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APRESENTAÇÃO

“É necessário correr e mais correr, com o máximo de velocidade, 
somente para permanecer no mesmo lugar. Se você quiser chegar a algum 
outro ponto, deverá correr pelo menos com o dobro da velocidade!” (CAR-
ROLL, 2004)1. Essa frase do romancista, poeta e matemático britânico, 
Lewis Carroll (1832-1898), é bem sugestiva para nos lembrar de que 
em Educação é preciso fazer muito, mas muito mais do que é esperado 
para que os avanços possam ser alcançados. Se for feito somente o 
esperado, no máximo se ficará no mesmo lugar.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PI-
BID) têm se configurado como um programa de sucesso da formação 
de professores no Brasil, certamente por ter possibilitado ir além do 
esperado. Quando se conversa com ex-bolsistas do programa é possí-
vel ter o real dimensionamento do trabalho realizado e da importân-
cia que o programa exerce na formação dos alunos das licenciaturas e 
na formação continuada dos professores envolvidos.

Já estive na função de orientadora das atividades de bolsistas. 
Hoje, na Coordenação Institucional do Programa na Universidade Es-
tadual do Oeste do Paraná (Unioeste) sinto a falta que o contato direto 
com os alunos em formação nos proporciona. Somos todos revitali-
zados com as perguntas inocentes, com os argumentos infrequentes, 
com a vontade expressa nos olhos brilhantes e nas ações espontâneas.

Então, é com satisfação que desempenho o papel de apresentar 
esse trabalho realizado pelos bolsistas de iniciação à docência, profes-

1   Carroll, Lewis. Alice no país do espelho. Trad.: William Lagos. Porto Alegre: L&PM, 2004. 192p.



sores supervisores, professores coordenadores de área e professores 
voluntários do curso de Matemática, campus de Cascavel. As propostas 
didáticas aqui expostas são frutos de um trabalho coletivo. Foram ela-
boradas para servirem de apoio às atividades desenvolvidas pelos bol-
sistas nas escolas participantes do Pibid/Matemática. Depois foram 
testadas e reescritas para constarem então nesse material. Refletem a 
forma de organização de cada grupo, as particularidades enfrentadas 
pelos alunos das escolas que participaram das atividades, as dificul-
dades apresentadas por eles, mas também as concepções teóricas e 
tendências didático-metodológicas da Educação Matemática.

A primeira proposta apresentada, Comunicação no processo de 
ensino e aprendizagem de Matemática: uma proposta, de Alaís Aline 
Kunzler, Lucas Teixeira Bernardo, Luciana de Souza, Maiara Patrícia 
Spiess, Roselaine Maria Gonçalves e Tiago Emanuel Klüber, tem por 
objetivo fortalecer a aprendizagem da matemática a partir de proble-
mas que visam à comunicação em matemática. Aborda o conteúdo de 
Geometria e foi desenvolvida de forma a ser uma atividade lúdica, em 
que os alunos competem entre si.

Geometria plana é a segunda proposta desse material, dos autores 
Alexandre Carissimi, Cheienne Chaves, Sara Tais Theobald e Jean Se-
bastian Toillier. Aborda alguns conceitos de Geometria por meio de ex-
periências com materiais manipulativos e a Resolução de Problemas. 
Os conteúdos abordados nas atividades são: semelhança de triângu-
los, áreas de polígonos, teorema de Pitágoras, relações métricas no 
triângulo retângulo, além de frações, que surge como uma possibilida-
de ao trabalhar algumas destas atividades.

A proposta elaborada por Amanda de Fátima Mello Macedo, Bruna 
Paula Pereira Gomes Chaves, Andréia Büttner Ciani e Francieli Agosti-
netto Antunes, Estimulando o pensamento algébrico por meio de situa-
ções problema, como o próprio título afirma, tem por objetivo estimu-



lar e desenvolver o pensamento algébrico, em alunos dos anos finais 
do ensino fundamental. Busca articular a construção do conhecimen-
to sobre Álgebra usando exemplos aritméticos. As atividades foram 
elaboradas por meio das abordagens metodológicas de Resolução de 
Problemas e Investigação Matemática e se inserem num contexto de 
aprendizagem por problematização e lúdica.

A planta baixa de uma casa sob um olhar matemático, de André Gui-
lherme Unfried, Jhonatan Rafael Röpke, Lucas Felipe dos Santos Zanella, 
Andréia Büttner Ciani e Francieli Agostinetto Antunes, é a quarta pro-
posta descrita. Aborda conteúdos matemáticos por meio da Modelagem 
Matemática, a partir do tema “planta baixa”. Configura-se em uma pro-
posta de trabalho para alunos das séries finais do Ensino Fundamen-
tal, enfocando o estudo de alguns conceitos matemáticos envolvidos na 
construção de uma casa, como escala, proporção, área e perímetro.

Função afim é o título da proposta de Cheienne Chaves, Edilaine 
Meurer Bruning, Maiara Aline Junkerfuerbom e Jean Sebastian Toillier. 
Tem por objetivo compreender o conceito de função e sua aplicação 
a partir de situações experimentais. É composta por uma sequência 
de atividades relacionadas com a função do primeiro grau e pode ser 
utilizada com o propósito de introduzir o conteúdo de função afim, 
tomando-a a partir da metodologia de Resolução de Problemas e do 
uso de experimentos de ensino.

Daiane Gomes Prior e Steffani Maiara Colaço Miranda são as auto-
ras de Potenciação, proposta que têm por objetivo introduzir o concei-
to de potenciação e permitir que o aluno construa seu conhecimento 
por meio de situações-problema e pela manipulação de materiais e re-
presentações geométricas que proporcionam diferentes experiências 
acerca do conceito de potenciação.

A sétima proposta desse material, Experiências no processo de en-
sino e aprendizagem das frações, de Andressa Aparecida de Lima, Eloi-



va Fátima Ferreira de Lima, Luiz Augusto Peregrino, Susana Lazzaretti 
Padilha e Arleni Elise Sella Langer tem por objetivos trabalhar o con-
teúdo de frações de forma lúdica e por meio da abordagem de diversas 
representações. Os autores consideram que um trabalho pedagógico 
baseado em jogos e resolução de problemas pode contribuir de ma-
neira significativa no processo de aprendizagem dos alunos.

Operações fundamentais no conjunto dos inteiros, de Evandro Sozo 
de Oliveira, Paulo Roberto Fierlbeck de Oliveira, Andréia Büttner Ciani 
e Francieli Agostinetto Antunes, baseia-se na perspectiva da Resolu-
ção de Problemas e tem por objetivo servir de guia a apresentação 
dos conceitos aritméticos básicos que são necessários para um me-
lhor aproveitamento do estudo da álgebra por alunos que ingressam 
nos anos finais do ensino fundamental. Além disso, busca levar esses 
alunos à compreensão das quatro operações realizadas no conjunto 
dos Números Inteiros.

Certamente todos os envolvidos aprenderam com a realização e 
sistematização desse material que agora pode ser partilhado com o 
público em geral, que encontrará nas páginas seguintes o resultado do 
trabalho e do esforço de várias pessoas. Bom proveito.

Dulcyene Maria Ribeiro
Coordenadora Institucional Pibid/Unioeste

- 2015 -
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COMUNICAÇÃO NO PROCESSO 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

DE MATEMÁTICA: UMA 
PROPOSTA*

LUCAS TEIXEIRA BERNARDO, LUCIANA DE SOUZA, 

MAIARA PATRÍCIA SPIESS, ROSELAINE MARIA GONÇALVES,

ALAÍS ALINE KUNZLER E TIAGO EMANUEL KLÜBER

Objetivo: Fortalecer a aprendizagem da matemática a partir de 
problemas que visam a comunicação em matemática.

Fonte: Os autores

* Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a formação de 
recursos humanos.
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INTRODUÇÃO

As ações do subprojeto de Matemática, campus de Cascavel, do Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação à docência – PIBID visam, 
entre outras coisas, amenizar as principais dificuldades dos educandos 
da disciplina de Matemática da escola parceira. Para tanto, contempla 
atividades realizadas no contra turno. Contribuir para superar as difi-
culdades dos educandos requer o acolhimento de práticas pedagógicas 
diferentes daquelas predominantes em nossas salas de aula. 

Nesse sentido, essa unidade foi construída para ser desenvolvida no 
projeto que ocorre no Colégio Estadual Pacaembu, situado em Cascavel, Pa-
raná. Os educandos envolvidos pertenciam às turmas de 8º e 9º ano do En-
sino Fundamental II e 1º ano do Ensino Médio. O conteúdo abordado nesta 
unidade é o de Geometria. Essa escolha se deu em função de o professor 
supervisor relatar que uma das principais dificuldades dos educandos é a 
compreensão de conceitos e noções básicas de geometria, como reconheci-
mento de figuras, cálculo de áreas e caracterização das figuras.

Dentre as várias atividades que desenvolvemos, reconhecendo que 
os problemas relatados pelo professor supervisor estão relacionados 
também à comunicação matemática dos educandos, construímos ati-
vidades comunicativas inspirados em Schoenfeld (1996, p. 6). O autor 
diz que problemas que requererem o desenho de figuras geométricas 
simples, solicitam do estudante “[...] ser capaz de comunicar mate-
maticamente para expressar usando a linguagem Matemática. Isto é 
uma arma importante e aparentemente simples. Contudo, a aparên-
cia pode ser enganadora”. Assim, esse tipo de abordagem torna-se um 
desafio; além de melhorar a comunicação matemática propriamente 
dita, essas atividades podem tornar as aulas dinâmicas e estimular a 
participação dos educandos. 
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Em virtude disso, elaboramos e escolhemos figuras mistas, cons-
truídas a partir de figuras geométricas. Em seguida, avaliamos que o 
mais apropriado seria transformar a atividade numa atividade lúdica, 
em que os educandos pudessem competir entre eles. Em nosso encon-
tro semanal de planejamento, concebemos o jogo e testamos entre os 
pibidianos de nosso grupo. 

De início pensamos que a atividade seria fácil e rápida, mas, ao re-
solvê-la, notamos que ela requer habilidades comunicativas específi-
cas. Diante disso, entendemos a afirmação de Schoenfeld (1996) sobre 
a aparente simplicidade destes problemas. Por essa razão, o desafio 
foi lançado e elaboramos a atividade planejada.

SITUANDO AS ATIVIDADES
 
Em uma das tardes do nosso encontro semanal de planejamento, 

nossa equipe estava à procura de uma atividade que envolvesse a co-
municação matemática, pois percebíamos o quanto nossos educandos 
eram retraídos, tinham vergonha de expressar-se, principalmente por 
medo de errar, situação que gostaríamos de reverter.

É ‘justamente errando que se aprende’, ninguém sabe tudo, por 
isso o importante é a participação ativa dos educandos, pois quando 
apresentam dúvidas é sinal de que se envolveram com o conteúdo pro-
posto e, consequentemente, procuram um esclarecimento desta dúvi-
da, com auxílio do professor ou por outros meios de pesquisa, tornan-
do sua aprendizagem significativa. Quando o educando constrói seu 
conhecimento, esse não será facilmente esquecido.

Os orientadores sugeriram a atividade proposta adiante, pois, 
além da comunicação, trabalharíamos os conceitos de Geometria, le-
vando em conta que seria uma maneira agradável e que prenderia a 
atenção do educando.
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A partir do referencial teórico adotado, das discussões e orienta-
ções realizadas, buscamos trabalhar com os materiais disponíveis no 
colégio, como o multiplano. A intenção era que os educandos se sen-
tissem motivados e inspirados de forma que os nossos encontros não 
fossem monótonos e se tornassem “chatos”, uma vez que os partici-
pantes vêm no contra turno.

Formulamos um roteiro de atividades contemplando o que nos 
interessavam para a comunicação do educando com o professor de 
modo que acontecesse a exposição do seu conhecimento, envolvendo 
os seguintes aspectos:

•  Reconhecimento e construção no multiplano das figuras geomé-
tricas planas que os educandos conheciam;

•  Propriedades e características das figuras geométricas que eles 
construíram;

•  Decomposição e sobreposição das figuras geométricas construídas;
•  Dedução das fórmulas para cálculo das áreas e perímetro das 

figuras geométricas planas.

Esses aspectos cumprem papéis específicos em nossa propos-
ta. Eles contemplam, simultaneamente, a revisão de conceitos, o en-
frentamento do problema, e a necessidade de avanço cognitivo para a 
compreensão dos objetos matemáticos.

ASPECTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAM A ATIVIDADE

De acordo com Fanizzi (2012), a aprendizagem da língua mater-
na, de uma língua estrangeira ou mesmo da Matemática pressupõe a 
compreensão de um conjunto de símbolos e signos, bem como de seus 
significados e usos.
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“A linguagem empregada na sala de aula de Matemática é um misto 
de linguagem formal e linguagem natural, pois é por meio da linguagem 
natural que o aluno pode dar mais sentido ao conhecimento matemático” 
(FANIZZI, 2012, p.322). Porém, segundo Schoenfeld (1996), os currículos 
matemáticos não focam em instrumentos comunicativos. Dessa forma os 
educandos, aos quais não se pede para escreverem em matemática, ou 
falar sobre, não desenvolvem plenamente esta capacidade. Os problemas 
de matemática devem contemplar essas habilidades comunicativas para 
que os educandos tenham maiores condições de aprender os conceitos 
envolvidos e mesmo entender aspectos matemáticos na sociedade.

Sendo assim, nossa proposta busca desenvolver justamente o há-
bito da comunicação matemática, rompendo práticas em que o pro-
fessor é o principal comunicador em sala de aula. Nessa perspectiva, 
além de saber se os educandos aprendem os conceitos, bem como a 
nomenclatura das figuras geométricas, é possível incentivá-los a per-
der o medo e a timidez ao se expressarem, o que tradicionalmente não 
ocorre em aulas de matemática.

Nesse contexto, o professor “[...] tem de assegurar que a atmosfera 
seja de respeito mútuo e confiança, de modo a que os educandos se 
sintam confortáveis para argumentar e discutir as ideias uns dos ou-
tros”. (MARTINHO; PONTE, 2005 p. 4).

De acordo com Jahn e Bongiovanni (1996, p. 78), a dialética ferra-
menta-objeto enfatiza a importância de se alternar, no ensino, os aspec-
tos ferramenta e objeto “de uma dada noção matemática”. Por meio des-
ta, busca mobilizar o conhecimento antigo, prévio, que o aluno possuía, 
para deste modo, com a intervenção do professor, atribuir significado 
aos novos conceitos que serão ensinados na sequência desta unidade.

A atividade foi pensada em etapas, as quais foram desdobradas em 
passos que serão descritos a seguir.
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DESCREVENDO A ATIVIDADE

Primeira etapa: organização e apresentação da atividade

• Dividir a turma em grupos de educandos. Cada grupo deve con-
ter no máximo 4 integrantes.

• Apresentar um roteiro previamente elaborado e testado para 
que os educandos construam a figura, como segue:

ROTEIRO PARA CONSTRUÇÃO DA FIGURA

Unidade de Medida: Centímetros

1ºPasso: Construa um retângulo de altura 3cm e largura 1cm. Fei-
to isso divida esse retângulo em 3 quadrados de área 1cm². Enumere 
de cima para baixo esses quadrados respectivamente como 1 - 2 - 3.

2ºPasso: Construa um trapézio retângulo utilizando o lado es-
querdo do quadrado 1 como sua altura e a abertura do ângulo reto 
voltada para a esquerda, com a base inferior 2cm e base superior 1cm. 
Enumere o trapézio retângulo como 4.

3ºPasso: Construa um quadrado de área 1cm² utilizando o lado 
direito do quadrado 1. Enumere o quadrado com 5.

4ºPasso: Construa um trapézio retângulo de forma que a sua base 
inferior seja os lados superiores dos quadrados 1 e 5, de altura 1cm e 
a abertura do ângulo reto voltada para a esquerda e que sua base su-
perior seja 1cm. Enumere o trapézio retângulo como 6.

5ºPasso: Construa um triângulo retângulo de base 1cm utilizando 
o lado direito do trapézio 6 formando uma abertura de 90o à direita. 
Enumere o triângulo como 7.

6ºPasso: Represente a Figura 1 apenas com o contorno, conforme 
a Figura 2:



PROPOSTAS DIDÁTICAS DE MATEMÁTICA - PIBID 2014

– 15 –

Comunicação no Processo de Ensino e Aprendizagem de Matemática

          Figura 1                 Figura 2
Fonte: os autores

A segunda etapa: os educandos elaborando roteiros

Depois da construção da figura do exemplo, são distribuídas ou-
tras figuras para os educandos, como as que ilustramos a seguir nas 
Figuras 3,4 e 5. Pede-se, então, para que eles elaborem o roteiro relati-
vo às figuras, para que efetuem a troca entre os grupos.

   Figura 3            Figura 4    Figura 5
Fonte: os autores

• Estabelecer questionamentos

Depois de trocados os roteiros os educandos devem responder ao 
seguinte questionário:
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a) É possível calcular a área dessa figura? Justifique.
b) Qual a área total dessa figura?
c) Quanto é o perímetro dessa figura?
d) Você conseguiria construir essa figura apenas com triângulos?
e) E com quadrados?

