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RESUMO 

 

Coerente ao cenário brasileiro, a escola, em que a professora responsável pela pesquisa 

apresentada nesta dissertação leciona a aprendizagem da Matemática, estava aquém do 

desejável. Com a intenção de melhorar a aprendizagem dessa disciplina, essa mesma escola 

tinha em sua proposta pedagógica a utilização de aulas de intervenção de Matemática que não 

traziam mudanças relevantes ao cenário existente. Em vista disso, a professora responsável 

por esse trabalho propôs uma reorganização dessas aulas por meio de um laboratório de 

ensino de Matemática, que neste trabalho foi ressignificado como uma sala de Matemática 

que seguiu as concepções educacionais de Dewey no que se refere a um ensino concebido por 

meio das experiências dos estudantes. A pesquisa de cunho qualitativo foi realizada com o 

objetivo de compreender como os estudantes atribuem significados para conceitos 

matemáticos quando estão em uma sala de Matemática concebida com uma educação 

Matemática fundamentada em experiência. As atividades realizadas tiveram como fio 

condutor um assunto presente na escola e de interesse às participantes da pesquisa; a má 

condição do campão de terra batida da escola. Essa problemática e o objetivo de colocar 

grama no campão possibilitaram o desenvolvimento de várias atividades que foram 

planejadas de acordo com as experiências e as necessidades que as alunas apresentavam no 

momento.  As atividades seguiram os dois princípios de experiência, a interação e a 

continuidade (DEWEY, 2010). A pesquisa de campo foi desenvolvida durante as aulas de 

intervenção de Matemática no período contraturno, uma vez por semana, e se estendeu por 17 

semanas com um grupo de 7 alunas do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública 

do município de Contagem  MG. Neste trabalho apresentamos uma narrativa à luz da análise 

da pesquisa de campo que teve como pano de fundo três conteúdos entretecidos: medida, 

triângulo retângulo e área. Os dados coletados (por meio de gravações em áudio e vídeo, 

fotografias, diário de campo da professora, trabalhos das alunas e entrevista semiestruturada) 

e analisados pelo método de análise de conteúdo apontaram que, em virtude de as atividades 

terem sido planejadas e realizadas em uma maneira interconectada, favoreceu que as 

estudantes utilizassem as experiências prévias em novas situações. Também permitiram 

inferir que as significações que as alunas atribuíram para os conceitos matemáticos  

medida, triângulo retângulo e área  se deram em conformidade com o contexto dos seus 

“usos”. Dessa forma as compreensões foram se desenvolvendo à medida que as estudantes se 

envolviam em atividades práticas. 



Palavras-chave: Sala de Matemática. Significação. Compreensão. Conceitos matemáticos. 

Experiência. Dewey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Coherent with the Brazilian scenario, at the school where the teacher responsible for the 

research presented in this thesis teaches, the learning of mathematics was much to be desired. 

In order to improve the learning of this subject matter, this same school included mathematics 

intervention classes in its pedagogical proposal, but these classes did not significantly change 

the existing scenario. In view of this, the teacher responsible for this thesis proposed a 

reorganization of these classes through the use of a mathematics laboratory, that in this 

research was resignified as a mathematics room based on educational ideas of Dewey that 

refer to an education based on the experiences of the students. The research, qualitative in 

nature, was conducted in order to comprehend how students attribute meaning to 

mathematical concepts when they are in a mathematics room where mathematics education is 

based on experience. The activities carried out had as a theme a problem present in the school 

and of interest to the participants of this study; the poor condition of the school‟s dirt soccer 

field. The goal of putting grass on the field enabled the development of various activities that 

were planned according to the experiences and needs of the students. The activities were 

developed based on the two underlying principles of experience: interaction and continuity 

(DEWEY, 2010). The field research was developed during mathematics intervention classes 

outside of school hours once a week for 17 weeks with a group of seven ninth grade students 

at a public school in the city of Contagem – Minas Gerais. This thesis presents a narrative 

based on the analysis of data from the field research that emphasizes three interwoven 

concepts: measure, right triangle and area. The data collected (through audio and video 

recordings, photographs, the teacher‟s field notes, student‟s written assignments and semi-

structured interviews) and analyzed using content analysis showed that activities planned and 

carried out in an interconnected fashion favored student use of previous experiences in new 

situations. The analysis also showed that the meanings that the students attributed to the 

mathematical concepts – measure, right triangle and area – were done so in accordance with 

the context of their "uses". Thus, a comprehension was developed in correspondence with 

student involvement in practical activities. 

Keywords: Mathematics Room. Meaning. Comprehension. Mathematical concepts. 

Experience. Dewey. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Introdução desta dissertação será escrita na primeira pessoa do singular por se tratar 

de considerações da professora-pesquisadora em sua trajetória de chegar ao objetivo da 

pesquisa. 

 Inicialmente, faço um breve relato sobre minha trajetória estudantil e profissional. Em 

seguida descrevo o modelo tradicional de ensino de Matemática que tem predominado no 

campo educacional, faço uma descrição das aulas de intervenção de Matemática e do 

surgimento de uma ideia para implementação de um Laboratório de Ensino de Matemática em 

uma escola do município de ContagemMG que, neste trabalho, foi ressignificado como uma 

sala de Matemática, ressignificação que será abordada mais adiante. Por fim, apresento o 

objetivo, questão de pesquisa e a estrutura na qual a redação desse trabalho foi elaborada. 

 

Minhas experiências 

 

Fiz o Ensino Médio em um dos colégios mais tradicionais de Belo Horizonte, o 

Colégio Imaco. Formei-me no Curso Técnico em Contabilidade em 1990 e, no ano seguinte, 

comecei a trabalhar em um escritório de contabilidade. 

