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Que as palavras que falo 
Não sejam ouvidas como prece nem repetidas com fervor 

Apenas respeitadas como a única coisa 
Que resta a uma mulher inundada de sentimentos 

Pois metade de mim é o que ouço 
A outra metade é o que calo 

 
(Adaptado: Metade, Oswaldo Montenegro) 

  



 
 

Caro(a) Professor(a) de Matemática, 

 

 

Este Produto Educacional é resultado do desenvolvimento da pesquisa 

intitulada “Construção e corrida de carrinhos na aula de Matemática do 9º ano: uma 

atividade educacional fundamentada na concepção deweyana de experiência” 

realizada no âmbito do Mestrado Profissional em Educação Matemática da 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

A atividade que pesquisamos – construção de carrinhos e preparações para 

uma corrida – contribuiu para identificarmos que a mobilização de conhecimentos 

dos alunos depende não só de interações e desafios, mas também da conduta do 

professor para nortear o desenvolvimento de uma experiência educativa de 

qualidade, em continuidade e com interações. Essa conduta da professora foi tão 

pensada quanto a atividade foi planejada, de acordo com a experiência de John 

Dewey (2010). A pesquisa tem como referencial teórico as ideias educacionais de 

John Dewey (2010; 1979). 

Os alunos participantes da atividade se encontravam envolvidos em relação 

aos desafios que surgiam. As ações da professora foram tratadas neste volume com 

olhares estratégicos para fornecer ao docente – que se interessar em aplicar uma 

atividade semelhante a essa – algumas ideias de como conduzir a sua aula. 

Trataremos de estratégias que se relacionam com a condução de interações e com 

a condução de situações em que os alunos enfrentam desafios.  

Esses alunos tiveram abertura para mobilizar uma variedade de conceitos 

matemáticos e físicos. Além de analisar os possíveis conceitos mobilizados na 

experiência com carrinhos em uma corrida, objetivamos, sobretudo, propiciar à 

experiência situações nas quais os alunos pudessem conviver socialmente, trabalhar 

em equipe, fazer previsões e verificações, relacionar e interagir com liberdade de 

explicitarem suas emoções, opiniões e decisões.  

Esperamos que este material possa trazer contribuições para a sua prática 

docente. 

Alessandra e Dale.  



 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................... 6 

EMBASAMENTO TEÓRICO .................................................... 10 

UMA OPÇÃO DE PLANEJAMENTO ....................................... 15 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................... 41 

REFERÊNCIAS ........................................................................ 43 

 



6 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

  

  

 Sou formada em Licenciatura Plena em Matemática com Especialização em 

Física. Acreditando ter vocação pela docência, continuei meus estudos fazendo o 

Mestrado Profissional neste Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática 

pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Sou professora com 20 anos de 

experiência em sala de aula e venho lecionando as disciplinas Matemática, Física, 

Informática e Química. Neste Mestrado, consegui aproximar três áreas de meu 

interesse e que estão relacionadas à minha formação: Educação, Matemática e 

Física.  

A atividade da corrida de carrinhos está atrelada a conceitos de Física e foi 

realizada com alunos de uma escola de Ensino Fundamental no interior de Minas 

Gerais. A ideia de desenvolver essa atividade da construção de um carrinho teve 

origem em uma demonstração que eu costumava fazer em minhas aulas de Física 

com a intenção de desenvolver o conceito de aceleração. Esse carrinho, construído 

por mim, estava associado a um sistema de gotejamento. Quando empurrado, ele 

soltava gotas de detergente vermelho. Os espaços entre as gotas eram analisados 

servindo como base para desenvolver uma compreensão do conceito de aceleração.  

Embora tenha tido caráter experimental, a atividade presente neste volume 

não se caracterizou como um experimento demonstrativo tal como acontecia em 

minhas aulas de Física. A falta de conexão entre os conceitos matemáticos, usados 

para resolver problemas, e os fenômenos físicos também nos levou a desenvolver 

essa atividade, em que o aluno passa por formalidades acadêmicas e igualmente 

por relações entre as suas observações e os seus conhecimentos. Para que essa 

experiência estivesse voltada para alunos de nono ano, várias adaptações foram 

feitas em relação à conduta dos alunos do Ensino Médio nos experimentos da 

Física. 

A atividade possui duas propostas principais:  

# A montagem de carrinhos eficientes para uma corrida em uma rampa da 

escola – O carrinho devia ser montado a partir de uma base de madeira, que foi 

disponibilizada aos estudantes. Eles deveriam estar em trios e, se necessário, em 

duplas. As rodinhas e sua sustentação podiam ser trazidas por eles. Mas, para os 
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que tivessem dificuldade de encontrar esse material, a professora forneceria várias 

rodinhas de carrinhos de brinquedos e alguns materiais que poderiam servir de 

sustentação para as rodinhas. Ela ofereceu também material como prego, martelo e 

chaves de fenda.  

# O desenvolvimento de um critério para prever uma classificação dos 

carrinhos na corrida utilizando a matemática e os conceitos de distância e tempo. 

Esse critério deveria ser criado por cada grupo que construiu os carrinhos e que 

deveria classificá-los em ordem de eficiência.  

Ao realizar a atividade, percebemos que as propostas de encaminhamento de 

aspectos da atividade, feitas pela professora, geraram várias situações que os 

alunos encararam como desafios. O entendimento dessas propostas como desafios 

e a aceitação de enfrentá-los mobilizavam os conhecimentos dos alunos. Mas, 

quando essas propostas não eram percebidas como desafios pelo aluno, a 

professora procurava usar estratégias para que eles encaminhassem as interações 

no sentido de mobilizar conhecimentos que permitissem ao aluno transformar a 

proposta em desafio. Percebemos interações do aluno com outros (o colega, a 

professora ou alguém externo ao convívio da aula de Matemática), com ele mesmo 

(em suas reflexões) e com os materiais manuseados (na construção dos carrinhos). 

Pautamos em Dewey a importância dessas interações para o desenvolvimento de 

uma atividade educativa: “O indivíduo pode iniciar uma série de atos, mas o 

resultado depende da interação de suas reações e das energias dos outros 

agentes.” (DEWEY, 1979, p. 145). 

Entendemos que o enfrentamento desses desafios foi desencadeado com a 

aplicação de conhecimentos que os alunos tinham de experiências anteriores. Esse 

enfrentamento com a aplicação de conhecimentos ocorria em consequência dos 

mesmos tipos de interações já consideradas do aluno com o outro, com ele mesmo 

e no manuseio de materiais. Esses conhecimentos passavam por mobilizações, ao 

serem aplicados nas situações de desafios que os alunos enfrentavam. Dessa 

forma, os alunos foram mobilizando e aplicando conhecimentos para usarem em 

futuros desafios e novamente mobilizados e aplicados esses conhecimentos. 

A mobilização de conhecimentos se desenvolveu em relação à hierarquia de 

conteúdos programáticos dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN‟s de 

Matemática 5ª à 8ª Séries (1998). Os PCN‟s defendem que essa hierarquia não 

deve ser tão rígida como tradicionalmente vem sendo apresentada. Isso vem ao 
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encontro de nossa proposta, que não apresentava, de antemão, todo o conteúdo 

que seria desenvolvido. O que prevíamos em relação ao conteúdo de Matemática 

era aplicar arredondamento, média aritmética, mudança de unidades de medida de 

distância, regra de três, razão, proporção, tratamento de informações. Era previsto, 

igualmente, em relação a esse conteúdo ter habilidade em fazer medidas, verificar 

erros de medidas e usar velocidade. Antecipadamente, pensamos em desenvolver 

não só esses conteúdos, que são instrumentos da Física, mas também em 

desenvolver outros conceitos: atrito, aceleração e tempo de reação.  

Os alunos tiveram abertura de mobilizar vários conhecimentos de Matemática: 

* efetuar medida; 

* definir comprimento, largura e altura; 

* aplicar o uso de esquadro e / ou régua para verificar alinhamento; 

* efetuar transformação de unidade de medida; 

* fazer média aritmética com descarte de valores discrepantes; 

* fazer ordenação de números decimais; 

* levantar hipótese de possibilidades para uma corrida como, por exemplo, 11 

carrinhos, descendo dois a dois; 

* aplicar o conceito de velocidade média; 

* relacionar proporção e porcentagem; 

* aplicar proporcionalidade; 

* analisar e / ou construir tabela para organizar dados; 

* aplicar a equidistância;  

* aplicar o paralelismo; 

* aplicar a ideia de ponto médio; 

* verificar notação científica; 

* fazer arredondamento; 

* fazer encaixe de formas geométricas variadas. 