CRIANDO UMA COMPETIÇÃO
Depois dos passos anteriores, os grupos devem construir figuras geo-
métricas irregulares livres e elaborar o roteiro para sua construção. O 
melhor roteiro avaliado pelos aplicadores da atividade ganha um prê-
mio. O fato de os educandos competirem, faz com que se engajem na 
aprendizagem sem um apelo didático explícito. Assim, o progresso 
ocorre motivado pela competição e não pela aprendizagem em si. Po-
rém, sem o conhecimento não há como prosseguir ou vencer. Desse 
modo, eles podem ser instigados a aprender para vencer a competi-
ção e, por ocasião, revisam, fixam e aprofundam conceitos.

SOBRE A REGÊNCIA: REFLEXÕES SOBRE A 
EXPERIÊNCIA

Com essa atividade é nítido como os educandos se interessam e 
assimilam melhor o conteúdo quando trabalhado de uma maneira di-
ferenciada, pois, dessa maneira, saímos do ensino tradicional e entra-
mos em um ambiente lúdico, no qual atraímos a atenção do aluno e 
estimulamos o entendimento do conteúdo.

O modo de ensinar tradicional no qual o professor é tido como a figu-
ra centralizadora do processo e expositor do conhecimento e os educan-
dos meramente receptores, vem perdendo espaço, uma vez que ensinar 
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e aprender são processos recíprocos e interdependentes, pois é isso que 
acontece quando estamos dispostos a ensinar o que sabemos, bem como 
considerar o que os educandos já sabem e podem nos ensinar.

Nas tardes de contra turno, além de acumular experiências, apren-
demos a ter uma visão da realidade 
de uma aula de matemática, identi-
ficando como há educandos esfor-
çados que têm anseio por aprender. 
Para um profissional da educação o 
mais gratificante é ver o esforço e a 
dedicação de seus educandos.

Ficamos impressionados com os 
resultados dessa atividade. No início, 
chegamos a considerar uma ativida-
de complexa para o nosso público. 
Posteriormente, o desenvolvimento 
foi surpreendente, deixando toda a 
nossa equipe realizada, pois até mes-
mo aqueles que no princípio não de-
monstravam interesse, acabaram se 
envolvendo de uma maneira incrível.

Logo, um planejado e fundamen-
tado trabalho tende a render bons 
frutos, pois tudo o que é feito com 
responsabilidade e integridade pos-
sui mais chances de resultar em algo 
proveitoso. Chegamos a essa con-
clusão analisando o nosso trabalho, 
uma vez que nos dedicamos para en-

Essa atividade é útil, pois ao 
mesmo tempo em que os 
educandos se divertem, es-
tão aprendendo. Dessa for-
ma, os conceitos que foram 
usados podem ser aprendi-
dos com facilidade.

Diferente do que imagi-
namos inicialmente, os 
educandos, conseguiram 
desenvolver o roteiro com 
muita facilidade e rapidez.
Muitas vezes pensamos 
que a atividade não seria 
produtiva e interessante, 
mas nos surpreendemos 
com o resultado.
Alguns educandos não ti-
veram muito interesse no 
início do projeto, mas a 
participação na atividade, 
de modo geral, superou 
nossas expectativas.
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contrar uma forma diferente de ensinar e constatamos o quanto os 
educandos aprovaram esse método e aprenderam com ele.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Nosso principal objetivo com a atividade proposta era conseguir 
maior envolvimento de nossos educandos, mais comunicação destes 
conosco e também entre eles. De fato, a atividade possibilitou isto, vis-
to que eles se envolveram como gostaríamos.

O fato de parte da atividade ter sido executada na forma de um 
jogo, uma competição, favoreceu a comunicação entre os educandos, o 
que tradicionalmente não ocorre em aulas de matemática.

Usamos a estratégia da comunicação matemática para exercer esta 
atividade, pois os educandos estão habituados às aulas convencionais, 
nas quais o professor repassa informação, segue livros e exercícios 
modelos. O educando apenas ouve, resolve, conforma-se, não questio-
na se tudo é realmente verdade e o porquê de ser assim.

Desta forma o professor faz para o educando, mas não faz com o 
aluno. Por isso este tem um estranhamento e recusa esta matemática, 
porque não encontra sentido para aprendê-la.

O conteúdo trabalhado desta forma tem a preocupação com o con-
texto escolar, o conteúdo e não a aprendizagem. O educando não é le-
vado a refletir, a questionar, a argumentar, o que seria indispensável 
para a construção do seu conhecimento.

Com a comunicabilidade extraímos as informações possíveis dos 
educandos, o que eles sabem, fazendo-lhes perguntas até obter a res-
posta desejada, não a induzindo de modo equivocado. Com estas in-
formações podemos tratar de assuntos novos, fazendo atividades para 
que os educandos possam ver na prática e entender este novo conteú-
do que nunca lhes tinha sido apresentado.
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Para exercer esta atividade proposta, precisaram usar todo o seu 
conhecimento de geometria básica, caso contrário não seria possível 
concluí-la. Isso revelou as fragilidades deles, permitindo que, em mo-
mento oportuno, fosse efetuada a intervenção pedagógica.

Com a conclusão da atividade pudemos identificar em quais aspectos 
os educandos ainda tinham dúvidas. Observamos que muitas dúvidas não 
residiam no reconhecimento das figuras trabalhadas e a decomposição 
destas, mas sim em outras noções, como a própria nomenclatura. 

Neste momento foi necessário intervir, já que alguns educandos 
ainda confundiam as características de diferentes triângulos, ou até 
mesmo, termos como base, vértices, entre outros.

No geral, os objetivos pedagógicos, didáticos e matemáticos, pro-
postos nesta unidade, foram alcançados.

Para nós, a experiência foi válida, no sentido que compreendemos 
como o envolvimento dos educandos influencia positivamente no ren-
dimento da aula. E esperamos que essa unidade didática seja utilizada 
por outros acadêmicos e professores e torne-se, de alguma maneira, 
inspiração para a construção de outras propostas como esta.
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INTRODUÇÃO

Esta unidade didática tem como objetivo apresentar três ativida-
des para o ensino de geometria, utilizando a metodologia de Resolu-
ção de Problemas e o uso de materiais manipuláveis. Os conteúdos 
que serão abordados nestas atividades são: semelhança de triângulos, 
áreas de polígonos, teorema de Pitágoras, relações métricas no triân-
gulo retângulo, além de frações, que surge como uma possibilidade ao 
trabalhar algumas destas atividades.

Estas atividades foram escolhidas, pois trabalhávamos com alunos do 
nono ano, que estavam vendo estes conteúdos em sala de aula e, como os 
mesmos sentiam dificuldades, tentamos abordar, em contra turno, esses 
conteúdos de uma forma diferente de como havia sido visto em sala de aula.

A GEOMETRIA NOS PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS

As atividades de geometria, propostas nessa unidade didática, estão 
em acordo com o que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) clas-
sificam como parte do conteúdo estruturante Espaço e Forma. Conforme 
os PCN, os conceitos geométricos têm um papel fundamental no currícu-
lo, possibilitando ao aluno o desenvolvimento de um tipo de pensamento 
particular que o ajudará a compreender, descrever e representar de uma 
maneira organizada o mundo em que vive (BRASIL, 1998).

Uma das motivações para o estudo da Geometria é a habilidade 
por ela desenvolvida e a possível análise do mundo físico. Ao ob-
servar o nosso mundo é possível encontrar padrões, proporções 
e regularidades na natureza, por exemplo, um padrão hexagonal 
nos favos de uma colmeia, simetria em animais e plantas, as for-
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mas elípticas nas órbitas dos planetas, a sequência de Fibonacci 
na espiral da concha de um caracol etc. (BERGER, 2013, p. 13).

As atividades propostas nessa unidade didática possibilitam ao 
aluno o uso de materiais manipulativos, que geram construções de 
conceitos de geometria, bem como a visualização do espaço e a re-
presentação das medidas envolvidas nessa situação. Dessa forma, 
propõem-se atividades que se utilizam das peças do tangram, de ma-
teriais em E.V.A.1 representando triângulos retângulos, quadrados e 
retângulos e também a atividade que envolve a medição de um poste.

As atividades sobre o tangram possibilitam ao aluno compor/decom-
por figuras planas e, dessa forma, perceber as relações entre suas áreas e 
obter um valor de medida para elas, por meio da fixação de uma unidade 
de medida e pela sobreposição de peças. Paralelamente, podem ser explo-
radas as ideias de frações unitárias, uma vez que se determina o quadrado 
composto pelas sete peças como um inteiro, é possível relacionar a área 
de cada figura recortada com a da original. Por exemplo, como o triângulo 
menor cabe 16 vezes no quadrado maior ele representa 1/16 deste.

As peças de E.V.A. que representam um quadrado, um retângulo 
e um triângulo retângulo, foram utilizadas para uma “mostração geo-
métrica” do teorema de Pitágoras e das relações métricas em um tri-
ângulo retângulo. Assim, corrobora-se no que diz respeito ao uso de 
materiais manipulativos para a “mostração” de entes geométricos.

Apesar da força de convencimento para os alunos que possam 
ter esses experimentos com material concreto ou com a medi-
ção de um desenho, eles não se constituem provas matemáticas. 
Ainda que essas experiências possam ser aceitas como provas 
[...] é necessário [...] que as observações do material concreto se-
jam elementos desencadeadores de conjecturas e processos que 
levem às justificativas mais formais (BRASIL, 1998, p. 127).

1 Espuma Vinílica Acetinada, o material pode ser substituído por cartolina, papel cartão, etc.
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As conjecturas que podem ser efetuadas pelos estudantes na ati-
vidade do tangram sobre como deduzir as áreas das figuras ou na ati-
vidade sobre o Teorema de Pitágoras possibilitam mostrar a validade 
das relações existentes. Além disso, é possível por meio de experiên-
cias concretas proporcionar situações que oportunizem ao aluno com-
preender aspectos da geometria, como no caso da atividade da medi-
ção de um poste ou de outra distância inacessível qualquer.

A proposta da medição de um poste é feita a partir da construção 
de triângulos semelhantes, levando à aplicação de conceitos que os 
alunos possuem sobre esse conteúdo. Dessa maneira são valorizadas a 
representação dessa situação, por meio de esboços das medições rea-
lizadas, e as noções de proporcionalidade e razão.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a Resolução de Problemas. Diferente-
mente do ensino tradicional, com ela o aluno pode ser construtor do 
seu próprio conhecimento e o professor é o mediador deste processo. 
Assim, conforme Onuchic e Allevato (2011), com a Resolução de Proble-
mas os alunos colocam foco nas ideias matemáticas e sobre a atribuição 
de significados, desenvolvendo a capacidade de pensar matematica-
mente e de elaborar estratégias convenientes, culminando, muitas ve-
zes, na compreensão dos conteúdos e conceitos matemáticos. Isso pos-
sibilita aos alunos perceberem-se como capazes de fazer matemática. 

Além da Resolução de Problemas, também são utilizados materiais ma-
nipuláveis, o que possibilita aos alunos uma visualização dos conceitos que 
ajudam no desenvolvimento do raciocínio lógico e da coordenação motora. 

O uso de material concreto como apoio para aulas de geometria é 
um recurso que deve ser utilizado por professores com as devidas pre-
cauções. Nacarato (2005) considera o seu uso como fundamental em 
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todas as séries e níveis de ensino, por facultarem aos alunos melhorar 
a visualização. Em conclusão, esta autora afirma que “o desenvolvi-
mento dos processos de visualização depende da exploração de mo-
delos ou materiais que possibilitem ao aluno a construção de imagens 
mentais” (NACARATO, 2005, p.4).

Porém, nem todos os tipos de materiais manipuláveis conseguem 
trazer os resultados esperados, então Passos (2006, apud MURARI, 
2011) classifica que um bom material manipulativo deve:

• proporcionar uma verdadeira personificação do conceito mate-
mático ou das ideias a serem exploradas;

• representar claramente o conceito matemático;
• ser motivador;
• ser apropriado para ser usado em diferentes anos de escolarida-

de e em diferentes níveis de conceitos, na medida do possível;
• formar uma base para a abstração;
• proporcionar manipulação individual.

As atividades propostas nesta unidade didática seguem os quatro 
passos elaborados por Sarmento (2010) de como proceder com o uso 
destes materiais:

a)  Inicialmente os alunos manuseiam livremente os objetos 
concretos. Nesta etapa pretende-se aproximar os estudantes 
dos materiais que serão utilizados, é um momento de explo-
ração, visualização e reconhecimento; 

b)  São realizadas as ações programadas visando à obtenção das 
relações qualitativas e/ou quantitativas preditas nos objetivos; 

c) Por meio das interações aluno-objeto-conteúdo-professor bus-
car a interiorização das relações percebidas na fase anterior; 

d)  Aquisição e formulação do conceito buscando relacionar com 
os conceitos anteriores e aplicando-os em outras situações 
(SARMENTO, 2010, p. 4).
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Por meio da resolução de problemas e do uso do material manipu-
lativo, são propostas as atividades que se seguem.

ATIVIDADES
 
Atividade 1: Medindo a altura de um poste utilizando sombras

Descobrir qual a medida da altura de um poste utilizando:

a) A sua sombra 
(Figura 1);

Nesta primeira 
etapa da atividade 
são utilizadas a som-
bra do poste e a som-
bra de um aluno para 
que sejam determi-
nados dois triângulos 

retângulos semelhantes, de modo que, aplicando-se os cálculos de propor-
cionalidade entre eles, seja possível determinar a altura do poste.

b) Um espelho 
(Figura 2);

Nesta segunda 
parte do exercício é 
usado um espelho 
para se construírem 
os triângulos retân-
gulos semelhantes, o 
objeto deve ser posi-

Figura 1. Fonte: os autores

Figura 2. Fonte: os autores
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cionado de forma com que um aluno consiga visualizar o topo do poste 
através dele, então novamente aplicam-se os cálculos de proporcionali-
dade entre os triângulos observados para se encontrar a altura do poste.

	 Objetivos	da	atividade	a)
• Reconhecera existência dos dois triângulos retângulos;
• Identificara semelhança entre os triângulos formados;

	 Objetivos	da	atividade	b)
• Encontrar, por meio de experimentações, a localização do espe-

lho para que o aluno observador visualizasse o topo do poste;
• Reconhecer a existência dos dois triângulos retângulos;
• Identificar a semelhança entre os triângulos formados a partir do fato 

que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão no espelho;
• Identificar e determinar uma relação de proporcionalidade entre 

os lados dos triângulos.

Atividade 2: Tangram

A primeira etapa da atividade é a construção do Tangram a par-
tir de dobraduras. É entregue uma folha sulfite A4 para cada aluno 
e solicita-se que a dobrem de maneira que forme um quadrado e, na 
sequên cia, seja cortado o excesso da folha, conforme a Figura 3:

Figura 3. Fonte: os autores
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Com a conclusão do primeiro passo, solicita-se que recortem o 
quadrado ao meio separando-o em dois triângulos (Figura 4). 

Figura 4
Fonte: os autores

O terceiro passo é “dobrar um dos triângulos” ao meio de modo 
que forme dois novos triângulos menores (T1) (Figura 5).

Figura 5
Fonte: os autores

Na próxima etapa utiliza-se o triângulo que restou. A dobradura 
deve ser feita como na Figura 6 de modo que um trapézio e um triân-
gulo T2 sejam formados:

Com os triângulos em 
mãos pode ser perguntada 

qual a área que cada 
um deles representa do 

quadrado original.

Estabelecer a parte que 
cada triângulo amarelo 

representa da figura 
total.
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Figura 6
Fonte: os autores

Para o quarto e último passo é utilizado o trapézio que restou do 
passo anterior. Primeiramente dobre-o ao meio, formando dois tra-
pézios retângulos e congruentes, recortando-os. Na sequência, utili-
zando um dos trapézios, dobra-se um dos vértices da base maior até 
o outro vértice dessa base. Com o trapézio restante dobra-se o vértice 
da base maior com o ângulo reto até o vértice oposto a ele na base 
menor (Figura 7). 

Figura 7
Fonte: os autores

Após os recortes temos as seguintes peças (Figura 8).

Que parte o 
triângulo azul 
representa do 

quadrado original?
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Figura 8
Fonte: os autores

Com esses últimos passos fica concluída a construção das sete pe-
ças do Tangram, conforme a Figura 9.

Figura 9
Fonte: os autores

ATIVIDADES PROPOSTAS2:

1) Considere que uma figura montada com todas as peças correspon-
de a um inteiro. Chame cada triângulo grande como T1, o triângulo mé-
dio como T2, cada triângulo pequeno como T3 e o paralelogramo como 
P e o quadrado como Q.

a) Um triângulo T1 representa _____ do inteiro; equivale a _____tri-
ângulos T2; e dois triângulos T1 correspondem a _____ do inteiro.

2 As atividades foram adaptadas de Ribeiro (2010)

Com o recorte das dobraduras são 
formados: dois triângulos (T3) que 

representam      da figura total, 
um quadrado e um paralelogramo 

que são     do total.