Durante oito anos, tive a oportunidade de colocar em prática o que estudei no colégio e 

percebi que a profissão exercida por mim naquele escritório era fundamentada em situações 

do dia a dia das pessoas: impostos, rescisões contratuais, lucro, prejuízo, preço de custo, preço 

de venda etc. Essas situações exigiam de mim, o tempo todo, algum tipo de raciocínio 

matemático. Assim, enxergava o que eu fazia como um ramo da Matemática aplicada em 

busca de um aperfeiçoamento profissional e até mesmo de uma nova profissão.  Decidi, em 

1994, prestar os vestibulares para o curso de Ciências Contábeis na Faculdade Newton de 

Paiva e para o curso de Matemática na FAFI/BH, (atual UNI/BH), tendo sido aprovada nesse 

último. Em primeiro momento, tive dúvidas se era esse curso o que eu realmente queria, mas, 

após algumas reflexões, concluí que a minha aptidão e o meu bom desempenho enquanto 

Técnica em Contabilidade eram consequências da afinidade que tinha com a Matemática 

envolvida na minha prática. 

Sendo assim, matriculei-me no curso de Licenciatura Plena em Matemática com 

duração de três anos (1995 a 1997). Em março de 1998, comecei o curso de pós-graduação 

(Latu sensu) em Educação Matemática do Centro Universitário UNI/BH.  Nesse curso havia 

uma disciplina na qual se estudava sobre a utilização de materiais didáticos manipuláveis no 
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ensino da Matemática, metodologia que me despertava grande interesse. Concomitante ao 

curso de pós-graduação comecei a atuar como professora de uma escola estadual em Belo 

Horizonte, lecionando no Projeto Acertando o Passo. Esse projeto era voltado aos alunos de 

6º ao 9º ano (na época 5ª a 8ª série) que estivessem com os seus estudos em “atraso”.  

O livro adotado no Projeto Acertando o Passo me causava desconforto, pois era um 

livro que, de maneira geral, trazia exercícios com as seguintes propostas: “calcule”, “resolva”, 

“encontre o valor de x”. Era difícil encontrar uma atividade que exigisse um pouco mais de 

reflexão e análise dos alunos sobre o processo de resolução. Consequentemente, ao seguir o 

livro, os alunos continuavam apáticos e desinteressados, pois não compreendiam a 

Matemática em sua perspectiva aplicada ao cotidiano e sim como uma disciplina 

descontextualizada da realidade, uma disciplina em que se aprende a fazer “contas” e mais 

“contas”. 

Com o objetivo de mudar esse cenário, além do livro didático, também passei a 

planejar minhas aulas levando em consideração situações-problema, leituras e interpretações 

de trechos de livros paradidáticos. Isso não significava que os alunos não faziam cálculos. Ao 

contrário, faziam sim, mas estes eram, em sua grande maioria, contextualizados. Por exemplo, 

trabalhei com o ensino dos números inteiros por meio de textos que relatavam a história do 

surgimento desses números e, naqueles momentos, os alunos percebiam a necessidade dos 

inteiros no dia a dia das civilizações antigas e, também, seu uso na vida de cada um deles. 

Levava para a sala de aula, ou até mesmo pedia aos alunos que trouxessem extratos bancários 

e balanços patrimoniais de empresas, publicados em jornais. Com esses recursos 

trabalhávamos as quatro operações básicas e aplicações dos números inteiros e decimais.  

Com base no que estudei no curso de pós-graduação, tinha, também, como 

metodologia de ensino a utilização de materiais didáticos manipuláveis, como jogos 

matemáticos, tangram, Torre de Hanói, sólidos geométricos construídos com varetas, entre 

outros. Esses recursos auxiliavam na compreensão e, muitas vezes, intermediaram o ensino e 

aprendizagem de uma maneira em que os alunos desenvolveram entendimentos a respeito de 

definições, teoremas e outros conteúdos matemáticos. Os alunos se sentiam entusiasmados e 

motivados, pois as “descobertas” que realizavam com a manipulação dos materiais didáticos 

lhes proporcionavam o reconhecimento de suas próprias competências, melhorando a sua 

autoimagem. Além disso, começaram a sentir que a Matemática não era um bicho de sete 

cabeças e sim um campo do saber em que eles podiam transitar. Essas constatações fizeram 

com que eu passasse a acreditar muito no potencial dos materiais didáticos manipuláveis no 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 
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Desde 1998, dezoito anos já se passaram. Durante esse tempo, atuei e continuo 

atuando como professora da rede pública e da rede particular no ensino básico e, também, no 

ensino superior. Infelizmente, ainda percebo que, embora, ultimamente, o discurso dos 

professores, dos livros e programas tenha passado por modificações, a forma como a 

Matemática é apresentada nas escolas continua reforçando uma concepção de conhecimento 

estático, pronto, árido, o que torna a Matemática uma ciência fechada em si mesma. Portanto, 

vejo a necessidade de repensar o que é ensino de Matemática, sob pena de não conseguir 

conferir sentido a este.   

 

O ensino tradicional da Matemática 

  

O ensino de Matemática, em geral, tem se caracterizado por ter o professor como a 

pessoa central da sala de aula. O professor, geralmente, apresenta o conteúdo, partindo de 

definições e exemplos. Segue com a aplicação de exercícios de fixação imaginando que o 

aluno aprendeu pela reprodução. Essas aulas são trilhadas por caminhos previsíveis, sem 

muita consideração a respeito dos estudantes se envolvendo no pensar matemático.  

O ensino da Matemática, pautado nas concepções descritas, é conhecido como ensino 

tradicional, o que, para Skovsmose (2000), é um modelo de ensino que está inserido dentro do 

paradigma do exercício, cujas aulas têm como padrão a realização de exercícios e o livro 

didático é o carro-chefe na sua condução. 