 

Também estiveram presentes a mobilização de conhecimentos de Física: 

* verificar o atrito e fazer ajustes por causa dele; 

* aplicar a ideia de alavanca; 

* usar a ideia de aceleração; 

* identificar um Movimento Retilíneo Uniformemente Variado; 

* usar a ideia de Queda Livre; 
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* usar a ideia de Momento de Inércia. 

 

Os três capítulos que se seguem tratam, respectivamente, do embasamento 

teórico – fundamento para o planejamento e para a condução da atividade –, da 

apresentação de uma opção de planejamento – dividida em quatro etapas: I) a 

montagem dos carrinhos; II) a medida de tempo dos carrinhos em suas pistas; III) o 

desenvolvimento dos critérios e das classificações para a corrida; IV) as corridas e 

uma avaliação delas – e das considerações finais em que levantamos ideias sobre o 

ensaio da experiência deweyana, relativas a desafios enfrentados pelos alunos e a 

estratégias usadas pela professora para promover a interação. 
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EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo, citaremos algumas influências de John Dewey no Brasil e 

comentaremos brevemente as obras – Experiência e Educação e Democracia e 

Educação – que nos inspiraram no desenvolvimento da pesquisa que fundamenta 

este volume, fazendo um paralelo entre o que entendemos da escola tradicional e da 

escola deweyana. 

John Dewey vê na escolarização o caminho para o desenvolvimento 

intelectual e social. Portanto, para ele a escola é a vida e não preparação para viver. 

Visto como um ícone no desenvolvimento da educação, Dewey influencia alguns 

momentos da educação no Brasil. O primeiro momento vai de 1930 a 1950 com a 

Escola Nova e destaca a figura de Anísio Teixeira. O segundo ocorre na década de 

1990, com a noção de Professores Reflexivos, numa forma mais indireta, através de 

Antônio Nóvoa (Portugal), Donald Shön (Estados Unidos) e Peter McLaren (Estados 

Unidos). 

A influência de Dewey no Brasil também diz respeito a três das políticas 

educacionais relacionadas ao movimento dos educadores de esquerda, às reformas 

no governo de Fernando Henrique Cardoso de 1995 a 2002 e às conferências 

internacionais sobre a educação, com destaque para o Relatório de Jacques 

Dellores no debate educacional do Brasil de 1990. Dewey já registrava, em seus 

escritos do início do século XX, as necessidades de mudanças na educação. Essas 

solicitações feitas por esses educadores se dividem em cinco itens: melhoria da 

qualidade, qualificação profissional, democratização de gestão, financiamento e 

ampliação da escolarização obrigatória. Por isso, os avanços encontrados nessas 

políticas educacionais no que se esperava para educação não foram tão novos. 

O eixo principal das ideias de Dewey nunca inspirou o sistema educativo de 

seu país. E também não foi consolidado no Brasil. Contudo, de acordo com Souza e 

Martineli (2009, p. 170), “seu pensamento até hoje provoca inquietação nos meios 

acadêmicos e científicos, instigando o desenvolvimento de novas pesquisas”. 

Ficamos, assim, interessados em participar dessa inquietação e em ensaiar suas 

ideias educacionais sobre experiência e democracia.  

Em Democracia e Educação, Dewey (1979) expõe uma filosofia que mostra 

“desenvolvimento democrático em suas relações com o desenvolvimento do método 
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experimental (...) e analisa as mudanças de matéria e método na educação que 

esses desenvolvimentos determinam.” (DEWEY, 1979, p. XXVII). Nessa obra, o 

autor deixa vestígios do que seria a sua filosofia da experiência. Já em Experiência e 

Educação, Dewey (2010) desenvolve um paralelo constante entre a escola 

tradicional e a progressista, discordando dos meios pelos quais se desenvolve a 

escola tradicional. Entretanto, também critica a formação da escola progressista, 

sem uma filosofia própria. Discorre, na referida obra, sobre suas ideias, que 

complementam as ideias da escola progressista e que permeiam sua filosofia da 

experiência de qualidade em continuidade com interação.  

 A seguir, apresentamos uma comparação entre o que Dewey (2010) chama 

escola tradicional e o que nomeamos escola deweyana. Utilizamos o nome escola 

deweyana por ser essa a nossa interpretação de ideias de Dewey (2010; 1979) 

sobre experiência educativa e democrática. No QUADRO 1, essa comparação foi 

construída citando aspectos relevantes para delinearem o planejamento e a 

condução da atividade da corrida dos carrinhos. Fez-se uma comparação entre 

processos de ensino e aprendizagem, fonte do conhecimento, papéis do educador e 

experiências vividas na aprendizagem.  
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Aspectos 
Comparados 

Escola Tradicional Escola Deweyana 

Processos de 
ensino e 

aprendizagem 
 

A filosofia da escola tradicional é de autocracia 
com organização primordial. Essa escola não 
representa uma comunidade e sacrifica o 
presente em função de um futuro remoto. Seu 
planejamento contém excesso de conteúdo. E a 
escola não prepara o aluno para a vida longe do 
ambiente escolar.  
 
 
Os conhecimentos na escola tradicional vêm 
das gerações anteriores, portanto o ensino é 
estático. A matéria é intrínseca, seccionada, 
direta. Os educandos são guiados por um líder e 
por imposição.  
 
 
 
A aprendizagem está na repetição. Ela é linear, 
passiva, limitada, compartimentada e 
especializada. Dessa forma, a aprendizagem 
está fechada para o mundo fora da escola.  

A filosofia da escola deweyana é de Experiência com democracia 
e humanismo. Nessa escola, o indivíduo desenvolve seu 
crescimento e é preparado para experiências futuras. Seu 
planejamento é norteado pelo educador, é adequado ao 
educando e é maleável. Ele deve, portanto, estar aberto a 
constantes mudanças, considerando fatores externos ao 
conteúdo estudado, fatores esses relacionados aos ambientes 
físicos e sociais. 
 
As experiências são desenvolvidas em grupos e, mesmo que em 
estado de competitividade, devem ser de natureza compartilhada. 
Elas não necessitam ser agradáveis, mas é preciso que 
mobilizem os conhecimentos dos alunos. Deve haver adaptação 
entre a matéria estudada e o ambiente físico e social em que ela 
está inserida. As experiências necessitam ter um líder que as 
favoreça. 
 
A aprendizagem está no processo de aprendizagem e ensino e 
não na resposta correta. Ela é universal, experimental e ajustável. 
Dessa forma, visa ao crescimento em continuidade, valorizando a 
liberdade individual e, ao mesmo tempo, respeitando os limites da 
vida em sociedade.  

Fonte do 
conhecimento 

A fonte do conhecimento está no professor e 
nos livros-texto. 

A fonte do conhecimento é a associação das informações 
significantes provindas do esforço individual, do convívio com 
outros indivíduos e das modificações ocorridas nas experiências 
passadas. Ela surge no desafio e na dúvida originados do método 
da experiência. 

Quadro 1- Comparação entre a escola tradicional e a deweyana. 
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Papel do 
educador 

O professor é o transmissor do conteúdo e da 
moral.  
 
 
 
O professor deve manter a ordem por 
autoritarismo. As variações físicas e sociais 
vividas pelos alunos não são da sua 
responsabilidade.  

O educador tem que tornar a matéria educativa, partindo de 
experiências passadas, associando-as com experiências 
presentes e visando às experiências futuras como passos 
educativos.  
 
O educador é o líder e o condutor de atividades em grupos. Ele 
deve criar situações que favoreçam espontaneidade, manuseio 
dos materiais e compartilhamento, proporcionando, assim, 
situações para que haja interação entre educando / educando e 
educador / educando. Ele é responsável por apresentar desafios 
sólidos e familiares, por escolher experiências que sejam de 
qualidade e que promovam a continuidade em futuras 
experiências. Cabe ao educador respeitar o educando 
considerando as condições que o cercam, promovendo a 
adaptação do indivíduo à experiência e aos fatores externos. 
Também cabe a ele alterar as regras das atividades para que 
fique mais interessante a aprendizagem. Cabe-lhe, ainda, criar 
códigos de conduta para manter o controle individual e social, 
sem, no entanto, reduzir a liberdade individual. Deve trabalhar as 
causas da rebeldia do indivíduo, não deve ter tolerância em 
excesso para não prejudicar o crescimento pessoal e do grupo.  