 1 
16

1
8
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b) O quadrado Q representa _____ do inteiro e representa _____do 
triângulo T1; o inteiro representa _____ do quadrado Q.

c) O triângulo T2 representa _____ do inteiro; P representa _____de 
T1; T1 representa _____ de T3.

d) O paralelogramo P representa _____ do inteiro; P representa 
_____ de T2; T1 representa _____ do inteiro.

e) Um triângulo T3 equivale a _____ do inteiro; T3 equivale a _____de 
T2; T3 equivale a _____ de T1; 2 triângulos T3 correspondem a _____ 
do inteiro.

2) Construa quadrados utilizando duas, três, quatro, cinco e sete 
peças do jogo, represente graficamente as construções e calcule as 
suas áreas, tomando como base a área das figuras do exercício ante-
rior (Solução conforme Figura 10).

Figura 10
Fonte: os autores

2) Dedução das fórmulas das áreas das figuras geométricas: a 
partir das peças do Tangram e da área de um quadrado (Figura 11), 
determine a fórmula para calcular a área do triângulo (Figura 12), pa-
ralelogramo (Figura 13) e do trapézio (Figura 14).



PROPOSTAS DIDÁTICAS DE MATEMÁTICA - PIBID 2014

– 32 –

Geometria Plana

 
𝐴𝐴 =

𝑏𝑏 ∙ ℎ
2

 

        Área do quadrado      Área do triângulo

 

             
             

                  
                      Figura 11                                Figura 12

    
     
 Área do paralelogramo.                             Área do trapézio

            

  

                                                                  
       Figura 14

 𝐴𝐴 = 𝑏𝑏 ∙ ℎ = 𝑙𝑙. 𝑙𝑙 = 𝑙𝑙2 

 
𝐴𝐴 = 2 ∙

𝑏𝑏 ∙ ℎ
2

= 𝑏𝑏 ∙ ℎ 

 
𝐴𝐴 = 𝐵𝐵 ∙ ℎ −

𝑏𝑏 ∙ ℎ
2

=
2𝐵𝐵 ∙ ℎ − 𝑏𝑏 ∙ ℎ

2
 

=
ℎ ∙ (2𝐵𝐵 − 𝑏𝑏)

2
=

[𝐵𝐵 + (𝐵𝐵 − 𝑏𝑏)] ∙ ℎ
2

 

=
(𝐵𝐵 + 𝑏𝑏) ∙ ℎ

2
 

Figura 13  

Fonte: os autores
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Nesta atividade propõe-se utilizar as peças do Tangram para a de-
dução das fórmulas de áreas de diferentes figuras geométricas.

Primeiramente deve-se entender que a área de um retângulo, e em 
especial de um quadrado, é base x altura, no caso do quadrado temos 
base = altura, logo sua área será lado x lado, ou então l2.

Partindo deste fato, mostra-se que o triângulo é a metade do qua-
drado, ou seja, pode-se formar um quadrado usando duas peças trian-
gulares e a partir daí tirar a fórmula para a área do triângulo.

Pode-se construir um paralelogramo utilizando dois triângulos e 
então se obtém a fórmula para sua área.

Para o trapézio utiliza-se um quadrado e um triângulo, então 
completa-se o retângulo formado. Para calcular a área da figura de-
sejada subtrai-se a área do triângulo que falta para completar o re-
tângulo, com alguma manipulação na equação chega-se na fórmula 
desejada.

	 Objetivos	da	atividade
• Desenvolver a coordenação motora a partir de dobraduras, re-

cortes e construções;
• A partir das áreas das figuras, relacionar parte e todo, operando 

com frações equivalentes;
• A partir das áreas das figuras representadas por frações realizar 

operações entre frações;
• A partir das peças do Tangram identificar as propriedades dos 

polígonos e deduzir as fórmulas para o cálculo de áreas.
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Atividade 3: O Teorema de Pitágoras e as Relações Métricas3

A proposta é de um trabalho em grupos, com cada um deles re-
cebendo um pedaço de EVA com uma determinada cor. Deverão ser 
recortados quatro triângulos retângulos de catetos b=12 cm, c= 9 cm 
(Figura 15). Dois deles deverão ser recortados na altura relativa à hi-
potenusa, formando outros quatro triângulos retângulos. As projeções 
de b e c sobre a hipotenusa a serão nomeadas por m e n, respectiva-
mente, e a altura de h (Figura 16).

                         

                            Figura 15              Figura 16
                               Fonte: os autores                              Fonte: os autores  
 

Os lados dos triângulos terão as seguintes medidas: a = 15 cm, b = 
12 cm, c = 9 cm, m = 9,6 cm, n = 5,4 cm e h = 7,2 cm.

Com outra cor de EVA os alunos deverão construir cinco quadra-
dos de lados: a, b, c, h e m, conforme a figura seguinte:

Figura 17
Fonte: os autores

3  Atividade disponível em: <http://www.ime.usp.br/~iole/oteoremadepitagoras.pdf>.
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E com uma terceira cor de EVA os alunos deverão construir três 
retângulos de lados: a e m, a e n, m e n. Conforme a figura a seguir:

Figura 18
Fonte: os autores

ATIVIDADES:

1) Mostrar o Teorema de Pitágoras a partir das peças recortadas: 
O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, 
ou seja, a2 = b2 + c2.

Primeiro deverão formar um quadrado utilizando o quadrado de 
lado a e todos os triângulos construídos, conforme a Figura 19:

Figura 19
Fonte: os autores

Depois deverão substituir o quadrado de lado a, pelos quadrados 
de lados b e c. Conforme a Figura 20:
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Figura 20
Fonte: os autores

Logo, a área do quadrado de lado a é igual à soma das áreas dos 
quadrados de lados b e c, ou seja, a2 = b2 + c2.

2) Mostrar que em um triângulo retângulo o produto da hipote-
nusa pela altura relativa a esta é igual ao produto dos catetos, ou seja: 
a x h = b x c. 

Primeiro passo: unindo as hipotenusas dos dois triângulos con-
gruentes construídos, sendo um deles o que está dividido em outros 
dois na altura relativa à hipotenusa, obtém-se um retângulo cuja área 
é dada pelo produto dos catetos b e c, conforme Figura 21:

Figura 21
Fonte: os autores
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Segundo passo: os triângulos da figura acima são reposicionados 
de forma que os catetos b e c coincidam, para formar um novo retân-
gulo de área ah. Conforme a Figura22:

Figura 22
Fonte: os autores

As áreas de figuras distintas formadas por triângulos congruentes 
são iguais. Logo:

3) Mostrar que no triângulo retângulo: b2=a × m .
Consideremos o modelo (Figura 23): 

Figura 23
Fonte: os autores

b ×c=a ×h
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O quadrado de lado b é substituído pelo retângulo de lados a e m, 
o quadrado de lado c e os triângulos foram posicionados como mostra 
a figura abaixo. Logo, o quadrado de lado b ocupa a mesma área que o 
retângulo de lados a e m (Figura 24), ou seja:

Figura 24
Fonte: os autores

4) Mostrar que no triângulo retângulo: c2 = a × n. Consideremos o 
modelo (Figura 25):

Figura 25
Fonte: os autores

O quadrado de lado c foi substituído pelo retângulo de lados a e n, 
o quadrado de lado b e os triângulos foram posicionados como mostra 

b2 = a × m
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a figura 26 abaixo. Logo, o quadrado de lado c ocupa a mesma área que 
o retângulo de lados a e n, ou seja: c2 = a × n

Figura 26

5) Mostrar que no triângulo retângulo h2 = m × n:
Consideremos a Figura 27:

Figura 27
Fonte: os autores

Primeiro passo: considerando o triângulo retângulo de catetos m 
e h e hipotenusa b da figura acima, é possível substituir inicialmente, 
o quadrado de lado b pelos quadrados de lados h e m.
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Figura 28
Fonte: os autores

 Segundo passo: Substituindo então o quadrado de lado h pelo 
retângulo de lados m e n, e posicionando os demais triângulos e o qua-
drado, verifica-se que o quadrado de lado h, ocupa a mesma área que 
o retângulo de lados m e n. Logo h2 = m × n:

Figura 29
Fonte: os autores

	 Objetivos	da	atividade
• Construir figuras geométricas utilizando o compasso e régua;
• Desenvolver a coordenação motora a partir de recortes;
• Desenvolver o raciocínio lógico a partir das montagens das figuras;
• Trabalhar a noção de altura de um triângulo;
• Mostrar as relações métricas no triângulo retângulo e o Teorema 

de Pitágoras.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Por meio dos objetivos tratados por Passos (2006), acredita-se que as 
atividades escolhidas para esta unidade atendem aos objetivos propos-
tos, pois a cada atividade realizada os alunos conseguem relacionar o que 
elas propõem e os resultados encontrados com o conteúdo visto em sala 
de aula, se apropriando de conceitos já vistos, porém de uma maneira di-
ferente. As atividades são de fácil entendimento e mostram o que se pre-
tende trabalhar com cada uma. Os materiais são motivadores devido ao 
fato de os alunos terem que montar peças e formar figuras geométricas.

Este trabalho aconteceu de diferentes maneiras, em alguns mo-
mentos os alunos tiveram que fazer manipulações sozinhos, em ou-
tros, em grupos. Como as atividades já foram aplicadas com alunos do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio, acredita-se que é possível traba-
lhá-las em diferentes níveis de ensino.
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ESTIMULANDO O PENSAMENTO 
ALGÉBRICO POR MEIO DE 
SITUAÇÕES PROBLEMA*

AMANDA DE FÁTIMA MELLO MACEDO

BRUNA PAULA PEREIRA GOMES CHAVES

ANDRÉIA BÜTTNER CIANI

FRANCIELI AGOSTINETTO ANTUNES

Objetivo: Estimular e desenvolver o pensamento algébrico.

 

-7x + 0,25y = 9 

* Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a formação de 
recursos humanos.
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INTRODUÇÃO

As atividades contidas nesta unidade didática foram elaboradas 
com o intuito de estimular e desenvolver o pensamento algébrico em 
alunos das séries finais do ensino fundamental. As atividades foram 
pensadas de forma a levar os alunos, por meio das abordagens me-
todológicas de Resolução de Problemas e Investigação Matemática, a 
iniciar a construção do conhecimento sobre Álgebra usando exemplos 
aritméticos. De acordo com o que dizem Lins e Gimenez (1997, p. 137) 
“A álgebra consiste em um conjunto de afirmações para as quais é pos-
sível produzir significado em termos de números e operações aritmé-
ticas, possivelmente envolvendo igualdade e desigualdade”. 

A sequência de atividades foi pensada de forma que o aluno utilize 
a aritmética, mas perceba a necessidade de utilizar um símbolo para 
representar uma quantidade desconhecida.

JOGO PEGA VARETAS

Sugerimos dividir a turma em grupos de no máximo quatro alu-
nos, para que o aluno possa jogar várias vezes durante uma mesma 
partida. Em seguida entregar um jogo de “Pega Varetas” (figura 1) para 
cada grupo. O desenvolvimento deste jogo foi baseado no trabalho de 
Barbosa e Batista Neto (2009).
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Figura 1: Jogo “Pega Varetas”
Fonte: http://www.brinkmobil.com.br/brinquedos/13/pega-varetas

Descrição	do	 jogo: O primeiro a jogar coloca todas as varetas na 
mão, formando um feixe, depois deve abrir a mão sobre uma super-
fície plana, de forma que as varetas se espalhem. O objetivo é apa-
nhar uma a uma, até terminar todas as varetas, mas se esse jogador 
mexer outra vareta, além da que ele esteja pegando, deve passar a 
vez para o próximo jogador, o qual tentará recolher todas as varetas 
e repetirá o procedimento anterior. Será considerado vencedor da 
partida aquele que, ao final da disputa, marcar o maior número de 
pontos e não aquele que recolher o maior número de varetas.

A cada vareta é atribuído um valor numérico pertencente ao conjunto 
dos Inteiros. Os valores variam conforme a cor da vareta.O jogador saberá 
a sua pontuação quando somar os pontos atribuídos a cada vareta.

PARTIDA 1

Formados os grupos e explicadas as regras já é possível que os 
alunos joguem uma partida e que cada jogador anote a quantidade de 
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varetas obtidas, levando em consideração a cor delas. Cada um dos 
alunos poderá utilizar o quadro a seguir (Quadro 1) para anotar seus 
resultados. É interessante pedir que atribuam valor as varetas segun-
do as cores:

Quadro 1: Pontuação da Partida 1

Cor da vareta Pontos por 
vareta

Quantidade de 
varetas Pontuação Total

Amarela
Verde

Vermelha
Azul
Preta

Valor Total
Fonte: elaborado pelos autores.

Em seguida se solicita a cada jogador que represente por meio de 
expressão numérica o número de varetas obtidas e seus valores cor-
respondentes.

PARTIDA 2

Utilizando um quadro (Quadro 2) semelhante ao usado na Parti-
da 1, pedir que os alunos preencham segundo as jogadas realizadas, 
mas agora serão fornecidos os valores dos pontos de cada cor de va-
reta.
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Quadro 2: Pontuação da Partida 2

Cor da vareta Pontos por 
vareta

Quantidade de 
varetas Pontuação Total

Amarela 4
Verde 6

Vermelha 2
Azul 3
Preta 7

Valor Total
Fonte: elaborado pelos autores.

Represente por meio de expressão numérica o número de varetas 
obtidas e seus valores correspondentes.

PARTIDA 3

Fornecer aos alunos uma tabela semelhante a utilizada nas parti-
das 1 e 2 para ser preenchida de acordo com as varetas obtidas nesta 
nova jogada, porém agora não atribuir valor as varetas e pedir que os 
alunos também não atribuam valor.

 

Tem-se a expectativa 
que os alunos sugiram 
o uso de letras para 
representar o valor de 
cada cor das varetas. 
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De acordo com Andrini e Vasconcellos (2012), as expressões ma-
temáticas que apresentam letras e números são denominadas expres-
sões algébricas e que elas podem ser úteis para representar situações 
problema nas quais tem-se valores desconhecidos, as incógnitas, e 
ajudar a resolvê-los. Explicar que as letras constituem a parte variável 
das expressões, elas podem assumir qualquer valor numérico.

Perguntar aos alunos: qual seria a representação dos pontos de 
um jogador que pegou 5 varetas amarelas? E a representação para um 
jogador que pegou 10 varetas vermelhas?

Construir com os alunos um quadro que represente o total de pon-
tos obtidos para cada cor de vareta, como o descrito no Quadro 3:

Quadro 3: Exemplo de situação

Cor da 
vareta

Representação 
do valor 

atribuído a cor

Quantidade 
de varetas

Expressão que 
representa os 

pontos

Total de 
pontos

Amarela a 5 5a
Verde b 0 0b

Vermelha c 3 3c
Azul d 0 0d
Preta e 1 1e

Fonte: Elaborado pelos autores.

Após isso, apresentar os valores de cada cor das varetas, sendo o 
valor da vareta amarela de 5 pontos, da azul de -4 pontos, a verde de 3 
pontos, a vermelha 4 e da preta 10 pontos.

Solicitar que os alunos substituam os valores nas expressões que re-
presentam os pontos e assim, descobrir quem é o vencedor da partida. 
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Propor que os alunos joguem no-
vas partidas, modificar esses valores, 
atribuir valores negativos e positivos 
para que os alunos operem no conjun-
to dos números inteiros.

Esta forma de representação de 
valores desconhecidos faz parte de 
uma área de conhecimento da Mate-

mática chamada de Álgebra, é o ramo que trabalha com incógnitas e 
variáveis. De acordo com Guelli (1995),

Como jurista francês François Viète 
(1540-1603), começaram a ser dados os 
primeiros passos, para a criação da Álge-
bra puramente simbólica. Decifrar códi-
gos era para Viète o mesmo que resolver 
equações. E foi pensando na melhor ma-
neira de decifrar esses códigos que ele 
elaborou o mais genial sistema de símbo-
los de toda a história da Matemática. En-
fim, os símbolos que usamos atualmente 
começavam a aparecer. O primeiro passo 
dado por Viète foi representar sempre a 
incógnita de uma equação através de uma 

vogal. Viète também passou a abreviar algumas palavras. [...] 
Viète ficou conhecido como “O Pai da Álgebra” a partir de uma 
ideia aparentemente simples: passou a representar as incógni-
tas de uma equação por vogais e os coeficientes literais das in-
cógnitas por consoantes. 

Como organizar/
representar esses dados 
por meio de uma única 

expressão, tendo em 
vista que o valor de cada 

cor não é conhecido?

Figura 2: Vietè
Fonte: Andrini e Vasconcellos (2012)Vietè
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SITUAÇÕES PROBLEMA UTILIZANDO O JOGO PEGA 
VARETAS

1) Ana e Pedro estavam jogando “Pega Varetas”. Ana pegou 6 vare-
tas amarelas, 5 verdes, 7 vermelhas, 3 azuis e 1 preta. Pedro pegou, 2 
amarelas, 3 verdes e 4 azuis. As varetas amarelas valiam 8 pontos, as 
verdes -7, as vermelhas 3, as azuis -1 e a preta 15. Quem ganhou?