De acordo com Dewey (1967), em um ensino tradicionalista, utilizam-se os mesmos 

métodos de ensino usados para adultos com aqueles que ainda são jovens, sem levar em 

consideração a experiência que estes possuem. 

O esquema tradicional é em sua essência, uma imposição de cima para baixo 

e de fora para dentro. Impõem padrões, matérias de estudos e métodos 

desenvolvidos para adultos sobre aqueles que ainda caminham lentamente 

para a maturidade. A distância entre o que é imposto e os que sofrem tal 

imposição é tão grande que as matérias de estudo, os métodos de 

aprendizagem e o comportamento esperado são incoerentes com a 

capacidade correspondente à idade do jovem aluno (DEWEY, 1967, p. 21). 

O distanciamento entre a maturidade do professor e a experiência e capacidade dos 

jovens alunos é tão grande que acaba impendido que os estudantes tenham uma participação 

mais ativa no desenvolvimento do que está sendo ensinado. Dessa forma, aprender nada mais 

é que apropriar dos conhecimentos que os professores transmitem ou memorizar os conteúdos 

que se encontram nos livros (DEWEY, 2010). 
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Na visão tradicional de ensino, os conteúdos a serem estudados já estão predefinidos, a 

sua organização também, o que se deve estudar mensalmente, anualmente já está estipulado. 

Ao aluno basta seguir o ritmo preestabelecido; se ele não consegue aprender os conteúdos que 

são ensinados, ele é o responsável. Não se questiona se o insucesso de sua aprendizagem pode 

ter sido porque as metodologias de ensino não foram adequadas (DEWEY, 2010). 

Nesse modelo de ensino, os conteúdos são vistos como um conjunto de informações 

que devem ser transmitidas. Os livros, especialmente os livros didáticos, são os representantes 

principais do conhecimento e da sabedoria do passado, os professores são os meios pelos 

quais o conhecimento é transmitido aos alunos, portanto aprender significa adquirir o 

conhecimento representado nos livros e de posse nas gerações anteriores. Isto é, o que é 

ensinado é considerado como estático e atemporal. 

Essa prática não tem apresentado muita eficácia em promover um aprendizado que 

apoia futuros aprendizados. Ao contrário, 

o ensino da Matemática deste modo privilegia a memorização, o que a 

tornará incompreensível e sem interesse para muitos. Os seus conteúdos 

serão rapidamente esquecidos após cada teste de avaliação, após o final do 

ano letivo. Assim, continuaremos a alimentar a ideia já formada pelos alunos 

de que a Matemática é muito difícil e não serve para nada. Ou melhor, que 

serve para lhes dificultar a vida! (GONÇALVES; SILVA, 2008, p.6). 

Embora a Matemática seja vista como uma disciplina difícil, as práticas pedagógicas 

adotadas por grande parte dos professores não têm colaborado para torná-la mais acessível, 

mais compreendida pelos alunos. Sendo assim, é necessário que os professores busquem 

estratégias e metodologias de ensino que possibilitem aos alunos serem mais ativos e que se 

tornem coautores de sua aprendizagem, observando, refletindo e tirando conclusões para que 

o conhecimento matemático seja construído. Caso contrário, a Matemática continuará sendo a 

disciplina a que os alunos têm mais aversão, consequentemente sua aprendizagem sempre 

estará aquém do desejável. A sua aprendizagem não será capaz de fazer com que os alunos 

tenham um conhecimento matemático que os levem a possuir competências e habilidades que 

lhes permitam interpretar e se posicionar de forma crítica e reflexiva diante do mundo que os 

cercam.        

 

As aulas de intervenção e o surgimento da ideia do Laboratório de Ensino de 

Matemática 

 

A escola do município de Contagem-MG, em que sou professora, com o objetivo de 

melhorar a aprendizagem em Matemática e em Língua Portuguesa de seus alunos, utiliza-se 
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de aulas de intervenção dessas disciplinas. A organização dessas aulas se dá da seguinte 

forma: os professores dessas disciplinas fazem uma lista dos alunos que têm apresentado 

dificuldades na aprendizagem dos conteúdos. Mediante a listagem, professores que se 

propuseram a trabalhar com as aulas de intervenção ministram aulas para pequenos grupos, 

cada grupo tem aproximadamente 10 alunos.  Em se tratando das aulas de Matemática, estas 

têm se caracterizado como aulas de reforço, que na maioria das vezes, são pautadas na 

resolução de exercícios, o que não tem contribuído, efetivamente, para a aprendizagem da 

Matemática. Não estou defendendo a ideia de que os exercícios sejam abolidos e sim 

propondo uma reflexão: não adianta colocarmos os alunos em grupos menores com mais 

atenção individual por parte do professor e acreditar que essa atitude, apenas, será suficiente 

para melhorar a aprendizagem dos conteúdos matemáticos. É importante criarmos ambientes 

de aprendizagem em que os alunos vejam a Matemática como uma disciplina que tem 

conexão com acontecimentos do dia a dia, pois o ensino da Matemática conectado com 

situações relacionadas com suas experiências contextualiza os conhecimentos e permite que 

os alunos percebam a utilidade e aplicabilidade destes. Assim, além de entenderem que o 

conhecimento matemático não está dissociado do cotidiano, os alunos têm a oportunidade de 

ver a Matemática como um instrumento que pode auxiliar na interpretação de fenômenos da 

realidade que os cercam.    

As aulas de intervenção reduziam o conhecimento matemático a técnicas de resolução 

de “continhas”. Sendo assim pensava sobre a necessidade de repensar sobre ensino e sobre a 

aprendizagem de Matemática da escola como um todo, até porque a existência dessas aulas de 

intervenção já me fazia refletir que algo não andava bem com o ensino e a aprendizagem da 

Matemática.  

