam bem formados e 

bem orientados de como se fazer tal trabalho, ou seja, precisam ter uma formação docente de 

qualidade.  

Com essa possibilidade a ser considerada, o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID do Governo Federal – MEC, tem inserido os bolsistas no ambiente 

escolar sobre supervisão de um docente experiente e coordenados por um bolsista de Ensino 

Superior. O subprojeto de matemática conta com a participação de vinte bolsistas distribuídos 

em quatro escolas na cidade de Sobral.  

Os licenciandos bolsistas desenvolvem atividades escolares e acadêmicas. No decorrer 

do artigo as atividades serão descritas como ocorrem, o objetivo de acontecerem e no que elas 

ajudam para a formação docente dos estudantes participantes do Programa. Pois o PIBID 

prepara os profissionais para atender as necessidades atuais da realidade escolar, estando 

sujeitos a sofrerem alterações ao longo dos anos. 

O objetivo é mostrar que o PIBID é uma ferramenta muito presente quando o assunto é 

formação docente. Ele faz com que os bolsistas conheçam o ambiente escolar, a realidade 
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educacional e os papéis dos participantes neste contexto escolar e contribui no 

aperfeiçoamento e desenvolvimento da formação docente. 

 

2. Observações e intervenções em sala de aula 

As observações são umas das principais atividades desenvolvidas pelos bolsistas de 

matemática, pois toda semana é de total obrigação o mesmo estar na escola acompanhando a 

sala de aula, no qual se tem que observar o comportamento do professor em relação ao aluno 

e vice-versa, a condução do professor na sala, as dificuldades enfrentadas tanto pelo professor 

como também pelos alunos, e dentre outros aspectos. Observando a sala de aula os bolsistas 

refletem sobre os pontos positivos e negativos vistos, sobre o que os mesmos podem ou não 

levar na bagagem de futuros professores. Ao iniciar o semestre os alunos bolsistas com o 

apoio de supervisores são submetidos a escolher uma sala e um professor de matemática, 

para assim observar suas aulas de matemática ao longo do semestre. Esta atividade é uma 

ótima oportunidade para os bolsistas conhecerem o ambiente dentro da sala de aula e 

poderem confirmar se realmente querem ser professor, gerando assim uma autoconfiança em 

seus objetivos desejados. 

E como atividade complementar para as observações os bolsistas foram sujeitos a 

intervir de vez em quando nas aulas do professor observado, participando do planejamento 

escolar juntamente com o professor para discutirem os assuntos a serem trabalhados em sala. 

Com esta atividade os mesmos tem a oportunidade de assumir a sala treinando o seu lado 

professor, para muitos o PIBID dá a chance de assumirem uma sala pela primeira vez. Estando 

a frente de uma turma de alunos os alunos do PIBID põe em prática aquilo que vem 

aprendendo no decorrer de suas formações adquirindo assim experiência e segurança na 

futura profissão de professores de matemática.  

Os cursos de graduação para professores tem como disciplina para a parte prática o 

estágio supervisionado, mas que não é suficiente para dar conta das necessidades formativas 

que o futuro professor precisa para enfrentar os problemas no inicio da carreira. Por isso que 

a Universidade não está assumindo a sua responsabilidade de boa formação profissional.  

  

Ao confrontar suas ações cotidianas com as produções teóricas, é necessário rever as 

práticas e as teorias que as informam, pesquisar a prática e produzir novos 

conhecimentos para a teoria e prática de ensinar. Assim as transformações das 

práticas docentes só se efetivarão se o professor ampliar sua consciência sobre a 



V Semana da Matemática da UVA 2013 
 

 
122 

própria prática, a da sala de aula e da escola como um todo, o que pressupõe os 

conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade. (PIMENTA E LIMA, 2003, p. 13) 

 

E o PIBID vem justamente amenizar essa problemática, ele dá o embasamento teórico 

necessário para os licenciandos refletirem sobre as práticas escolares, conhecendo o ambiente 

escolar e quebrando as barreiras que os impedem de mostrar seus potenciais. 

 

3. Projeto matemática concreta 

Outra atividade fundamental no PIBID de matemática da UVA é a elaboração de 

projetos, que explora o lado criativo e dinâmico dos bolsistas. Eles criam seus projetos em 

duplas ou trios, selecionam alunos, de preferência aqueles observados, procuram ter um 

contato mais próximo com o supervisor e até mesmo com a própria escola. 

Os projetos desenvolvidos no subprojeto de matemática têm como foco trabalhar com 

um material concreto de baixo custo presente no cotidiano dos alunos. Desde que este 

material concreto seja útil na aprendizagem do conteúdo matemático, daí o nome de 

“matemática concreta”. Neste sentido, uma das  tarefas mais complexas e de ser inserida na 

formação docente é a utilização e criação dessas atividades e metodologias.  

 

De fato, é possível apenas em uma iniciação, visto que a estrutura de programas de 

atividades exige um constante trabalho de pesquisa aplicada como parte da atividade 

docente. [...] Isto supõe, com certeza, mais trabalho para os professores, mas ao 

mesmo tempo concede a tal trabalho todo o interesse de uma pesquisa, de uma tarefa 

criativa, o que sem dúvida é um dos requisitos essenciais para uma ação docente 

eficaz e satisfatória. (CARVALHO E GIL-PÉREZ, 200, p. 49) 

 

No mês de março de 2013, em dois encontros consecutivos, foi desenvolvido o projeto 

“Mega-Sena: sorte ou probabilidade?” em que o material concreto utilizado foi os bilhetes 

lotéricos de Mega-Sena. Os alunos participantes apostaram seis números para a realização de 

uma simulação de um sorteio do jogo. Com a simulação do jogo, foi estudado com eles 

conceitos de probabilidade e análise combinatória, em que os mesmos puderam compreender 

o quanto são pequenas as chances de ganhar no jogo da Mega-Sena através de cálculos 

probabilísticos e exemplos relacionados ao assunto estudado.  

Com a criação desse projeto os bolsistas tiveram a oportunidade de criar uma nova 

maneira de ensinar matemática utilizando de um material concreto do dia-a-dia dos alunos. 
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Com isso poderão ter a capacidade de inovar nas suas futuras aulas e repassarão a 

matemática de forma mais prática e inovadora.  

 

4. I ciclo de reflexões 

Neste semestre os bolsistas foram desafiados a uma nova atividade que exigiu bastante 

dedicação e conhecimento para realizá-la, que foi o “I ciclo de reflexões”. O subprojeto de 

matemática conta com a parceria de quatro escolas, em que cada escola acolhe uma equipe de 

cinco bolsistas. Cada equipe teve que organizar uma palestra no período de um mês 

respectivamente ao longo do semestre, cujo só tinham conhecimento do tema. Então tiveram 

que pesquisar e estudar o tema, preparar o material que seria exposto aos ouvintes e procurar 

repassar da melhor maneira possível para que fosse debatido e compreendido da melhor 

maneira.      

Os temas debatidos foram todos ligados a disciplina de matemática e alguns aspectos 

sobre em ser professor de matemática. De inicio refletimos sobre a disciplina, como lhe dar 

com o rótulo de que ela é a pior de todas; a formação continuada do professor de matemática; 

o porquê é importante o professor saber mais que o aluno e o impacto que se dar quando o 

professor recém-formado se depara com o professor experiente dentro do ambiente escolar. 

Temas estes que ajudaram os licenciandos bolsistas a estarem atualizados e precavidos de 

algumas dificuldades que irão enfrentar durante a carreira profissional, fazendo-os refletirem 

sobre as mudanças que ainda podem ser feitas para a melhoria do ensino de matemática nas 

escolas, já que o professor tem que seguir com a formação continuada.  

 

A formação contínua estaria, assim, a serviço da reflexão e da produção de um 

conhecimento sistematizado, capaz de oferecer a fundamentação teórica necessária 

para a articulação com a prática e a crítica criativa do professor em relação ao aluno, à 

escola e à sociedade. Estaria ainda ajudando a pensar a profissão, a profissionalização, 

o profissionalismo e o desenvolvimento profissional do professor. (LIMA, 2001, p. 

101) 

 

A realização dessas palestras fez com que os facilitadores adquirissem mais 

conhecimentos sobre o professor de matemática e seus desafios no inicio e durante a carreira 

profissional. Contribuiu com o treino da linguagem corporal fazendo com que conduzissem a 

conversa com confiança e domínio do assunto debatido e foi a primeira atividade que os 
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bolsistas tiveram um contato mais próximo com a Universidade, pois o público alvo foram os 

alunos e professores do próprio curso. 

 

5. Considerações finais 

Ao longo do trabalho pode-se constatar o quanto o PIBID é importante para a formação 

docente dos acadêmicos da matemática, pois possibilita a relação e cooperação entre 

universidade-escola, fazendo os com que esses futuros professores entendam como se dar a 

profissão docente e a realidade escolar. Pode-se comprovar que com as atividades 

desenvolvidas os bolsistas colocaram em prática suas potencialidades, testaram seus 

conhecimentos, desafiaram suas capacidades e tiveram a possibilidade de construir assim o 

professor que realmente desejam ser.  

Percebeu-se o quanto as observações em sala de aula são essenciais para o bolsista no 

inicio da carreira profissional, assim como as intervenções que deram a oportunidade de 

treinar o lado profissional de cada um. O projeto matemática concreta que fez com que o 

licenciando tivesse um contato mais próximo com os alunos e com a própria escola, pois deu a 

chance de eles aprenderem matemática de forma dinâmica e diferente. Como foi discutido o 

professor tem que sentir segurança e domínio do assunto a ser trabalhado em sala, e o ciclo de 

reflexões as formações específicas contribuíram justamente pra isso, pois tornou os bolsistas 

mais autoconfiantes naquilo que vão fazer futuramente, que é formar futuros cidadãos, que 

sejam competentes a lhe darem com a disciplina de matemática.  

Ao longo do trabalho pode-se constatar o quanto o PIBID é importante para a formação 

docente dos acadêmicos da matemática, pois possibilita a relação e cooperação entre 

universidade-escola, fazendo os com que esses futuros professores entendam como se dar a 

profissão docente e a realidade escolar. 

Desta forma, conclui-se que o PIBID significa uma experiência fantástica para a pratica 

docente, os bolsistas conhecem a realidade escolar e suas respectivas funções, treinam suas 

habilidades e questionam novas formas de melhoria,  para então poderem atuar futuramente 

nas escolas como verdadeiros professores de matemática. 
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Resumo: Trata-se de uma pesquisa realizada pela bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID) do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (UVA), localizada em Sobral no Estado do Ceará. Este trabalho relata a educação matemática 
surda, como se desenvolve, que medidas foram adotadas para que a mesma se desenvolva e o que falta 
para melhorar. Debate a problemática da formação dos professores de matemática que se sentem 
vulneráveis mediante a este tipo de educação. Retrata o principal meio de comunicação com a 
comunidade surda, que é a Libras, enfatizando sua importância e contribuição no âmbito educacional 
matemático. E como complemento ressalta a contribuição da matemática na vida das crianças com 
deficiência auditiva. A partir das seguintes análises pode-se concluir que a matemática surda precisa 
ainda de muitas conquistas para que de fato possa atender as necessidades das crianças com 
deficiência auditiva. 
Palavras chave: Educação inclusiva; Matemática; Crianças; Surdez. 
 

1. Introdução 

A educação inclusiva para surdos tem sido um assunto muito debatido nos últimas 

décadas, em relação à adequação das escolas, preparação específica de profissionais, 

estabelecimento de novas metodologias e criação de ferramentas de ensino em prol dos 

alunos com necessidade de inclusão. Dentre crianças e jovens com necessidade temos os 

deficientes auditivos, que enfrentam vários obstáculos para uma boa educação, 

principalmente a formação dos professores.  

Uma das principais formas de comunicação do professor para com o deficiente surdo é 

a Libras, que contribui de forma extraordinária para a educação dos mesmos. 

 

A língua de sinais é uma das principais marcas da identidade de um povo surdo, pois é 

uma das peculiaridades da cultura surda, é uma forma de comunicação que capta as 

experiências visuais dos sujeitos  surdos, sendo que é esta língua que vai levar o surdo 

a transmitir e proporcionar-lhe a aquisição de conhecimento universal. (STROBEL, 

2008, p.44) 

 

O professor de matemática, além de dominar a Língua Brasileira de Sinais tem que ser 

dinâmico e criativo para a elaboração de atividades específicas para as crianças surdas, 
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trabalhando a interação e desenvolvimento cognitivo dos alunos. No decorrer do trabalho são 

exemplificadas atividades de matemática que podem ser trabalhadas em sala com as crianças 

surdas e detalhado um pouco da contribuição da matemática na vida dessas crianças. 

O trabalho como um todo retrata a educação surda como forma de buscar melhorias. 

Aponta as dificuldades enfrentadas para que o leitor se sinta capaz de recorrer a algumas 

soluções, contribuindo para que seja melhorado este tipo de ensino.  

 

2. A educação inclusiva surda  

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que todos têm 

direito à Educação, surge a necessidade de uma maior preocupação para que realmente todos 

tenham educação e com uma boa qualidade. É fácil falar de educação. Como educar? Quem 

educar? Onde educar? Perguntas que podem ser respondidas de maneira rápida e objetiva, 

mas que ao longo de muitos anos não estão sendo praticadas como deveria ser realmente.  

Deve-se reconhecer que a educação brasileira tem passado por muitos progressos,  

mas não o suficiente para atender a sociedade como deveria. Ainda existem várias escolas que 

estão despreparadas para receber uma criança com deficiência auditiva. Então como educá-

las? De que maneira elas podem aprender? Essas são as perguntas mais comuns de 

professores ao se depararem com crianças portadoras dessa deficiência. E mais preocupante 

quando tais professores têm de  ensinar matemática. Ainda é muito forte o mito de que a 

matemática é para poucos, e porque não fazer com que dentre esses poucos estejam incluídas 

as crianças surdas? Tudo vai depender da formação adequada dos professores, se estiverem 

bem preparados poderão responder concretamente a muitas dessas perguntas preocupantes 

que foram feitas anteriormente. 

 

Tudo tende para que tente uma nova integração do saber que hoje anda feito em 

pedaços pelo mundo... é urgentíssimo e indesculpável que a humanidade não invente 

uma técnica para enfrentar adequadamente a acumulação do saber que hoje possui. Se 

não encontrar maneiras mais fáceis para dominar essa “vegetação exuberante”, o 

homem ficará afogado por problemas particulares, a pulverizar-se, exige uma 

regulação compensadora _ como acontece em todo organismo saudável _ mediante um 

movimento de direção inversa que retenha os saberes em um rigoroso sistema de 

centrífuga. (SANTALÓ, 2001, p.21)  
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Um grande avanço para facilitar a comunicação com os surdos foi a Libras (Língua 

Brasileira de Sinais), ela não é universal, pois como as línguas faladas, cada país possui sua 

língua de sinais. Com a utilização da Libras os professores podem se comunicar de maneira 

mais compreensível e clara para com os deficientes surdos e ajuda muito nas salas de aula, 

desde que o professor esteja apto a trabalhar com ela.  