2) Um jogador de “Pega Varetas”, fez 20 pontos. Atribua algumas 
possíveis quantidades que ele tenha pego de cada cor de varetas, sa-
bendo que as varetas amarelas valiam 5 pontos, as verdes valiam 9, as 
vermelhas valiam 10, as azuis -7 e a preta 20 pontos.

3) Num jogo de “Pega Varetas”, estavam jogando 4 pessoas. A 
quantidade de varetas que cada jogador pegou está descrita no qua-
dro seguinte (Quadro 4). As varetas têm valores de pontos distintos 
segundo sua cor, as varetas de cor amarela valem 2 pontos, as de cor 
verde valem -7, as vermelhas 10, as azuis 5 e as pretas 20. 

 

Os alunos podem 
resolver manipulando 
as varetas, mas o 
objetivo é que 
percebam a praticidade 
em montar a expressão 
algébrica e resolvê-la. 
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Quadro 4: Exemplo de pontuação dos jogadores A, B, C e D

Jogador A Jogador B Jogador C Jogador D

Amarelo 1 2 4 1
Verde 2 1 2 3

Vermelho 4 2 1 0
Azul 0 5 1 1

Preta 1 0 0 0
Fonte: Elaborado pelos autores.

a) Escreva uma expressão que represente o total de pontos obti-
dos no jogo por cada jogador.

i. Jogador A        ii. Jogador B iii. Jogador C         iv. Jogador D

b) Quem ganhou o jogo?

Os objetivos dessas atividades são possibilitar situações nas quais 
os alunos necessitem representar um valor desconhecido por uma 
incógnita, organizar os dados por meio de expressões algébricas e 
substituir nas expressões os valores atribuídos às incógnitas e fazer 
os cálculos sugeridos pela expressão.

EXPERIMENTO DA CAIXA

Para esta atividade, propomos que seja entregue para cada aluno 
um papel cartão cortado em formato quadrado, com seus lados me-
dindo 21 cm. Solicitar que desenhem quatro quadrados de lado qual-
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quer em cada canto do papel. Em seguida, pedir que recortem esses 
quadrados menores como mostra a Figura 3:

Figura 3: Papel cartão depois de cortado
Fonte: Acervo das autoras

É interessante que os alunos escolham tamanhos variados para a 
medida do lado do quadrado. 

Questionar:
• É possível escolher qualquer valor para o lado do quadrado?
• A figura obtida é um polígono conhecido? Ou pode ser dividida 

em polígonos conhecidos?
• É possível calcular a área dessa figura?

Espera-se que os alunos percebam que essa figura pode ser dividida 
em quatro retângulos e um quadrado. Assim, para calcular a área da 
figura eles podem calcular a área dos retângulos e do quadrado e 
depois somar tudo.

 

Os alunos devem 
perceber que o lado do 
quadrado não pode ser 
maior ou igual a 10,5 
cm. 
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A partir da figura formada, solicitar que os alunos meçam todas 
as dimensões do polígono e anotem esses valores encontrados. Após 
a identificação dessas dimensões, solicitar que calculem a área e o pe-
rímetro do polígono.

Se os alunos sentirem dificuldades em calcular área e perímetro, 
retomar esses conceitos. Uma sugestão seria: considerar um retângu-
lo com dimensões pré-definidas e dividi-lo em quadrados com lados 
medindo1 unidade. Esses quadrados são convencionalmente chama-
dos de 1 unidade quadrada. A Figura 4 mostra um retângulo de base 
medindo 5 unidades e altura medindo 3 unidades. Explicar que para 
calcular a área desse retângulo é preciso contar quantas unidades 
quadradas essa figura possui que é o equivalente a multiplicar 5 por 3. 
Assim, para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a medi-
da da base pela medida da altura. Como nessa atividade utiliza-se área 
de retângulo e quadrado, chamar a atenção para o fato de que um qua-
drado é um caso particular dos retângulos, ou seja, pode-se também 
calcular a sua área multiplicando a base pela altura, ou somente o lado 
do quadrado, pois todos os lados do quadrado são iguais.

Figura 4: Retângulo dividido em unidades quadradas
Fonte: Acervo das autoras
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A definição de perímetro foi apresentada utilizando a ideia do 
comprimento total da figura. Então para encontrar o perímetro de 
uma figura, pode-se tomar um barbante e cobrir toda a borda da figu-
ra e em seguida medir o comprimento do barbante. Ou então, somar 
todos os lados da figura.

Após isso, pedir que dobrem um dos lados dos retângulos que se for-
maram nas bordas com o corte dos “quadradinhos”, ou seja, a parte pon-
tilhada da figura 3. A partir das dobraduras, eles conseguirão construir 
uma caixa, sendo a base dessa caixa com a forma de outro quadrado, de 
lados medindo 21 cm menos duas vezes a medida do lado que eles esco-
lheram para o lado dos quadradinhos recortados. E a altura será a medi-
da do lado do quadradinho. Com isso, pedir que eles calculem o volume 
da caixa, mas se sentirem dificuldades no cálculo do volume, propõe-se 
a ideia de tomar a área da base e empilhar várias dessas áreas até certa 
altura. O volume será dado pela área da base quantas vezes for a medida 
da altura, ou ainda, área da base multiplicada pela altura.

A partir disto, propor aos alunos que pensem em um quadrado 
também com 21 cm de lado, mas agora recortando os quadradinhos 
com a medida de seus lados desconhecidos.

Questionar:
• Qual seria a expressão que representa a área e o perímetro da 

figura?
• E a expressão que representa o volume da caixa?

Após esse experimento, entregar uma folha para os alunos com 
as seguintes situações-problema, retiradas de Iezzi, Dolce e Machado 
(2009) com algumas adaptações, envolvendo expressões algébricas, 
área, perímetro e volume de figuras.
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SITUAÇÕES PROBLEMA DE ÁREA E PERÍMETRO

1. Na Figura 5, indicamos as medidas do campo de futebol em me-
tros.

Figura 5: Campo de futebol
Fonte: Acervo das autoras

a) Quais são as expressões algébricas que representam respectiva-
mente o perímetro e a área do campo de futebol?

b) Calcule o perímetro e a área se x for igual a 45 metros. 

2. A área do polígono da Figura 6 a seguir é a soma das áreas de 
um quadrado e de um retângulo.
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Figura 6: Polígono
Fonte: Acervo das autoras

a) Escreva uma expressão algébrica que represente a área desse 
polígono.

b) Calcule o valor da área para:
• x = 6
• x = 9

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

As atividades propostas nessa unidade didática cumprem diversas 
finalidades. A primeira delas é o trabalho docente da preparação, es-
colha e implementação de atividades que favoreçam o desenvolvimen-
to do pensamento algébrico. 

A segunda é que a proposta que descrevemos se insere num con-
texto de aprendizagem por problematização e lúdica. Ela, portanto, 
pode ressignificar a prática docente e discente no contexto da sala de 
aula.
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Deixamos ainda, indicado aos que lerem essa unidade, que ela 
é uma perspectiva que não pode ser tomada de modo estanque. Ela 
pode e deve ser adaptada aos contextos escolares e às necessidades 
dos professores e estudantes. Isso não significa simplificá-la, mas mo-
dificá-la na mesma perspectiva problematizadora e investigativa em 
que se insere.

Cada proposta de atividade desta Unidade Didática sugere uma 
ponte das atividades concretas para abstrações. Neste caso, as ativida-
des concretas se deram por meio da utilização de jogos e experimen-
tos. Assim, dada uma situação relacionada com a matemática direta 
ou indiretamente, é necessário escrevê-la e organizá-la em linguagem 
matemática, podendo até mesmo em alguns casos, encontrar soluções 
para as situações-problema apresentadas.
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A PLANTA BAIXA DE UMA CASA 
SOB UM OLHAR MATEMÁTICO*

ANDRÉ GUILHERME UNFRIED

JHONATAN RAFAEL RÖPKE

LUCAS FELIPE DOS SANTOS ZANELLA

ANDRÉIA BÜTTNER CIANI

FRANCIELI AGOSTINETTO ANTUNES

Fonte: Os autores

Objetivo: Abordar conteúdos matemáticos por meio da Modela-
gem, a partir do tema “planta baixa”.

* Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a formação de 
recursos humanos.
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INTRODUÇÃO

Esta Unidade Didática se configura em uma proposta de traba-
lho para alunos das séries finais do Ensino Fundamental, enfocando 
o estudo de alguns conceitos matemáticos envolvidos na construção 
de uma casa. Baseia-se em autores como Biembengut e Hain (2000) e 
Cambiriba e Filho (2007) os quais apresentam trabalhos que explora-
ram a construção de uma casa para o ensino de Matemática. 

Estudamos algumas tendências para o ensino de Matemática bus-
cando oportunizar ao aluno contato com conceitos matemáticos de 
forma diferenciada do que estão habituados. A tendência escolhida 
por nós para abordar alguns conceitos em sala de aula foi a Modela-
gem Matemática. Resolvemos utilizá-la em nossas aulas visando, além 
da aprendizagem dos alunos, nossa própria aprendizagem, aprendiza-
gem esta, relacionada à escolha do tema, ao planejamento das aulas, à 
forma de abordar as situações problemas, quais perguntas lançar e em 
que momentos. Enfim, aprender durante todo o processo de ensino.

Barbosa (1999, p. 69) considera “A Modelagem Matemática como 
um método da matemática aplicada, [...]” utilizado por diversas áreas 
do conhecimento como uma forma de reduzir um fenômeno a termos 
matemáticos. Barbosa (1999) relata que este método foi transposto 
para o terreno das salas de aula de Matemática como uma das formas 
de se utilizar a realidade nas aulas de Matemática. Nesse sentido, con-
sidera que há várias maneiras de conceber e materializar a Modela-
gem na sala de aula, como por meio de projetos de curta ou de longa 
duração. Este autor concebe Modelagem como “[...] um ambiente de 
aprendizagem no qual os alunos são convidados a problematizar e in-
vestigar, por meio da matemática, situações com referência na realida-
de.” (BARBOSA, 2004, p. 75).
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Para a utilização em sala de aula, Barbosa (2004, p. 76) identifica 
“três regiões de possibilidades”, as quais ele chama de “casos”, exem-
plificando com os preços de um serviço de internet.

Caso 1: O professor coleta os preços de uma companhia que ofere-
ce serviço de internet, organiza os dados em uma tabela que apresenta 
aos alunos pedindo que decidam qual o melhor plano a seguir.

Caso 2: O professor apresenta a turma somente a pergunta: “Quan-
to custa ter acesso a internet?”

Caso 3: Trata-se de projetos desenvolvidos a partir de temas não-
-matemáticos, que podem ser escolhidos pelo professor ou pelos alu-
nos. Aqui a formulação do problema, a coleta de dados e a resolução 
são tarefas que tem o envolvimento dos alunos. 

Com base nas descrições anteriores Barbosa (1999) montou o 
quadro resumido e comparativo dos três casos (Quadro 1):

Quadro 1: Comparativo dos três casos. 

Professor/Aluno Professor/Aluno 
Professor/A

luno 
Resolução 

Professor/Aluno Professor/Aluno Professor Coleta dos dados 

Professor/Aluno Professor/Aluno Professor Simplificação 

Professor/Aluno Professor Professor 
Elaboração da 

situação-problema 

Caso 1          Caso 2          Caso 3 
 

Fonte: http://images.slideplayer.com.br/6/1697511/slides/slide_11
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Em virtude da nossa falta de experiência com a metodologia, opta-
mos por realizar o trabalho baseado no Caso 1 proposto por Barbosa 
(1999) e no desenvolvimento do trabalho seguimos as etapas sugeri-
das por Bassanezi (2004), a saber: experimentação; abstração; resolu-
ção; validação e modificação.

Bassanezi (2004) descreve algumas atividades intelectuais envol-
vidas no processo de aprendizagem por meio da Modelagem Matemá-
tica. A orientação para o desenvolvimento das etapas mencionadas e 
descritas a seguir foram utilizadas na elaboração do Plano de Ensino e 
nortearam o trabalho durante a execução das atividades. Em resumo 
podemos descrever as cinco etapas como:

-  Experimentação: É uma atividade essencialmente laboratorial, 
na qual o aluno sem ser mediado, testa e tenta criar um modelo;

-  Abstração: Processo que deve levar a formulação dos modelos 
matemáticos;

-  Resolução: Processo matemático e elaboração do modelo mate-
mático;

-  Validação: Processo de verificação se o modelo se aproxima do 
desejado;

-  Modificação: Processo para alterar ou melhorar o modelo.

Na etapa de Resolução proposta por Bassanezi (2004), a intenção 
é que durante o processo de elaboração do modelo matemático, a mo-
delagem não seja perfeita e que precise ser melhorada. Então o aluno 
deve identificar estes erros e notar que necessita de alguma ferra-
menta para resolver tais problemas ou tornar o modelo mais refinado. 
Com ajuda do professor, constroem-se então tais ferramentas, que no 
nosso caso, são os conteúdos matemáticos. Esta construção do conte-
údo, a partir da necessidade, é uma das importantes características 
desta metodologia de ensino.
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As atividades foram pensadas de acordo com as características do 
Caso 1 supracitado. Em suma, elaboramos a atividade, coletamos os 
dados, e deixamos para os estudantes apenas a resolução dos proble-
mas. As atividades estão organizadas em três propostas, que foram 
elaboradas para trabalho com alunos dos anos finais do Ensino Funda-
mental. A seguir são apresentados, para cada proposta, os conteúdos, 
objetivos e encaminhamentos metodológicos, deixando as referências 
utilizadas em cada aula ao final deste trabalho.

PROPOSTA 1
 

Os conteúdos envolvidos são razão e proporção. O objetivo geral é le-
var os alunos a compreenderem os conceitos de escala e proporção.

Encaminhamento Metodológico

1. Distribuir uma folha de papel em branco para cada um dos estu-
dantes: pedir que eles desenhem nesta folha a planta baixa da casa onde 
moram. Os alunos poderão utilizar os instrumentos que dispõe para tal fim, 
por exemplo: régua, esquadro, compasso, dentre outros. Mesmo que cada 
aluno desenhe a planta de sua casa, para motivar o trabalho, os alunos po-
derão conversar e discutir durante o processo de elaboração da planta.

2. Perguntar aos alunos: A planta que vocês desenharam é a re-
presentação da casa real de vocês? Se houver alguma divergência, 
identifique-a e a descreva no caderno para apresentação aos colegas. 
Procure também, uma maneira de resolver este problema.

3.  Apresentar os problemas.
Cada aluno, após as reflexões do segundo item, será convidado a 

falar para os colegas se ocorreu algum problema e quais foram as so-
luções encontradas. 
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4. Buscar uma ferramenta ma-
temática que minimize os erros na 
representação gráfica da casa.

A necessidade de uma ferramen-
ta matemática para corrigir os erros 
do desenho da casa e melhorar a 
planta da casa é o objetivo principal 
da aula. Serão, então, apresentados 
os conteúdos de escala e de proporção aos alunos.

Para isso, será construída a planta de uma casa no quadro, confor-
me representada na Figura 1,utilizando escala.

 Figura 1.  Planta baixa de uma casa
            Fonte: Os autores.

Alguns problemas que 
podem ocorrer são, 

por exemplo, erros de 
proporção entre os 

cômodos, corredores 
criados entre cômodos por 

erros nas dimensões.

Cada 100 centímetros 
do tamanho real serão 

representados por 1 
centímetro no desenho.
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Durante esta construção, será apresentada escala de maneira prá-
tica. Após, pode-se apresentar a definição.

Escala é a Razão (:) existente entre a medida da distância real e a 
medida da representação em mapa ou desenho.
Representamos a escala como a Razão (:) entre a Medida no mapa 
e a Medida real. Ambas na mesma unidade de medida. Assim, pode 
ser representada como
Medida no mapa : medida real
Ambas na mesma unidade de medida.

5. Com os alunos, construir uma planta semelhante à represen-
tada como exemplo no quadro. Porém, com as medidas duplicadas. 
Questioná-los:

- Para representar a planta da mesma casa, porém de forma que o 
desenho seja duplicado, o que precisa ser feito? 

- O tamanho real da casa sofrerá alterações?

Aproveitando o conceito de escala das plantas, será possível abor-
dar também a razão. Um exemplo já dado é a escala 1:100 cm, então a 
planta baixa da casa terá um tamanho de 1/100 do tamanho da casa 
real. Entre outras palavras, diz-se que a razão entre a planta baixa da 
casa e a casa real é de 1/100.

Dados dois números reais a e b, com b diferente de zero, chamamos 
de razão o número k, dado pela divisão k.

b
a =

6. Construir a planta da casa onde moram, utilizando as ferramen-
tas de escala e proporção vistas na aula.
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PROPOSTA 2

Para dar sequência, propõe-se trabalhar com o mesmo exemplo da 
planta da casa utilizada na Proposta 1.

O conteúdo a ser abordado é transformação de unidades de me-
dida e o objetivo da atividade é fornecer elementos para que os 
alunos sejam capazes de transformar unidades de medidas lineares, 
quadradas e cúbicas, e aprender a lidar com esses conceitos.