Em nossa escola, não somente as aulas de intervenção como também as aulas 

convencionais de Matemática não proporcionavam aos alunos o conhecimento dessa 

disciplina. Diante dessa situação, percebi a necessidade de refletir acerca dos fatores que 

contribuíam para a baixa aprendizagem. Com base no fato de que, dentre os seus diversos 

espaços, a escola tinha uma sala de aula, que ficava fechada e a possibilidade de se organizar 

aulas em tempo diferenciado, pensei em usarmos tal espaço para implantarmos um 

Laboratório de Ensino de Matemática na escola e que este pudesse ser utilizado pelos 

professores em suas aulas bem como nas aulas de intervenção, as quais, também, poderiam 

ser realizadas em horário contraturno, pois, a princípio, pensava que, por meio desse 

laboratório, poderíamos proporcionar aos alunos ambientes de aprendizagem que poderiam 

trazer melhorias para o ensino e para aprendizagem da Matemática.  
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Então, me reuni com a direção e com a supervisão pedagógica, apresentei um projeto 

intitulado – Laboratório de Ensino de Matemática, um espaço propício ao desenvolvimento do 

conhecimento matemático. Esse projeto foi aceito, a direção se prontificou a realizar pequenas 

reformas na sala e viabilizou a implementação do Laboratório de Ensino de Matemática, o 

qual tem sido utilizado nas aulas de intervenção de Matemática que a professora-pesquisadora 

ministra.  

Desde então, a utilização de um Laboratório de ensino de Matemática tem sido alvo de 

minhas reflexões acerca de sua relação com o ensino e a aprendizagem da Matemática. Sendo 

assim, acabei me interessando em pesquisar sobre esse tema, o que me fez ir à busca do curso 

de Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP. 

 

Laboratório de Ensino de Matemática e a concepção de experiência de Dewey 

 

As leituras realizadas antes da pesquisa de campo nos
1
 levaram a uma concepção 

diferenciada de Laboratórios de Matemática tradicionalmente conhecidos. Em relação aos 

autores lidos, o que chamou nossa atenção foi o de Aguiar (1999) que se fundamentou nas 

concepções de Dewey sobre experiência para contestar a visão de Laboratório de Matemática 

vigente, em que experiência era entendida como repetir experimentos científicos. Para a 

autora, laboratório seria um lugar para os alunos realizarem suas experiências, propondo que 

nesse local ocorressem experiências não no sentido científico, mas no sentido de se obter uma 

mudança no conhecimento do aluno a fim de alcançar o conhecimento científico. Então, nos 

aprofundamos nos estudos teóricos de Dewey (1967, 2010) sobre educação e experiência e 

concluímos que suas ideias a respeito desses assuntos nos permitiriam abordar de forma 

diferenciada um Laboratório de Matemática. Uma das características que o diferencia é que 

ele foi ressignificado como uma sala de Matemática concebida em uma educação Matemática 

fundamentada em experiência.  

Neste trabalho, experiência é entendida com base na concepção de Dewey como sendo 

as interações que uma pessoa realiza com outrem ou com as coisas, ou seja, com o meio em 

que se encontra inserida. Nessas interações conhecimentos são adquiridos. Em se tratando de 

um ambiente educacional, é salutar que os conhecimentos dessas interações sejam utilizados 

para se “produzir” conhecimentos novos, além disso, que as experiências estejam conectadas, 

                                                           
1
 A partir de agora, passo a usar a 1ª pessoa do plural por se tratar de visões da pesquisadora juntamente ao seu  

orientador. 
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relacionadas umas com as outras para, assim, termos, de acordo com Dewey (2010), 

experiências educativas. 

 

Objetivo e questão de pesquisa 

 

Resumidamente, para Dewey (1959a) as significações estão atreladas às compreensões 

que temos sobre alguma coisa. Considerando-se as concepções desse mesmo autor no que diz 

respeito às significações e às suas concepções sobre experiência, tivemos como objetivo: 

compreender como os estudantes atribuem significados para conceitos matemáticos quando 

estão em uma sala de Matemática concebida em uma Educação Matemática fundamentada 

em experiência.  

Nosso objeto de pesquisa foram as interações entre as alunas, entre alunas e 

professora, entre alunas e recursos materiais disponíveis na sala de Matemática. Então, para 

desenvolver uma compreensão explicitada no objetivo, focado no objeto de pesquisa, a coleta 

e análise de dados foram desenvolvidas para responder à seguinte questão da pesquisa: como 

se dão as interações ocorridas em uma sala de Matemática concebida em uma Educação 

Matemática fundamentada em experiência? 

Ao centramos nossas atenções nas interações ocorridas na sala de Matemática, a 

análise de dados nos apontou a presença expressiva de interações, as quais tiveram 

características que contribuíram para que as experiências vividas fossem educativas nos 

aspectos considerados por Dewey (2010).  

 

Estrutura da pesquisa 

 

A presente dissertação está dividida em quatro capítulos. 

 No capítulo 1, abordamos a visão Dewey a respeito de significados, compreensão e 

experiência e, também, sua visão de um ensino que se realiza por meio da experiência. 

 No capítulo 2, inicialmente, abordamos o levantamento que fizemos na página da 

CAPES sobre pesquisas realizadas referentes ao Laboratório de Matemática. Em 

seguida são trazidas diversas concepções sobre Laboratório de Ensino de Matemática 

e por último a nossa concepção sobre uma sala de Matemática.  