 

3. Formação do professor de matemática para a educação inclusiva surda 

Acredita-se que o principal agente para a formação dos educandos surdos seja o 

professor. Ele tem que se sentir suficientemente seguro e formado para trabalhar com tais 

indivíduos. Mas a realidade não está totalmente nesse rumo. Professores sentem-se inseguros 

e vulneráveis quando o assunto é educação a crianças com deficiência auditiva, e por mais que 

tenham alguma formação, ainda assim, sentem-se frágeis. E como acabar com esse obstáculo 

que põe em jogo a educação de uma criança que não tem culpa de ter essa deficiência e quer 

aprender como todas as outras?  

Atualmente em algumas graduações estão sendo oferecidas algumas disciplinas 

envolvendo Libras, para que facilite o melhor desempenho dos professores na sala de aula 

com os alunos surdos. Na área da matemática é um pouco complicado, pois na Língua de 

Sinais não existe os sinais específicos necessários para o ensino. Devido a isso, alguns 

professores utilizam da datilologia, que de acordo com (RINALDI, 1997, p.127) “consiste em 

soletrar com as mãos. Cada letra em português existe em Libras um sinal específico, como por 

exemplo, para expressar a palavra “cubo” basta soletrar as letras que compõem essa palavra 

em Libras”. 

A questão está voltada aos professores que não tem formação adequada, pois não 

receberam ou não se interessaram em querer aprender e querendo ou não vão interferir na 

formação educacional dessa população que tanto sofre por não conseguir aprender como 

deveria.  

Mas essa formação que é tão precisa depende de um conjunto de ações de vários 

setores, desde a formação acadêmica do professor aos investimentos dos governos federais e 

estaduais. E contrapondo tais problemas está inscrito o modelo de uma escola transformadora 

da educação e da sociedade, pautada no princípio defendido pela Declaração de Salamanca: 

 

Todas as crianças deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer 

dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem reconhecer e 
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responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como 

ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos 

por meio de currículo apropriado, modificação organizacional, estratégias de ensino, 

usa de recursos e parcerias com a comunidade. (CONFEREÊNCIA MUNDIAL, 1997, p. 

21) 

 

4. Libras  

É a Língua Brasileira de Sinais também conhecida como Língua Gestual, reconhecida 

como língua oficial da comunidade surda pela Lei Federal nº. 10.436, de 24 de abril de 2002. É 

utilizada de gestos e sinais em substituição à língua que todos conhecem nas comunicações: a 

língua de sons ou oral.  

“A língua de sinais é uma língua prioritária do povo surdo que é expressa através da 

modalidade espacial visual” , segundo (STROBEL, 2008, p.46). Por meio dela, o educando 

surdo recebe as orientações e conhecimentos necessários para sua formação. Daí a 

importância da inclusão da LIBRAS como disciplina curricular nos cursos de formação dos 

professores de matemática.  

 

5. Contribuição da matemática aos educandos surdos 

A matemática contribui na vida desses educandos de várias maneiras, uma delas é na 

dimensão afetiva, priorizando a autonomia do aluno, trocando pontos de vistas e negociando 

soluções. E nada mais objetivo do que trabalhar com jogos para o desenvolvimento da 

autonomia.  As crianças surdas, em geral não lidam bem com situações de confronto, 

particularmente, com o fato de perder, assim, é conveniente que trabalhem com jogos que não 

apresentem, necessariamente, um ganhador (jogos cooperativos), posteriormente, introduzir 

jogos de competição, para ensinar a lidar com as frustações.  

Outra dimensão importantíssima é a dimensão inclusiva. Promover atividades que 

promovam uma inclusão ao contrário, em que todos os alunos surdos ou ouvintes, possam 

interagir. O professor de matemática precisa ser dinâmico a tal ponto de criar situações 

matemáticas na qual todos os alunos participem de forma que cada qual se sinta importante 

no ambiente escolar, principalmente os alunos com deficiência auditiva. 
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6. Considerações finais 

É lamentável ver que a educação brasileira passa por várias dificuldades, mas é bom 

saber que ela ainda estar em fase de crescimento, que muito se pode fazer para que melhore. 

É por isso que ao debater “o ensino da matemática para crianças surdas” apontam-se as 

dificuldades para que possam surgir soluções para amenizá-las ou acabá-las de vez.  

Ao debater a formação de professores de matemática para essas crianças buscou-se 

mostrar o quanto é necessário que tenham uma boa formação qualificada apta a trabalhar 

com tais crianças. As crianças surdas podem desenvolver a mesma capacidade que um aluno 

ouvinte, então  é necessário que se trabalhe com elas metodologias específicas para poder  

descobrir suas capacidades. Por isso que foi enfatizado muito no decorrer do trabalho a 

formação do professor. 

Espera-se que o trabalho como um todo contribua de forma construtiva para aqueles 

que pretendem mudar o ramo da educação em termos de melhorias, principalmente voltados 

para a educação matemática de crianças portadoras de deficiência auditiva. 
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Resumo: O ensino da Matemática é visto por alunos e professores como uma dificuldade a ser 
enfrentada nas escolas. Sabendo disso, esse artigo visa  apontar fatores que podem auxiliar no 
processo de ensino/aprendizagem dos alunos além de mostrar a importância da aprendizagem nas 
séries iniciais, já que essas servirão de base para as séries posteriores. O papel do professor na 
construção do conhecimento do aluno é fundamental, na medida em que parte dele o incentivo e o 
estímulo ao interesse e aprendizagem dos alunos. Sabendo disso alguns professores buscam através 
de atividades lúdicas o estimulo a aprendizagem no aluno dos conceitos matemáticos básicos. Fazer o 
aluno associar o seu cotidiano à conceitos matemáticos ajuda o aluno a aprender com mais facilidade. 
Vale ressaltar ainda que esse trabalho tem o objetivo de mostrar algumas dificuldades apresentadas 
pelos alunos em sala de aula, além de algumas sugestões para o professor minimizar essas 
dificuldades.    
Palavras-chave: Matemática; Séries Iniciais; Ensino; Aprendizagem. 

1. Introdução 

A matemática sempre foi vista como uma dificuldade enfrentada pelos estudantes na 

vida escolar, e isso se torna mais complicado devido à falta de interesse e a dificuldade que os 

estudantes demonstram quando começam a ter o primeiro contato com a matemática nas 

séries iniciais. Daí também decorre a dificuldade que os alunos têm nas séries posteriores, já 

que o conhecimento adquirido nas séries iniciais servirá de base para as demais séries.    

A partir disso, podemos notar a importância do professor no processo de 

ensino/aprendizagem dos alunos nas séries iniciais já que o professor servirá como mediador 

para ajudar os alunos a terem uma formação mais eficaz, tendo ainda à responsabilidade de 

ensinar de modo que o aluno aprenda determinado conteúdo através da utilização de 

metodologias que possam ajudar no processo de ensino, e dessa forma facilitar a 

aprendizagem dos alunos. 

No entanto, a realidade mostra que muitos professores sentem dificuldades na hora de 

trabalhar os conteúdos matemáticos, criando-se uma barreira no desenvolvimento das aulas e 

no processo ensino-aprendizagem de seus alunos. 
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2. O Ensino da Matemática 

Quando falamos sobre o Ensino da Matemática, é importante que o professor 

identifique as principais características, métodos e aplicações da Matemática, conheça a 

realidade de seus alunos, para trabalhar seus conhecimentos informais em sala de aula. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõe um Ensino da Matemática dinâmico, 

voltado para a realidade do aluno, buscando assim um ensino em que em fatos reais sejam 

relacionados aos conceitos matemáticos. 

 

No ensino da Matemática, destacam-se dois aspectos básicos: um consiste em 
relacionar observações do mundo real com representações (esquemas, tabelas, 
figuras); outro consiste em relacionar essas representações com princípios e conceitos 
matemáticos (MEC, 1998, p. 19). 

 

 A Matemática é uma matéria muito temida pelos alunos, porém ela é considerada 

muito importante para a vida escolar e também para o dia-a-dia. Por isso o ensino da 

matemática deve ser centrado na realidade, contextualizada, apropriada ao mundo em que 

vivemos, ao contrário daquela Matemática baseada em procedimentos repetitivos e 

mecânicos. 

  Dessa maneira, cada professor é responsável pelo procedimento de suas aulas e pelo 

desenvolvimento dos conceitos matemáticos. 

 

3. Matemática x Cotidiano 

Podemos notar que nas aulas de matemática das escolas nem sempre o conteúdo 

abordado pelos professores é trabalhado de forma a levar o aluno a fazer associações com o 

cotidiano, ou seja, o estudante pensa que a única finalidade do conhecimento matemático é 

para a realização de uma prova e com isso deixa de perceber as aplicações da matemática no 

seu dia-a-dia. 

É preciso mostrar aos alunos que o cotidiano dele está repleto de situações 

matemáticas. Como por exemplo: sempre que precisamos tomar uma decisão importante, 

pesamos todos os fatores envolvidos e procuramos um meio de organizá-los da melhor forma, 

estudando as várias possibilidades; nesse momento, nessa situação estamos utilizando o 

raciocínio combinatório. 
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4. A importância da atuação do professor na construção da aprendizagem dos alunos  

Despertar o interesse e a curiosidades dos alunos para a matemática é algo bastante 

desafiador para o educador, pois caberá a ele identificar as dificuldades da turma e assim 

elaborar uma forma eficaz para transmitir os conteúdos matemáticos de forma prazerosa, e 

dessa forma apresentar resultados significativos no que diz respeito ao desenvolvimento do 

aluno em relação à aprendizagem e assim motivar o aluno a aprender de maneira interessante 

a matemática que antes era vista como algo impossível de entender.  

Para isso o professor deve ter o domínio do conteúdo a ser ensinado, embora isso não 

signifique que ele seja um bom profissional, pois a tarefa de transmitir os conteúdos é algo 

bastante difícil, porém extremamente importante para a aprendizagem do aluno.  

Para proporcionar ao seu aluno uma boa qualidade no ensino o professor nunca deve 

parar de estudar, ou seja, deve sempre está adquirindo novos conhecimentos, estar por 

dentro das novas tecnologias, buscando assim métodos de ensino que possa ajudar seus 

alunos. 

 

5. O Jogo e o ensino da Matemática 

O material concreto pode tornar-se um grande parceiro do professor na sala de aula, 

auxiliando no ensino de diversos conteúdos e contribuindo para que o aluno tenha uma 

aprendizagem significativa. Quando o aluno manipula materiais concretos, compreende 

facilmente conceitos, fórmulas e teorias. 

O professor ao selecionar os jogos deve verificar se o mesmo é interessante e 

desafiador. O bom jogo deve permitir à criança a avaliação de seu próprio desempenho, 

analisando suas estratégias, o sucesso e o fracasso de suas iniciativas e de seus companheiros. 

O jogo deve ser um recurso que leve o aluno a um aprender significativo, capaz de agir 

criticamente, de discutir as resoluções de situações problemas e a utilização de um raciocínio 

mais abstrato. 

6. O auxílio das atividades lúdicas no ensino/aprendizagem 

Um dos grandes desafios em sala de aula hoje é fazer com que os alunos se interessem 

por matemática e que vejam nela uma forte aliada para o seu cotidiano. As atividades lúdicas 

(jogos, brincadeiras, brinquedos, música...) se tornaram uma grande ferramenta dos 

professores em sala de aula, pois através dessas atividades os professores aumentam a 
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motivação do aluno para aprender, estimulam a interação da turma, mudam a rotina da sala 

de aula e dessa forma despertam o interesse dos alunos para a matemática.   

A introdução dos jogos em sala de aula não deve acontecer apenas para diversão e 

entretenimento dos alunos, mas também com algum propósito educativo já que o intuito das 

atividades lúdicas é instigar o gosto pela aprendizagem e facilitar a mesma, de maneira que os 

alunos possam estudar novos conteúdos, ou revisar conteúdos já vistos. E dessa maneira fazer 

com que os alunos gostem de aprender Matemática. 

 

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a possibilidade de 
diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos estudantes que temem a 
Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação de jogo, 
onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, notamos que, ao 
mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, apresentam também um 
melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de 
aprendizagem. (Borin, 1996, p.100) 

 

Portanto o uso dos jogos no ensino da matemática tem o objetivo de fazer com que os 

alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o 

interesse do aluno. A aprendizagem através de jogos, como dominó, quebra-cabeça, palavras 

cruzadas, jogo da memória e outros permitem que o aluno tenha uma aprendizagem mais 

significativa. 

7. Considerações Finais 

As dificuldades no Ensino da Matemática são vistas frequentemente ao falar de 

problemas da educação. 

 Essas dificuldades enfrentadas envolvem: a formação do professor, a falta de 

conhecimento em relação a alguns recursos, a falta de confiança e conhecimento em 

introduzir conceitos matemáticos através de jogos e brincadeiras, a dificuldade de 

contextualizar alguns conteúdos e a situação social dos alunos. 

Com isso, precisamos buscar constantemente soluções para que o ensino de 

matemática torne-se prazeroso, dinâmico e contextualizado, e dessa forma transformar as 

dificuldades em pequenas barreiras diante dos resultados que serão adquiridos através dos 

obstáculos superados e da aprendizagem dos alunos. 
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Resumo: A presente pesquisa teve por objetivo identificar os desafios que professores de Matemática 
enfrentam no processo de inclusão escolar. Trata-se de um estudo de cunho qualitativo, realizado com 
dois professores de Matemática e a psicopedagoga, funcionários de um colégio público de ensino 
fundamental. Os dados foram coletados por meio de questionários aplicados aos mesmos. Os 
resultados apontam que os desafios enfrentados pelos professores no cotidiano da educação inclusiva 
dizem respeito à mudança de representações docentes do aluno com deficiência e o processo ensino-
aprendizagem. A relação professor e aluno especial também constitui um desafio na efetivação para 
educação inclusiva. Outro desafio são as condições de trabalho escolar e, por fim, destaca-se a noção de 
incapacidade dos professores de trabalhar com esses alunos, pois não foram preparados para isso na 
sua formação inicial. Nota-se que a edificação de novas estratégias em sala é essencial para a inclusão 
educacional nas aulas de Matemática. 
Palavras-chave: Inclusão. Deficiência. Desafios. Matemática. 