Experiências 
vividas na 

aprendizagem 

Os alunos passam por experiências passivas, 
organizadas e rotineiras. Eles devem repetir as 
informações recebidas, aprender o que é 
imposto sem julgamentos. Os alunos vivem 
situações de experiências passadas por outros e 
não percebem o valor relativo das coisas. Os 
estudantes se ausentam em participação, 
devem obedecer.  

Os educandos passam por experiências ativas, desafiantes e 
mobilizadoras de seus conhecimentos. Eles praticam nessas 
experiências o que já são capazes de desenvolver, usam seus 
órgãos dos sentidos e a energia de seus corpos. Os educandos 
aceitam um líder que saiba conduzi-los na experiência.  Eles 
refletem sobre as experiências do passado e do presente para 
construírem uma sociedade cada vez mais amadurecida. Os 
estudantes são respeitados e tomam decisões em grupo. 
Ocorrem situações em que nem todos eles contribuem em todas 
as atividades, por motivos particulares.  

  
Fonte: Autora 
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O QUADRO 1, possibilitou notar que a escola deweyana foi construída com 

afinco educativo sólido, diferenciando-se da escola tradicional sem fazer apenas 

oposição a ela. 

No próximo capítulo, temos uma opção de planejamento para se desenvolver 

uma atividade de carrinhos lembrando que esse planejamento pode e deve sofrer 

adaptações a cada aplicação e realidade que cerca a sua execução. 
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UMA OPÇÃO DE PLANEJAMENTO 

 

 

O planejamento foi pensado e ajustado para ser 

desenvolvido em seis semanas com cinco aulas em cada, 

totalizando 30 aulas de nono ano. Na sequência, essas 30 

aulas estão numeradas de acordo com os acontecimentos 

prováveis da atividade. Tivemos quatro etapas na atividade: I) a 

montagem dos carrinhos (11 aulas); II) a medida de tempo dos 

carrinhos em suas pistas (5 aulas); III) o desenvolvimento dos 

critérios e das classificações para a corrida (6 aulas); IV) as 

corridas e uma avaliação delas (8 aulas).  Baseamos essas 

quatro etapas na pesquisa que aconteceu com três turmas de 

nonos anos – nonos 1, 2 e 3 –, sendo que apenas a turma 3 se 

tornou nosso foco da pesquisa – tínhamos, nesse nono ano 3, 

32 alunos divididos em 11 grupos, sendo 10 trios e uma dupla. 

 Durante as quatro etapas da atividade, notamos 15 

desafios – QUADRO 2 (p. 35-36) – enfrentados pelos alunos. 

Esses desafios estão inseridos, a seguir, na sequência dos 

acontecimentos. Tivemos cinco desafios na etapa I, dois na 

etapa II, seis na etapa III e dois na etapa IV. Esses desafios 

estão de acordo com nossa percepção no tocante ao que eles 

representaram de obstáculos para os alunos. Relacionamos os 

desafios às suas possíveis causas e identificamos aqueles que 

não foram previstos para a realização da pesquisa de campo e 

nem durante o seu planejamento e nem no transcorrer das 

atividades aplicadas anteriormente à pesquisa de campo.  

É importante lembrar que os professores interessados em 

desenvolver essa atividade devem se adaptar às condições em 

que se encontram seus alunos.  

A respeito da formatação do texto nesse capítulo, temos 

as seguintes informações: 

 

Uma opção seria 
que os alunos 

confeccionassem 
os carrinhos em 

casa, por ser uma 
atividade 
extensa. 

Entretanto, o fato 
é que, nessa 

fase, tivemos as 
interações que 
foram de suma 

importância para 
os alunos 

entenderem a 
necessidade de 

uma atividade em 
grupo, do 

envolvimento de 
todos, de fazer 

previsão. Cabe a 
cada um priorizar 
o que quer como 

objetivo na 
atividade. 
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 O corpo do texto encontra-se um pouco afastado para a 

direta; 

 Esse texto está dividido em 4 seções numeradas em 

algarismos romanos: I) aulas 1 a 11; II) aulas 12 a 16; III) 

aulas de 17 a 22; IV) aulas 23 a 30; 

 À esquerda do texto dessa sugestão de planejamento, 

estão relatados acontecimentos da atividade pesquisada 

que nele influenciaram e também à esquerda estão dicas e 

sugestões. Esses relatos, as dicas e sugestões se 

encontram em caixas de texto ligadas a palavras grifadas 

no corpo do texto; 

 As aulas numeradas de “Um“ a “Trinta“ também se 

encontram à esquerda do texto com destaque em negrito e 

sublinhado;  

 Os 15 desafios que pudemos levantar encontram-se 

distribuídos entre as quatro seções, e estão representados 

pelo algarismo romano (representando a seção) e por uma 

letra minúscula (representando o desafio), ambos em 

destaque negrito e cinza;  

 Os relatos das estratégias usadas, em cada desafio, estão 

em caixas de texto acompanhadas de seta para cima. 

 

A seguir, temos a primeira das quatro seções, que se 

refere à montagem dos carrinhos, com sugestão de uma 

realização em 10 aulas. 

 

 

I) A montagem dos carrinhos 

 

 

Aula Um- Apresentar a proposta. Formar os grupos em trios e, se 

necessário, duplas. Mostrar os instrumentos e materiais a 

serem utilizados (martelo, pregos, parafusos, grampo de cerca, 

Grupos 
maiores 

tendem a 
apresentar 

alunos 
inativos. 

 



17 
 

 

etc.) e levantar os cuidados a serem tomados. Mostrar as 

várias peças (rodas, eixos, abraçadeiras, etc.) de que possam 

precisar e que já se encontram na caixinha à disposição dos 

grupos. Ver FIG. 1.  

 

 

   

 

 

Solicitar o empréstimo de martelos.  

Ver lista de sugestão de materiais: 

- 3 pacotes de pregos de tamanhos diferentes; 

- 1 pacote de grampo de cerca; 

- 1 rolo de veda-rosca; 

- 1 rolo de fita isolante; 

- 2 martelos meus e mais 9 de alunos; 

- 10 esquadros; 

- 3 réguas de 30 cm; 

- 1 estilete; 

- 5 bastões de cola quente; 

- 1 pistola de cola quente; 

- 1 rolo de fita lacra transparente (durex largo); 

- 1 rolo de fita lacra cor prata cromada; 

- 2 chaves de fenda: uma maior e uma menor; 

- 1 alicate; 

- 1 turquesa; 

- 1 pacote de palitos para churrasco;  

- 6 tipos de parafusos de tamanhos diferentes; 

- 20 rodinhas de carrinhos usadas, de plástico; 

- 2 pacotes de abraçadeira de náilon; 

- 2 pacotes de fixador para fios paralelos; 

Essa atitude 
pode 

instigar a 
imaginação 

da 
montagem 

dos 
carrinhos. 

Houve muito 
atraso em 

trazer 
materiais em 

alguns 
grupos. Por 

isso a 
caixinha é 
importante. 

 

FIGURA 1 - Materiais da caixinha de suporte. 

Fonte: Autora. 

O ideal foi 
manter na 

caixinha um 
martelo para 
cada grupo. 
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- 1 dúzia de abraçadeiras de cano em U, de dois tamanhos; 

- 1 lata de tinta spray prata cromada; 

- 6 potes de tinta guache de cores variadas; 

- Pincéis de três tamanhos diferentes; 

- 2 vidros de brilho cola, vermelho e dourado; 

- Rolo pequeno de pintor; 

- 6 bastões de alumínio; 

- 3 trenas de 3 m; 

- 4 transferidores; 

- 42 pedaços de madeira pinus de, aproximadamente, 

15cmx12cmx2cm (para atender a três turmas); 

- 48 bastões de madeira, em 6 cores variadas, medindo, 

aproximadamente, 18 cm de comprimento por 1 cm de diâmetro; 

- 8 lixas de madeira números 60 e 100, cortadas em oito partes cada 

uma; 

- 2 tesouras sem pontas; 

- 1 isqueiro; 

- 1 bobina de papel manilha. 

 

Aula Dois- Orientar cada grupo para escolher e preparar o bloco de 

madeira que vai se tornar a base de seu carrinho. Ver o bloco 

na FIG. 2. 