 No capítulo 3, abordamos os métodos e os procedimentos utilizados na pesquisa  

descrevemos sobre: a natureza qualitativa de nossa pesquisa, os instrumentos 

utilizados na coleta e registros dos dados; o contexto e as participantes da pesquisa. 
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Também trazemos, nesse capítulo, a maneira pela qual as atividades foram concebidas 

e os métodos utilizados na análise das atividades realizadas durante a pesquisa de 

campo.    

 No capítulo 4, narramos as atividades à luz da análise, focalizando três conceitos 

matemáticos: medida, triângulo retângulo e área. Nesse mesmo capítulo, é feita uma 

retomada do objetivo da pesquisa.  

 Por último são feitas as considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

 

SIGNIFICADOS, COMPREENSÃO E EXPERIÊNCIA 

 

O motivo do desenvolvimento desse capítulo se justifica porque queremos propor uma 

sala organizada especificamente para o ensino da Matemática que sirva como um ambiente de 

aprendizagem em que os alunos, por meio das interações nela ocorridas, consigam significar 

conceitos matemáticos.  

O capítulo é dividido em quatro seções. Na seção 1, abordamos a concepção deweyana 

sobre significado, o assunto experiência é discutido na seção 2, na seção 3 abordamos a 

concepção de experiência deseducativa e experiência educativa, visto que Dewey as classifica 

nessas duas categorias. A sala de Matemática foi ressignificada em uma educação Matemática 

que se fundamenta em experiência. Então, na seção 4 desenvolvemos a visão de Dewey de um 

ensino e uma aprendizagem fundamentados em experiência, a qual é entendida como todas as 

interações pelas quais um indivíduo passa no decorrer de sua vida.  

Para Dewey, os significados que atribuímos às coisas estão atrelados a nossas 

experiências e, também, à função e ao uso destas dentro de um contexto. Na seção seguinte, 

abordaremos, de maneira mais profunda, esse aspecto das significações e das compreensões 

dentro da concepção Deweyana. 

 

1.1 Significados e compreensão na perspectiva deweyana 

 

Sempre que não compreendemos as coisas que estão em nossa volta, somos levados a 

buscar informações sobre aquilo que nos causa dúvida. Isto porque queremos saber o 

significado das coisas. Ao percebermos o significado de algo, passamos a ter uma 

compreensão dele e quando o compreendemos dizemos que apreendemos a sua significação 

(DEWEY, 1959a). A apreensão de significados ocorre por meio da observação, comparação, 

relações que se estabelecem entre uma coisa e outra. 

Apreender a significação de uma coisa, de um acontecimento ou de uma 

situação é ver a coisa, acontecimento ou situação, em suas relações com 

outras coisas: notar como opera ou funciona, que consequência traz, qual a 

sua causa e possíveis aplicações [...] (DEWEY, 1959a, p.140). 
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De acordo com Dewey (1959a), enquanto não temos compreensão dos fatos, 

geralmente nos tornamos inquietos e isso pode nos impulsionar a investigar. Depois que 

temos dados suficientes que nos permitem a compreensão, sentimo-nos seguros. Isso porque 

os fatos passam a ter significados e com isso desenvolvemos e reorganizamos nossa 

compreensão a respeito deles. Significados, quando aceitos condicionalmente, se constituem 

como uma ideia  sugestão, suposição, possibilidade. Quando aceitos com segurança, fazem 

parte do que chamamos de compreensão. 

Uma coisa compreendida, uma coisa provida de sentido, difere não só de 

uma ideia, que é um sentido duvidoso e ainda desligado, como de uma coisa 

bruta, física. Tropeço contra alguma coisa, no escuro, e me machuco, sem 

entender contra o que bati. Até aí, é uma coisa somente, um isto ou aquilo. 

Se acendo a luz e examino, fico sabendo que a coisa é uma banqueta, uma 

caixa de carvão, um pau, de lenha. Agora trata-se de um objeto conhecido, 

uma coisa compreendida, uma coisa com sentido três expressões sinônimas 

(DEWEY, 1959a p. 139, grifos do autor).  

As ideias são indispensáveis quando se quer saber o significado de alguma coisa, pois 

dirigem as observações, regulam a coleta e a inspeção de dados, direcionam o que investigar, 

o que indagar. As ideias só serão genuínas, ou seja, só terão uma ampla significação se 

servirem como instrumento de pesquisa para a solução de um problema (DEWEY, 1959a). 

Dewey (1959a) exemplifica essa situação da seguinte maneira  imagine que se 

queira que uma pessoa apreenda a ideia de esfericidade da Terra. Pode-se mostrar-lhe vários 

objetos redondos e falar-lhe que a Terra é redonda como esses objetos. Após repetir por várias 

vezes essa lição, a pessoa pode memorizar a imagem de objetos redondos e, 

consequentemente, imaginar o formato da Terra por analogia com esses objetos. Entretanto, a 

pessoa não apreendeu a ideia de esfericidade da Terra, pois ela não se deparou com fatos 

confusos e duvidosos que lhe impulsionará a investigar, de tal forma que, consiga estabelecer 

uma relação da esfericidade da Terra com alguma situação. Se, por exemplo, a pessoa 

consegue entender que é devido à esfericidade da Terra que o topo de um mastro de um navio, 

em alto- mar pode ser visto, após ter desaparecido o casco do navio, poderíamos dizer que a 

esfericidade da Terra passou a ter uma significação para essa pessoa e com isso tornou-se uma 

ideia genuína. 

A importância de se apreender os significados das coisas é que estes servem como 

ferramentas para novas compreensões. Assim, as significações e conhecimentos são 

ampliados. Cada vez que os nossos conhecimentos são ampliados, passamos a perceber 

pontos obscuros no objeto a ser conhecido que anteriormente eram óbvios e naturais, ou seja, 

a ampliação do conhecimento nos torna consciente de novos problemas que só poderão ser 
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resolvidos se os compreendermos. Com isso temos que a aquisição de conhecimento é 

contínua (DEWEY, 1959a).   