1. Introdução 

A inclusão social é um desafio cotidiano na vida de portadores de necessidades 

especiais. Embora a Constituição Federal garanta a igualdade de todos perante a lei, direitos 

totais à educação ainda deixam a desejar. O que contradiz a Constituição Federal, Capitulo II, 

Seção I, art.205, “a educação, direito de todos é dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade (...)”. Por si este artigo já valeria para deficientes. 

Além disso, o art.208, inciso III reassegura o atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Por último, a Lei 

Federal 7853 dispõe sobre o apoio aos deficientes e sua integração social, definindo o 

preconceito como crime. Nesse sentido, nenhuma escola ou creche pode recusar, sem justa 

causa, o acesso do deficiente à instituição. 

mailto:mariane19ubajara@gmail.com
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A educação inclusiva impõe uma série de desafios àqueles profissionais que têm alunos 

com necessidades educacionais especiais em suas salas de aula. Por conta disso, são levados a 

repensar suas concepções e práticas, a fim de atender as demandas de um público cada vez 

mais heterogêneo. 

Algumas crianças aprendem mais rapidamente do que outras algumas aprendem mais 
vagarosamente que seus companheiros da mesma idade e, consequentemente, têm 
dificuldades em se adaptar às demandas sociais.   (Kirk, 1979). 
 

Apesar dos direitos dos portadores de deficiência estarem amplamente garantidos, as 

determinações da legislação representam motivos de preocupação para o ensino de 

Matemática. Os cursos de licenciatura, em geral, não possuem disciplinas que habilitem os 

futuros professores para trabalhar com alunos com necessidades especiais e sendo a 

matemática uma das disciplinas com elevado índice de reprovação por sua complexidade, a 

falta de preparo do professor ocasiona uma dificuldade maior no ensino dos conteúdos 

matemáticos para turmas com alunos com necessidades especiais. 

Em meio a este cenário foi desenvolvido um estudo, de cunho qualitativo, sobre as 

dificuldades enfrentadas por dois de professores de Matemática e a psicopedagoga, 

funcionários da Escola Oscar de Oliveira Magalhães da rede pública de Ubajara/CE, referentes 

à prática inclusiva e o aprendizado matemático. 

A pesquisa foi feita através de questionários realizados aos professores e a 

psicopedagoga, com o objetivo de alcançar uma compreensão acerca da experiência de ser 

professor matemática no contexto da escola inclusiva, isto é, conhecer o modo como 

vivenciam e como lidam com a diversidade.  

A escola dispõe do Atendimento Educacional Especializado (AEE) dirigida pela 

psicopedagoga da escola, que oferece recursos, serviços direcionados às crianças e 

adolescentes com necessidades especiais e orientação aos professores e familiares quanto à 

utilização desses serviços no processo de ensino e aprendizagem nas turmas de ensino 

regular e inclusão no meio social. 

 

2. Os desafios da educação inclusiva no ensino de Matemática  

 

A proposta da inclusão escolar traz à tona questões concernentes à educação em geral e, 

em particular, muitos desafios ao ensino e aprendizagem da Matemática, para que se efetive 

verdadeiramente uma Educação (Matemática) Inclusiva dentro dos nossos ambientes 

escolares. 
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É notório que conteúdos da Matemática precisam gerar significados aos alunos e sua 

abordagem deve ser adequadamente realizada ressaltando seus aspectos históricos, sua 

constituição, sua relação com outras disciplinas, com o meio, enfim, com as diferentes 

culturas. Para que se realize uma aprendizagem significativa dos conteúdos matemáticos em 

classes com estudantes com necessidades especiais o educador deve se dispor tanto do 

conhecimento matemático quanto de uma metodologia apropriada. Precisa ainda levar em 

consideração os conhecimentos prévios dos alunos deficientes, além de incentivar que 

informem de maneira possível, seus saberes sobre o que está sendo ensinado, estabelecendo-

se, dessa maneira, uma relação dialógica entre professor e aluno.   

 

3. Metodologia 

Por meio desta pesquisa, de cunho qualitativo, buscou-se compreender as ideias e 

opiniões, bem como, obter melhor compreensão sobre a Educação Matemática na perspectiva 

da inclusão escolar. 

O estudo foi realizado com dois professores e a psicopedagoga de um colégio da rede 

pública da cidade de Ubajara Ceará. Os dados foram coletados no mês de agosto de 2013, por 

meio de questionários aplicados aos professores e a psicopedagoga.   

Os professores, identificados neste trabalho por A e B, lecionam a disciplina de 

Matemática, sendo que os dois já haviam ministrado aulas para os alunos com necessidades 

especiais em anos anteriores e um deles (Professor A) lecionava para os referidos alunos no 

período da coleta de dados. O Professor A tem 10 anos de experiência e o Professor B, 4 anos.   

A psicopedagoga, formada em Pedagogia, especializada em Psicopedagogia 

Institucional e especializada no Atendimento Educacional Especializado (AEE), é responsável 

pelo atendimento especializado às crianças com deficiência da própria escola e das demais 

escolas do município de Ubajara, leva-se em consideração, a deficiência de cada um e suas 

dificuldades de aprendizagem no ensino regular e inclusão no meio social. 

Inicialmente os professores e a psicopedagoga foram convidados a colaborar na 

pesquisa, sendo expostos a eles os objetivos a serem alcançados. As perguntas que 

compunham os questionários foram as seguintes:  

Questionário dirigido aos professores  

1)  Como ocorre a integração dos alunos com necessidades especiais nas aulas de Matemática?   

2)  Quais as dificuldades encontradas durante a sua docência no processo de inclusão?   
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3)  De que modo você trabalha/trabalhou os conteúdos de Matemática com os alunos com 

necessidades especiais?  

Questionário dirigido à psicopedagoga  

1)  Em sua opinião, como a inclusão vem sendo concretizada na escola regular?   

2)  Com relação à disciplina de matemática, de que forma você trabalha com os alunos 

deficientes para que eles possam adquirir conhecimentos e estimular habilidades cognitivas e 

social?   

3)  Em que o Atendimento Educacional Especializado pode ajudar os professores de 

matemática na relação entre professor e aluno com necessidades especiais?   

 

4. Análise dos dados 

4.1. Análise do questionário aplicado aos professores de Matemática 

Os dois professores participantes da pesquisa revelaram não ter formação nem 

especialização na área de educação especial. Sentem, por isso, dificuldades de ensinar alunos 

com necessidades especiais. Para eles, a inclusão é direito de todos os alunos, porém 

acreditam que se fazem necessárias mudanças para que a inclusão educacional realmente 

aconteça. 

A formação dos professores e seu desenvolvimento profissional são condições 
necessárias para que produzam práticas integradoras positivas nas escolas. É muito 
difícil avançar se os professores em seu conjunto, e não somente os professores 
especialistas em educação especial, não adquirem uma competência suficiente para 
ensinar a todos os alunos. (MARCHINI, p 44, 2004)  
 

O professor A mencionou que se sente impotente diante de algumas situações em sala 

de aula em que precisa mudar sua metodologia para conseguir que a criança com dificuldades 

especiais consiga acompanhar o que está sendo estudado ou ao menos não se perca durante a 

aula. Em sua opinião, é triste ter que olhar para os alunos e ver que estão se sentindo 

excluídos de muitas situações interativas da turma. Percebe-se então, a importância de um 

atendimento a esses alunos que facilite sua socialização. 

O professor B entende que o Atendimento Especializado na escola é muito importante 

para a efetiva aprendizagem dos conceitos matemáticos, apesar de não participar dos 

atendimentos a fim de verificar qual a melhor maneira de trabalhar com esses alunos. 

Sobre os recursos utilizados pelos professores para trabalhar os conteúdos de 

Matemática, o Professor A relatou que buscava materiais que envolvessem o visual como 

jogos e figuras geométricas. Já o professor B relata que quando leciona para a turma não se 
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preocupa com a utilização de recursos diferenciados, pois a profissional psicopedagoga é 

quem fazia essa parte.   

Houve, portanto, uma acomodação dos professores, que transferiram para a 

psicopedagoga a responsabilidade pela educação das crianças com deficiência. 

 

4.2. Análise do questionário aplicado à psicopedagoga 

A psicopedagoga entrevistada é responsável pelo atendimento especializado às 

crianças com deficiência da própria escola e de algumas crianças das demais escolas do 

município de Ubajara. A mesma ressalta que o atendimento educacional especializado é uma 

estratégia educacional para se incluir o aluno no ensino regular e no meio em que vive, 

minimizando suas dificuldades de aprendizagem, de atenção e socialização. Ela reconhece que 

nem sempre se obtêm os resultados esperados. Contudo, tenta-se fazer o melhor para que as 

crianças cheguem ao sucesso em sua aprendizagem e socialização.  

As respostas da psicopedagoga às perguntas do questionário revelam que além da falta 

de formação específica dos professores direcionada a educação especial, o desinteresse dos 

docentes em conhecer as principais dificuldades dos estudantes especiais e a melhor forma de 

lidar com esses alunos em sala, contribui bastante para a dificuldade apresentada por estes 

professores, pois os atendimentos são abertos aos professores e disponibilizam ao aluno 

conceitos matemáticos através de tratamentos didáticos especiais adaptados para cada tipo 

de deficiência. Segundo a psicopedagoga, se houvesse certa frequência de observação e 

participação dos professores, essas dificuldades poderiam ser amenizadas.  

 

5. Considerações Finais 

Os dados apresentados na presente pesquisa enriqueceram a reflexão que se vem 

discutindo sobre a educação inclusiva. Os conteúdos das entrevistas mostram uma 

desvantagem dos professores de Matemática à inclusão de alunos com necessidades especiais 

na escola regular. Os docentes entrevistados demostram considerar e educação inclusiva uma 

proposta possível, porém, para sua concretização é necessário mudanças comportamentais no 

sistema educacional. Além disso, os professores reconhecem o seu despreparo para esse 

processo de mudança, pois não tiveram formação suficiente para este trabalho.  

Com análise do questionário dado à psicopedagoga foi possível entender que a falta de 

formação específica dos professores direcionada a educação especial e o desinteresse dos 
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mesmos em participar dos Atendimentos Especializados realizados com os estudantes com 

necessidades especiais, resultam em maiores dificuldades a serem enfrentadas pelos 

professores de incluir e favorecer uma Educação Matemática de qualidade. 

 Portanto, as mudanças necessárias para inclusão exigem esforços, é preciso que os 

professores deixem de lado a discriminação da capacidade e valorizem as superações 

procurando formação específica que favoreça o processo de inclusão. Para isso todo aluno, 

independente das dificuldades, precisa beneficiar-se com uma boa educação, desde que sejam 

dadas as oportunidades adequadas para o desenvolvimento de suas potencialidades. 
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Resumo: A missão do professor é promover o alcance do conhecimento, para isso é necessária uma 
efetiva formação para que em sua prática profissional possa optar por utilizar diversos recursos 
didáticos, dentre eles os jogos. O objetivo do estudo foi construir e apesentar uma proposta de jogo 
que fixasse os fatos fundamentais da adição, multiplicidade, critérios básicos da divisibilidade, 
probabilidade, raciocino lógico e cooperação. O jogo criado por Pauliane Ibiapina Fernandes foi 
intitulado de 7 de escadas e é destina à estudantes do 6° ano. Consta de doze critérios de divisibilidade 
impressos em um tabuleiro, 2 dados e 2 peões, fichas respostas e envelopes de papel, é jogado em 
duplas e ganha o aluno que preenche primeiro o tabuleiro, sabendo que existe uma maneira correta de 
preencher todo o tabuleiro. Pode ser jogado sem que haja competição e sim cooperação entre os dois 
jogadores. A maioria dos alunos não recorda os critérios de divisibilidade. 
Palavras-chave: Prática docente; Jogo; Divisibilidade. 

1. Introdução 

Os problemas do ensino da Matemática são discutidos há muito tempo e propostas 

diversas mudanças com o intuito de melhorar a sua aprendizagem, dentre elas conduzir o 

ensino-aprendizagem por meio da relação humano-programática triangular, cujos vértices do 

triângulo são a Matemática, os alunos e o professor.  E a missão do professor neste triângulo é 

conduzir a Matemática até aos alunos ou de levar os alunos até à Matemática (VASCONCELOS, 

2000). 

Para isso, a formação do professor deve ocorre em duas perspectivas, uma pessoal e 

outra sócio-cultural. A primeira está relacionada com o desejo de querer ser professor e a 

segunda, aos programas institucionais de formação do professor, os quais se baseiam em um 

conjunto de práticas e saberes profissionais que ambas devem levar ao desenvolvimento 

intelectual e a descoberta do modo pessoal de ensinar (FORENTINI E COSTA, 2002). 
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Na prática profissional do professor de matemática este pode optar por utilizar 

diversos recursos didáticos, dentre eles os jogos, por terem um papel importante no processo 

de ensino e aprendizagem quando integrados ao exercício da análise e da reflexão da 

atividade matemática, por isso é importante que os jogos façam parte da cultura escolar (PCN, 

1997). 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo apesentar uma proposta de jogo 

como recurso didático para a fixação dos fatos fundamentais da adição, multiplicidade, 

critérios básicos da divisibilidade, probabilidade, raciocino lógico e cooperação. 

 

2. Metodologia  

O jogo foi criado para ser aplicado em sala de aula pelo professor estimulando os 

alunos à participar da atividade sobre divisibilidade. Como orientam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Matemática (1997) quando afirma que para crianças os jogos são as 

ações que geram satisfação e estimulam o desenvolvimento do raciocínio lógico da criança.  

O jogo deve ser aplicado aos estudantes do 6° ano do Ensino Fundamental II logo em 

seguida à explicação do conteúdo pertinente, para uma maior participação, fixação do 

conteúdo e desenvolver habilidades de acordo com o conteúdo. O jogo tem tempo estimado 

será de duas aulas totalizando 1h e 50 minutos. 

O jogo foi aplicado em duas turmas de 6° ano onde cada uma era composta de 28 

alunos.  

A sala deverá ser organizada em grupos de 4 jogadores, separando em duplas, sendo 

entregue um tabuleiro para cada grupo, dois dados de seis faces, das peças como peões e um 

envelope com fichas respostas para cada dupla, não sendo informados pelo o professor que as 

fichas respostas são múltiplas de 7. 

3. Material Utilizado  

Uma folha de papelão 30 cm de largura por 40 cm de comprimento, tabuleiro e 20 

fichas, sendo 10 fichas por jogador, dois dados de seis faces, duas peças de peão para cada 

tabuleiro, sendo um para cada jogador e envelope para guardar as fichas respostas. 
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4. Produção do Jogo 

O tabuleiro e as fichas respostas foram digitalizado no computador no Power Point® e em 

seguida impressos em forma de cartaz de duas folhas, colados com cola branca em um 

papelão e comprado os 2 dados e 2 peões e envelopes de papel. 