  

 

 

 

 

 

Aula Três- Medir a base de madeira, FIG. 2. Anotar essa medida em uma 

tabela para que os alunos possam ver as diferenças 

encontradas entre as medidas das madeiras da sala.  

A madeira 
usada foi o 
pinus e teve 

que ser 
lixada para a 
segurança 
dos alunos, 
por conter 
pequenas 
farpas. Ela 

foi 
identificada 

por cada 
grupo. 

Os blocos de 
madeira 

mediam cerca 
de 15cmx 

12cmx2cm. 

Esses bastões 
são 

brinquedos de 
criança. Trata-

se de uma 
caixa de 
madeira 

contendo 48 
bastões. 

Foram usados 
como eixos 

para as 
rodinhas. 

FIGURA 2 – Base de madeira preparada e sendo medida. 

Fonte: Autora. 
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I a) O que seria comprimento, largura e altura no bloco de 

madeira? 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Quatro- Fazer uma troca, temporária, das madeiras entre os grupos 

para realizarem novas medidas da outra base recebida. Discutir 

verificando as diferenças encontradas nas medidas tiradas de 

uma mesma base de madeira.  

 

 

I b) Por que foram encontradas duas medidas diferentes 

para a mesma base? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientar quanto ao fato de imaginar e / ou pesquisar uma forma 

para seu carrinho ser eficiente para a corrida, associando base, 

eixos e rodinhas adequadas. 

 

Aula Cinco- Desenhar o carrinho pensado pelo grupo, ver um exemplo na 

FIG. 3. Listar os materiais necessários para a sua construção.  

Essa 
estratégia 
foi criada 

pelo fato de 
os alunos 

ficarem sem 
direção na 

fase da 
montagem 

dos 
carrinhos. 

Esse não foi um desafio previsto. Tendo surgido pelo preenchimento 

da tabela de comprimento, largura e altura, foi resolvido com a 

estratégia de pedir que 3 ou 4 alunos interessados pesquisassem 

sobre essas terminologias. A professora também buscou informações, 

e essas informações foram socializadas em outra aula. 

A falta de experiência dos alunos em tirar medidas foi a causa desse 

desafio. Eles não utilizavam corretamente a régua. Resolveu-se esse 

desafio com a estratégia de trocar os blocos de madeira 

aleatoriamente entre os grupos da turma. Os blocos recebidos de 

outros grupos deveriam ser novamente medidos. As medidas foram 

registradas na lousa pela professora em forma de tabela em que se 

comparavam os dois valores de cada bloco. Ela solicitou a dois alunos 

(um aluno de cada grupo que tinha medido a mesma base) que 

mostrassem para a turma a forma como cada um efetuou a medida do 

bloco. E, assim, foram se desfazendo as diferenças nas medidas e 

definindo-se a forma mais precisa em medir. 
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Aula Seis- Separar na caixinha os materiais que se fizerem necessários. 

Caso precisem de outros materiais, eles devem providenciá-

los. Foi sugerido que eles fossem, de preferência, do tipo 

reciclado.  

 

Aula Sete- Verificar a compatibilidade entre o projeto de desenho, a base 

e as peças que os alunos selecionaram e trouxeram para a 

montagem dos carrinhos. Montar o carrinho.  

 

 

I c) Por que os alunos não conseguiam encaixar as partes 

que tinham selecionado para montar os carrinhos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alertar 
para a 

provável 
incompati-

bilidade 
das peças 
e verificar 

seus 
encaixes 
antes da 

aula. 

Trata-se de um desafio causado pelo fato de os alunos não terem feito 

previsão dos encaixes entre as peças que eles traziam de casa e que 

usavam na aula, provavelmente, por não terem vivido outras 

experiências com o manuseio desses materiais. Ele foi resolvido com 

três estratégias: a estratégia da caixinha de materiais, a estratégia de 

questionamentos aos colegas sobre a montagem que estavam 

fazendo e a estratégia do desenho do projeto do carrinho. Observa-se 

que, depois, eles trouxeram outras peças de casa. 

 

FIGURA 3– Exemplo de projeto de desenho. 

Fonte: Autora. 
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Aula Oito- Continuar a montagem dos carrinhos. Pedir que os alunos 

comparem suas folhas de desenho do projeto do carrinho, 

exemplo da FIG. 3, com a montagem. 

 

 

I d) Como manusear os materiais usados na montagem dos 

carrinhos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos 
verificaram 
a existência 

do atrito 
quando 

usavam a 
rodinha de 

rolimã. 
Providen- 
ciaram o 
desengri- 

pante para 
reduzir 

esse atrito.  

Em razão de os alunos não terem vivido experiências suficientes com 

o manuseio dos materiais para a montagem dos carrinhos, esse 

desafio foi resolvido com a estratégia de convidar o professor de 

Educação Física para fazer demonstrações do uso desses materiais. 

Ver FIG. 4 

Voltar ao 
desenho do 

carrinho tinha o 
objetivo de 
nortear os 

alunos e não de 
limitá-los a esse 
desenho. Isso 
quer dizer que 

eles podem 
alterar seus 

projetos iniciais 
de acordo com 

suas 
necessidades e 

/ ou crenças.  

Fonte: Imagem capturada em vídeo produzido pela autora. 

FIGURA 4 (A e B) – Demonstração do professor de Educação 
Física retirando prego da madeira em movimento de alavanca. 

A)                                     B) 

  

 

Esse professor 
dava dicas aos 
alunos quanto 

ao manuseio de 
materiais no 

período em que 
eles montavam 
os carrinhos na 
área externa à 
sala de aula. 

Por isso o 
convite para as 
demonstrações 

na sala. Ele 
comentou 

sobre conceitos 
de alavanca e 

atrito. Além 
disso, alertou 

os alunos para 
o manuseio 

cuidadoso dos 
materiais. 
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Aula Nove- Testar os carrinhos nas rampas da escola. Escolher a rampa 

para a corrida, ver FIG. 5. 

 

 

                       

 

 

 

I e) Por que, no teste da rampa, o carrinho descia em curva 

e / ou devagar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses testes 
acabaram 
por gerar 

ajustes nos 
carrinhos. 

A falta de percepção dos alunos em relação ao alinhamento de roda 

com eixo, de eixo com base e da base com as rodas provocou um 

desafio. Para enfrentar esse desafio, foi sugerida a estratégia do uso 

do esquadro, recomendada pelo professor de Educação Física. Esse 

desalinhamento pode ser identificado na FIG. 6, na qual o carrinho 

alinhado seria o quarto da sequência. 

 

FIGURA 6 - Demonstrações do que a professora entendeu a 
respeito de usar o esquadro para alinhar o carrinho. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

A rampa 
escolhida 

tinha 
desnível 
lateral. A 

professora 
providenciou 

um 
madeirite 

para cobri-
la, e alunos 

de outra 
turma 

nivelaram a 
rampa 

colocando 
calços 

“orientados” 
por um nível 
de pedreiro. 

Apesar de o 
professor e da 

professora terem 
demonstrado o 

uso do esquadro, 
os alunos o 

usaram como 
régua, por 

exemplo, tirando 
medidas entre os 

eixos e entre 
eixos e aresta da 
base de madeira. 

FIGURA 5 - A rampa escolhida pelos alunos. 

Fonte: Autora. 
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Aula Dez- Para melhorar a aparência dos carrinhos, procedeu-se, por 

exemplo, à pintura dos mesmos, veja a FIG. 7.  

 

 

 

 

 

Aula Onze- Fazer mais ajustes caso necessário. 

 

 

II) A medida de tempo dos carrinhos em suas 

pistas 

 

 

Aula Doze- Com a intenção de utilizarem conceitos de matemática no 

contexto da corrida de carrinhos, os alunos devem fazer uma 

previsão da classificação desses carrinhos na corrida. E, para 

concretizar essa intenção na direção desejada, os alunos 

devem coletar tempo de descida dos carrinhos em pistas de 

tamanhos diferentes, ver FIG. 8.  

 

 

 

 

 

Os ajustes 
ocorreram em 
função de as 
construções 

terem 
eficiências 

que se 
equiparavam 

às habilidades 
dos alunos. 

Essa foi 
uma 

sugestão 
dos alunos, 

e vários 
carrinhos 

receberam 
nomes por 
iniciativa 

deles. 

Os diferentes 
tamanhos das 
pistas foram 
usados para 
evitar que os 

alunos 
verificassem 

apenas o 
tempo de 

descida dos 
carrinhos, sem, 
assim, explorar 

outros 
conceitos 
físicos e 

matemáticos. 