Encaminhamento metodológico

1. Propor o seguinte desafio aos alunos:

Supondo que a planta indicada na Figura 1 tenha uma escala de 
1:200 cm e que a planta da casa tenha um formato quadrangular.  
Qual o tamanho do lado da casa “real” em metros? Note que para 
responder esta pergunta, será necessária a utilização dos conte-
údos de escala, então esperamos que os alunos tenham feito pro-
gressos na construção da aprendizagem por meio das atividades 
desenvolvidas anteriormente. Depois de encontrar o tamanho do 
lado da casa real em centímetros, os alunos devem transformar 
para metros, e terão problemas, caso não lembrem das conversões 
de unidades.

Para resolver tal problema, separar os alunos em grupos para que 
eles investiguem e completem o Quadro 2.
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Quadro 2: Relação quilômetro/metro/centímetro/milímetro.

Quilômetro (Km) Metro (m) Centímetro (cm) Milímetro (mm)
0,001 1 100 1000
0,01
0,1
1

Fonte: Elaborado pelos autores.

2. Em seguida, dizer que o m²=m x m=100cm x 100cm= 10.000cm². 
E com isto, pedir que os alunos investiguem as seguintes equações:

a Km² = b m² = c cm² = d mm²
onde a, b, c e d são números reais.

O propósito é que os alunos discutam entre eles e busquem a re-
lação que existe entre estas constantes. Outras coisas também podem 
ser investigadas, como a troca do expoente 2 por um expoente maior, 
como o 3, e descobrir que relação matemática passa a existir na troca 
entre expoentes. Caso os alunos não tenham estas ideias, o professor 
deve procurar mediar a conversa e aos poucos sugerir caminhos para 
que os alunos cheguem a estes conceitos.

A ideia proposta no final do primeiro tópico e no segundo tópi-
co do encaminhamento tem como pano de fundo a investigação ma-
temática. Segundo Ponte, Brocado e Oliveira (2003), a realização de 
investigações matemáticas pode constituir uma ocasião para os alu-
nos mobilizarem e consolidarem os seus conhecimentos matemáticos, 
para desenvolverem capacidades de nível superior e até promoverem 
novas aprendizagens. Esta nossa proposta relaciona várias tendências 
e mostra que não é necessário trabalhá-las separadamente.
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Frente ao exposto, não é possível apresentar uma sequência pré-
-estabelecida desta aula, pois ela pode variar de acordo com a investi-
gação, mas o objetivo da aula é a transformação de unidades que deve 
se cumprir seguindo os dois passos desta proposta.

PROPOSTA 3

Nesta proposta trabalharemos com áreas de figuras planas utili-
zando a metodologia de modelagem. Então, seguem os passos descri-
tos por Bassanezi (2004).

Encaminhamento metodológico:

1º: Entregar a planta da casa (figura 1) já utilizada anteriormente 
impressa em uma folha A4, junto com “quadradinhos” de papel com 
medidas 2cmx2cm. Aos alunos não será dito quanto valem estas medi-
das, que apenas serão quadrados brancos de mesmo tamanho.

O objetivo deste primeiro passo é cumprir a experimentação suge-
rida por Bassanezi (2004) para que os alunos verifiquem por apro-
ximação a quantidade de quadradinhos necessária para cobrir as 
áreas da sala de jantar, área de estar e corredor. 

Note que os quadrados de papel possuem lados representados por 
números inteiros e o objetivo é que os lados dos cômodos sejam nú-
meros decimais, para que o aluno não consiga verificar exatamente a 
quantia de quadrados que cobrem as regiões. 

Por exemplo, veja a seguinte ampliação:
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Figura 3. Planta Baixa de uma casa
Fonte: Os autores.

2º passo: Conversar com os alunos que a cobertura dos cô-
modos por quadrados assemelha-se à área dos cômodos. Assim, 
pode-se definir o que é a área dos cômodos. Após, mostrar aos 
alunos um exemplo da área de um retângulo (Figura 4) e defi-
nir que, por regularidade, a quantidade de quadrados necessários 
para cobrir os retângulos e quadrados pode ser encontrada pela 
multiplicação dos lados. Assim, definem-se as fórmulas de áreas 
de retângulos e quadrados.
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Figura 4
Fonte: Os autores

A área deste retângulo é o número de quadrados unitários (com 
lados 1 unidade de medida) necessários para cobrir o retângulo. Po-
demos verificar que a quantia de quadrados que cobre o retângulo é 
exatamente igual à quantia de unidades de medida da base multiplica-
da pela quantia de unidades de medida da altura. Logo, encontramos 
a seguinte fórmula:

Área do retângulo=medida da base x medida da altura

Como o quadrado é apenas um caso particular de retângulo, o qua-
drado também será contemplado com esta fórmula para sua área. 

 
É preciso mediar os alunos para que percebam que a área a ser cal-
culada pode ser dividida em figuras das quais já saibam calcular a 
área (retângulos e quadrados).

3º passo: Resolver o problema conhecendo as fórmulas de áreas 
de quadrados e retângulos, calculando a área sem aproximações.

A partir do momento que os alunos notarem a possibilidade da 
divisão de uma área em áreas menores de retângulos e quadrados, o 
objetivo principal terá sido atingido.
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4º passo: Comparar os resultados obtidos da utilização da área de 
figuras com a aproximação dos retângulos feitas no passo 1.

Note que no passo 1, não é possível encontrar o valor exato da 
área, porém, utilizando as fórmulas, as medidas passam a não ser mais 
inteiras caindo na utilização dos irracionais e nosso modelo (cálculo 
de área) pode ser encontrado de maneira muito mais precisa. Este é o 
objetivo produzido pela metodologia de modelagem matemática, utili-
zar ferramentas e conteúdos novos para melhorar o modelo.

5º passo: Deixar os alunos desco-
brirem as áreas dos outros cômodos 
da casa e comparar os resultados obti-
dos pelos cálculos, com a aproximação 
visual das áreas e com a aproximação 
dos retângulos de 2cmx2cm.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Na aplicação desta última atividade, os alunos perceberam os er-
ros cometidos. Porém, não compreenderam totalmente o conteúdo 
como aconteceu na proposta 1. Tivemos que mediar bastante e dizer 
que havia um conteúdo matemático que nos auxiliaria a encontrar a 
quantidade de quadrados para cobrir a figura (área de figuras planas). 
Pedimos que os alunos estudassem este conteúdo e tirassem dúvidas 
para resolver o problema.

Nesse trabalho, buscamos cumprir os passos da tendência Modelagem 
Matemática, buscamos nas aulas, sempre que possível, retomar o conteúdo 
e fazer atividades típicas que envolvessem estes conteúdos, para que o alu-
no compreenda o conceito e adquira maturidade matemática.

Este quinto passo sugere 
um exercício. O professor 

deve utilizar a criatividade e 
propor novos desafios aos 

alunos.
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Objetivo: Compreender o conceito de função e sua aplicação a 
partir de situações experimentais.

* Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a formação de 
recursos humanos.
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INTRODUÇÃO

Esta Unidade Didática é composta por uma sequência de ativida-
des relacionadas com a função do primeiro grau e pode ser utilizada 
com pelo menos dois propósitos. O primeiro deles é como introdução 
ao conteúdo de função afim, tomando-a a partir da metodologia de 
Resolução de Problemas e do uso de experimentos de ensino. Como 
segundo propósito, esta sequência possibilita aprofundamento do co-
nhecimento dos alunos.

A partir da realização dos experimentos e das situações desta uni-
dade didática, pretende-se que os alunos compreendam a importância 
deste conceito e consigam aplicá-lo no seu cotidiano.

A IMPORTÂNCIA DO CONCEITO DE FUNÇÃO

O conceito de função possui numerosas aplicações, não somente 
na matemática, mas também em outras ciências, a partir das quais o 
aluno compreende a interdependência de várias relações do seu coti-
diano, das mais simples às mais complexas. Como exemplos, pode-se 
mencionar o valor de uma passagem de ônibus, a taxa de crescimento 
de um tecido canceroso, dentre outras situações, ou seja, utiliza-se o 
conceito de funções no dia a dia, muitas vezes sem perceber.

O ensino de funções é um assunto enfatizado no primeiro ano do 
Ensino Médio e, a partir desse estudo é possível desenvolver várias 
competências em relação à aprendizagem dos alunos, como definido 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais:

O estudo das funções permite ao aluno adquirir a linguagem al-
gébrica como a linguagem das ciências, necessária para expres-
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sar a relação entre grandezas e modelar situações-problema, 
construindo modelos descritivos de fenômenos e permitindo 
várias conexões dentro e fora da própria matemática. Assim, a 
ênfase do estudo das diferentes funções deve estar no conceito 
de função e em suas propriedades em relação às operações, na 
interpretação de seus gráficos e nas aplicações dessas funções. 
(BRASIL, 2002, p.121, grifos dos autores).

Em consonância com os PCN+, as Diretrizes Curriculares da Edu-
cação Básica (PARANÁ, 2008), propõem que os alunos compreen-
dam que o conceito de funções pode ser aplicado em diversas áreas 
do conhecimento e permite modelar matematicamente situações 
por meio da resolução de problemas, auxiliando o homem em suas 
atividades diárias. Além disso, retratam a necessidade de os alunos 
conseguirem realizar generalizações e compreenderem que as fun-
ções possuem regularidades que podem ser aplicadas em muitas si-
tuações do dia a dia.

FUNÇÃO AFIM POR MEIO DE EXPERIÊNCIAS COM 
BASE NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A proposta desta Unidade Didática é baseada em experimentos de 
ensino e na metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação por meio 
da Resolução de Problemas (ONUCHIC, 2011), como facilitadores da 
aprendizagem da função afim.

Conforme Oliveira (2010) as atividades experimentais têm por 
objetivos: motivar e despertar a atenção dos alunos; desenvolver a ca-
pacidade de trabalhar em grupo; desenvolver a iniciativa pessoal e a 
tomada de decisão; estimular a criatividade; aprimorar a capacidade 
de observação e registro de informações; analisar dados, propor hipó-
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teses e aprender conceitos científicos; detectar e trabalhar a partir de 
erros conceituais dos alunos. Além disso, Zabel (2012, p. 26) afirma 
que

A utilização dos experimentos em sala de aula também permite 
uma abordagem mais dinâmica e envolvente dos conteúdos. A 
atividade prática contribui para dar um sentido real do objeto a 
ser estudado. Dessa forma, os experimentos realizados, podem 
facilitar o entendimento dos alunos do determinado conteúdo, 
bem como estimular seu aprendizado. Enfim, a partir de experi-
mentações vamos obter alguns dados e estes podem possibilitar 
a criação de conjecturas e a descoberta de resultados matemáti-
cos desconhecidos e/ou frágeis.

O trabalho com os experimentos de ensino constitui um dos 
norteadores das atividades propostas, uma vez que elas fazem par-
te da metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação por meio da 
Resolução de Problemas, que Souza e Nunes (2007, p.4) classificam 
como

[...] um ponto de partida e um meio de se ensinar matemática. 
O problema é olhado como um elemento que pode disparar um 
processo de construção do conhecimento. O ensino está centra-
do no aluno, que constrói os conceitos matemáticos durante a 
resolução de um problema, sendo a seguir formalizados pelo 
professor.

Souza e Nunes (2007) apontam que os alunos devem ser investi-
gadores diante de situações desafiadoras, de forma que possam cons-
truir os conceitos que serão utilizados para a realização dessa ativi-
dade, através da Resolução de Problemas como metodologia. Assim, 
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ao se propor os experimentos de ensino, os alunos são motivados a 
construírem os conceitos que estão envolvidos na resolução das situ-
ações, servindo como base para o enfrentamento de outras situações 
que tratem desses conteúdos.

A fim de que os alunos consigam experimentar e dar um sen-
tido ao que está sendo estudado, esta unidade didática propõe 
algumas atividades que aliam função afim, o registro escrito, ex-
periências sobre o nível de água e distâncias observadas a partir 
do uso de um cano e o preço da passagem de ônibus na cidade de 
Cascavel-PR.

ATIVIDADES

Atividade 1: Observando o nível de água em uma proveta4

Materiais necessários: uma proveta, várias bolinhas de gude, e uma 
régua para cada grupo, além de folhas de papel milimetrado (uma por 
aluno). 

A partir da entrega dos materiais, os alunos são divididos em gru-
pos, de forma que coloquem água na proveta até uma determinada 
altura, observando e fazendo anotações sobre esse momento e, na se-
quência, devem depositar uma bolinha por vez dentro da proveta e re-
gistrar a medida do nível de água. A seguir são propostas as seguintes 
situações:

a) Preencha o seguinte quadro:

4 Atividade apresentada na disciplina de Metodologia e Prática de Ensino: Estágio Supervisionado I pela profª 
Andréia, adaptada de: <http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/mundo_mat/cfuncao/exp3.htm>.
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Quadro 1: Relacionando o nível de água com a quantidade 
de bolas de gude.

Número de bolas de gude 0 1 2 3 4 5 6

Nível da água

Fonte: Elaborado pelos autores.

b) Quais as grandezas envolvidas neste experimento?
c) À medida que acrescentamos bolinhas, o que acontece com 

a altura da água na proveta? É possível estabelecer uma re-
lação entre as grandezas envolvidas no experimento? Justifi-
que.

d) Qual o número máximo de bolinhas que podemos colocar sem 
que a água transborde?

e) Qual a altura mínima que a proveta utilizada neste experimento 
deveria ter para comportar 100 bolinhas?

f) Represente graficamente o experimento, o que você pode con-
cluir?

g) Qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água, 
em função do nível de bolinhas?

Neste experimento, o nível da água na proveta depende do núme-
ro de bolinhas que são colocadas dentro da proveta. Considera-se o 
número de bolinhas como a variável independente e o nível de água 
como variável dependente. 
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Objetivos da atividade:
a) Relembrar o conceito de grandeza e associá-lo ao experimento;
b) Reconhecer a variável dependente e independente e as relações 

de dependência entre elas; 
c) Realizar experimentações para perceber qual a quantidade máxi-

ma de bolinhas que deveriam ser colocadas de forma que a água 
não transbordasse;

d) A partir das experimentações e de percepção de regularidades, 
determinar qual a altura mínima para o copo;

e) Construir gráficos de funções e determinar qual o domínio da 
função e que ela é representada apenas por pontos;

f) Identificar padrões de regularidades e encontrar a lei de forma-
ção da função que represente o experimento.

Atividade 2: Preço da Passagem do Ônibus

O preço da passagem de ônibus urbano na cidade de Cascavel é de 
R$ 2,60. Com base nesse dado, responda:

a) Complete o quadro a seguir:

Quadro 2: Relaciona o preço da passagem e o valor a ser pago por 
quantidade de passageiros

Número de passagens (x) 0 1 2 3 5 7 15

Valor a ser pago(P)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Agora, responda às questões: 
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b) É possível determinar quantas passagens foram pagas, se o va-
lor total pago foi de R$ 59,80? Qual é essa quantidade? 

c) Procure no dicionário os significados das palavras constante e 
variável e pesquise estes significados em matemática.

d) O que é constante nesse problema? O que é variável nesse pro-
blema? 

e) Se representarmos por P o valor a ser pago e, x o número de 
passagens pagas, estabeleça a relação matemática que modela 
essa situação. 

f) Represente esta situação graficamente.

Objetivos da atividade:
a) Levar o aluno a encontrar uma regularidade e uma estratégia 

para preencher a tabela;
b) Utilizar um processo inverso ao utilizado no item anterior, elabo-

rando uma estratégia para determinar a quantidade de passa-
gens compradas;

c) Relacionar o significado dos conceitos matemáticos com a língua 
portuguesa;

d) Reconhecer as relações de dependência; 
e) Encontrar a lei de formação da função que represente a situação, 

por meio de percepção de regularidades;
f) Construir o gráfico da função, compreender qual seu domínio.

Atividade 3: Olhando através de tubos5

Materiais Necessários: cilindros ocos de alturas diferentes e mes-
mo diâmetro (canos, rolos de papel), um por grupo; duas trenas por 
grupo; folhas de papel milimetrado (uma por aluno).
5  Atividade retirada de: <http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/mundo_mat/cfuncao/exp1.htm>.
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A partir da entrega dos materiais os alunos são divididos em gru-
pos, de forma que cada grupo fixe uma de suas trenas na parede e a 
outra no chão. Neste momento os alunos devem posicionar-se a uma 
distância x qualquer da parede e visualizar na trena fixada o campo de 
visão alcançado y (em cm) com o cilindro utilizado, que deve ser man-
tido durante todo o experimento. Repetir então algumas vezes este 
procedimento, para valores diferentes de x e organizar os dados num 
quadro. 

Após esse momento são propostos os seguintes questionamentos:
a) Preencha o quadro seguinte (Quadro 3):

Quadro 3: Distância vista na parede pela distância vista na trena.