Conforme Dewey (1959a), significados estão relacionados com a função e uso, eles 

dependem da atividade da pessoa ante o objeto. O significado de cadeira, por exemplo, não se 

resume a uma representação mental do objeto, mas diz respeito às compreensões das relações 

referentes à sua função.  

Quando uma pessoa nos diz que vai comprar uma cadeira, seja ela para um escritório, 

para uma residência ou para qualquer outro ambiente, não confundimos cadeira com nenhum 

outro objeto, ao contrário, temos a clareza de que cadeira se refere a um objeto para que as 

pessoas possam assentar-se. O significado de cadeira está relacionado à função que esse 

objeto representa para a pessoa. Por exemplo, para um homem ou mulher de negócios, o 

assentar na cadeira do escritório pode significar uma reunião de trabalho, para um grupo de 

amigos que se encontram em um bar o assentar pode significar um bate-papo com os colegas. 

O objeto cadeira pode ser associado a outras situações semelhantes e produzir outros 

significados. Enfim, o seu significado se relaciona com alguma experiência prévia e com 

alguma atividade social.  

Outro aspecto importante dos significados relaciona-se aos conceitos, que são padrões 

de referência, estabelecidos e reconhecidos como certos e garantidos, “que nos habilitam a 

generalizar, a estender e a levar nossa compreensão de uma coisa à outra. Se sabemos o que 

„cama‟ significa, em geral somos capazes de dizer pelo menos, a que espécie ou gênero de 

coisas pertence a coisa individual em questão” (DEWEY, 1959a, p. 152, grifos do autor). A 

cama pode ser redonda, retangular, feita de madeira ou de concreto, mas, em virtude de já 

sabermos quais são as características que fazem com que um objeto seja cama, 

independentemente do seu formato ou de como é feita, ela continuará pertencendo ao grupo 

que a caracteriza como cama. Quando o significado de cama é estabelecido como certo e 

garantido dizemos que se formou o conceito de cama. 

De acordo com Dewey (1959a), os conceitos se dão pelas experiências. Dewey 

exemplifica  uma criança, ao ver pela primeira vez um cachorro com o qual brincou, não o 

percebe originalmente com todas as características. Ao contrário, ele se apresenta como uma 

ideia vaga. Somente a partir do momento em que outros animais vão fazendo parte de sua 

experiência, é que a criança passa a delimitar características específicas de cachorro. Assim, 

ela passa a dar uma significação clara a cachorro que a permite distingui-lo de outros animais 

passando a ter, de forma gradual, o conceito de cachorro. 
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Na exata extensão em que a criança se vai inteirando das qualidades que 

fazem do seu Fido, um cachorro e não um gato, um cavalo ou outro bicho 

qualquer, também vai conquistando um ponto padronizado de referência 

para assimilar e selecionar outros animais com que trava conhecimento 

(DEWEY, 1959a, p. 158). 

Durante a oportunidade que teve em suas experiências com o convívio com outros 

animais, a criança foi se tornando capaz de perceber as semelhanças que existiam e as que não 

existiam, tornou-se certa das diferenças. Com isso, uma vaga ideia inicial adquire firmeza 

torna-se um conceito. Com os conceitos as significações se tornam estáveis, os conceitos 

padronizam os conhecimentos (DEWEY, 1959a). Tomemos como exemplo a Matemática. 

Assim como qualquer outra Ciência, ela procura estabelecer um grupo padronizado de 

conceitos, facilitando, assim, a comunicação e auxiliando a compreensão de fenômenos do 

seu campo de atuação.  

No estudo de área, pode-se propor, inicialmente, que o aluno utilize-se de uma malha 

quadriculada para calcular quantos quadradinhos
2
 são necessários para cobrir/preencher, por 

exemplo, uma região retangular. Se essa atividade levar o aluno à compreensão do conceito 

de área, ele concluirá que, independentemente do tamanho das dimensões do retângulo, sua 

área, sempre, será calculada multiplicando-se o comprimento de dois de seus lados adjacentes. 

Dessa maneira, uma vez estabelecido o conceito de área de um retângulo, calcular a área 

desse polígono não demandará tanto esforço intelectual, pois, dessa maneira, tem-se uma 

fórmula: A = b.h que representa uma construção conceitual, a qual permite calcular a área A 

de um retângulo qualquer, bastando para isso multiplicar o comprimento da base b pelo 

comprimento da largura h. 

Em Matemática, as fórmulas estão imersas em conceitos padronizados que fixam uma 

significação. No entanto, vale ressaltar que as fórmulas não têm fim em si mesmas “como 

muitas vezes considera a educação elementar  mas são instrumentos para facilitar a 

compreensão, auxílio para interpretar o obscuro e decifrar o problemático” (DEWEY, 1959a, 

p. 181).  

As fórmulas devem estar vinculadas às funções de uso que elas representam, devem 

ser usadas de tal forma que sirvam como instrumentos que possibilitam o estabelecimento de 

relações entre as coisas, evitando, dessa forma, que as significações conceituais estejam 

presas à memorização. 

Não basta sobrecarregar a memória com a descrição de fatos e leis, 

esperando que mais tarde, na vida o espírito encontre, por algum milagre, 

                                                           
2
 Cada quadradinho representa uma determinada unidade de medida de área.   
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aplicação para eles. Os próprios princípios gerais, quando simplesmente 

decorados, situam-se no mesmo nível de meros fatos particulares. Desde que 

não são usados seja para compreender objetos e acontecimentos reais, seja 

para dar origem através do que subentendem, a outras significações 

conceituais, ficam limitados para o espírito que os memorizar [...] a outros 

tantos arbitrários itens informativos (DEWEY, 1959a, p. 183). 