A diagramação do tabuleiro foi digitalizado no computador, impressos e em seguida fixado 

sobre o papelão com cola branca. No centro do tabuleiro estão escritos  critérios de 

divisibilidade dos números 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 em forma de colunas empilhadas no 

sentido horizontal em ordem crescente. Os critérios são: 

Critério por 2: Todo número par, isto é, todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8.  

Critério por 3: Quando a soma de seus algarismos constitui um número divisível por 3. 

Critério por 4: Os números que possuem zero nas suas últimas duas casas. Se os dois últimos 

algarismos de um número forem divisíveis por 4. 

Critério por 5: Todo número terminado em 0 ou 5. 

Critério por 6: Constitui todos os números divisíveis por 2 e 3 no mesmo instante. 

Critério por 8: Quando terminar em 000, ou os últimos três números forem divisíveis por 8. 

Critério por 9: A soma de seus algarismos constitui um número múltiplo de 9 

Critério por 10: Todo número terminado em 0. 

Critério por 11: Diferença entre o último algarismo e o número formado pelos demais 

algarismos, de forma sucessiva até que reste 2 algarismos, resultar em um múltiplo de Critério 

por 12: São os números divisíveis por 3 e 4. 

Ao lado de cada critério de divisibilidade existe de cada lado um espaço reservado para 

ser colocada a ficha resposta correspondente. Nas extremidades da direita e esquerda do 

tabuleiro existe uma escada com 7 degraus, sendo uma para cada jogador. 

As fichas respostas foram produzidas em papelão 4 cm por 4 cm e em seguida fixado 

sobre elas as respostas previamente digitalizado no computador e impressas as respostas 

para cada critério de divisibilidade 14, 21, 28, 35, 42, 56, 63, 70, 77 e 84 e são múltiplas de 7, 

assim só existirá uma sequência certa a ser colocada no tabuleiro.  

5. Regras do Jogo 

1. Cada grupo após receber o material iniciará o jogo. Cada jogador, na sua vez, arremessa os 

dados, calcula a soma dos valores obtidos se o resultado da soma for 7 o peão sobe um 
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degrau na escada. Se o resultado da soma for diferente de 7 o jogador soma os números 

contidos nas faces dos dados e de acordo com o resultado obtido procura no envelope das 

fichas respostas, a ficha que corresponde ao critério que representa o resultado obtido e 

coloca invertida no espaço reservado para ser colocado a ficha resposta correspondente. 

As fichas não podem ser trocadas uma vez que já sido colocada no espaço reservado. A 

ficha é colocada invertida para o jogador adversário não saiba as respostas dadas pelo 

outro jogador. Se resultado obtido já estiver marcado no tabuleiro, o jogador passa a vez. 

2. Ganha o jogador que tiver preenchido todos os critérios corretamente primeiro sem ter 

subido os 7 degraus da escada ou quando o seu adversário tiver subido os 7 degraus 

mesmo que não tenha preenchido os critérios. 

3. O jogador deve ficar atento às possibilidades para que no final não sobre nenhuma ficha, 

pois só existe uma maneira correta de preencher todo o tabuleiro.  

4. Quando ocorrer um ganhador por ter preenchido todos os critérios, a dupla comunica o 

professor, onde ele deve fazer a correção dos dois jogadores, se tiver algum erro ele retira 

esses erros do tabuleiro e autoriza continuar jogando.   

5. Este jogo pode ser feito sem que haja competição entre os jogadores do mesmo tabuleiro, 

assim o grupo se ajudará na busca dos resultados corretos e a competição será entre os 

diferentes tabuleiros. Assim será trabalhada a cooperação entre os estudantes.  

6. Aplicação do jogo 

Inicie a aula apresentando o jogo e escrevendo as regras na lousa, dividida a classe em 

grupos e entregue o material do jogo. A aula será da forma de um campeonato, onde serão 

eliminados os alunos ou as duplas perdedoras. Os últimos grupos de jogadores se enfrentaram 

um a um, o que somar mais vitórias será o campeão.  

Ao término do jogo o professor deve explicar cada critério à cada estudante, corrige 

seus erros, bem como questionar as probabilidades de cada lançamento dos dados de cair em 

determinado critério. 

7. Considerações Finais 

Após o jogo o professor debateu com os alunos suas percepções sobre a atividade e 

acatou algumas sugestões de modificações e adaptações. Este momento de troca de 

experiências torna-se valioso na formação docente de um professor prático necessário ao 
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momento atual da educação matemática o pondo-se ao o professor isolado segundo Forentini e 

Costa (2002), onde o professor prático está aberto às inovações curriculares de seu tempo, 

patilha experiências e troca conhecimentos e considera a prática de sala de aula uma instância 

para desenvolver seu saber fazer. 

 

As sugestões acatadas foram acrescentar uma regra onde o professor ao fim do jogo 

fizesse a correção dos erros e explicasse os acertos. Que o jogo fosse realizado em dupla no 

mesmo tabuleiro onde haveria a colaboração entre os alunos na resolução dos critérios de 

divisibilidade  

Para promover a aprendizagem significativa, o jogo só deve ser aplicado após a 

explicação do conteúdo, pois foi percebido paralelamente à aplicação do jogo que mesmo a 

matéria tendo sida explicada e avaliada em aulas anteriores, o conteúdo foi esquecido pelos 

estudantes, ficando o questionamento, sobre a necessidade de uma correlação dos conteúdos 

durante todo o ano letivo. 
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Resumo: A pesquisa “Aprendendo uma Matemática divertida e Curiosa: uma alternativa para o ensino 
de Matemática na 1ª série do ensino médio”, desenvolvida na Escola de Ensino Fundamental e Médio 
Professor Arruda de Agosto de 2012 à Setembro de 2012. O objetivo geral demonstrar que a disciplina 
de matemática, para muitos, temida, também é prazerosa no aprendizado como outras disciplinas, e 
como objetivos específicos, procurar desenvolver raciocínio lógico, com desafios e enigmas 
matemáticos; estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resoluções de 
problemas; amenizar as dificuldades presentes na aprendizagem da Educação Matemática atual. 
Inicialmente, na busca de alcançar esses objetivos, buscou-se conhecer as contribuições da utilização 
dos desafios e enigmas enquanto recurso didático para o ensino e aprendizagem desta disciplina e 
pesquisar jogos matemáticos que permitissem a exploração dos conteúdos da 1ª série do ensino 
médio. Posteriormente, foram aplicados diversos enigmas e desafios matemáticos, sendo alguns 
adaptados de bibliografias e outros pesquisados em internet, sendo que tais atividades foram 
acompanhadas visando analisar a construção dos conhecimentos matemáticos por parte dos alunos ao 
trabalharem com jogos matemáticos. Durante as atividades, professores e alunos elaboraram 
relatórios manifestando suas opiniões e perspectivas em relação à utilização dos jogos como material 
didático, tais relatórios foram analisados ao fim da pesquisa, permitindo concluir que os jogos 
matemáticos auxiliam tanto o trabalho do professor, quanto a aprendizagem dos alunos, que têm a 
oportunidade de construir seus conhecimentos de uma forma mais interativa, dinâmica e prazerosa. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Metodologia Lúdica; Curiosidade. 

 

1. Introdução 

 

Ao longo da história observa-se uma grande dificuldade no processo de ensino da 

matemática. A aprendizagem do educando não passava de imposições de fórmula e cálculos 

intermináveis, levando-os à exaustão psíquica e física, criando assim um sentimento de pânico 

com relação à disciplina. Para se criar um perfil diferente de alunos, existe a necessidade de 
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engajá-los na era da globalização, ajudando a formar cidadãos conscientes de suas obrigações 

perante a família e a sociedade.  

Assim, os educadores matemáticos, devem procurar alternativas para aumentar a 

motivação para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização, concentração, 

raciocínio lógico-dedutivo e o senso cooperativo, desenvolvendo a socialização e aumentando 

as interações do indivíduo com outras pessoas. 

 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que 

estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração 

de estratégias de resolução e busca de soluções. Propiciam a simulação de situações-

problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das 

ações; possibilitam a construção de uma atitude positiva perante os erros , uma vez 

que as situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no 

decorrer da ação, sem deixar marcas negativas. (BRASIL, 1998, p.29)  

 

Diante dessa problemática a Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor 

Arruda, juntamente com os professores das áreas das ciências da natureza, resolveram 

mostrar aos educandos da 1ª série do ensino médio outro lado da matemática: “A Matemática 

Divertida e Curiosa”.  

Esse projeto tem por objetivo geral demonstrar que a disciplina de matemática, para 

muitos, temida, também é prazerosa no aprendizado como outras disciplinas, e como 

objetivos específicos, procurar desenvolver raciocínio lógico, com jogos, desafios e enigmas 

matemáticos; estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de 

resoluções de problemas; amenizar as dificuldades presentes na aprendizagem da Educação 

Matemática atual.  

De acordo com Moura, (1996) “Jogar não é estudar nem trabalhar, porque jogando, o 

aluno aprende, sobretudo, a conhecer e compreender o mundo social que rodeia”. Os 

professores têm o dever de levar para os alunos recursos pedagógicos que estimulem a 

curiosidade e a autoconfiança, proporcionando desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento, da concentração e da atenção, construindo uma aprendizagem de qualidade e 

ajudando-os a desenvolver o senso crítico, criativo e construtivo na busca por um lugar digno 

na sociedade.  

Diante disso, Agranionih e Smaniotto (2002, p. 16) definem o jogo matemático como: 

 
[...] 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 



V Semana da Matemática da UVA 2013 
 

 
149 

estabelecimento de relações lógicas e numéricas e a habilidade de construir 

estratégias para a resolução de problemas. 

 

Entre os alunos, é unânime a opinião de que os professores deveriam utilizar mais 

jogos matemáticos durante as aulas, pois estes tornam o aprendizado mais dinâmico, o 

conteúdo mais atrativo e permitem uma interação maior entre os colegas. Atividades como 

essas podem dar efetivas contribuições ao processo de ensino-aprendizagem da matemática, 

pois os discentes se sentem mais motivados a aprender e podem construir seus 

conhecimentos de uma forma mais interativa, encontrando nas aulas a oportunidade de 

adquirir saberes, desenvolver habilidades de resolução de problemas, de cooperação e 

trabalho em equipe. 

 

 

2. Jogos no Ensino da Matemática 

 

A utilização de jogos na escola não é algo novo, assim como é bastante conhecido o 

seu potencial para o ensino e a aprendizagem em muitas áreas do conhecimento.  

Em se tratando de aulas de matemática, o uso de jogos implica uma mudança 

significativa nos processos de ensino e aprendizagem que permite alterar o modelo 

tradicional de ensino, que muitas vezes tem o livro didático e os exercícios padronizados 

como principal recurso didático. A utilização de jogos no ensino da matemática, deve ser bem 

planejado e orientado para auxiliar o desenvolvimento de habilidades como observações 

análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições reflexão, tomadas de decisões, 

argumentação e organização, as quais estreitamente relacionadas ao assim chamado 

raciocínio lógico.  

As habilidades desenvolvem-se porque, ao jogar, os alunos têm a oportunidade de 

resolver problemas, investigar e descobrir a melhor jogada; refletir e analisar as regras 

estabelecendo relações entre os elementos do jogo e os conceitos matemáticos. Possibilita 

também uma situação de prazer e aprendizagem significativa, além de favorecer o 

desenvolvimento da linguagem, diferentes processos de raciocínio e de interação entre os 

alunos, já que cada jogador pode acompanhar o trabalho de todos os outros, defender pontos 

de vista e aprender a ser crítico e confiante em si mesmo. 

Os jogos podem ser utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o 

aluno para aprofundar o itens já trabalhados. Devem ser escolhidos e preparados com 

cuidado para levar o estudante a adquirir conceitos matemáticos de importância. 
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Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a possibilidade de 

diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos, que temem a 

Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação de jogo, 

onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, notamos que, ao 

mesmo tempo em que estes alunos falam em Matemática, apresentam também, um 

melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de 

aprendizagem (BORIN, 1996, p.9). 

 

Sendo assim, percebe-se que o jogo matemático, quando utilizado de forma correta, 

com objetivos pré-estabelecidos e inseridos no planejamento do professor, configura-se como 

um objeto de construção de saberes, podendo auxiliar tanto os professores na dinâmica de 

sua prática docente, quando os alunos que se tornarão capazes de atuar como sujeitos na 

construção de seus conhecimentos. 

Portanto temos que formar a consciência de que os sujeitos, ao aprenderem, não são 

assimiladores de conhecimento, mas sim que, nesse processo, existem determinados 

componentes internos que não podem deixar de ser ignorado pelos educadores. 

Para aprendizagem é necessário que o aprendiz tenha um determinado nível de 

desenvolvimento. As situações de jogo são consideradas parte das atividades pedagógicas, 

justamente por serem elementos estimuladores do desenvolvimento. É esse raciocínio que 

nos levam a utilizá-los em sala de aula. O jogo, o desafio ou o enigma já entra em sala de aula 

com a função de estimular o competir, mas, a forma com o professor o trabalha é que vai dizer 

o quanto mais será agregado. 

O aluno deve entender que o jogo não se trata de uma simples brincadeira, sem que se 

perca o aspecto lúdico, portanto, deve levar a sério a ação de jogar, de responder um enigma, 

de acertar um desafio, e com isso, melhorar-se em seu aprender.  

 

3. Metodologia 

 

O projeto realizou-se em três vertentes básicas: uma de cunho bibliográfico, com 

estudo dos autores que tratam do assunto, acompanhado de fichamentos, estudos e 

discussões; uma segunda realizada nas salas de aula, com ações que envolveram o uso de 

enigmas e desafios, com os alunos de 1º ano, e a ultima através da apresentação dos 

resultados do trabalho para toda comunidade escolar nos dias de estudo do grupo de 

professores das áreas de ciências da natureza, linguagens e códigos e ciências humanas. 
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Em primeira instância, o professor apresentou explanação sobre os conteúdos a 

serem explorados, como deveriam ser selecionados os recursos didáticos a serem utilizados 

com os alunos, o que os autores diziam ser o mais apropriado a ser levado, as experiências 

exitosas, e o diagnostico de cada professor sobre as turmas. 

Em seguida, apresentou aos alunos a proposta de resolver enigmas, jogos e desafios 

matemáticos, dando ênfase a sua importância para a formação de uma consciência 

matemática. Isso levou o aluno a criar situações onde podiam desenvolver o raciocínio lógico 

dedutivo envolvendo conteúdos como probabilidade, sequência, equação e fatoração, 

portanto, pensar nas estratégias a serem colocadas em práticas para a resolução dos desafios 

e enigmas.  