Distância da parede (cm) 25 50 75 100 125 150 175

Distância vista na trena

Fonte: Elaborado pelos autores.

b) Qual a variável dependente?
c) Qual a variável independente?
d) Represente o gráfico a partir dos valores obtidos para as distân-

cias encontradas.
e) Se você dobrar a distância que está da parede, dobra o tamanho 

da imagem visualizada? E se triplicar?
f) Deduza uma relação a partir do experimento realizado.

Neste experimento, a medida da imagem visualizada depende, ou 
é função da distância em que o observador se encontra da parede. Será 
considerada a distância que o aluno se encontra da parede como sen-
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do a variável independente, x, e a medida da imagem que você enxerga 
como a variável dependente, y.

Objetivos da atividade:
a) Construir o gráfico do experimento e identificar o domínio da 

função e que ela é representada apenas por pontos;
b) Interpretar os dados encontrados;
c) Reconhecer padrões de regularidades e encontrar a lei de forma-

ção da função que represente o experimento.

Esta atividade não foi aplicada durante o PIBID, porém a realizamos 
em uma aula de Resolução de Problemas e Modelagem Matemá-
tica. Ela poderá contribuir para um ensino completo sobre função 
afim, uma vez que possibilita a discussão entre as relações existen-
tes e a discussão sobre a dependência das variáveis.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Por meio dos objetivos tratados por Oliveira (2010) e utilizando 
os experimentos sugeridos, abre-se a possibilidade de os alunos senti-
rem-se motivados, pois, para responder às perguntas, deverão realizar 
vários testes, repetindo os procedimentos, como no caso das bolinhas. 
Além disso, a partir do trabalho em grupo, os alunos “pensarão em 
conjunto”, formulando conjecturas, trocando ideias e também ajudan-
do colegas com mais dificuldades.

Outro aspecto proporcionado por essas atividades é o espaço 
aberto à criatividade, uma vez que para responder às questões os alu-
nos deverão pensar em diferentes maneiras sobre como proceder e 
organizar os dados, podendo utilizar esquemas, desenhos e tabelas. 
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Também deverão observar atentamente o que estará acontecendo, já 
que precisarão registrar todas as conclusões e respostas obtidas. Isso 
contribui para o desenvolvimento da escrita matemática e, com estas 
anotações, eles determinarão, com o auxílio do professor, uma expres-
são algébrica que relacione o número de bolinhas na proveta com o 
nível da água, por exemplo, bem como o valor a ser pago em função do 
preço da passagem de ônibus ou o tamanho da visualização em rela-
ção à distância da parede. Essa generalização ocorrerá somente quan-
do os alunos analisarem os dados encontrados e supuserem hipóteses 
até chegar ao resultado esperado. Assim aprenderão conceitos novos, 
como os de variáveis dependentes e independentes, domínio e ima-
gem.

Em suma, estas atividades favorecem a detecção de erros refe-
rentes a outros conteúdos necessários para a resolução das questões, 
como a proporção e regra de três, gerando novas possibilidades para o 
ensino, as quais podem incidir positivamente na aprendizagem tanto 
do professor quanto do aluno.
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* Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a formação de 
recursos humanos.

POTENCIAÇÃO*

DAIANE GOMES PRIOR

STEFFANI MAIARA COLAÇO MIRANDA

TÂNIA STELLA BASSOI

Fonte: http://matematicaquintoesexto.blogs.sapo.pt/14638.html

Objetivo: Introduzir o conceito de potenciação.



PROPOSTAS DIDÁTICAS DE MATEMÁTICA - PIBID 2014

– 86 –

Potenciação

INTRODUÇÃO

As atividades a seguir têm por objetivo fazer com que o aluno 
construa seu conhecimento por meio de situações problema, que de-
vem ser pensadas e elaboradas

...a maneira de apresentar um problema requer: tenha enuncia-
do acessível e de fácil compreensão; que exercite o pensar mate-
mático do aluno; que exija criatividade na resolução; que possa 
servir de ‘trampolim’ para a introdução ou consolidação de im-
portantes ideias e/ou conceitos matemáticos; e, sobretudo, que 
não seja muito fácil ou muito difícil e sim natural e interessante. 
(RAMOS, et al, 2002, p. 6-7)

Além da abordagem por meio de problemas, está presente a ma-
nipulação de materiais e representações geométricas que proporcio-
nam ao aluno diferentes experiências acerca de um assunto. 

Sendo assim, será possível explorar distintas representações que 
possam contribuir para a construção do conhecimento proposto. 

ATIVIDADE 1

Entregar uma folha de papel sulfite e pedir aos alunos para do-
brarem-na ao meio e contarem quantas partes resultaram. Criar um 
quadro que relacione o número da ordem das dobras com o núme-
ro de partes resultantes. Antes de repetir o procedimento, perguntar 
quantas partes resultarão da segunda dobra. Independente da respos-
ta, dobrar e conferir. Perguntar antes de cada nova dobra o número de 
partes resultante. Repetir o procedimento até a quarta dobra. Regis-
trar no quadro o número de dobras e as partes resultantes como no 
quadro abaixo, deixando a primeira linha em branco:
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Quadro 1: Número de dobras e de partes em que o papel é dividido.

Nº de dobras Nº de partes

1 2
2 4
3 8
4 16

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Após os alunos preencherem o quadro, sugerir que escrevam o 
número de partes como produto de fatores 2 (Quadro 2). Induzir à fa-
toração com perguntas do tipo: Como podemos escrever 4 como pro-
duto de fatores 2? Como podemos escrever 8 como produto de fatores 
2? E assim sucessivamente. 

Quadro 2: Número de partes escrita como produto de fatores 2.

Nº de dobras Nº de partes

1 2
2 2 x 2
3 2 x 2 x 2
4 2 x 2 x 2 x 2
... ...

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A partir do quadro, apresentar outra forma de representar o pro-
duto de fatores iguais, por exemplo: 
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4 = 2 x 2 = 22; 
8 = 2 x 2 x 2 = 23; 
16 = 2 x 2 x 2 x 2 = 24. 

Após escreverem em forma de potência, pedir para os alunos ob-
servarem a relação entre o número de dobras e o expoente da potên-
cia. 

A partir do quadro 2 e do valor de 21, levar os alunos a perceberem 
que se o expoente está diminuindo, o próximo em ordem decrescente 
é o 0. Para reforçar, perguntar que base seria e completar a primeira 
linha com 0 e 20 (Quadro 3).

Quadro 3: Número de partes expressas como potências de 2.

Nº de dobras Nº de partes
0 1 = 20

1 2 = 21

2 4 = 2 x 2 = 22

3 8 = 2 x 2 x 2 = 23

4 16 = 2 x 2 x 2 x 2 = 24

... ...
Fonte: Elaborado pelas autoras.

O objetivo dessa atividade é introduzir o conceito de potência e sua 
escrita utilizando a potência de base 2, usando o quadro para opor-
tunizar a observação da regularidade que favorece a generalização.
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ATIVIDADE 2

Para não usar só a escrita numérica, mas também a representação 
geométrica, utilizando o conceito de área, utilizando papel quadriculado.

Entregar aos alunos as malhas e pedir que representem a área das 
figuras seguintes. Em seguida perguntar qual das áreas pode ser escri-
ta por meio de potência?

Figura 1

Fonte: Elaboradas pelas autoras.

Em seguida entregar uma folha de papel quadriculado e pedir aos 
alunos para representarem geometricamente algumas potências de 
expoente 2.

a) 52

b) 82

c) 102

O objetivo dessa atividade é explorar a representação numérica e 
geométrica da potência, relacionando o conceito de área.

ATIVIDADE 3

Esta atividade relaciona a operação de potenciação com situações 
cotidianas da vida dos alunos, levando-os a reconhecer a potenciação 
em outras situações além da sala de aula.
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Questionar sobre a quantidade de ascendentes dos quais ele resul-
ta: pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós e pentavós. 

Pedir para que:
a) Desenhem a árvore genealógica partindo de si mesmos.
b) Representem os ascendentes pela potência de base 2. 

O objetivo dessa atividade é explorar a potência em uma situação 
de contagem sobre o número de ascendentes.

ATIVIDADE 4

Com essa atividade o professor poderá usar o material dourado e 
explorar a base do sistema decimal. 

Entregar para cada aluno unidades, dezenas e centenas do mate-
rial dourado e questionar, por exemplo:

a) Uma dezena tem quantas unidades?
 Como representamos um quadrado de lado 10 utilizando a escrita 

e o material dourado?

O objetivo dessa atividade é explorar a regularidade das potências 
de base 10 por meio de materiais manipulativos.

ATIVIDADE 5

Fractal é uma forma geométrica irregular que normalmente está 
dividida em partes e cada parte é uma cópia reduzida da forma toda.

A palavra fractal vem do latim fractus, que significa quebrado, par-
tido, ou ainda, irregular. Vários fractais são verdadeiras obras de arte. 
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Algumas pessoas chegam a duvidar que, por trás de tanta beleza, haja 
fórmulas matemáticas avançadas. 

Além dos fractais construídos com a utilização da Informática, ou-
tros mais simples podem ser encontrados. Um deles é o Triângulo de 
Sierpinsky (descoberto pelo matemático Waclav Sierpinsky 1882-1969), 
construído a partir de um triângulo inicial e uma regra: dividir o triângulo 
em 4 partes iguais e retirar a parte central. A cada triângulo restante é 
aplicada a mesma regra, infinitas vezes como no desenho a seguir:

Figura 2
Fonte: http://cejarj.cecierj.edu.br/Material_Versao7/Matematica/Mod0/Matematica_Unidade_08_seja.pdf.

Para o desenvolvimento da atividade, entregar uma folha com os 
desenhos e perguntar aos alunos: 

a) Quantos triângulos pretos há no primeiro estágio?
b) E no segundo? E no terceiro? E assim sucessivamente.
c) Construir uma tabela para anotar os resultados.

Quadro 4: Número de triângulos em cada estágio 

Estágio Nº de triângulos
Pretos

0
1
2
3
4

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Ao perguntar quantos triângulos pretos existem no Estágio 5, pre-
tende-se induzir o aluno a relacionar com a primeira atividade de for-
ma que perceba se tratar de uma multiplicação com fator 3 e que sua 
representação pode ser expressa em forma de potência completando 
a tabela abaixo:

Quadro 5: Número de triângulos expressos como fatores de 3 
e como potência de 3.

Estágio Nº de triângulos

Pretos
0 1
1 3 = 31

2 9 = 3 x 3 = 32

3 27 = 3 x 3 x 3 = 33

4 81= 3 x 3 x 3 x 3 = 34

Fonte: Elaborado pelas autoras.

O objetivo dessa atividade é explorar a potência de base 3, usando 
a tabela como representação que favorece a generalização.

A potenciação é uma multiplicação recorrente, ou seja, um produ-
to entre fatores repetidos. Se tivermos a seguinte multiplicação: 2 x 2 
x 2 x 2 x 2 x 2, podemos representá-la usando a forma de potência 26, 
na qual 2 é a base e 6 é o expoente (Lê-se: dois elevado a sexta potên-
cia). O expoente define quantas vezes a base será multiplicada por ela 
mesma.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Desenvolvemos essas atividades com alunos do 6º ano do Ensi-
no Fundamental de uma escola pública de Cascavel-PR. Sendo as-
sim, pudemos perceber muito envolvimento por parte dos alunos 
e acreditamos que isso facilita o aprendizado. Então entendemos 
que o professor deve manter o uso de diferentes recursos didáti-
cos auxilia na compreensão do conceito e que é possível ensinar 
potenciação com atividades simples como as apresentadas nesta 
unidade. Para se conseguir um bom desempenho dos alunos, as 
atividades devem ser apresentadas e problematizadas com os es-
tudantes, de tal modo que eles possam se sentir provocados. Em 
outras palavras há que se levar em consideração o tempo de apren-
dizagem deles e não acelerar ou antecipar respostas que parecem 
óbvias, mas que requerem alto nível de abstração para quem ainda 
não adquiriu domínio conceitual.
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EXPERIÊNCIAS NO PROCESSO 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

DAS FRAÇÕES*

ANDRESSA APARECIDA DE LIMA

ELOIVA FÁTIMA FERREIRA DE LIMA

LUIZ AUGUSTO PEREGRINO

SUSANA LAZZARETTI PADILHA

ARLENI ELISE SELLA LANGER

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25696

Objetivos: Trabalhar o conteúdo de frações de forma lúdica; Abor-
dar diversas representações para as frações.

* Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a formação de 
recursos humanos.
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INTRODUÇÃO

Nesta unidade didática apresentaremos um roteiro de como se 
procedeu às atividades realizadas no Colégio Estadual Pacaembu, Cas-
cavel, Paraná.

Entre os objetivos do Subprojeto estava abordar temas diagnos-
ticados como fragilidades dos estudantes, pelo professor supervisor. 
Inicialmente nos detivemos no planejamento enfatizando a elabo-
ração de uma sequência didática para trabalhar frações. Levanta-
mos atividades com caráter lúdico que possibilitassem a diversão e 
a aprendizagem simultaneamente. Consideramos que desencadear 
um trabalho pedagógico baseado em jogos e resolução de problemas 
pode contribuir de maneira significativa no processo de aprendiza-
gem dos alunos. Os jogos e atividades escolhidos foram: Tangram, 
Dominó do Tangram, jogo da Maior fração, Qual é o caminho e Brain-
Racer.

Após cada atividade apresentaremos um quadro reflexivo, apon-
tando de maneira geral as percepções e algumas dificuldades que sur-
giram durante a realização do trabalho.

PROCEDIMENTOS INICIAIS, O DIAGNÓSTICO DAS 
DIFICULDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA

Ao iniciarmos as atividades do projeto PIBID 2014 no Colégio Es-
tadual Pacaembu optamos por dividir os sete bolsistas de Iniciação à 
Docência em dois grupos. Um deles, com três bolsistas, acompanhou 
o professor supervisor nas suas aulas, durante o período da manhã. 
As turmas nas quais esse acompanhamento/monitoria seria reali-
zado eram as de regência do professor supervisor, dois primeiros 
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anos e um segundo ano do Ensino Médio e um oitavo ano do Ensino 
Fundamental. O outro grupo, com quatro bolsistas, atuou nas ativi-
dades de contraturno desenvolvidas no período da tarde das segun-
das-feiras. Uma questão importante era de que a presença dos bol-
sistas não apenas “resolvesse” problemas identificados pela escola, 
mas que todas as ações estivessem focadas na Iniciação à Docência. 
Portanto, quer no diagnóstico, na ação de elencar dos temas a se-
rem abordados, no planejamento e posteriormente na execução das 
atividades, o interesse era a vivência de experiências ricas para os 
futuros professores.

O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NO 
CONTRATURNO

Antes da efetiva realização dos encontros foram dedicadas algu-
mas reuniões para o planejamento minucioso das atividades a serem 
neles desenvolvidas. O professor supervisor foi o elo com a realida-
de da escola e sob sua indicação levantamos os temas que seriam 
abordados nos encontros. Ele tem realizado habitualmente um diag-
nóstico que levantou os temas, nos quais os alunos da escola têm 
apresentado as maiores dificuldades. Entre eles, por ordem de prio-
ridade, estabeleceu os conteúdos de frações, geometria, potenciação 
e equações.

As reuniões de planejamento ocorreram com a participação de to-
dos os bolsistas atuantes nesta escola, independentemente do fato de 
participarem das ações de acompanhamento ou monitoria das aulas 
ou nos encontros do contraturno. Uma das características que marcou 
esse grupo foi o compartilhamento de tarefas, pois todos contribuíram 
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ativamente na escolha, seleção e construção da sequência didática a 
ser abordada.

Antonio Lopes, o Bigode, autor de livros didáticos, afirma que “[...] 
é minha convicção que nós não devemos ensinar frações do modo que 
tem sido ensinadas e ainda são ensinadas.” (2008, p.2). Na conclusão 
de um artigo relacionado ao ensino de frações, sustenta que:

O ensino de frações tem sido praticado como se nossos alu-
nos vivessem no final do século XIX, um ensino marcado pelo 
mecanicismo, pelo exagero na prescrição de regras e macetes, 
aplicações inúteis, conceitos obsoletos, “carroções”, cálculo pelo 
cálculo. Esta fixação pelo adestramento empobrece as aulas de 
matemática, toma o lugar de atividades instigantes com poten-
cial para introduzir e aprofundar ideias fortes da matemática. 
(LOPES, 2008, p. 20)

Optamos, diante da força da fundamentação da literatura, por evi-
tar cometer os mesmos erros. Iniciamos pelo levantamento de ativi-
dades com caráter lúdico que possibilitassem a diversão e a apren-
dizagem simultaneamente. Decidimos iniciar com jogos para seguir, 
espontaneamente, quebrando rejeições e experiências traumáticas e 
valorizando estratégias que o jogo pode fazer emergir.