O fato de uma pessoa conseguir memorizar algo não significa que ela entendeu as 

múltiplas relações entre um conceito e a sua utilização em um contexto prático. Então, os 

conceitos matemáticos devem ser trabalhados de tal forma que o aluno possa estabelecer 

relações, ou seja, entender o seu por que. Dessa forma o ensino facilitará a compreensão de o 

que está sendo estudado e a aprendizagem deixará de ser uma miscelânea de coisas 

desconexas em que os conceitos estão separados daquilo que se referem, ou seja, um 

heterogêneo saco de retalho, (DEWEY, 1959a).  

Para Dewey (1959a), as coisas e acontecimentos se revestem de significados, nas suas 

diversas relações, consequentemente o que se torna conhecido sai do seu isolamento e passa a 

fazer parte de um todo maior.  

Suponhamos que se descobre no céu um ponto luminoso que até agora não 

fora visto. Se não tivermos um cabedal de significações a que o raciocínio 

recorra, o ponto luminoso continuará a ser o que é para os sentidos: um 

ponto luminoso. [...] Mas, possuindo uma bagagem de significações obtidas 

em experiência anterior esse ponto brilhante é mentalmente abordado através 

de conceitos apropriados. [...] Como resultado, então, o ponto de luz é 

identificado, digamos como um cometa. [...] Todas as qualidades conhecidas 

dos cometas são estudadas nessa coisa particular, mesmo as que não 

tenhamos ainda nela descoberto. Tudo que os astrônomos aprenderam sobre 

a trajetória e estrutura dos cometas converte-se em capital utilizável na 

interpretação do corpo luminoso. Enfim, eis que a significação-cometa, por 

sua vez não se encontra isolada: é parte integrante de todo o sistema de 

conhecimentos astronômicos (DEWEY, 1959a, p. 154).  

Para exemplificar a citação anterior, tomemos como exemplo o estudo de análise 

combinatória, poderíamos dizer que esse conteúdo encontra-se isolado para o aluno, se análise 

combinatória significa somente as fórmulas de permutação, de arranjo e de combinação. 

Dessa forma, o significado para análise combinatória está restrito, de modo geral, à mera 

manipulação e memorização de fórmulas. No entanto, se o aluno possui um repertório de 

significações adquiridas de experiências anteriores, no trabalho com permutação, arranjo e 

combinação, ele pode utilizar esses significados para reorganizar e reestruturar a compreensão 

sobre análise combinatória, assim os conceitos adquiridos podem, por exemplo, ser utilizados 

para determinar a quantidade de maneiras diferentes de se escalar um time de x jogadores e y 

posições diferentes para um jogo qualquer. Dessa forma, o estudante consegue estabelecer 



 31 

relações entre o conteúdo com outros acontecimentos, de tal forma que o estudo de análise 

combinatória sai do seu isolamento e passa a ter conexão com outras situações. 

As significações de algo servem como instrumento para a compreensão de outras 

coisas. Além disso, a pessoa que aprende os significados de alguma coisa tem facilidade de 

aplicá-los. “Tal aplicação vai permitindo que casos anteriormente separados pelo seu sentido 

se tornem assimilados, identificados dentro do novo sentido. Passam a pertencer a uma 

espécie de coisa” (DEWEY, 1959a, p. 160, grifo do autor).  

Dewey ilustra essa ideia, por meio de um exemplo do conceito de cilindro. Se um 

aluno consegue estabelecer significados para a palavra cilindro, ele passa a enxergar cilindro 

nos canos do fogão, nas árvores etc. O aluno usa o significado que adquiriu sobre cilindro em 

novas situações.  

Em princípio, isso não é diferente do procedimento de Newton no episódio 

do nascimento em seu espírito do conceito de gravitação. A ideia que lhe 

fora sugerida pela queda da maçã, Newton estendeu-a imediatamente, em 

imaginação, à lua, como alguma coisa que tendesse a cair na Terra, e depois 

aos movimentos dos planetas em relação ao Sol, ao movimento do oceano na 

maré (DEWEY, 1959a, p. 160). 

De acordo com Dewey (1959a), quando uma pessoa consegue aplicar conceitos que 

antes eram vistos de forma separada em outros contextos, ela passou a compreender, passou a 

entender os significados, adquiriu conhecimento sobre as coisas. 

O ato de conhecer “tem em mira revestir coisas e acontecimento com um sentido  

isto é, entendê-los  consiste em tirar a coisa investigada do seu isolamento” 

(DEWEY,1959a, p. 140). Nesse sentido, atividades práticas em uma aula de Matemática 

devem revestir de sentido os conceitos matemáticos estudados. É nessa lógica que Dewey, por 

meio da ação, reação e reflexão compreende a importância da atividade prática para a 

aquisição de significado. 

A aquisição de um significado definido e consistente tem como fonte 

primeira a atividade prática. Rodando um objeto, a criança põe em relevo 

sua redondeza; atirando-o ao chão, destaca sua elasticidade; levantando-o, 

faz-lhe do peso o seu fator distintivo principal. Não é através dos sentidos, 

mas por meio da reação, do ajustamento, da resposta, que uma impressão 

reveste um caráter destacado das qualidades que despertam reações 

diferentes (DEWEY, 1959a, p. 144-145). 

Para Dewey (1959b), a aquisição de conhecimentos não se dá pela mera apropriação 

dos conteúdos presentes nos livros. 

Embora a matéria aprendida constituísse conhecimentos verdadeiros para 

aqueles que os descobriram e de cuja experiência eles faziam parte, nada há 
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na mesma que a converta em conhecimentos para os discípulos. Se a matéria 

não frutificar na própria vida do indivíduo. O mesmo seria ensinarem-se 

coisas sobre o planeta Marte ou sobre qualquer país do mundo das fantasias 

(DEWEY, 1959b, p. 376). 