A apresentação dos resultados aconteceu com a turma de professores das áreas de 

ciências da natureza, linguagens e códigos e ciências humanas, através de slides e conversas 

sobres o segundo momentos, aconselhando a partilhar os mesmos em sala de aula com todas 

as turmas. 

  

4. Resultados e discussão 

 

As atividades foram idealizadas e organizadas pelos professores durante o 

planejamento escolar. As propostas incluíam desafios e enigmas matemáticos, previamente 

selecionados e aplicados durante uma das quatro aulas da semana. Em alguns momentos os 

alunos reuniam-se em grupo para responder aos enigmas ou desafios, e em outros essas 

atividades eram realizadas individualmente, sempre mediadas pelo professor, que estabelecia 

um tempo para as questões serem desenvolvidas. 

Dois exemplos de atividade desenvolvida, retirado do livro “Desafios e Enigmas” de 

Juliano Niederauer e Marla Fernanda (2007), que consiste em: 
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Os professores acreditam que a utilização dos jogos com o estilo de enigmas e desafios 

torna o estudo da matemática mais atraente e também facilita a fixação e desenvolvimento do 

raciocínio lógico dedutivo, possibilitando assim uma melhoria na aprendizagem dos alunos, 

permitindo que os mesmos conheçam uma matemática relacionada a situações cotidianas, 

estabelecendo também um maior poder de concentração em atividades de outros professores.  

Além disso, foi observado que o jogo aproxima os alunos do conhecimento, permitindo a 

vivência de situações-problema e contribuindo também para a introdução da linguagem 

matemática que, gradativamente, incorpora-se ao vocabulário dos alunos. 

Ademais, Grando (2004, p. 29) afirma que: 

 
Analisando a relação entre o jogo e a resolução de problemas, ambos enquanto 

estratégia de ensino, evidenciamos vantagens no processo de criação e construção de 

conceitos, quando possível, por meio de uma ação comum estabelecida a partir da 

discussão matemática entre os alunos, e entre o professor e os alunos. 

 

O resultado do trabalho desenvolvido foi apresentado através de uma gincana na 

escola, nos turnos, matutino e vespertino, em que os alunos realizaram disputas entre turmas 

da mesma série. Os enigmas e desafios matemáticos foram apresentados e o tempo 

cronometrado (um minuto para cada item). O total foi de quarenta questões: vinte de 

raciocínio lógico e vinte de visão espacial. Ao final foi premiado o grupo que obteve o maior 

número de acertos e declarado a série a qual representava como campeã da disputa. 

Para o professor Francisco Araújo1, esse trabalho: 

                                                
1
 Questionário aplicado em 11 de outubro de 2012. 
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Trata-se de uma inovação dos trabalhos de matemática da Escola Professor Arruda, na 

qual o aluno é posto para pensar, ou seja, retirar-se o estudantes da inercia do 

processo de ensino e o coloca para ser real formulados das situações e, também, ser o 

que vai em busca do aprendizado, e isso é importante. 

 

Para o professor Manoel Andrade2, 

A matemática foi abordada de maneira diferente, o aluno foi estimulado pela 

curiosidade, pois se saiu do tradicional e entrou-se no lúdico. O que mais chamou 

atenção foi que os problemas eram apresentados em situações contextualizadas e o 

aluno achou isso engraçado e divertido. A disputa estimulou cada um a dar o melhor 

de si, através do espirito de competição. 

 

Para o aluno Anderson Diniz3 

O aprendizado de matemática foi melhor do que nas aulas mesmo. Os colegas estavam 

observando com mais atenção e com mais participação, porque falta que esses 

momentos aconteçam em sala de aula. Até alguns colegas que pouco participam 

entraram no jogo e demonstraram seu conhecimento. 

 

Disso, que os docentes e o discente colocam, pode-se entender que o trabalho contribui 

para a mudança do cotidiano da escola, para novas situações e fuga da rotina cansativa e que 

pouco contribui para o aprendizado participativo. 

4. Conclusão 

Durante a realização deste trabalho foi possível constatar a grande aceitação que os 

jogos, desafios e enigmas matemáticos apresentam junto aos alunos da 1ª série do ensino 

médio e também a credibilidade de tais materiais perante os docentes, que acreditam que os 

mesmos podem contribuir para a melhoria da aprendizagem de seus alunos. 

 A observação de alunos que participam pouco das aulas, interagindo e aprendendo, 

acabou por servir para perceber que a quebra da rotina e a adoção de outras formas de fazer 

educação, pode ser meio de incluir, que o lúdico pode ser um potencial e que o planejamento 

detalhado de uma prática de sala de aula pode ser muito positivo. 

Com esse trabalho, acredita-se, contribui para que se busquem novos olhares e 

métodos no ensino da matemática, ainda tão tradicional e pouco lúdico, para o entendimento 

de que a prática do ensino da matemática requer métodos mais envolventes, e que, na 

participação o educando aprende mais que apenas observando. 

 

 

 

                                                
2
 Questionário aplicado em 11 de outubro de 2012. 

3
 Questionário aplicado em 10 de  de 2012. 
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de relatar uma breve análise das contribuições docentes 
durante o semestre 2013.1 das atividades realizadas e vivenciadas pelas bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) do Curso de Licenciatura em Matemática da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú, localizada na cidade de Sobral – CE. As observações/ 
intervenções aconteceram no Colégio Dom José Tupinambá da Frota, com finalidade de averiguar a 
metodologia de ensino adotada e diante disso planejar intervenções com base nos conteúdos 
abordados para contribuir na aprendizagem. Na própria Universidade teve a realização dos quatros 
encontros referente ao I Ciclo de Reflexões do PIBID – Matemática sendo executados e planejados 
pelos próprios bolsistas à cerca de uma explanação de temas relacionados ao processo pedagógico 
contínuo na formação do professor. E por fim, o subsídio que nosso Curso de Licenciatura em 
Matemática proporciona aos universitários uma permuta de saberes e aprendizado pedagógico. 
Palavras-Chaves: PIBID; Aprendizagem; Formação; Matemática.  

 

1. Introdução  

No decorrer do primeiro semestre de 2013 foram desenvolvidas várias atividades 

pelas bolsistas do PIBID – Programa Institucional e Iniciação a Docência- do subprojeto de 

Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú, algumas dessas atividades foram 

realizadas no Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota, localizada em Sobral e outras 

na própria universidade tendo como principal objetivo melhorar formação das bolsistas como 

futuras docentes. 

As observações foram feitas em uma turma do 3º ano do ensino médio com a finalidade 

de averiguar se a metodologia de ensino adotada pelo professor regente possibilitava 

aprendizagens positivas ou negativas, diante disso planejar intervenções com base no 

planejamento do professor dos conteúdos abordados com atividades complementares em sala 

de aula oportunizando para uma melhor compreensão e empenho nas resoluções dos 

exercícios propostos aos estudantes contando com o apoio das bolsistas. 

mailto:samarapaula_loirinha@hotmail.com
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Ocorreram na própria Universidade quatros encontros referente ao I Ciclo de Reflexões 

do PIBID – Matemática sendo executados e planejados pelos próprios bolsistas à cerca de uma 

explanação de temas relacionados ao processo pedagógico contínuo na formação do 

professor, gerando debates, compartilhamento de opiniões e experiências pelos facilitadores 

como pelos participantes das dificuldades do ensino-aprendizagem encaradas por professores 

e estudantes no cotidiano escolar aprimorando as bolsistas em mais uma experiência 

acadêmica. 

E por fim, o subsídio que nosso Curso de Licenciatura em Matemática proporciona aos 

universitários uma permuta de saberes como competência e aprendizado pedagógicos; e o 

acesso que os estágios supervisionados oportunizam em mostrar e conviver de forma muito 

próxima à realidade existente em nosso futuro campo de trabalho na composição entre 

faculdade – escola – comunidade do âmbito profissional. 

 

2. Observações/Intervenções 

As primeiras atividades a serem exercidas pelas bolsistas são as observações e 

intervenções que ocorreram numa sala de 3° ano do ensino médio, que tem como professor 

regente o professor de matemática, sendo notório que demonstrava segurança e 

conhecimento no conteúdo planejado, no entanto, observou-se uma deficiência em sua 

metodologia de ensino, desse modo não conseguia repassar os conteúdos de forma explícita 

que proporcionasse maior compreensão dos alunos. 

Às quintas-feiras, acontecia o planejamento escolar das ciências exatas, no qual 

acompanhamos alguns juntamente com o núcleo gestor, sendo que o professor regente 

planejava suas aulas baseada no currículo escolar, no livro didático do aluno e em outros 

livros que abordam o conteúdo que está sendo estudado. Conforme o acompanhamento 

desses planejamentos foi possível prepararmo-nos para a realização das intervenções. De 

acordo com os PCNs: 

 

Utilizar as diferentes linguagens --- verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e 

corporal --- como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e 

usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 

diferentes intenções e situações de comunicação; (PCNs, 1998, p.07) 
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Analisando o planejamento do professor, percebemos a necessidade de promover 

atividades diversificadas para atrair mais a atenção dos discentes aos conteúdos já que o 

professor deve se dar conta que para um bom aprendizado de matemática é fundamental que 

o aluno se sinta interessado na resolução dos problemas, qualquer que seja ele, despertando 

assim a sua criatividade, a partir de então pôde-se preparar uma aula que obtivesse uma 

participação maior dos estudantes e que fosse mais satisfatória na aprendizagem., utilizando 

td´s a serem resolvidos em grupo com o apoio das bolsistas. 

 

3. I Ciclo de Reflexões do PIBID - Matemática 

Durante o semestre 2013.1, realizou-se o I Ciclo de Reflexões do PIBID – Matemática, 

onde os facilitadores foram os grupos de bolsistas de cada escola parceira tendo como 

finalidade gerar debates e reflexões entre os participantes há cerca de temas muito 

importantes e polêmicos referentes às dificuldades no processo ensino-aprendizagem 

enfrentadas por professores e estudantes em sala de aula.  

 

No dia 07 de Março ocorreu o primeiro encontro cujo tema em destaque foi 

“Matemática: Como lidar com o rótulo de pior disciplina?”, em que as bolsistas ministrantes da 

palestra propuseram algumas mudanças no ensino da Matemática nas últimas décadas. No dia 

04 de Abril aconteceu o segundo encontro sobre: “Formação Continuada: Possibilidades”, 

ressaltando a importância da formação, profissão, avaliação e competências do educador em 

busca de novos saberes e novas alternativas na melhoria do meio educacional. No dia 02 de 

Maio, foi realizado o terceiro encontro com o tema: “Por que saber mais que os alunos?”, 

mostrando as principais qualidades necessárias a um docente, as metodologias de ensino que 

podem ser utilizadas em sala com o objetivo de tornar as aulas mais atraentes.  No dia 06 de 

Junho, ocorreu o quarto e último encontro do I Ciclo de Reflexões  com o tema: “Professores 

Experientes versus Recém-formados”, expondo a dificuldades tanto de professores recém-

formados quanto professores experientes vivenciadas em sala de aula.  

Após as experiências vivenciadas em cada reflexão, observamos percepções diferentes 

nas quais se podem formar opiniões positivas e negativas em relação a um perfil de educador, 

levando em consideração os temas debatidos como a nossa visão das qualidades atribuídas a 

um bom professor. 
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4. Curso de Licenciatura em Matemática/UVA 

Além de o PIBID proporcionar aos bolsistas experiências docentes durante a 

licenciatura para além do curso superior, não se pode deixar de ressaltar que o próprio curso 

de licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú contribui de maneira 

indispensável em nossa formação docente, apesar de que nos permite quase totalmente ao 

embasamento teórico. 

No decorrer do curso, temos como acesso ao nosso ambiente profissional, os estágios 

supervisionados que proporciona ao estudante de licenciatura a inserção do futuro professor 

não apenas na pratica docente, mas a sua imersão no contexto profissional mostrando a 

realidade existente na vida docente, sendo nesse momento de atuação que se descobre tanto a 

capacidade de desenvoltura quanto as próprias limitações e contribui para um efetivo 

desenvolvimento profissional do futuro professor.   

Não basta preparar-se com cuidados para inserir-se no setor do trabalho. A rápida 

evolução por que passam as profissões pede que o indivíduo esteja apto a enfrentar 

novas situações de emprego e a trabalhar em equipe, desenvolvendo espírito 

cooperativo e de humildade na reelaboração conceitual e nas trocas, valores 

necessários ao trabalho coletivo. Ter iniciativa e intuição, gostar de uma certa dose de 

risco, saber comunicar-se e resolver conflitos e ser flexível.  Aprender a fazer envolve 

uma série de técnicas a serem trabalhadas. (DELORS, Jacques (Coord.). Os quatro 

pilares da educação. In: Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortezo. p. 89-

102) 

Por fim, percebemos tanto nas atividades do PIBID, no nosso curso durante os estágios 

supervisionados ou até mesmo na vivencia cotidiana que sermos professores não é algo fácil, 

é necessária a prática e a pesquisa para formar um bom professor, seguro e consciente, que 

proporcionará aos seus alunos aprendizagens significativas e prazerosas. 

 

5. Considerações Finais 

 

No decorrer das observações feitas, identificamos uma deficiência na metodologia de 

ensino do professor regente, ainda que, o professor tinha um conhecimento aprofundado os 

alunos não absorviam de forma evidente os conteúdos apresentados tornando a 

aprendizagem um pouco insatisfatória.  
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Nas intervenções com base no planejamento do professor, foi notório que as aulas 

seguiam o método tradicional, então possibilitamos aos estudantes algo diferenciado do seu 

cotidiano escolar nas aulas de matemática requerendo dos mesmos o entusiasmo e dedicação 

para um melhor aproveitamento escolar. 

Durante o I Ciclo de Reflexões do PIBID – Matemática, nos debates e reflexões dos 

temas relacionados ao processo pedagógico contínuo, foi possível observar as vantagens 

obtidas pelo seu acontecimento, tanto pelos participantes que puderam aprofundar seus 

conhecimentos sobre os temas de imensa importância na educação quanto para os bolsistas 

que, mais uma vez , puderam ter mais uma experiência acadêmica, podendo assim, aprimorar 

a capacidade de comunicação e trabalho em equipe.  