As atividades lúdicas são inerentes ao ser humano. [...] A ne-
cessidade do homem em desenvolver atividades lúdicas, ou 
seja, atividades cujo fim seja o prazer que a própria atividade 
pode oferecer, determina a criação de jogos e brincadeiras. [...] 
Exercer atividades lúdicas representa uma necessidade para as 
pessoas em qualquer momento de suas vidas. (GRANDO, 2008, 
p.8)
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Outra vantagem que desejávamos incluir era diminuir a distância 
entre os bolsistas e os alunos participantes das atividades de contra-
turno, de modo que a comunicação se estabelecesse de forma natural, 
espontânea e informal. Não desejávamos, contudo, usar o jogo apenas 
com caráter motivacional, “o jogo pelo jogo”. Então, em nossas ativi-
dades de planejamento procuramos prever e antecipar as prováveis 
situações do jogo de forma a refletir com antecedência como aprovei-
tar da melhor maneira as diversas ocorrências possíveis. Isso evitou 
alguns constrangimentos e maximizou a utilização das oportunidades 
de discussão surgidas.

Segundo Huizinga (apud Grando, 2008) o jogo pode ser caracteri-
zado como uma “atividade livre, não-séria, distante da vida habitual, 
capaz de mobilizar o jogador de maneira intensa e total, atividade des-
ligada de qualquer interesse material” (2008, p.8). No entanto, apesar 
do caráter livre que os jogos possuem, cabe aos professores ou a quem 
está desempenhando essa função, no caso os bolsistas de Iniciação à 
Docência, mediar a ação dos alunos na atividade do jogo objetivando 
retomar conceitos matemáticos para estimular a compreensão e siste-
matização, seja no momento ou posteriormente.

[...] O jogo pode representar uma simulação matemática na me-
dida em que se caracteriza por se uma situação irreal, criada 
pelo professor ou pelo aluno, para (re)significar um conceito 
matemático a ser compreendido pelo aluno. Os elementos do 
jogo representam entes concretos, mas a situação de jogo viven-
ciada pelo aluno e o que o leva à ação, é baseada numa situação 
irreal e metafórica criada pelo homem. (GRANDO, 2008, p.19-
20)
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Visando concluir a sequência didática a respeito de Frações deci-
dimos que no último encontro faríamos uma retomada dos conceitos 
e atividades trabalhados, refletindo sobre as situações interessantes 
que permitissem avançar com os conceitos diante das dificuldades 
surgidas em cada um dos jogos trabalhados.

Para participar desses encontros foram convidados todos os alu-
nos dos oitavos, nonos e primeiros anos do período da manhã, perfa-
zendo seis turmas. O foco na divulgação para os alunos foi centrado 
na realização de atividades lúdicas que desenvolvessem o prazer em 
aprender matemática, desejava-se evitar a visão de “reforço” ou outra 
que se relacionasse à obrigação. A constituição do grupo de partici-
pantes incluiu alguns com defasagens consideradas sérias pelo profes-
sor supervisor com outros com destacadas habilidades em matemáti-
ca. Essa característica do grupo visava que a interação favorecesse a 
aprendizagem de todos. 

ATIVIDADE 1: O TANGRAM

Antes da realização da atividade cada um dos participantes cons-
truiu, com folha de papel do tipo cartolina americana colorida, cedido 
pelo projeto, e sob a orientação dos bolsistas, seu próprio Tangram, 
composto por sete peças, sendo dois triângulos grandes, um triângulo 
médio, dois triângulos pequenos, um losango e um quadrado, conforme 
a figura 1.
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Figura 1: Tangram
Fonte: http://www.safebabysittingjobsblog.com/tangrams-7-little-pieces-of-puzzle-solving-fun/

O trabalho inicial constou de um estímulo à percepção do inteiro 
(Tangram completo) e da fração correspondente a superfície de cada 
peça em relação ao todo (Tangram completo). Durante a realização da 
atividade questionamos os alunos se conseguiam estabelecer alguma 
relação entre as peças do Tangram. Manipulando as figuras e fazendo 
sobreposições, alguns deles nos responderam que dois triângulos pe-
quenos correspondiam a um triângulo médio. Em seguida, pergunta-
mos de quantos triângulos médios precisamos para obtermos um tri-
ângulo grande, sobrepondo as peças os alunos concluíram que seriam 
necessários dois triângulos médios. Questionamos quantos triângulos 
pequenos correspondiam um triângulo grande e eles nos responde-
ram que seriam quatro. A partir disso fomos deduzindo juntamente 
com os alunos as outras equivalências, concluindo que cada um dos 
triângulos grandes correspondia a ¼ do todo, o quadrado correspon-
dia a 1/8 e os triângulos pequenos a 1/16 do todo. Identificou-se tam-
bém que o triângulo médio era equivalente ao quadrado, correspon-
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dendo a 1/8 do Tangram todo. A equivalência entre o paralelogramo e 
o triângulo médio também pode ser verificada pela sobreposição dos 
dois triângulos pequenos o que permitiu reconhecer que sua super-
fície equivalia também a do quadrado, sendo, portanto, 1/8 do todo.

Atividade do Tangram foi proposta com o intuito de os alunos 
visualizarem frações de forma diferente da qual estavam ha-
bituados. Pôde se perceber algumas dificuldades, desde a vi-
sualização e a interpretação do que estava sendo solicitado. A partici-
pação dos alunos foi satisfatória apresentando resultados positivos. 

ATIVIDADE 2: JOGO DE DOMINÓ DO TANGRAM

Inicialmente foi realizada a produção e foi testado o jogo de domi-
nó contendo em cada peça uma fração em uma das metades e uma par-
te do Tangram na outra metade. Foram confeccionados quatro jogos, 
com 28 peças cada pois prevemos que seriam jogados por oito alunos 
enquanto os demais participantes realizaram outras atividades.

No encontro no qual utilizamos o dominó promovemos a familia-
rização dos alunos com o material, entregando a cada grupo um jogo 
e em seguida iniciamos uma discussão a respeito do que encontraram 
de semelhante ao Tangram. Eles identificaram elementos do quebra-
cabeça que já conheciam e as frações com as quais relacionariam cada 
peça. Não foi necessário explorar as regras do jogo, pois eram de co-
nhecimento de todos os participantes. 

Durante a primeira partida os alunos tiveram algumas dificulda-
des, como a soma de frações. Para tentar amenizar essa dificuldade, 
mostramos aos alunos a equivalência de frações justificando o que se-
ria o mínimo múltiplo comum.
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Figura 2: Uma das peças do dominó 
Fonte: (ZAÚ, MORAIS, PORTELLA, 2005, p.5)

O dominó foi usado para explorar a equivalência de frações, que 
era visualizada pela sobreposição das peças do Tangram. Duran-
te o jogo, operações de soma e subtração de frações foram ne-
cessárias para que os alunos avançassem na jogada. Era preci-
so que o aluno estabelecesse estratégias com as quais ele teria 
algumas vantagens. Uma dessas seria a comparação por meio 
da visualização, pois ao verem a figura, já deduziam seu valor. 

ATIVIDADE 3: COMPARANDO FRAÇÕES

Iniciamos com o jogo QUAL O CAMINHO?
Para chegar a casa, o menino precisa seguir estas regras:

• Descer sempre na ordem decrescente;
• Subir sempre na ordem crescente.

Qual o caminho que ele deverá seguir?
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Figura 3: Qual é o caminho?
Fonte: (GIOVANNI; CASTRUCCI, 2009, p.87)

Nessa atividade tínhamos como objetivo mostrar aos alunos a 
comparação de frações, utilizando a equivalência, e fazer com que eles, 
a partir disso, conseguissem diferenciar dentre as frações do jogo, 
quais eram maiores e menores tomadas duas a duas.

Entregamos para cada aluno uma folha contendo o jogo acima, 
explicamos o que deveria ser feito para realização da atividade e os 
auxiliamos no decorrer da aula.

 
Durante a aplicação da atividade pudemos notar que alunos que de-
monstraram desinteresse, nas atividades anteriores, estavam mais moti-
vados a participar. Alguns que tinham dificuldades em comparar frações, 
diziam que, por exemplo,  era menor que    . Não compreendiam que o 
denominador representa a quantidade de partes em que o todo está di-
vidido. E com isto, não conseguiam encontrar o caminho correto do jogo 
acima. Desse modo, o jogo cumpriu uma de suas finalidades, que era o 
aparecimento de obstáculos de aprendizagem dos estudantes.

1
3
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ATIVIDADE 4: OBTENHA A MAIOR FRAÇÃO

Entre os jogos selecionados estava o jogo intitulado “Encontre a 
maior fração”.

O jogo é composto por doze cartões com números inteiros e as quatro 
operações: +, -, x, : . Participam duas duplas de alunos. Colocam-se os car-
tões virados para baixo em uma mesa e cada dupla retira quatro cartões 
com números e um, com uma operação. Utiliza então os quatro números 
para formar duas frações, de modo que, após a realização da operação sor-
teada, obtenha-se o maior resultado possível. Vence a dupla que tiver obti-
do a maior fração.

5 -1 2 13
3 -6 14 10
- + x ÷

Tomando as cartas ao lado como exemplo e supondo um sorteio 
que contemple as seguintes cartas:

3 5 10 2 +

O objetivo seria ordenar os números em duas frações a serem so-
madas a fim de se obter a maior fração possível.

Considerando então as possíveis frações a serem construídas.

Dessas escolhemos as duas maiores. Para distinguir essas frações 
podemos utilizar mais de uma estratégia. Uma consiste em comparar 
as frações e ordená-las de maneira crescente ou decrescente. Outra 
ideia é adotar a divisão e achar os valores aproximados das frações, 

 

3 5 10 2 + 

 

O objetivo seria ordenar os números em duas frações a serem somadas 

a fim de se obter a maior fração possível. 

Considerando então as possíveis frações a serem construídas. 
 
   

    
   

    
   

   
    

    
   

    
   

   

Dessas escolhemos as duas maiores. Para distinguir essas frações 

podemos utilizar mais de uma estratégia. Uma consiste em comparar as 

frações e ordená-las de maneira crescente ou decrescente. Outra ideia é 

adotar a divisão e achar os valores aproximados das frações, para depois 

ordená-las de forma crescente ou decrescente. Adotando a última estratégia, 

os valores encontrados são, respectivamente: 

 

                                                      
 

Buscando os dois maiores valores, resultados das duas frações formadas 

pelos quatro números distintos, temos: 

           

O segundo é um valor aproximado, resultante da fração geratriz da 

dízima periódica. 
  
     

  

Essas são as frações a serem operadas a fim de se obter a maior fração 

possível. 
 
     

     
  

Pensando em outra possibilidade: 

-1 13 10 2 + 
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para depois ordená-las de forma crescente ou decrescente. Adotando 
a última estratégia, os valores encontrados são, respectivamente:

0,6; 0,3; 1,5; 1,6667; 3,3333; 0,6667; 0,5; 2,5; 2; 0,4; 5; 0,2.

Buscando os dois maiores valores, resultados das duas frações for-
madas pelos quatro números distintos, temos:

5 e 1,6667

O segundo é um valor aproximado, resultante da fração geratriz da 
dízima periódica.

Essas são as frações a serem operadas a fim de se obter a maior 
fração possível.

Pensando em outra possibilidade:

-1 13 10 2 +

Esse conjunto de números exige pensar além da soma dos números, 
pois há um negativo. Considerando primeiro a fração que conterá esse 
número 

Na qual n é algum dos outros 3 números sorteados. Os demais nú-
meros são positivos, portanto, n é um número inteiro positivo. Com 
isso se pode notar que o número racional formado pela fração será 
negativo. Analisando agora, a operação de adição, se tem uma soma: 

 

3 5 10 2 + 
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adotar a divisão e achar os valores aproximados das frações, para depois 

ordená-las de forma crescente ou decrescente. Adotando a última estratégia, 

os valores encontrados são, respectivamente: 

 

                                                      
 

Buscando os dois maiores valores, resultados das duas frações formadas 

pelos quatro números distintos, temos: 

           

O segundo é um valor aproximado, resultante da fração geratriz da 

dízima periódica. 
  
     

  

Essas são as frações a serem operadas a fim de se obter a maior fração 

possível. 
 
     

     
  

Pensando em outra possibilidade: 

-1 13 10 2 + 

 
Esse conjunto de números exige pensar além da soma dos números, pois 

há um negativo. Considerando primeiro a fração que conterá esse número  
  
      

   

Na qual n é algum dos outros 3 números sorteados. Os demais números 

são positivos, portanto, n é um número inteiro positivo. Com isso se pode 

notar que o número racional formado pela fração será negativo. Analisando 

agora, a operação de adição, se tem uma soma:  

  
    

      
      

   

onde a, b, c e d são números inteiros e positivos. Percebemos, com isso, que 

independente do valor de n, a fração que contiver o -1 será subtraída da outra, 

devido à ideia de adição de um número negativo. 

Dessa forma, podemos pensar em encontrar a maior fração analisando 

um dos seguintes casos: 
  
  

   
  

      
  

    
  

sendo que,            representam os demais números sorteados, os quais 

ainda não decidimos a ordem. Atentamos para que o número 1 o menor 

número inteiro positivo e, como agora estamos trabalhando apenas com 

números inteiros positivos, podemos afirmar que os demais números sorteados 

são maiores que 1. Portanto, a fração formada por 1 e    será maior se for do 

tipo   
  e menor se for do tipo  

  
. Assim, para encontrar a maior fração, temos 

que pensar também em subtrair o menor número. Unindo as possibilidades dos 

números sorteados temos as seguintes opções: 

 
  
    

     
    

    
    

      
   

     
    

      
   

    

 

Cujas operações remetem aos seguintes valores: 
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Na qual n é algum dos outros 3 números sorteados. Os demais números 

são positivos, portanto, n é um número inteiro positivo. Com isso se pode 

notar que o número racional formado pela fração será negativo. Analisando 

agora, a operação de adição, se tem uma soma:  
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sendo que,            representam os demais números sorteados, os quais 

ainda não decidimos a ordem. Atentamos para que o número 1 o menor 

número inteiro positivo e, como agora estamos trabalhando apenas com 

números inteiros positivos, podemos afirmar que os demais números sorteados 

são maiores que 1. Portanto, a fração formada por 1 e    será maior se for do 

tipo   
  e menor se for do tipo  

  
. Assim, para encontrar a maior fração, temos 

que pensar também em subtrair o menor número. Unindo as possibilidades dos 

números sorteados temos as seguintes opções: 

 
  
    

     
    

    
    

      
   

     
    

      
   

    

 

Cujas operações remetem aos seguintes valores: 
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onde a, b, c e d são números inteiros e positivos. Percebemos, com isso, 
que independente do valor de n, a fração que contiver o -1 será subtra-
ída da outra, devido à ideia de adição de um número negativo.

Dessa forma, podemos pensar em encontrar a maior fração anali-
sando um dos seguintes casos:

sendo que n1, n2 e n3,  representam os demais números sorteados, os quais 
ainda não decidimos a ordem. Atentamos para que o número 1 o menor 
número inteiro positivo e, como agora estamos trabalhando apenas com 
números inteiros positivos, podemos afirmar que os demais números sor-
teados são maiores que 1. Portanto, a fração formada por 1 e n3  será maior 
se for do tipo       e menor se for do tipo       . Assim, para encontrar a maior 
fração, temos que pensar também em subtrair o menor número. Unindo as 
possibilidades dos números sorteados temos as seguintes opções:

Cujas operações remetem aos seguintes valores:

0,8; 0,269; 0,123; 4,923; 0,054; 6,4.

Dentre os quais vemos que o maior valor possível é 6,4, cuja ope-
ração é:

a qual revela a posição ideal dos números.
Existem diversas outras estratégias, que dependem dos números 

e operações sorteados. Porém, com o conhecimento de frações e suas 
operações e conforme foi mostrado, torna-se possível a elaboração de 
uma estratégia matemática para realização a atividade proposta no jogo.

Esse conjunto de números exige pensar além da soma dos números, pois 

há um negativo. Considerando primeiro a fração que conterá esse número  
  
      

   

Na qual n é algum dos outros 3 números sorteados. Os demais números 

são positivos, portanto, n é um número inteiro positivo. Com isso se pode 

notar que o número racional formado pela fração será negativo. Analisando 

agora, a operação de adição, se tem uma soma:  
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sendo que,            representam os demais números sorteados, os quais 

ainda não decidimos a ordem. Atentamos para que o número 1 o menor 

número inteiro positivo e, como agora estamos trabalhando apenas com 

números inteiros positivos, podemos afirmar que os demais números sorteados 

são maiores que 1. Portanto, a fração formada por 1 e    será maior se for do 

tipo   
  e menor se for do tipo  

  
. Assim, para encontrar a maior fração, temos 

que pensar também em subtrair o menor número. Unindo as possibilidades dos 

números sorteados temos as seguintes opções: 

 
  
    

     
    

    
    

      
   

     
    

      
   

    

 

Cujas operações remetem aos seguintes valores: 
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Dentre os quais vemos que o maior valor possível é 6,4, cuja operação 

é: 
  
   

              

a qual revela a posição ideal dos números. 

Existem diversas outras estratégias, que dependem dos números e 

operações sorteados. Porém, com o conhecimento de frações e suas operações 

e conforme foi mostrado, torna-se possível a elaboração de uma estratégia 

matemática para realização a atividade proposta no jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Printscreen da página do jogo. 