FIGURA 7 – Alunos pintando carrinho.  

Fonte: Autora. 
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É preciso distribuir aleatoriamente pedaços de papéis para os 

grupos. O espaço em que os alunos farão a medida de tempo 

dos carrinhos ao descerem a rampa corresponde ao tamanho 

desses pedaços de papéis, que serão, pois, chamados de 

pista. Eles devem medir e anotar o comprimento das pistas no 

próprio papel referente à pista que receberam. 

 

 

II a) Será que acertamos a medida do tamanho das nossas 

pistas?  

 

 

 

 

 

 

 

Foi feita a previsão de que os alunos ainda errassem nessas medidas 

de tamanho da pista. Mas eles conseguiram tirar as medidas de modo 

bastante preciso, talvez em consequência da estratégia de medir as 

bases de madeira dos outros grupos para a conferência de medidas 

no desafio I b. Portanto, não se tratou de uma tarefa tão desafiante. 

FIGURA 8 – Pistas de papel manilha de comprimentos 
diferentes para cada grupo.  

A) Pista do grupo 2, com 2,42 metros. 

B) Pista do grupo 6, com 84 centímetros.  

As pistas 
recebidas em 
cada grupo 

eram de papel 
manilha, que 
mediam 59,5 
centímetros 
de largura, e 

os 
comprimentos 

iam de 
tamanhos 

menores que 
um metro até 
maiores que o 

madeirite 
(2,20 metros). 
Esse material 
é vendido em 

rolo de 
grande 

quantidade, 
com preço 
acessível. 

Fonte: Autora 
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Aula Treze- Medir o tempo de descida dos carrinhos, cada grupo a seu 

modo. Socializar, discutir e verificar coletivamente as medidas 

dos comprimentos das pistas e dos tempos encontrados.  

 

 

II b) Como medir o tempo de descida com mais precisão? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Aula Quatorze- De acordo com as observações em relação às medidas 

socializadas, deve-se desenvolver a dinâmica de Tempo de 

Reação, para melhorar a atenção na marcação manual dos 

tempos de descida.  

 

 

 

 

 

Somnte um 
dos 11 

grupos fez 
correção na 
medida de 

comprimento 
da pista. 

Em geral, os 
alunos não 
estavam 

atentos em 
suas ações de 
medir o tempo 

de descida 
dos carrinhos. 

Esse foi um desafio provocado pela inexperiência dos alunos em 

situações como essa de medir o tempo com certo grau de precisão. 

Resolveu-se esse desafio com a estratégia da dinâmica de tempo de 

reação. Veja, a seguir, o procedimento completo. Essa dinâmica tem 

por objetivo fazer com que os alunos notem que a cada medida cresce 

a atenção e a concentração, o que reduz o tempo de reação ao medir. 

Tivemos a ideia estratégica de um dispositivo de largada e chegada 

sugerida por alunos de outra turma. Ver FIG. 9. 

FIGURA 9 - Dispositivos (pedaços de madeirite) para 
a largada e para a chegada. 

Fonte: Autora 
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Aula Quinze- Executar as descidas individuais dos carrinhos. Marcar e anotar 

o tempo, usando o referencial da dinâmica de Tempo de 

Reação. Fazer as anotações no papel manilha de cada pista. 

Encontrar o tempo médio de descida usando a calculadora. 

 

 

 

 

 

 

Aula Dezesseis- Solicitar que confiram uns com os outros os tempos médios 

encontrados. Se necessário, rever média aritmética e 

arredondamento. 

 

 

Alertar os alunos 
quanto à 

observação dos 
carrinhos dos 
outros grupos 
para, antes da 
corrida, ajudar 

no 
desenvolvimento 

do critério 
matemático que 
será usado na 
classificação. 

Pode ser que surjam números com muitas casas 
decimais. É conveniente, portanto, aproveitar o 

momento para explorar o arredondamento.  

FIGURA 10 – Imagem da dinâmica de Tempo de 
Reação. 

Fonte: Autora 

Para medir o tempo de reação, ver FIG. 10, foi feito um círculo com 

todos de mãos dadas. A professora marcou o tempo que foi tomado 

para que todos apertassem a mão esquerda do seu colega. Assim que 

recebessem o aperto em sua mão esquerda, tinham que reagir a esse 

aperto com sua mão direita apertando a mão esquerda do outro 

colega. Devem-se marcar várias medidas, eliminar as mais 

discrepantes e fazer a média aritmética das restantes. Essa média nós 

a dividimos pelo número de participantes, obtendo, assim, o tempo 

médio de reação por pessoa. 

Sugerimos, 
também, tirar 10 

medidas de 
tempo de cada 

carrinho 
descendo a 

rampa, 
eliminando as 2 

medidas 
maiores e as 2 

menores. Faz-se 
a média das 6 

medidas 
restantes. 

Sugerimos tirar 
10 medidas 
seguidas do 

tempo de 
apertar as mãos 
em círculo (ver 

FIG. 9), 
eliminando as 2 

maiores 
medidas e as 2 
menores. Fazer 
a média das 6 

medidas 
restantes. 
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III) O desenvolvimento dos critérios e das 

classificações  

 

 

Aula Dezessete- Solicitar a criação de um critério para classificar os carrinhos 

em previsão da corrida.  

 

 

III a)  Por que ter pistas de tamanhos diferentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O critério deve adotar um procedimento matemático, podendo 

ter influência das observações que fizeram relativamente às 

descidas dos carrinhos.  

 

Aula Dezoito- Construir uma tabela contendo colunas com os dados 

coletados (tempo médio, comprimento da pista) e também 

critério e classificação. Um exemplo produzido pelos alunos 

está na FIG. 11. 

 

 

 

 

 

 

Um exemplo 
foi o do grupo 

2 que usou 
velocidade 
média (ver 
FIG. 11). 

Do comentário de alguns alunos – “pistas de tamanhos iguais era só 

comparar o tempo e que essas pistas de tamanhos diferentes eram só 

para complicar” –  resultou um desafio. Esse desafio foi resolvido com 

a estratégia argumentativa da professora: “Em uma „corrida de 

verdade‟, nem sempre os participantes dispõem de uma pista do 

tamanho da oficial para treinar e, ainda assim, encontram uma 

maneira de tentar prever a classificação final por observações e dados 

coletados”. 
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III b) Que critério relacionaria distância, tempo, Matemática 

e carrinho descendo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta de elaborarem um critério envolvendo matemática não 

soava inicialmente como desafio para os alunos, e eles estavam 

fazendo um cálculo qualquer para satisfazer essa proposta. A 

resolução usada pelos alunos foi a estratégia de mobilizarem os 

conhecimentos que achassem mais adequados. Alguns grupos 

usaram pré-requisitos vindos das aulas de Matemática – como razão, 

proporção e algoritmo de regra de três – e outros das aulas de 

Ciências – como velocidade média no exemplo do grupo 2 da FIG. 11. 

FIGURA 11 – Exemplo de tabela construída pelo grupo 2. As 
colunas se referem a: Grupo (número do carrinho), Tm (tempo 
médio), Pista (tamanho da pista), Critério (neste exemplo foi 
usado Pista : Tm ou velocidade média), Classificação (neste 
exemplo foi usado ordem decrescente dos critérios). 

 

Fonte: Registros dos alunos do grupo 2. 

Por se tratar de 
Matemática, 

aconteceu de os 
alunos usarem 
subtração em 
alguns grupos. 
Esses grupos 

foram 
estrategica- 

mente 
questionados se 
é possível retirar 
alguns segundos 

de alguns 
metros.  
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Aula Dezenove- Os alunos dessa experiência mediram as pistas em metros e 

em centímetros – por haver pistas maiores e menores que um 

metro (ver FIG. 8) –, alguns grupos chegaram a transformar as 

unidades de medida de distância. 

 

 

III c) Por que, nos resultados dos critérios, vários grupos 

encontraram, para alguns carrinhos, mais de 100 vezes o 

valor dos outros carrinhos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Vinte-  Socializar os critérios. Especular com a turma as classificações 

antes de socializá-las. Socializar as classificações.  