O nosso curso de licenciatura em Matemática, ainda que permita quase totalmente ao 

embasamento teórico, os estágios supervisionados nos permitem o acesso ao nosso futuro 

ambiente de atuação mostrando a realidade que existe no meio educacional contribuindo de 

forma relevante na carreira profissional e juntamente com as atividades realizadas no PIBID, 

proporcionam aprendizagens significantes e as habilidades necessárias para práticas 

pertinentes à profissão de ser um professor, que se insere na realidade social, política e 

econômica do sistema educacional, o que é indispensável para a construção do nosso 

conhecimento como futuros educadores. 
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Resumo: Este artigo tem a finalidade de analisar e apresentar a relação entre o ensino de Matemática 
e as Avaliações Externas. Expõe e caracteriza algumas destas avaliações, ressalta vantagens e 
desvantagens, apresenta as influências que elas têm produzido nas práticas docentes, além de falar 
quais as aplicações destas para o trabalho do professor em sala de aula. Para isto foi feita uma 
pesquisa em sites e portais do governo, textos disponíveis na internet e reportagens com enfoque 
nesse tema. Através disso constatou-se que as Avaliações Externas estão influenciando na rotina da 
sala de aula no que se refere às práticas de avaliação empregadas pelos professores, ao uso de 
metodologias e materiais aplicados de forma intensa no período antecedido a estas avaliações, a busca 
por resultados, além de estarem servindo como referência para a reformulação ou adaptação do 
currículo no componente de Matemática. 

 
Palavras-chave: Ensino; Matemática; Avaliações Externas. 

1. Introdução 

Atualmente a discussão em relação às Avaliações Externas vem ganhando destaque no 

âmbito escolar. Nota-se uma preocupação por parte dos professores em relacionar o ensino, 

em especial o de Matemática, com os conteúdos abordados em tais avaliações, que vem sendo 

introduzidas nas escolas como forma de medir a qualidade do ensino, o desempenho de 

alunos e professores e garantir recursos. 

Existe uma grande variedade de modalidades de Avaliações Externas, desenvolvidas 

com objetivos definidos por meio de políticas educacionais de cada país, estado ou município. 

Essas avaliações implicam em vários níveis como vida pessoal e social dos estudantes, 

organização do currículo, no que e como é ensinado, no que e como é avaliado, etc. 

Com características próprias, as Avaliações Externas estão cada vez mais presentes nas 

escolas, há uma grande divulgação e um trabalho de conscientização em relação aos 

benefícios que as mesmas podem proporcionar a comunidade escolar. Por causa delas, às 

vezes é preciso modificar a rotina das aulas, alunos e professores passam a se adaptar com um 

ensino voltado a conteúdos específicos, os PCN’s e os descritores são vistos com mais atenção, 

há uma busca por resultados satisfatórios principalmente nas provas de Matemática. 
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2. Breve descrição de algumas Avaliações Externas  

2.1 PISA 

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA é uma avaliação 

internacional que mede o nível educacional de jovens de 15 anos por meio de provas de 

Leitura, Ciências e Matemática. Realizada a cada três anos essa avaliação tem como objetivo 

principal “produzir indicadores que contribuam, dentro e fora dos países participantes, para a 

discussão da qualidade da educação básica e que possam subsidiar políticas nacionais de 

melhoria da educação”. (BRASIL, 2007). 

No Brasil a instituição responsável pela aplicação do PISA é o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, sua aderência como participante 

nessa avaliação ocorre desde seu primeiro ano de aplicação, o ano 2000.  

A cada ano que há aplicação do PISA uma das disciplinas avaliadas é privilegiada, ou 

seja, a prova contém mais questões dessa disciplina. No ano de 2003 enfocou-se a disciplina 

de Matemática, que também foi enfocada, segundo o ciclo das disciplinas enfocadas, no ano de 

2012. São avaliadas as áreas do conhecimento matemático de estimativa, mudança e 

crescimento, espaço e forma, raciocínio quantitativo, incerteza, dependências e relações.  

 
2.2 SAEB 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB “é um dos mais amplos 

esforços empreendidos em nosso país de coleta, sistematização e análise de dados sobre o 

ensino fundamental e médio”. (FERRÃO et al, 2001, p.111-112). Organizado e desenvolvido 

pelo Inep, o SAEB é realizado a cada dois anos desde 1990. Tem como objetivo “realizar um 

diagnóstico do sistema educacional brasileiro e de alguns fatores que possam interferir no 

desempenho do aluno, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino que é ofertado”. 

(BRASIL, 2011). 

Participa dessa avaliação uma amostra de alunos do 5º e 9º ano do Ensino 

Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas. São avaliadas 

habilidades e competências em Língua Portuguesa e Matemática.   

Em 2005 o SAEB foi reestruturado passando a ser composto por duas avaliações: 

Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), que mantém as mesmas características do 

antigo SAEB e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova 

Brasil. 
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2.3 Prova Brasil 

Criada em 2005, a Prova Brasil é realizada a cada dois anos com todos os alunos do 5º e 

9º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas. Do mesmo modo que o SAEB, a Prova 

Brasil avalia habilidades e competências em Língua Portuguesa e Matemática. Além disso, são 

aplicados questionários socioeconômicos aos alunos participantes, professores de Matemática 

e Língua Portuguesa e aos diretores. Segundo o relatório do Inep, Coelho afirma: 

 
A Prova Brasil foi idealizada para produzir informações sobre o ensino oferecido por 
município e escola, individualmente, com o objetivo de auxiliar os governantes nas 
decisões e no direcionamento de recursos técnicos e financeiros, assim como a 
comunidade escolar no estabelecimento de metas e implantação de ações pedagógicas 
e administrativas, visando à melhoria da qualidade do ensino. (COELHO, 2008, p.245) 

 

Na prova de Matemática são avaliadas habilidades de resolução de problemas em 

quatro temas: espaço e forma, números e operações, grandezas e medidas e tratamento da 

informação.  

 
2.4 Provinha Brasil 

A Provinha Brasil, lançada pelo Governo Federal em 2008 (Língua Portuguesa) e 2011 

(Matemática) é uma avaliação que analisa o nível de alfabetização das crianças matriculadas 

no segundo ano de escolarização nas redes públicas de ensino e acontece em duas etapas, uma 

no início e a outra no termino do ano letivo. Ela tem como objetivos: 

 
Avaliar o nível de alfabetização dos educandos; oferecer às redes de ensino um 
diagnóstico da qualidade da alfabetização e colaborar para a melhoria da qualidade de 
ensino e redução das desigualdades educacionais em consonância com as metas e 
políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional. (MEC/BRASIL, 2011, 
p.7) 

 

A Matriz de Referência para esta avaliação é composta por competências e habilidades, 

cujos eixos da área de Matemática são números e operações, geometria, grandezas e medidas 

e tratamento da informação.  

 
2.5 SPAECE 

 

O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará – SPAECE é um 

sistema de avaliação de ensino do estado do Ceará, que vem sendo implementado desde 1992 

por meio da Secretaria de Educação – SEDUC. O SPAECE tem três focos: a alfabetização (2° ano 

do Ensino Fundamental) – SPAECE Alfa, o Ensino Fundamental (5° e 9° anos) e o Ensino 
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Médio (1º, 2º e 3º ano). Nos dois últimos focos, as provas avaliam as competências e 

habilidades em Língua Portuguesa e Matemática. 

O objetivo do Spaece é “fornecer subsídios para formulação, reformulação e 

monitoramento das políticas educacionais, além de possibilitar aos professores, dirigentes 

escolares e gestores um quadro da situação da Educação Básica da rede pública de ensino do 

estado do Ceará”. (IETS, 2012, p.4) 

 
2.6 ENEM 

 O ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, criado em 1998 é uma avaliação 

individual, oferecida aos estudantes que estão concluindo ou já concluíram o Ensino Médio. 

Realizada pelo Ministério da Educação do Brasil, essa avaliação é utilizada para medir a 

qualidade do Ensino Médio no país. 

Atualmente seu resultado serve para o acesso ao Ensino Superior em universidades 

públicas brasileiras pelo SISU – Sistema de Seleção Unificada, obtenção de bolsas parciais ou 

integrais em universidades particulares através do ProUni – Programa Universidade para 

Todos e serve também como certificação de conclusão do Ensino Médio em cursos de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, antigo supletivo.  

Para a resolução das questões do ENEM é necessário que o estudante demonstre 

domínio de competências e de habilidades na solução de problemas, fazendo uso dos 

conhecimentos adquiridos na escola e na sua experiência de vida. 

3.  Vantagens e desvantagens das Avaliações Externas 

As avaliações em geral tem uma tarefa importante no processo educativo que é o de 

acompanhar e medir o processo de ensino aprendizagem, identificando os progressos e 

dificuldades contribuindo para uma melhoria na prática pedagógica. 

Em vários países do mundo as Avaliações Externas tem sido alvo de críticas fortes em 

relação às medidas adotadas para monitorar o desempenho dos alunos e para avaliar os 

sistemas de ensino. Em geral essas críticas referem-se às provas que avaliam uma amostra 

reduzida tanto de alunos quanto de domínios do currículo, e por isso não apresentam 

resultados significativos do nível de aprendizagens dos alunos. 

Alguns críticos dizem que essas avaliações acabam modificando os currículos, pois as 

escolas passam a enfocar apenas os conteúdos que caem nas provas, condicionando o 

professor a adotar um currículo a ser trabalhado na sala de aula em função da Avaliação 



V Semana da Matemática da UVA 2013 
 

 
164 

Externa. Por outro lado, sabendo que essas avaliações possuem qualidades pedagógicas e 

educacionais, elas influenciam os professores a utilizar práticas inovadoras de ensino e 

avaliação.  Mendes (2009, p.164) afirma que “Isso significa que a direção dada à avaliação 

aponta o caminho a ser seguido pela prática do professor”. Essas avaliações ainda contribuem 

para uma melhoria dos projetos educacionais além de seus resultados fornecerem 

informações úteis, sobretudo às escolas.  

4.  Práticas Docentes e Avaliações Externas 

De certa forma as Avaliações Externas afetam o trabalho do professor no seu cotidiano 

sendo que a abordagem do conteúdo trabalhado em sala de aula às vezes é diferente do que as 

provas cobram. Assim, os docentes procuram trabalhar em sala de aula de acordo com as 

questões de tais avaliações, para que dessa forma os alunos obtenham melhores resultados, 

elevando os índices da escola também.  

Em algumas escolas, próximo ao período de aplicação das Avaliações Externas é feito 

um trabalho complementar de reforço, com a ajuda de professores, estagiários, em parceria 

com universidades, etc. São aplicados simulados, há um aumento do número de aulas, 

principalmente as de Matemática, os professores utilizam modelos de questões das Avaliações 

Externas para explorarem com os alunos, intensificam os exercícios abordando situações-

problema focando os conteúdos dos descritores.  

As Avaliações Externas influenciam também no modo em que as escolas avaliam seus 

alunos, pois as avaliações escolares acabam sendo realizadas nos moldes dessas avaliações, às 

vezes até com questões enfocadas nessas provas. Isso como forma de garantir que os alunos 

se habituem e obtenham resultados satisfatórios nas Avaliações Externas.   

5.  Considerações Finais 

Cada vez mais as Avaliações Externas tendem a analisar o sistema de ensino como um 

todo: as escolas, os alunos, as séries avaliadas, os professores e os gestores escolares também, 

uma vez que participam destas avaliações ao responderem os questionários.  

As avaliações Externas interferem no trabalho dos professores quando se tornam um 

mecanismo de controle os fazendo ensinar numa perspectiva padronizada para a realização 

de tais provas e obtenção de resultados. 
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É evidente que as Avaliações Externas estão influenciando na rotina da sala de aula no 

que se refere ao ensino e também às práticas de avaliação empregadas pelos professores de 

Matemática ao uso de novas metodologias e materiais aplicados de forma intensa no período 

que antecede estas avaliações. Além disso, elas estão servindo como referência para a 

reformulação ou adaptação do currículo no componente de Matemática.   
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Resumo: Este trabalho tem a finalidade de relatar a experiência de desenvolvimento e aplicação do 
jogo “Dominó das Funções”, confeccionado com materiais simples com o intuito de trabalhar gráfico de 
funções, em especial, do primeiro grau. Suas regras são basicamente as mesmas do jogo convencional 
de dominó, porém com algumas adaptações para aplicação em sala de aula. Seu principal objetivo é 
fazer com que os alunos relacionem as funções apresentadas na forma algébrica com seus respectivos 
gráficos. O encontro para aplicação do jogo ocorreu na Escola de Ensino Fundamental Maria do Carmo 
Carneiro, em Massapê Ceará, com a turma do 9º ano “A” do turno matutino. Nesta aula os estudantes 
foram bastante participativos, interagiram entre si buscando as melhores formas de solucionar os 
problemas e o trabalho em equipe foi bastante valorizado. O “Dominó das funções” além de trabalhar 
com o raciocínio lógico contribuiu também para a fixação do conteúdo abordado. 

 
Palavras-chave: Jogo; Dominó, Gráfico de Funções; Funções.  

1. Introdução 

Fazer das aulas momentos de ensino eficiente e prazeroso é uma tarefa que exige do 

professor criatividade e os jogos podem ser uma ótima escolha para tal. Os jogos no ensino da 

Matemática se apresentam como um recurso que permite que os estudantes façam da 

aprendizagem um momento interessante e/ou até mesmo divertido. Eles podem ser 

utilizados para iniciar conteúdos ou preparar os estudantes para aprofundar temas já 

trabalhados.  

Segundo os PCN’s para o ensino da matemática (BRASIL, 1997): 

  
Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes – enfrentar 
desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da crítica, da intuição, da 
criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las quando o resultado não é 
satisfatório – necessárias para a aprendizagem Matemática. (BRASIL, 1997, p.47)  

 

Os jogos propiciam aos professores a construção de uma aula mais interessante, 

desafiadora e bem aceita por parte dos alunos, pois eles se sentem curiosos e motivados a 
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participar. O jogo estimula o desenvolvimento de habilidades e conduz os estudantes a uma 

aprendizagem diferente do conteúdo que já foi ou será trabalhado.  

Para Dinello (2004), o jogo representa: 

 

Um âmbito de socialização, com uma grande liberdade de inventar regras e relações, 
possibilitada pelo fato de situar-se à distância de determinismos convencionais. É a 
ocasião de interiorização de atitudes, de tomar iniciativas pessoais e de dar respostas 
aos demais. Por momentos, divergindo com o grupo, assumindo compromissos de 
lealdade com outros, o jogo apresenta situações próprias para descobrir-se “como” o 
outro ou muito “diferente” dos outros: ambas as percepções são necessárias para ir 
construindo suas próprias referências. (DINELLO, 2004, p. 19) 

 

Partindo disso o Laboratório de Vídeos Didáticos – LAVID do Curso de Matemática da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA lançou o projeto “Desenvolvimento de jogos para 

o ensino de Matemática” que visa o incentivo de criação de jogos que se apliquem ao ensino 

de matemática em nível básico e também a produção de audiovisuais didáticos para divulgar 

esses jogos. Nesse trabalho será relatada a experiência de concepção e aplicação do jogo 

“Dominó das Funções” que visa abordar gráficos de funções.  