1Fonte:http://www.atividadesdematematica.com/jogar-jogos-de-matematica/jogo-corrida-de-matematica-fracoes 
 

 

Atividade 5: jogo Brainracer 

O objetivo deste jogo é desenvolver o senso operatório com frações e a 
comparação entre elas. Durante a aplicação da atividade os alunos não 
mostraram grande interesse. Porém, com um pouco de insistência, a turma se 
propôs a jogá-lo. Uma dificuldade foi a busca de uma estratégia para encontrar a 
maior fração. A questão da comparação de frações voltava a surgir demonstrando 
que esse conceito é difícil e exige que diversas atividades a ele relacionadas 
sejam trabalhadas. Inclusive, reduzindo o número de operações utilizadas 
inicialmente. Porém, a atividade é significativa, pois requer o refinamento 
conceitual por meio de registros. 
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O objetivo deste jogo é desenvolver o senso operatório com frações e a 
comparação entre elas. Durante a aplicação da atividade os alunos não 
mostraram grande interesse. Porém, com um pouco de insistência, a tur-
ma se propôs a jogá-lo. Uma dificuldade foi a busca de uma estratégia 
para encontrar a maior fração. A questão da comparação de frações vol-
tava a surgir demonstrando que esse conceito é difícil e exige que diver-
sas atividades a ele relacionadas sejam trabalhadas. Inclusive, reduzindo 
o número de operações utilizadas inicialmente. Porém, a atividade é sig-
nificativa, pois requer o refinamento conceitual por meio de registros.

ATIVIDADE 5: JOGO BRAINRACER

Figura 4: Printscreen da página do 
jogo. Fonte:http://www.atividadesdematemati-
ca.com/jogar-jogos-de-matematica/jogo-corrida-

de-matematica-fracoes

Os alunos foram levados ao 
Laboratório de Informática da es-
cola para executarem a atividade. 
Trata-se de uma competição para 

ser jogada individualmente. É um jogo contra o relógio já que o tem-
po e o empenho despendido, juntamente com a eficiência na solução, 
contribuem para ampliar a pontuação. Apresenta sete níveis e a cada 
nível alcançado os cálculos ficam mais difíceis. Para avançar o jogador 
deve pelo menos chegar em segundo lugar competindo com outros 
dois bonecos próprios do jogo, os alunos podem obter o primeiro, se-
gundo e terceiro lugar ao realizarem corretamente e no menor tempo 
possível as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. A 
soma e a subtração são trabalhadas simultaneamente.
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Observando a diagramação da página, nota-se que no canto inferior 
esquerdo aparece uma equação tendo a(s) incógnita(s) após o sinal de 
igualdade. O jogo não pede ao jogador a simplificação da fração resultan-
te, o que facilita muito o avanço. Na corrida o boneco tem uma velocidade 
constante, porém esta não é suficiente para se ganhar, então a cada re-
sultado correto o boneco aumenta sua velocidade por um curto período 
de tempo. Caso o resultado seja incorreto o boneco é punido com uma 
paradinha.

Houve uma ótima aceitação do jogo. Todos executaram a atividade, 
apenas um desistiu após um revés; os demais, mesmo com algumas 
dificuldades, estavam desafiados a continuar. Durante a realização 
do jogo optou-se por restringi-lo às operações de soma e subtração. 
Considerou-se que as operações de multiplicação e divisão não pro-
duziriam o objetivo desejado tendo em vista que o jogo favorecia ape-
nas o reforço da utilização do algoritmo, sem a devida compreensão. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Dentre os objetivos propostos muitos foram alcançados, os alunos 
mostraram-se interessados durante todas as aulas. A forma com que 
cada atividade foi ministrada diminuiu a distância entre professor e 
aluno, estabelecendo uma melhor comunicação. Assim, foi possível 
jogar e aprender simultaneamente. Os alunos foram estimulados a 
estabelecer conjecturas e testá-las, tornando-se mais autônomos. No-
tamos que a utilização da atividade lúdica favoreceu a aprendizagem, 
pois os alunos conseguiram construir o conhecimento sem ajuda de 
definições prévias ou o uso exclusivo de exposições no quadro negro.
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OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS 
NO CONJUNTO DOS INTEIROS*

EVANDRO SOZO DE OLIVEIRA

PAULO ROBERTO FIERLBECK DE OLIVEIRA

ANDRÉIA BÜTTNER CIANI

FRANCIELI AGOSTINETTO ANTUNES

Fonte: os autores

Objetivo: Levar os alunos a compreensão das quatro operações 
realizadas no conjunto dos Números Naturais e Inteiros, a partir 
de uma perspectiva de resolução de problemas.

* Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a formação de 
recursos humanos.
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INTRODUÇÃO

Esta unidade didática tem por objetivo servir de guia na apresen-
tação dos conceitos aritméticos básicos que são necessários para um 
melhor aproveitamento do estudo da álgebra. Tem como público alvo 
os alunos dos sextos e sétimos anos, que estão tendo os primeiros con-
tatos com a álgebra uma vez que acabam de ingressar nos anos finais 
do ensino fundamental.

Trabalharemos operações com elementos dos conjuntos dos Na-
turais e dos Inteiros, a partir da metodologia da resolução de proble-
mas, de acordo como tratam Onuchic e Allevato (2011), quando dizem 
que a resolução de problemas consiste em permitir que os alunos uti-
lizem seus conhecimentos matemáticos e desenvolvam a capacidade 
de administrar as informações ao seu redor, fazendo com que assim 
ampliem seu conhecimento, raciocínio lógico, enfrentem novas situa-
ções e conheçam as aplicações da matemática.

ATIVIDADES ENVOLVENDO NÚMEROS NATURAIS

Situação Problema 1:

Um jantar será servido para um grupo de pessoas. Há a possi-
bilidade de serem preparados três cardápios distintos. A seguir são 
descritas as opções de cardápios e os ingredientes necessários para o 
preparo de cada um deles. (Ver Quadro 1).

Cardápio 1: 1 pacote de 1 kg de arroz; 1 pacote de 1 kg de feijão; 
2 kg de carne suína; 5 cabeças de alface e 1 litro de vinagre; 5 pacotes 
de bolacha.
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Cardápio 2: 4 pacotes de 500g macarrão; 2 unidades de extrato 
de tomate; 1kg de carne bovina; 2 cabeças de alface; 1 kg de maçã; 3 
garrafas de 2L de refrigerante.

Cardápio 3: 1 pacote de 1 kg de arroz; 1 pacote de 1 kg de feijão; 1 
pacote de 500g de macarrão; uma dúzia de ovos; 1 kg de maçã; 2 kg de 
pêssego; 1 kg de laranja.

Quadro1: Preço dos ingredientes dos pratos do cardápio.

PRODUTO PREÇO 
(R$) PRODUTO PREÇO 

(R$)

Pacote de Arroz (1 Kg)

4,00

Vinagre (1 litro)

2,00

Pacote de feijão (1 kg)

6,00

Alface (unid.)

1,00

Pacote de Macarrão 
(500g)

3,00

Pêssego (kg)

7,00

Extrato de Tomate

2,00

Laranja (kg)

2,00
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Carne Bovina (kg)

12,00

Maçã (kg)

3,00

Carne Suína (kg)

9,00

Pacote de biscoito

3,00

Dúzia de Ovos

3,00

Refrigerante (2 litros)

4,00

Fonte: Elaborado pelos autores.

O professor pode optar também por pedir aos alunos para que 
pesquisem os preços e os tragam para a classe, a fim de preencherem 
o quadro.

Com base nas informações e na tabela de preços anteriores, va-
mos refletir sobre algumas questões:

a) Qual o custo de cada cardápio (Quadro 2)?

Este primeiro exercício, além de trabalhar com o algoritmo da soma 
e da multiplicação retoma o conceito de comparação de grandezas 
e ordem entre os números naturais, quanto um número é maior ou 
menor que outro.
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Quadro 2: Custo de cada cardápio

Cardápios Custo (R$)
Cardápio 1
Cardápio 2
Cardápio 3

Fonte: Elaborado pelos autores.

b) Qual o cardápio mais caro? E o mais barato?
c) Caso fossem preparados os três cardápios, qual seria o total gasto?

Para descobrir o valor total gasto na aquisição dos ingredientes 
necessários para a preparação dos três cardápios, precisamos efetuar 
a soma dos preços dos cardápios, assim temos: 50,00 + 45,00+ 35,00 
= 130,00 reais.

Nesta situação problema buscou-se trabalhar com a soma de pro-
dutos que fazem parte do cotidiano dos alunos.

d) Caso fossem comprados os itens necessários para a elaboração 
dos cardápios e a compra fosse paga com 50 reais, qual seria o troco 
para a compra de cada um dos cardápios (Quadro 3)?

Quadro 3: Troco para cada cardápio.

Cardápios Troco (R$)
Cardápio 1
Cardápio 2
Cardápio 3

Fonte: Elaborado pelos autores.
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O aluno tem condições de resolver a situação baseado em seus co-
nhecimentos da manipulação do dinheiro, mas a partir disso fare-
mos a relação entre a representação da moeda e o algoritmo da 
subtração.

e) Se cada um dos cardápios serve refeições para aproximadamen-
te 5 pessoas, qual seria o custo aproximado por pessoa (Quadro 4)?

 Neste exercício espera-se que o aluno interprete o problema de forma 
a deduzir que deve ser feita uma divisão para se conseguir o valor exato 
que multiplicado pelo número de pessoas dê o valor do cardápio.

Quadro 4: Custo por pessoa de cada cardápio.

Cardápios Custo por pessoa (R$)
Cardápio 1
Cardápio 2
Cardápio 3

Fonte: Elaborado pelos autores.

Ainda utilizando o prospecto do Quadro 1, será proposto o seguin-
te problema:

Situação Problema 2:

Um grande restaurante precisa realizar a compra dos produtos ne-
cessários para servir as refeições de um mês.

a) Preencha o Quadro 5 colocando o valor total da compra de cada 
um dos produtos, considerando os valores indicados no Quadro 1: 
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Quadro 5: Quantidade de produtos a serem comprados

60 pacotes 
de arroz

50 pacotes 
de feijão

55 pacotes 
de macarrão

35 extratos 
de tomate

20 kg de 
carne bovina

20 kg de 
carne suína

30 pacotes 
de bolacha 5 kg de maçã 5 kg de 

laranja
5 kg de 
pêssego

40 vinagres 10 dúzias de 
ovos

20 
refrigerantes

25 cabeças 
de alface

Fonte: Elaborado pelos autores.

b) Qual será o gasto total para a compra de todos os ingredientes 
do mês para esse restaurante? 

O intuito deste segundo problema é partir da noção de multiplica-
ção que o aluno tem e trabalhar com a organização dos algoritmos 
da multiplicação e da soma para se conseguir estimar os valores 
desejados.

NÚMEROS NATURAIS

São os números que podem ser colocados em correspondência uní-
voca com qualquer conjunto de objetos. Isto é, são os números que 
usamos para contar objetos, animais, pessoas, estrelas etc. 

O conjunto dos números naturais é representado pela letra “N” 
maiúscula, em geral aparece com uma barra na sua lateral, indicando 
que este é um conjunto de elementos específicos e não um conjunto 
N qualquer. O Conjunto dos Números Naturais abrange os seguintes 
números: N={0,1,2,3,...}
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Desafio (OBMEP 2014):

O quadrado da figura possui o número mágico 44, pois, se você 
escolher quatro números de modo que quaisquer dois deles não este-
jam nem na mesma linha nem na mesma coluna, a soma desses quatro 
números é sempre 44. Por exemplo, os números nas casas vermelhas 
somam 44; isso também ocorre com os números nas casas azuis.

Figura 1
Fonte: Os autores

a) O quadrado abaixo tem um número mágico. Qual é este núme-
ro?

Figura 2
Fonte: Os autores
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b) Complete o quadrado abaixo, colocando em cada casa a soma dos 
números que estão fora do quadrado, indicados na linha e coluna corres-
pondentes. Esse quadrado possui um número mágico. Qual é este número?

c) Complete o quadrado abaixo de modo que ele possua um nú-
mero mágico.

d) Explique porque o procedimento usado no item b) sempre irá 
produzir um quadrado que possui um número mágico, quaisquer que 
sejam os números fora do quadrado, indicados nas linhas e nas colunas.

O objetivo dessa atividade é fazer com que os alunos raciocinem e 
consigam resolver problemas de multiplicação com rapidez e facili-
dade, conseguindo organizar melhor seus pensamentos.

Figura 3
Fonte: Os autores

Figura 4
Fonte: Os autores
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ATIVIDADES ENVOLVENDO NÚMEROS INTEIROS

Situação problema 3:

Será colocada no quadro uma ilustração de 
um termômetro com representações negativas 
e positivas. Dessas serão feitos alguns questio-
namentos, tais como:

a) Cite um exemplo de temperatura inteira entre 15 graus e 18 
graus.

b) Dada a temperatura indicada (11 graus), cite um exemplo de 
uma temperatura menor que esta.

c) E de uma temperatura maior que 11 graus.
d) Cite um exemplo de temperatura entre -10 e -3 graus.
e) Cite duas temperaturas que sejam simétricas em relação a zero 

graus.

Dois números são simétricos se a “distância” até zero de ambos for 
equivalente, contanto que um seja positivo e o outro negativo. Ou 
ainda, dois números são simétricos se a soma deles é nula.

Figura 5: Termômetro
Fonte: Os autores
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Situação Problema 4:

Num determinado dia a temperatura às 14 horas era de 24 graus 
e no final do dia, às 21 horas, a temperatura era de 16 graus. Qual foi a 
diferença de temperatura neste período?

Para este problema, os alunos podem optar em utilizar o termôme-
tro ou, para os mais astutos, podem utilizar a subtração para resol-
vê-lo, uma vez que nem todo aluno consegue interpretar a “diferen-
ça” como uma subtração. A resposta procurada é 24 – 16 = 8 graus. 

Situação Problema 5:

Numa madrugada fria de inverno, os termômetros marcaram a 
1hora, 5 graus negativos; duas horas depois os termômetros já marca-
vam 1 grau negativo. Qual foi a diferença de temperatura entre estes 
dois horários?

Para este primeiro contato com operações envolvendo números 
negativos, os alunos terão a liberdade de “medir” a diferença de 
temperaturas a partir do termômetro colado ao quadro negro. En-
contrando assim uma diferença de 4 graus.

Situação Problema 6:

Em um determinado país a temperatura às 14 horas é de 21 graus, 
e em outro país a temperatura neste mesmo horário é de 8 graus nega-
tivos. Qual é a diferença de temperatura entre esses dois países?
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Os alunos poderão utilizar o termômetro para visualizar as diferen-
tes temperaturas e a partir da visualização perceber no que consiste 
a diferença de temperatura.

NÚMEROS INTEIROS

Definimos o conjunto dos números inteiros como a reunião do con-
junto dos números naturais, o conjunto dos opostos dos números 
naturais e o zero. Este conjunto é denotado pela letra Z.

Este conjunto pode ser escrito por: Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...}

Situação problema 7:

Uma pessoa retira o extrato de sua conta bancária e nota que seu 
saldo é de R$ 250,00. Com base nestas informações responda:

a) No dia seguinte após ter feito uma compra de supermercado, 
tirou seu saldo novamente e notou que o saldo agora era de R$ 
38,00. Qual foi o seu gasto na compra do supermercado?

b) Essa mesma pessoa, após uma semana recebeu seu salário 
mensal de R$ 850,00, qual é o seu saldo atual?

Situação problema 8:

Outra pessoa fez uma compra com seu cartão de débito no valor 
de R$ 315,00. Após isto esta pessoa retirou o extrato da sua conta e 
constava um valor de R$ -70,00. Qual era seu saldo antes da compra?
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Situação problema 9:

Uma família de 4 pessoas consome em média 2 cestas básicas ao 
mês, sendo que o custo de cada cesta básica é de aproximadamente R$ 
186,00, baseado nessas informações responda:

a) Em um trimestre, qual será o gasto da família em cestas básicas?
b) Qual é o gasto médio, em cesta básica, de cada pessoa da família 

em um mês?
c) Qual é o valor que esta família paga anualmente na compra de 

cestas básicas?
d) Qual o gasto da família em 15 dias?

Supondo que o mês tem 30 dias, então, metade de um mês tem 15 
dias. Com isso temos que a família em questão irá gastar apenas meta-
de do que consome em um mês, que são duas cestas básicas. Portando 
o gasto será de 186 reais de uma cesta básica apenas.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Neste trabalho, foram feitas aplicações das quatro operações em 
situações cotidianas, de uma forma mais ilustrativa. A metodologia 
aqui utilizada foi inspirada em parte pela tendência da resolução de 
problemas e envolveu situações do contexto da vida dos alunos, si-
tuações ligadas à compra de produtos em mercados e temperaturas. 
Buscamos partir de um problema para em seguida construir os con-
ceitos juntamente com os alunos. Esse processo não foi simples como 
parecia no inicio, pois não estávamos habituados a preparar aula que 
envolvesse problemas e a partir deles construir as definições com os 
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alunos, mas foi gratificante a experiência e a aprendizagem, a dos alu-
nos, mas principalmente a nossa.
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