 

III d)  Como comparar os 11 critérios e as 11 classificações 

diferentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso de unidades de medidas diferentes e a não transformação das 

unidades de medidas dos tamanhos das pistas de centímetros em 

metros provocou um desafio. Ele foi resolvido pela estratégia do uso 

de tabela, para visualizar as causas dos valores mais de 100 vezes 

maiores que outros. Esses valores eram exatamente referentes às 

pistas menores que um metro. Outra estratégia usada pelos alunos foi 

observar a falta de correspondência entre os carrinhos que viram 

descendo e os resultados dos critérios. De acordo com suas 

observações, não havia carrinhos tão mais rápidos que os outros. 

 Os alunos 
apresentaram 
conclusões do 
tipo: critérios 
iguais terão 

classificações 
também iguais. 
Mas não foi isso 

o que 
aconteceu. 

Tivemos critérios 
que para eles 

eram diferentes 
com 

classificações 
iguais. Um 

mesmo critério 
apresentou 

classificações 
diferentes. 

Em razão do volume de informações a se comparar (11 critérios com 

11 classificações cada) decorreu um desafio. Tal desafio foi resolvido 

com a estratégia do uso de tabela. Ver, na FIG. 12, como ficou a 

tabela na pesquisa de campo. 
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III e) Por que tivemos classificações diferentes para o 

mesmo critério? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aula Vinte e um-  Questionar se a classificação encontrada é correspondente às 

observações que os alunos fizeram dos carrinhos.  

 

 

III f) Teria um critério, utilizando a matemática, gerado uma 

classificação coerente com as observações feitas sobre os 

carrinhos nos testes de descida e na coleta de seus 

dados?  

O desafio causado pela constatação de um mesmo critério ter gerado, 

na turma, classificações diferentes foi resolvido com a estratégia de 

junção de grupo sugerida pela professora. Totalizamos quatro junções, 

conforme a disposição apresentada à esquerda da FIG. 12. Os alunos 

foram assim reagrupados e desafiados a descobrir a causa das 

diferenças e / ou semelhanças em suas junções. 

FIGURA 12- Tabela de critérios e classificação toda preenchida. 

Fonte: Autora 

As causas das 
classificações 
diferentes para 

um mesmo 
critério foram: 

falta de atenção, 
a não 

transformação 
das unidades de 
medidas e falta 
de familiaridade 
com ordenação 

de decimais. 

Junções por critérios da 
professora: 

1- Os grupos 2, 7 e 10 
tinham a mesma 

classificação e critérios 
“diferentes”.  

2- Os grupos 3, 5 , 6 e 9 
tinham o mesmo critério 

(tempo dividido pela 
distância) e classificações 

diferentes.  
3- Os grupos 4 e 8 tinham 
critérios não repetidos na 
turma (subtração e uma 
expressão matemática). 

4- Os grupos 1 e 11 tinham 
critérios inversos (tempo 
dividido pela distância e 
distância dividida pelo 

tempo) e classificações 
parecidas. 
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Aula Vinte e dois- Se necessário for, fazer adequações nos critérios elaborados, 

realizar nova socialização. 

 

 

IV) As corridas e uma avaliação delas 

 

 

Aula Vinte e três- Sugerir que os alunos pensem em uma forma de fazerem a 

corrida. Nas rampas da escola, não caberiam todos os 

carrinhos ao mesmo tempo. Elas comportavam, no máximo, 

três carrinhos. Em uma corrida, é interessante classificar do 

primeiro ao último carrinho. Solicitar aos grupos registros de 

suas ideias. 

 

 

 

 

 

 

Esse desafio foi resolvido com a estratégia de questionamentos que 

levaram os alunos a refletirem sobre as observações e os resultados 

de seus critérios. Foi necessário estabelecer comparação entre o 

carrinho mais eficiente de acordo com suas observações e o 1º 

colocado na ordem de seus critérios e também a comparação entre o 

menos eficiente de acordo com suas observações e o último colocado 

na ordem de seus critérios. Apenas a junção 1 criou classificação 

diferente das apresentadas por ter associado suas observações a 

ideias de aceleração e queda livre. Porém seu novo critério baseou-se 

na intuição, porque os alunos não chegaram ao domínio desses 

conceitos. Esse critério não diferiu dos outros em termos de 

assertividade. 

As junções 
abriram 

oportunidades 
para os grupos 
modificarem os 
pontos em que 

cometeram 
equívocos. As 

novas 
classificações 
puderam ser 

socializadas de 
acordo com o 

esperado, todos 
os grupos 

chegaram à 
mesma 

classificação. 

Caberiam até 6 carrinhos no madeirite. Mas 
os carrinhos estavam fazendo curva ao 
descer, por esse motivo eram colocados 

próximos uns aos outros e no centro superior 
da pista para iniciar a corrida. Apesar disso, 

ao atingirem a reta final estavam sempre 
chegando também às laterais direita e 
esquerda. Ver FIG. 13. Repetimos as 

corridas em que os carrinhos se encostavam 
na descida ou quando saiam do madeirite. 
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IV a) Como executar uma corrida de 11 carrinhos em uma 

pista onde cabem no máximo três? 

 

 

 

 

 

Aula Vinte e quatro- Socializar a forma de realizar a corrida pensada por cada 

grupo. Questionar no caso de haver empate. Definir o formato 

das corridas e registrá-las para fazerem a classificação dos 

carrinhos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 


 “Melhor de 3” foi entendido, pela professora, que seria fazer três corridas com os carrinhos 

empatados, vencendo o carrinho que ganhar mais corridas nas 3 descidas. 

Os alunos 
tiveram a ideia 
de realizar a 

corrida de 3 em 
3 carrinhos e de 
2 em 2. Devido 

ao fato de serem 
11 os carrinhos, 
foi descartada a 
ideia de 3 em 3 
por constatarem 

que haveria 
carrinhos com 
mais corridas 
que os outros. 

A quantidade de 
carrinhos por 
descida na 

corrida deve 
depender do 

número total de 
carrinhos. 

Como as corridas foram realizadas de dois a dois carrinhos e de todos 

contra todos, tivemos 55 corridas mais os casos de empate resolvidos 

com o “melhor de 3” *. Esse volume de informações com pontuações 

foi anotado em uma tabela, por sugestão estratégica de um aluno. 

Da relação imediata que os alunos fizeram entre o tamanho da pista 

escolhida e o número de carrinhos da turma apareceu um desafio que 

foi resolvido com a estratégia de devolver o problema a eles.  

Foi pedido a eles 
que pensassem 
nesse problema 
e o resolvessem 

adaptando a 
corrida à pista 

escolhida. 

FIGURA 13- Corrida entre três carrinhos. 

Fonte: Autora 
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Aula Vinte e cinco-  Realizar a corrida seguindo o critério escolhido pelos alunos, 

incluindo que, no empate, deve-se fazer o “melhor de 3” *. 

 

 

 

 

 

Aula Vinte e seis- Classificar e socializar a classificação dos carrinhos na corrida. 

Comparar as previsões feitas para a tal classificação e a 

classificação final da corrida.  

 

Aula Vinte e sete- Discutir as diferenças encontradas. 

 

IV b) Por que a classificação na corrida foi diferente 

daquela das previsões matemáticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Vinte e oito- Demonstrar a relação de semelhança entre as opções de 

critérios que surgirem, como por exemplo: o algoritmo de regra 

de três, o conceito de velocidade média e seu inverso.  

 

Aula Vinte e nove- Fazer corrida dos três melhores de cada sala, se for o caso de 

a atividade ser realizada em mais turmas. A FIG. 14 se refere 

aos carrinhos da corrida dos três melhores de cada sala. 

O desafio – surgido em consequência de observarem as diferenças 

entre as classificações esperadas por eles e as que realmente 

aconteceram na corrida – foi resolvido com a estratégia de pedir aos 

alunos que levantassem hipóteses para essas diferenças.  

Além do “melhor de 3” *, ficou combinado de os 

carrinhos correram de 2 em 2 e, em caso, de empate 
os alunos também incluíram verificar as filmagens e 
pontuar cada corrida como se fosse o Campeonato 

Brasileiro de Futebol: 3 pontos para o ganhador, 1 para 
cada em caso de empate e zero para o perdedor. 

 

Eles entenderam 
que as influências 
se originaram da 
medida de tempo 

médio, que pode ter 
ficado imprecisa, e 
dos carrinhos que 

passaram por 
muitos ajustes em 

relação ao atrito até 
a hora da corrida. A 
junção 1 (grupos 2, 
7 e 10) se lembrou 
de ter previsto que 
as classificações 

não seriam 
coincidentes por 

causa da influência 
de conhecimentos 

que eles 
mobilizaram sobre 

aceleração e queda 
livre. 
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Aula Trinta- Fazer auto avaliação discutindo pontos positivos e negativos no 

desenvolver da atividade.  