2. Apresentação do Jogo 

O dominó é um jogo bastante conhecido, criado há muitos anos atrás e que pode ser 

jogado em uma diversidade de maneiras. É um jogo de estratégia que pode ser utilizado para 

trabalhar conteúdos matemáticos. Neste caso, utilizamos os dominós para trabalhar a 

temática gráfico de funções.  

A confecção do jogo “Dominó das Funções” se deu com materiais simples de serem 

adquiridos, tais como cola, tesoura, papelão e papel dupla face para servirem de base para 

cada dominó.  O conteúdo dos dominós foi impresso e colado nas bases confeccionadas. O jogo 

é composto por vinte e oito (28) peças, sendo distribuídas nos dominós sete funções do 1º 

grau e seus respectivos gráficos. E por fim foi decorada uma caixa de papelão para armazenar 

as peças do dominó das funções do 1º grau. 
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Figura 1: Dominó das funções – 1º grau 

 

As regras do “Dominó das Funções” são basicamente as mesmas do jogo convencional 

de dominó, porém com algumas adaptações para sua aplicação em sala de aula: os estudantes 

selecionados para participarem do jogo serão divididos em quatro grupos, onde cada grupo 

nomeará um aluno da equipe para jogar representando os demais, sendo que o restante irá 

auxiliá-lo no momento do jogo.  

Cada representante da equipe recebe sete peças. Para decidir quem começa o jogo, 

cada representante lança um dado e aquele que obter o maior valor inicia o jogo, o próximo 

participante a jogar será o imediatamente à direita daquele que iniciou a partida, no caso dele 

não ter a peça exigida, ele imediatamente passa a vez ao próximo e, assim sucessivamente. 

O jogo se dá da seguinte forma: o estudante que inicia solta uma peça aleatória que 

pode conter funções e/ou gráficos do 1º grau. Já o jogador seguinte deve lançar uma peça que 

combine com a já lançada, sendo que se a peça já lançada contiver uma função do 1º grau, ele 

deve jogar uma peça contendo o gráfico desta mesma função, da mesma forma, se a peça já 

lançada for um gráfico, ele deve jogar uma peça contendo a função do 1º grau referente a este 

gráfico. O jogo segue nesta sequência. Por fim, será o vencedor aquele que primeiro conseguir 

encaixar, no dominó exposto à mesa, todas as suas peças. Caso não haja opções de jogada para 

nenhum dos participantes (fechamento do jogo), o vencedor é aquele que tiver a menor 

quantidade de peças nas mãos.  

3. Objetivos 

O principal objetivo do jogo “Dominó das funções” é fazer com que os alunos 

relacionem as funções apresentadas na forma algébrica com suas respectivas características e 

gráficos ou vice-versa.  
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Através da utilização do jogo objetivou-se propor uma aula de matemática 

interessante além de um momento de diversão e interação entre estudantes. Através da 

exploração do conteúdo de maneira diferente buscou-se chamar a atenção dos estudantes 

para o assunto e assim proporcionar uma aula atrativa.  

Ainda objetivou-se estimular os alunos a aprofundar o estudo das funções do 

primeiro grau bem como da construção de gráficos referentes a estas funções.  

4. Experiência de aula com o jogo  

O encontro para aplicação do jogo “Dominó das funções” ocorreu no dia 24 de 

outubro de 2013, na Escola de Ensino Fundamental Maria do Carmo Carneiro, em Massapê 

Ceará. A turma que participou deste encontro, que durou aproximadamente 1h e 20min, foi o 

9º ano “A” do turno matutino. O encontro foi dividido em três momentos. 

O primeiro momento foi dedicado à apresentação do jogo e exposição do conteúdo a 

ser trabalhado com este. Foi realizada uma revisão na lousa do conteúdo gráfico de função do 

primeiro grau e resolvidos alguns exemplos.  

 

 

Figura 2: Exposição do conteúdo na lousa 

 

No segundo momento foi feita a divisão da turma em quatro equipes a fim de 

organizar a competição, explicação das regras e objetivos do jogo. E o terceiro momento foi 

dedicado à utilização do jogo.  

Os alunos demonstraram entusiasmo em participar do jogo. Embora alguns tivessem 

dificuldades em obter os gráficos das funções do primeiro grau expostas nas peças, com o 

trabalho em equipe eles conseguiram solucionar os problemas e concluíram a atividade com 

êxito. 
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Figura 3: Aluna jogando o “Dominó das Funções” 

5. Resultados  

O dominó é um jogo bastante conhecido pelos estudantes e fácil de jogar. Isso facilitou 

a aplicação da atividade com o “Dominó das funções”, pois os alunos compreenderam 

rapidamente as regras do jogo e mesmo com dificuldades na construção dos gráficos das 

funções do primeiro grau contidas nas peças de dominó, com o trabalho em equipe eles 

conseguiram solucionar os problemas. 

No primeiro momento quando apresentamos o jogo e o conteúdo matemático a ser 

trabalhado com ele e também ao realizar a revisão alguns alunos tiveram um pouco de 

dificuldade de interagir na resolução dos exemplos, porém outros demonstraram que tinham 

certo entendimento sobre esse assunto.  

No segundo momento quando a turma foi dividida em quatro equipes para que fosse 

organizada a competição e explicadas às regras do jogo, os alunos mostraram entusiasmo em 

participar, visto que o dominó das funções é um jogo semelhante ao jogo de dominó 

convencional, fato este que despertou a curiosidade dos alunos. 

Por fim, no terceiro momento, que foi dedicado ao jogo, os estudantes foram bastante 

participativos, e acharam a aula bastante atrativa. Os alunos se divertiram ao mesmo tempo 

em que aprenderam a construir os gráficos das funções contidas nas peças. 

Foi uma aula bastante proveitosa, onde os alunos interagiram entre si trocando 

informações. O trabalho em equipe foi muito valorizado e o espirito de competição não 

atrapalhou no desenvolvimento das atividades.  
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6. Considerações Finais 

Para alguns o jogo é tido apenas como recreação enquanto que para outros pode ser 

um suporte na obtenção do conhecimento. Assim o jogo de dominó em si possibilita 

desenvolver habilidades educacionais como o raciocínio lógico.  

O “Dominó das Funções” além de trabalhar com o raciocínio lógico contribuiu 

também para a fixação do conteúdo abordado, ao mesmo tempo em que os alunos aprendem 

de forma lúdica.   

Os jogos podem motivar o aluno, contribuindo para a aprendizagem de conceitos 

matemáticos. Quando o aluno entende o jogo e relaciona com o conteúdo ensinado ele se 

sente levado a aprender, fazendo com que o objetivo dos jogos educacionais seja atingido. 

7. Referências  
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Resumo: Este artigo tem a finalidade de descrever algumas metodologias usadas no ensino da 
Matemática para colaborar na estruturação do pensamento dos alunos. Muitos alunos acreditam que a 
compreensão da Matemática é um dom para poucos ou ainda que essa disciplina não tenha nenhuma 
serventia no seu cotidiano. Porém, é fundamental o estudo dessa matéria, pois ela é base para vários 
estudos de outras ciências, estimula o raciocínio lógico e as técnicas de resoluções de problemas. 
Conscientes de que muitas vezes não conseguem ter resultados satisfatórios no aprendizado dos 
alunos, os professores estão em busca de melhores métodos para ensinar Matemática, para assim 
minimizar os problemas enfrentados pelos estudantes na compreensão da matéria e também 
melhorar a interação entre os estudantes. A inserção de metodologias diversificadas no ensino da 
matemática torna as aulas mais dinâmicas, promovendo um maior envolvimento dos alunos, 
estimulando o trabalho em equipe e tornando-os mais participativos.  

Palavras-chave: Metodologia; Ensino; Matemática. 

1. Introdução 

No cenário de sala de aula, existem alunos diversificados, com melhor entendimento 

em certas matérias e mais dificuldades em outras. Para a maioria deles o grande obstáculo 

enfrentado ao longo do colegial, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, é a 

Matemática. Muitos acreditam que esta matéria seja impossível de ser compreendida, ou 

ainda que ela não vá ter nenhuma serventia no dia a dia. 

Porém, o estudo da Matemática é fundamental, pois ela é uma ciência base para vários 

outros estudos. Esta disciplina tem grande contribuição em muitas áreas, já que ela estimula o 

raciocínio lógico, as técnicas de resoluções de problemas e a capacidade de pensar. 

Muitos alunos se julgam incapazes de aprender a Matemática, pois acham que a 

compreensão dessa matéria é um dom para poucos. Por isso é necessário procurar novos 

métodos para ensiná-la, buscando maior eficiência no processo de ensino-aprendizagem.  

Os educadores, em vista desse quadro, conscientes de que muitas vezes não estão 

conseguindo alcançar resultados satisfatórios no aprendizado dos alunos, estão em busca de 

melhores metodologias para poderem repassar os conteúdos, em especial os matemáticos, a 

fim de minimizar os problemas que os alunos enfrentam com essa matéria que para muitos é 

o “bicho papão” da vida escolar e também propiciar melhor interação com os alunos para que 

eles possam ter uma melhor compreensão dos conteúdos abordados. 

mailto:vanessinha_mello92@hotmail.com
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2. Aprendizagem em Matemática 

Existem inúmeros fatores que contribuem para o rendimento baixo dos alunos no 

aprendizado da Matemática como: a dificuldade na contextualização dos assuntos, poucos 

recursos tecnológicos nas escolas e baixo conhecimento de tecnologia por parte dos 

professores, baixa carga horária e pouco tempo para planejamentos dos professores.  

 
“Para manter o aluno dentro da sala de aula, o professor precisa ser criativo, fazendo 
da escola também parte da realidade que o educando vive fora dela. Descobrir novos 
métodos e meios de ensino é uma forma de inovar, a fim de motivar e encantá-lo para 
a aprendizagem” (ÁBILA, 2010, p.35). 

 

Muitos estudiosos estão realizando diversas pesquisas nas capacitações de professores 

a fim de tentar construir um alicerce, uma linguagem adequada, para gradativamente elevar 

os níveis de conhecimento matemático dos educandos. “E é acreditando na capacidade 

humana sem distinção que se procura o entendimento nas dificuldades da aprendizagem da 

Matemática, para partir de tal conhecimento criar-se estratégias que possam conduzir para a 

aprendizagem homogênea”. (DOWBOR, 1998, p. 51).  

 

3. Uso das Tecnologias 

Atualmente, os professores em busca de novos métodos de ensinar Matemática estão 

aderindo cada vez mais ao uso de recursos tecnológicos para o ensino-aprendizagem dessa 

matéria. Pode-se notar que as inovações tecnológicas estão tendo uma grande importância no 

setor educacional, alcançando um grande interesse tanto dos alunos como dos professores 

para auxiliar os mesmos no conhecimento, fazendo com que elevem os índices de 

aprendizagem. 

Ao realizar aulas com o auxilio do Datashow, desperta nos alunos um ótimo interesse e 

atenção, pois diversifica muito o cenário de sala de aula, por não ficar na mesmice de escrever 

apenas no quadro e o professor ter a oportunidade de colocar ilustrações nas explicações em 

slides, atraindo a atenção dos alunos.  

Trabalhando com vídeos matemáticos como filmes, desenhos, documentários, 

entrevistas, o aluno se atrai, principalmente em vídeos animados e com explicações 

diversificadas da que eles são acostumados em sala de aula. Pois eles se distraem e são mais 

incentivados a realizar perguntas sobre o tema. 

Com o uso do computador pode ser trabalhado inúmeros conteúdos, estimulando os 

alunos a exercitarem o que foi estudado em sala de aula, através de programas de construção 
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de gráficos e construção de figuras geométricas, gerando novas habilidades que seriam mais 

difíceis de obtê-las sem o uso da tecnologia, além de promover um ótimo entretenimento 

entre os estudantes e o professor.  

Quando é abordado o acesso à internet é muito importante, pois além de ser um 

recurso muito utilizado e querido pelos estudantes para a diversão, através das pesquisas que 

são acompanhadas pelo professor o aluno pode saber mais sobre a história da Matemática e 

dos números, buscar curiosidades matemáticas, fazer uso de jogos de raciocínio lógico, 

desafio, entre outros. 

“A escola pode transformar-se em um conjunto de espaços ricos de aprendizagens 

significativas, presenciais e digitais que motivem os alunos a aprender ativamente a pesquisar 

o tempo todo, a serem proativos, a saberem tomar iniciativas, a saberem interagir”.  (MORAM, 

2010, p. 62). 

 

4. Materiais Concretos 

A utilização de recursos manipuláveis, ou seja, materiais concretos promovem um 

conhecimento significativo no ensino. Os alunos são estimulados a raciocinar, procurar as 

melhores estratégias em relação aos conteúdos abordados, incentiva à busca, a curiosidade, a 

elaboração de perguntas por partes dos alunos, tornando as aulas mais interativas e assim 

conseguindo aprender de uma maneira mais interessante. 

 
“O uso de materiais concretos no ensino da Matemática é uma ampla alternativa 
didática que contribui para a realização de intervenções do professor na sala de aula 
durante o semestre letivo. Os materiais são usados em atividades que o próprio aluno, 
geralmente trabalhando em grupos pequenos, desenvolve na sala de aula. Essas 
atividades têm uma estrutura matemática a ser redescoberta pelo aluno que, assim, se 
torna um agente ativo na construção do seu próprio conhecimento matemático”. 
(MENDES, 2009, p.25) 

 
Com o uso de materiais manipulativos que auxiliem no ensino da Matemática como 

réguas, jogo de esquadros, transferidor, compasso, metro, trena, termômetro, relógio, 

ampulheta, teodolito, espelho, bússola, calculadora, construção de sólidos geométricos etc., 

fazem com que os alunos se estimulem a manusear as ferramentas, permitindo que eles 

tenham a oportunidade de aplicar o assunto estudado em um recurso concreto.  

Contudo, Magina e Spinillo (2004, p. 11) destacam que:  
 

“o material concreto não é o único e nem o mais importante recurso na compreensão 
matemática, como usualmente se supõe. Não se deseja dizer com isso que tal recurso 
deva ser abolido da sala de aula, mas que seu uso seja analisado de forma crítica, 
avaliando-se sua efetiva contribuição para a compreensão matemática.” 



V Semana da Matemática da UVA 2013 
 

 
175 

5. Jogos 

Os jogos são uma estratégia bastante adotada pelos docentes no ensino-aprendizagem 

de Matemática para propiciar mais prazer e significado as aulas. Eles são um recurso 

fundamental, pois torna as aulas mais dinâmicas, fazendo com que tenha um maior 

envolvimento dos alunos, estimulando o trabalho em equipe e sendo bem mais participativos. 