 

 

 O QUADRO 2, a seguir, relaciona os 15 desafios vistos 

nesta opção que oferecemos de planejamento (os destaques 

em cinza) com as estratégias que foram usadas para o 

reconhecimento da proposta como desafio pelos alunos e as 

estratégias usadas para o enfrentamento desses desafios. 

Relacionamos, também, os conhecimentos e habilidades 

mobilizados pelos alunos em cada desafio. Em seguida, 

faremos comentários em relação a alguns elementos desse 

quadro. 

 

FIGURA 14- Vencedores entre salas. 

Fonte: Autora 

Os pontos 
positivos 

vinculavam-se à 
aprendizagem 
em relação ao 
manuseio de 
materiais, em 

relação a 
trabalhar em 

grupo “de 
verdade” e em 

relação à 
possibilidade de 

viverem uma 
situação similar 
a uma corrida 

“de verdade”. E, 
como ponto, 
negativo foi 

assinalado o fato 
de perderem 

muitas aulas de 
Matemática. 
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Desafios 
Estratégias da proposta 

sendo reconhecida como 
desafio 

Estratégias do desafio sendo 
enfrentado 

Conhecimentos e 
habilidades mobilizados 

I a) O que seria comprimento, 
largura e altura no bloco de 
madeira? 

Preenchimento da tabela de 
comprimento, largura e altura. 

Pesquisa feita na internet por 
alguns alunos e pela professora e 
a socialização com a turma. 

Ideia de conceito 
convencionado de 
comprimento, largura e altura. 

I b) Por que foram encontradas 
duas medidas diferentes para a 
mesma base? 

Troca aleatória de bases entre os 
grupos. 

Comparação de medidas 
mostrando ao colega a sua forma 
de medir. 

Medida de comprimento. 

I c) Por que os alunos não 
conseguiam encaixar as partes que 
tinham selecionado para montar os 
carrinhos? 

A montagem dos carrinhos. Questões da professora para os 
alunos e o projeto do desenho. 

Encaixe de várias formas 
geométricas. 

I d) Como manusear os materiais 
usados na montagem dos 
carrinhos? 

A montagem dos carrinhos e a 
presença do atrito. 

Demonstrações do professor de 
Educação Física. 

Alavanca, atrito, encaixe de 
várias formas geométricas, 
segurança e precisão no 
manuseio de materiais. 

I e) Por que, no teste da rampa, o 
carrinho descia em curva e / ou 
devagar? 

Teste de descida das rampas. Uso de esquadro e régua. Paralelismo, equidistância e 
ponto médio. 

II a)  Será que acertamos a medida 
do tamanho das nossas pistas? 

____________________ Uso de conhecimentos 
mobilizados no desafio I b. 

Medida de comprimento. 

II b) Como medir o tempo de 
descida com mais precisão? 

Medição livre do tempo de 
descida. 

Dinâmica de Tempo de Reação e 
dispositivo criado por alunos de 
outra turma. 

Média aritmética descartando 
valores discrepantes, 
arredondamento. 

III a) Por que ter pistas de 
tamanhos diferentes? 

Existência de pistas de tamanhos 
diferentes. 

Comparação da atividade como 
uma “corrida de verdade”. 

Exterior ao ambiente escolar: 
corrida “de verdade”. 

III b) Que critério relacionaria 
distância, tempo, Matemática e 
carrinho descendo? 

A proposta de criar um critério. Questionamentos da professora e 
os pré-requisitos dos alunos. 

Proporção, regra de três, 
velocidade média, notação 
científica. 

Quadro 2- Desafios, estratégias e conhecimentos e habilidades mobilizados. 
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III c) Por que, nos resultados dos 
critérios, vários grupos 
encontraram, para alguns 
carrinhos, mais de 100 vezes o 
valor dos outros carrinhos? 

Pistas maiores e menores que 
um metro. 

Observação da tabela com as 
medidas de tempo dos carrinhos 
em suas pista e comparação dos 
carrinhos observados com os 
valores encontrados.  

Transformação de unidade de 
medida, proporção, tratamento 
de informação. 

III d)  Como comparar os 11 
critérios e as 11 classificações 
diferentes? 

Volume grande de dados a 
observar. 

Tabela em papel manilha para 
comparar os dados. 

Tratamento de informação. 

III e) Por que tivemos classificações 
diferentes para o mesmo critério? 

Comparação entre o que os 
alunos esperavam para as 
classificações e o que 
encontraram.  

Junção de grupos. Ordenação, transformação de 
unidades de medidas, 
verificação de equívocos por 
falta de atenção. 

III f) Teria um critério, utilizando a 
matemática, gerado uma 
classificação coerente com as 
observações feitas sobre os 
carrinhos nos testes de descida e 
na coleta de seus dados? 

Comparação entre a observação 
dos carrinhos e a classificação 
encontrada. 

Criação de novo critério. Aceleração, movimento 
retilíneo uniformemente 
variado, queda livre, momento 
de inércia, porcentagem e 
proporção. 

IV a) Como executar uma corrida 
de 11 carrinhos em uma pista onde 
cabem no máximo três? 

Devolução aos alunos do 
problema. 

Verificação das hipóteses e 
estimulo que os alunos pensem no 
caso de empate. 

Possibilidades, tratamento de 
informação.  
Exterior ao ambiente escolar: 
“Campeonato Brasileiro de 
Futebol”. 

IV b) Por que a classificação na 
corrida foi diferente daquela das 
previsões matemáticas? 

Comparação entre a corrida com 
sua previsão. 

Conversa sobre hipóteses da 
diferença entre classificação final 
dos carrinhos e previsão dessas 
classificações. 

Coleta de tempo, ajuste, 
aceleração, queda livre. 

Fonte: Autora 
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 De acordo com o planejamento e com os acontecimentos da atividade, 

concluímos que as estratégias usadas na maior parte da proposta sendo 

reconhecida como desafio foram causadas tendo em vista a execução da 

atividade. Os outros desafios submeteram-se a estratégias pensadas durante a 

execução da atividade: 

 II b) Como medir o tempo de descida com mais precisão?  esse 

desafio se refere à estratégia de deixar os alunos usarem o senso 

comum. 

 IV a) Como executar uma corrida de 11 carrinhos em uma pista 

onde cabem no máximo três?  esse desafio se refere à devolução 

do problema para o aluno. 

 

 No que se refere aos desafios sendo enfrentados, conseguimos também 

prever vários deles e estudar a pelo menos uma opção do planejamento. Mas, em 

aproximadamente metade desses desafios, ocorreram articulações por parte da 

professora no decorrer da atividade. São eles: 

 

 I a) O que seria comprimento, largura e altura no bloco de madeira? 

 desafio-surpresa em consequência de uma tabela não pedida 

nas realizações da atividade em períodos anteriores à pesquisa de 

campo. A estratégia de solicitar a apenas alguns alunos que façam 

a pesquisa já é uma prática adotada pela professora há alguns 

anos. 

 I d) Como manusear os materiais usados na montagem dos 

carrinhos?  estratégia, usada em consequência da participação 

voluntária do professor de Educação Física, foi uma articulação da 

professora convidá-lo para fazer demonstrações, após analisar a 

situação da participação desse professor. 

 II a) Será que acertamos a medida do tamanho das nossas pistas? 

 surpresa agradável, pois esperávamos que os alunos ainda 

tivessem dificuldades em medir o comprimento da pista, conforme 

aplicações anteriores da atividade. Acreditamos que essa “falta” de 

dificuldades pode ter sido decorrente do acréscimo da tabela de 
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dados comparativos com a medição da base e pode ter agilizado a 

habilidade dos alunos em tirar medidas. 

  II b)  Como medir o tempo de descida com mais precisão?  

contribuição interessante de outra turma, em que aplicávamos a 

atividade. Ela sugeriu a criação de dois dispositivos com pedaços 

de madeirite usados para ajudar na marcação do tempo de descida 

dos carrinhos. 

 III a) Por que ter pistas de tamanhos diferentes?  desafio que 

surgiu nas outras atividades aplicadas anteriormente à pesquisa de 

campo, mas, dessa vez, houve uma articulação diferente na 

resposta da professora, ao comparar aquela corrida com uma 

corrida “de verdade”. 

 III d) Como comparar os 11 critérios e as 11 classificações 

diferentes?  desafio previsto, que a professora não tratou como 

desafio, ou seja, ela não articulou perguntas relacionadas a uma 

forma possível de organizar os dados de critérios e classificações e 

foi logo inserindo uma tabela para ocorrerem as socializações. 

 III e) Por que tivemos classificações diferentes para o mesmo 

critério?  desafio previsto, mas que não seria resolvido com as 

junções de grupos por critérios da professora. Essa foi uma 

estratégia que ela avaliou, no momento, como mais proveitosa no 

que se referia às interações entre os alunos. 

 III f) Teria um critério, utilizando a matemática, gerado uma 

classificação coerente com as observações feitas sobre os 

carrinhos nos testes de descida e na coleta de seus dados?  

desafio desenvolvido com as ideias de aceleração e queda livre, 

apenas na junção dos grupos 2, 7 e 10. A articulação de sugerir a 

criação de um critério intuitivo foi a saída que a professora 

encontrou no momento das explorações conceituais do grupo que 

enfrentava esse desafio. Mas, em reflexão posterior, acreditou-se 

que poderia ter explorado mais as ideias dessa junção de forma a 

encaminhar as interações entre os alunos para a melhor 

compreensão dos conceitos de aceleração e queda livre. 
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Nota-se que a professora teve várias atitudes que enriqueceram a 

atividade no sentido de seu estreitamento com a experiência deweyana, mas 

essas atitudes não foram automáticas. Ela passou por duas outras 

realizações dessa atividade para melhorar seu papel como condutora de uma 

experiência deweyana. Principalmente em dois aspectos: deixar o aluno falar 

e ouvir o aluno. O planejamento, as conversas que a professora teve com 

esses alunos e as estratégias aqui apresentadas tiveram a intenção de 

provocar neles as interações, ou trocas de ideias necessárias para que eles 

mobilizassem conceitos a serem aplicados durante a atividade. Três 

exemplos: 

 

1º)  Pelo planejamento, a montagem dos carrinhos guiou os alunos a 

aplicarem várias ideias referentes à geometria como: ponto médio, 

paralelismo, equidistância. 

2º)  Nas conversas da professora com a turma, ocorreu  a possibilidade 

de devolver o problema aos alunos e questionar o caso de empate nas 

corridas. Isso fez com que eles mobilizassem seus conhecimentos e, 

consequentemente, surgiu a corrida de dois a dois carrinhos e a 

pontuação correspondente ao Campeonato Brasileiro de Futebol. 

3º) A junção de grupos foi uma estratégia que possibilitou maior 

interação entre os alunos e desencadeou a mobilização de 

conhecimentos sobre ordenação de decimais, transformação de 

unidades de medidas, aceleração, e queda livre. 

 

 

 A mobilização de conhecimentos de fora da escola e de conceitos escolares 

foi importantes para fazer fluir os desafios na experiência. Percebemos que o 

planejamento, as conversas e as estratégias articuladas possibilitaram às interações 

gerarem mobilizações de conhecimentos. No entanto, não foi fácil decidir como 

desencadear a conversa com os alunos no sentido de desenvolver uma 

compreensão sobre o que gera as sucessões das suas ações com mobilização de 

conhecimentos na aplicação de conceitos matemáticos e físicos em uma atividade 

de construção e corrida de carrinhos, que foi planejada e conduzida com um olhar 
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de aprendizagem fundamentada em experiência deweyana. A professora procurou, 

ao máximo, se colocar no lugar deles para tentar entender os seus desafios, o que é 

de extrema subjetividade. Subjetivas também foram as articulações que ela 

promoveu em várias estratégias aqui apresentadas. Parte dessa subjetividade tem 

envolvimento com os estudos que feitos sobre a experiência deweyana e com as 

atividades realizadas com antecedência à pesquisa de campo. Por causa dessas 

subjetividades, é que optamos por construir esse volume voltado para estratégias 

em relação a desafios. A intenção é que se tenha o maior conhecimento prático 

possível para que a execução de uma experiência deweyana provoque a 

mobilização de conteúdos que possam ser novamente mobilizados em experiências 

posteriores, dando, assim, a ideia de um continuum do aprender deweyano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposta de criar um carrinho eficiente para uma corrida, em que se deveria 

fazer uma previsão matemática de sua classificação final, transformou-se em vários 

desafios para os alunos. Essa transformação ocorreu através da mobilização e 

aplicação de conhecimentos provenientes de interações. Estas interações foram 

variadas: do aluno com ele mesmo (seus conhecimentos prévios, pensamentos e 

reflexões); do aluno com objetos (materiais manuseados); do aluno com outras 

pessoas (colega, junção de grupos, professora, professor de Educação Física). Ao 

notar a proposta como desafio, ele passa a enfrentar esse desafio. Esse 

enfrentamento também ocorre através da mobilização e aplicação de conhecimentos 

provenientes de interações. As mesmas interações já citadas: com ele mesmo, com 

objetos e com o outro. O planejamento, as conversas dos alunos com eles mesmos 

ou com outros e as estratégias usadas na pesquisa foram os desencadeadores das 

interações que mobilizaram conhecimentos dos alunos pesquisados. O processo 

iniciou com a proposta e chegou até a mobilização de conhecimentos, possibilitando 

ao aluno resolver o problema do desafio e / ou mobilizar esses conhecimentos em 

outras experiências futuras, sendo, assim, preparado para o futuro.  

 Dessa forma, entendemos que o processo foi marcado por duas 

características: desafio, pois é através dele que os alunos se interessam pela / e 

participam da atividade com mais qualidade e envolvimento; estratégia que privilegie 

a interação, pois é a interação que possibilita aos alunos mobilizarem e aplicarem 

seus conhecimentos já vistos em experiências anteriores e, desse modo, novamente 

mobilizarem seus conhecimentos e usarem em continuidade de experiências futuras.  

É possível perceber nesse processo, por meio da ocorrência da sucessão das 

ações dos alunos, quando estão aplicando seus conhecimentos, que o professor 

tem dois pontos de entrada importantes: primeiramente, com a escolha da proposta 

e isso se originou do planejamento. E, em seguida, com o encaminhamento das 

interações para que elas resultem em mobilização e aplicação de conhecimentos. E 

isso veio de origens diferentes: do próprio planejamento, das conversas e das 

estratégias planejadas ou articuladas na execução da atividade.  
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A natureza da atividade possibilitou a mobilização de conhecimentos dos 

alunos acerca de conceitos de Matemática – como medir comprimento, velocidade, 

ponto médio, ordenar números decimais – e de Física – como velocidade, 

aceleração, atrito, queda livre. 

Além da dinâmica na sucessão das ações dos alunos, a professora também 

apresentou, na sucessão de suas ações, estar adaptando-se à educação deweyana. 

Esse processo da professora teve início antes da pesquisa de campo e deve sofrer 

transformações ao longo de sua caminhada. Talvez tenham faltado interações mais 

adequadas, ou estratégias que as adequassem melhor. Ela vem mobilizando seus 

conhecimentos prévios em continuidade de experiências deweyanas. 

Os ensaios que fizemos das ideias deweyanas resultaram em uma avaliação 

de pontos positivos e negativos socializados pelos alunos. Os positivos foram 

relativos a convivência e aprendizagens. O incômodo dos alunos, em ter perdido 

muitas aulas de Matemática, é uma questão que se pode perceber com o senso 

comum de que uma aula tem que ser de perfil tradicional. E se formos verificar a 

quantidade de conteúdos mobilizados pelos alunos, talvez no mesmo período de 

aulas tradicionais não fosse suficiente para trabalhá-los. Procuramos, apesar disso, 

sempre usar de estratégias que permitissem agilizar o tempo de aplicação da 

atividade. 

 Aos interessados, a dissertação na qual esse volume foi fundamentado é: 

“Construção e corrida de carrinhos na aula de Matemática do 9º ano: uma atividade 

educacional fundamentada na concepção deweyana de experiência” (SANTOS, 

2015). Eles estão disponíveis na página do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Matemática (www.ppgedmat.ufop.br). Temos na dissertação, mais 

detalhes sobre a execução da atividade, sobre uma síntese do que entendemos do 

processo da experiência deweyana em forma de diagrama e outros tópicos 

importantes para a pesquisa. Esperamos ter contribuído, de alguma forma, para sua 

prática pedagógica. 
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