Para tornar a aula produtiva com a utilização de jogos o professor deve escolher o jogo 

que melhor se adeque ao assunto envolvido para que não seja um jogo apenas por mera 

diversão e também que a sorte não seja um fator importante nas jogadas e sim aquele que 

tiver pensado nas melhores estratégias. Este recurso tem o objetivo de mudar a rotina de sala 

de aula e fazer com que os alunos se interessem e gostem de aprender a Matemática. 

Segundo BORIN (1996, p.9), 

 
“Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de Matemática é a possibilidade de 
diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que temem a 
Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação de jogo, 
onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, notamos que, ao 
mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, apresentam também um 
melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de 
aprendizagem”. 

 
As categorias de jogos que podem ser utilizadas para o ensino-aprendizagem de 

Matemática são as seguintes: 

• Jogos de estratégia: Onde o aluno precisará utilizar-se bastante de seu raciocínio 

lógico, procurando atingir o objetivo do jogo, buscando sempre as melhores estratégias. 

• Jogos de treinamento: Usados para reforçar o assunto estudado, quando o professor 

percebe que alguns alunos necessitam de um reforço na matéria a fim de que o aluno exercite 

o conteúdo abordado. 

• Jogos geométricos: Estes tem o principal objetivo de desenvolver o pensamento lógico 

e as habilidades de observação. Podendo ser trabalhada as figuras geométricas, semelhança, 

polígonos e seus ângulos. 

 

6. Aulas diferenciadas 

Com aulas expositivas e demonstrativas o professor pode relacionar a Matemática ao 

cotidiano. Assim, ao expor certos conteúdos matemáticos o educador pode exemplificar com 

acontecimentos do dia a dia mostrando aos alunos que ao solucionar questões desse assunto 

podem relaciona-las com o meio em que vivem, imaginando situações em que esse assunto se 

encaixe. 
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Um ótimo incentivo também é a realização de olimpíadas internas de Matemática. Pois 

através da resolução de questões desafiadoras, desenvolvendo o raciocínio lógico, desperta 

nos alunos o interesse pela a Matemática, além de ser um meio para o professor avaliar o nível 

de conhecimento que os alunos adquiriram com os assuntos abordados.  

 

7. Considerações Finais 

A utilização de metodologias é fundamental para o ensino-aprendizagem de 

Matemática. Pois auxiliam os alunos que estão com mais dificuldades proporcionando sempre 

um aumento significativo nos níveis de aprendizado dos alunos.   

Os professores sempre devem procurar métodos de variar a rotina de sala de aula para 

que os alunos possam se interessar em assistir as aulas. Através de metodologias que atraem 

a atenção dos alunos, cria um cenário de entretenimento e ao mesmo tempo de aprendizagem 

e fazem com que os estudantes passem a ser mais participativos.   
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Resumo: No primeiro período de 2013 desenvolveu-se uma série de atividade, que visavam uma 
melhor formação dos bolsistas de licenciatura do PIBID/Matemática/UVA, onde para realizá-las foi 
necessário entusiasmo, motivação e, principalmente, pesquisa, algo que deve ser feito por todo 
profissional seja ele qual for. E quando a profissão é ser um professor se torna algo imprescindível, 
visto que cada dia surge novos métodos e metodologias. É relevante a troca de experiências e vivências 
para que aja uma melhor preparação para enfrentar a realidade que se encontra o ensino atualmente, 
foi isso que aconteceu durante os encontros do I Ciclo de Reflexão e possibilitou um aprendizado e 
uma rica discussão sobre a educação pública.  

Palavra chave: Pesquisa. Reflexão. Professor. Estudante. 

1. Introdução 

Durante o primeiro semestre de 2013 foi desenvolvido uma série de atividades no 

PIBID/Matemática/UVA, todas visando uma maior preparação para a futura profissão de 

docente.  

De fato o PIBID, é hoje uma das formas mais concretas de aproximar a universidade 

das escolas públicas, visando presenciar a realidade do ensino nestas escolas. 

É importante ao sair da universidade que esses licenciandos não se frustrem ao 

perceber que, a realidade é mais complicada do que imaginava. 

E ainda pelo o fato de um bolsista de iniciação à docência ajudar a criar uma didática, 

preparando-se, capacitando-se para ser um professor crítico e reflexivo de sua prática 

docente, buscando os mais diversos métodos, com um único objetivo, o aprendizado. 

Foram realizadas várias atividades, mas irei discorrer somente sobre três: as 

observações e intervenções e sobre o I Ciclo de Reflexões, mas é evidente que todas 

contribuíram significativamente para uma melhor formação e preparação para atuarmos 

como docentes. 
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2. Observações e Intervenções 

Ao observar as aulas de matemática, lecionadas pelo o professor Moésio, percebeu-se 

como os anos de prática docente vão modelando a forma com um professor repassa o 

conteúdo, a prática em sala de aula faz ter mais segurança e postura diante dos alunos.  

É durante as observações a oportunidade de analisar a desenvoltura do professor 

regente, seus métodos de ensino, suas estratégias para lidar com os estudantes, assim como 

ver o comportamento de cada aluno, a fim de conhecer suas dificuldades e fraquezas. 

Como muito bem disse Paulo Freire (1996), “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Essa é a 

consciência que um professor deve ter, já que conhecimento nenhum pode ser transferido e 

ninguém o detém por completo. 

Um professor ao entrar numa sala de aula deve ser aberto para perguntas, curiosidades 

e incentivar seus alunos a serem curiosos. Como FREIRE, (1996) deixa muito claro, “como 

professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na 

busca, não aprendo, nem ensino”. 

Na intervenção é a hora que se assume a postura de professor, este é o momento onde 

colocar-se em prática o que foi aprendido na universidade e onde tentar-se superar as 

dificuldades percebidas durante o processo de observação. 

Segundo Freire é extremamente importante para um professor que se estimule em 

seus estudantes: 

A pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se pretende com esta ou 
com aquela pergunta em lugar da passividade em face das explicações discursivas do 
professor, espécie de respostas a perguntas que não foram feitas. 
FREIRE (1996) 

E foi isso que se tentou fazer durante as intervenções, proporcionar momentos de 

construção do conhecimento. 

3. I Ciclo de Reflexões do PIBID/Matemática/UVA 

Refletindo sobre a sociedade contemporânea em sua complexidade e tendo em vista a 

dinâmica da educação de um modo geral, entende-se que a discussão sobre saberes e práticas 

docentes, trocas de experiências, bem como debates a respeito dos mais diversos assuntos 

relativos ao processo educativos se torna um fator de muita importância, foi com esse intuito 

de refletir e de discutir sobre tais elementos que foi realizado o I Ciclo de Reflexões do PIBID. 
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Nesse Ciclo de Reflexões foi proposto pelo coordenador de área quatro temas: “Como 

lidar com o rótulo de pior disciplina?”, “Formação continuada: possibilidades”, “Por que saber 

mais que os alunos?” e o último “Professores experientes versus recém formados”, onde os 

bolsistas de cada escola apresentaram sobre um dos tema acima, e sempre fazendo 

questionamento e refletindo à acerca do tema tratado. 

Para abordar o tema “Como lidar o rótulo de pior disciplina” foi necessário pesquisar e 

como diz Demo (2006) “Pesquisar é um processo que deve aparecer em todo trajeto 

educativo”, e de fato para um professor é necessário está sempre descobrindo novas 

metodologias e isso acontece através da pesquisa. 

Preparar uma discussão, visto que este era o objetivo, levantar questionamento e 

incentivar que os participantes opinassem, relatasse um pouco sobre suas experiências é algo 

trabalhoso visto que é necessário antes de tudo criar um ambiente confortável e que facilite 

tal atitude por parte dos acadêmicos presentes. 

Um fato muito discutido nos encontro do I Ciclo de Reflexão é a realidade que se 

encontra a educação hoje e a falta de contato com tal realidade por parte dos licenciandos que 

acontece, com mais frequência, apenas nos momentos finais dos cursos e de maneira pouco 

integrada com a formação teórica prévia. 

Segundo DEMO (2006): 

Teoria e Prática detêm a mesma relevância científica e constituem no fundo um todo 
só. Uma não substitui a outra e cada qual tem sua lógica própria [...] Não se pode 
realizar prática criativa sem retorno constante à teoria, bem como não se pode 
fecundar a teoria sem confronto com a prática. 

De fato como Pedro Demo muito bem enfatizou é fundamental essa ligação existente 

entre a teoria e a prática. Como foi abordado diversas vezes durante o Ciclo, ainda há uma 

distância enorme entre o ensino superior e o ensino básico e médio, e para que tenhamos 

professores com uma preparação melhor é muito importante que esta distância diminua 

significativamente. 

É necessário também não esquecer, quando se discute a questão da formação docente, 

as atuais condições da educação brasileira. Isso porque são vários os fatores externos ao 

processo pedagógico que vêm prejudicando a formação inicial e continuada dos professores 

no país, destacando-se o aviltamento salarial e a precariedade do trabalho escolar.  

Sabe-se que o desestímulo dos jovens à escolha do magistério como profissão futura e 

a desmotivação dos professores em exercício para buscar aprimoramento profissional são 
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consequência, sobretudo, das más condições de trabalho, dos salários pouco atraentes, da 

jornada de trabalho excessiva e da inexistência de planos de carreira. 

4. Considerações Finais 

Com as atividades realizadas durante o primeiro semestre de 2013 foi possível, 

principalmente como acadêmica ter mais segurança ao opinar sobre os assuntos pertinentes a 

educação, sem falar no aprendizado construído durante esse período. 

Sempre no término de uma atividade o que fica é a sensação de dever comprido, a 

experiência, mas também a possibilidade de poder melhorar, corrigir os erros, mas para isso é 

importante avaliar a atividade e ver onde e como melhorar. 

Ser bolsista de licenciatura do PIBID é obter experiências e ao mesmo tempo 

presenciar a realidade na escola e em sala de aula. Pois o que acontece, em alguns casos, ou 

em muitos, é que logo após o término da graduação, o graduado entra em sala de aula 

despreparado e sem a percepção de como se encontra o sistema de ensino e acaba se 

decepcionando com a profissão.   

Portanto, o PIBID e, principalmente as atividades desenvolvidas nesse semestre 

concederam uma melhor preparação e uma visão “sem fantasias” da realidade escolar, e isso 

tem grande “peso” para a profissão de professor, já que como bolsista obtêm se um contato 

maior com diversos métodos e variadas metodologias. 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

Dia 25 de novembro 

Tarde, 14h 

às 17h 

Minicurso: “Gráficos em 2D e 3D com o R” – Prof. Nilton José Neves 

Cordeiro 

Noite, 19h Palestra de Abertura: “Arte e Tecnologia na formação do professor de 

Matemática” – Profa. Maria José Costa dos Santos (UFC) 

Lançamento do Livro – “Sequência Fedathi” 

Dia 26 de novembro 

Manhã, 8h 

às 10h 

Oficina: “A matemática dos códigos de Barra” – Camila Sousa 

Vasconcelos/Verônica de Souza Tabosa. 

Público: Estudantes da Escola Antônio Alves de Sousa (Reriutaba – Ce) 

Tarde, 14 

às 17h 

Minicurso:  “Construção de Artefato Pedagógico e jogos de tabuleiro” – 

Prof. Antônio Luiz Sampaio/Profa. Sandra Maria Chaves 

Noite, 19h Palestras: 

“Aplicações de Álgebra Linear na engenharia” – Prof. Vandilberto Pereira 

(UFC/Sobral) 

 

“SBEM-CE: trajetória e contribuição para a educação matemática no 

Ceará” – Prof. Eugeniano Brito (SEDUC) 

 

“Sistemas de Numeração” – Prof. Othon Dantas (UFC) 

 

“Um modelo do vestibular baseado na Teoria dos Leilões All-Pay” – José 

Raimundo Carvalho (CAEN/UFC) 

 

“Competência Leitora e escritora em Matemática” – Gregório Maranguape 

(UVA) 

 

“A conjectura de Goldbach e o Teorema de Godel” – Fabius Bonnet (UVA) 

 

 



V Semana da Matemática da UVA 2013 
 

 
184 

Dia 27 de novembro 

Manhã, 8h 

às 10h 

Oficina: “A matemática dos códigos de Barra” – Camila Sousa 

Vasconcelos/Verônica de Souza Tabosa. 

Público: Estudantes da Escola Ribeiro Ramos (Sobral – Ce) 

Tarde, 14 

às 17h 

Manuseio de materiais estruturados: ábaco, material dourado, blocos lógicos 

e outros” – Prof. Wendel Melo Andrade (SEDUC/CE) 

Noite, 19h Palestras: 

“Sólitons de Ricci e a conjectura de Poincaré” – Elaine Sampaio 

 

“Números Irracionais e Transcendentes: a irracionalidade da constante de 

Euler” – Prof. Lucas Carvalho (FB/UVA) 

 

“O Geogebra como ferramenta didática no ensino de geometria plana” – 

Alberto Cunha (SEDUC/CE) 

 

“Teoria dos Jogos: o problema da estabilidade do casamento” – Luís Carlos 

Martins (UVA) 

 

“Combinações afins” – Franzé Calixto (SEDUC/CE) 

 

“Aprendizagem cooperativa em aula de matemática – Wendel Melo 

(SEDUC/CE) 

Dia 28 de novembro 

Manhã, 8h 

às 10h 

Oficina: “Análise Combinatória através do jogo COMBO” – Camila Sousa 

Vasconcelos/Verônica de Souza Tabosa. 

Público: Estudantes da Escola Ayres de Sousa (Jaibaras – Ce) 

Tarde, 14 

às 17h 

Comunicações Orais 

Noite, 19h Exposição de materiais didáticos, jogos e trabalhos – Praça do Teatro São 

João 
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Dia 29 de novembro 

Manhã, 8h 

às 10h 

Oficina: “Estimulando o raciocínio lógico através de jogos matemáticos” – 

Maria Jéssica Ximenes Sousa /Suiane Virgínia Pereira Loiola/Vanessa Sousa 

Melo. 

Público: Estudantes do Instituto Kairós (Ipú – Ce) 

Tarde, 14 

às 17h 

Minicurso: “Geogebra: possibilidades de estudo para Geometria Básica e 

seus elementos” – Profa. Jeanne Passos (UECE)/Prof. Eimard Gomes (IGGF) 

Noite, 19h Palestra de encerramento: “O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

a Docência: contribuições para a formação de professores de Matemática” – 

Profa. Luiza Pontello (IFCE/Fortaleza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