Entendemos que Dewey defende que o que se aprende por meio dos livros ou por 

outro instrumento deve ser útil para a vida do indivíduo. Isto porque, para Dewey (1959b), 

aquilo que se aprende só pode ser denominado de conhecimento se tiver sido organizado em 

nossa mente com a função de nos tornar capazes de adequar o meio às nossas necessidades e, 

mais ainda, adaptar nossos objetivos e desejos à situação em que vivemos.   

As ideias intelectuais, ou seja, um conhecimento profundo sobre alguma coisa, não 

ocorrem por meio da estrutura do objeto, mas pela função e uso deste. Os seus significados 

surgem por meio da experiência (Dewey, 1959a). Isso explica o fato de que as coisas que 

mais conhecemos são aquelas que mais fazem parte da nossa experiência, mas segundo 

Dewey (1959a), uma experiência só tem valor quando faz com que os significados sejam 

ampliados, quando melhora a compreensão de alguma coisa. 

Pretendemos que, neste trabalho, os alunos signifiquem conceitos matemáticos.   

Coerentes com as ideias de Dewey, entendemos que as significações se dão por meio de 

experiências compartilhadas em um contexto social. Então, uma educação Matemática que se 

comprometa com a aquisição de significados deve estar atrelada às experiências individuais e 

sociais do aluno. É sobre experiência que falaremos na próxima seção. 

 

1.2 A concepção deweyana de experiência 

 

No contexto educacional, é muito comum nós professores dizermos que alunos que 

não se envolvem nas diversas atividades propostas são passivos. Essa fala pode ser contestada 

se entendermos a passividade como uma reação diante das ações que lhe são requeridas. A 

passividade pode decorrer da falta de conhecimentos e habilidades necessárias para a sua 

execução, da preguiça física ou mental ou qualquer outro motivo; o que importa é que, na 

realidade, ele não é um sujeito passivo. A sua apatia pode ser uma resposta ao meio no qual 

ele se encontra, com isso queremos dizer que, em qualquer situação vivenciada, sempre 

haverá uma reação por parte do estudante em consequência de uma ação ocorrida 

inicialmente.  

Para compreendermos melhor essa dinâmica de ação e reação, nos apoiamos na 

concepção de Dewey sobre experiência. 
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 De acordo com Dewey (1967), experiência é o agir e o reagir entre um organismo vivo 

e o meio no qual se encontra inserido. A base central do pensamento deweyano é que o ser 

vivo nunca é passivo, jamais permanece paralisado, aguardando que algo externo o 

impressione. Para Dewey, o ser vivo sempre age sobre o ambiente. Uma vez transformado 

pela ação do sujeito, o ambiente reage sobre este, ocasionando nele as consequências de sua 

ação e transformando as estruturas que ele já possui. 

O universo é um conjunto infinito de elementos, que se relacionam de 

maneira mais diversa possível. A multiplicidade e variedade dessas relações 

o fazem essencialmente precário, instável e o obrigam à perpétua 

transformação. Pode-se mesmo dizer que tudo existe em função dessas 

relações mútuas, pelas quais os corpos agem uns sobre os outros, 

modificando-se reciprocamente. Esse agir sobre outro corpo e sofrer de outro 

corpo uma reação é, em seus próprios termos, o que chamamos de 

experiência (DEWEY, 1967, p.13). 

Os termos ação e reação nos remetem à palavra interação, sendo assim, experiência 

também pode ser compreendida como a interação do organismo vivo com o ambiente, do qual 

o homem e quaisquer outras condições de interações são partes integrantes. 

Esse ambiente consiste em pessoas, com as quais ele esteja conversando 

sobre algum tópico ou acontecimento, o assunto também faz parte da 

situação; ou os brinquedos com os quais estejam brincando; o livro que 

esteja lendo, ou o material de um experimento que estiver testando. O 

ambiente é, em outras palavras, quaisquer condições em interação com 

necessidades pessoais, desejos, propósitos e capacidades de criar a 

experiência que se está passando. Mesmo quando uma pessoa constrói um 

castelo no ar, ela está interagindo com os objetos que constrói em sua 

fantasia (DEWEY, 2010, p.45). 

Ao situar o homem no contexto da interação que se realiza entre o ser vivo e o 

ambiente, Dewey assume a ideia de que o homem é moldado pelo meio social, tendo que se 

adaptar a ele, tal adaptação. No entanto, não se dá de forma passiva, pois o homem não recebe 

os costumes de sua cultura como algo inalterável, mas age sobre eles, modificando-os e 

adequando-os conforme as suas necessidades. 

O ser humano, por meio da reflexão, estabelece significados entre suas interações com 

o meio e consigo mesmo, devido à sua capacidade de percebê-las, de imaginá-las e de pensá-

las. Em relação às experiências humanas quando: 

refletidas, chegam ao conhecimento, à apresentação consciente. Por elas, a 

natureza ascende a um novo nível, o que leva o aparecimento da inteligência, 

ganha processos de análise, indagação de sua própria realidade, escolhe 

meios, seleciona fatores refaz-se a si mesmo” (DEWEY, 1967, p. 15, grifo 

do autor). 
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Quando uma experiência não leva o ser humano à reflexão consciente, não possibilita 

meios para se apropriar melhor de tudo aquilo que existe em sua volta, ela se torna pouco 

significativa para a vida humana. Uma experiência se torna significativa quando possibilita, 

por meio da percepção, da análise, da pesquisa, a aquisição de conhecimentos que geram 

novas experiências. 

[...] não envolvendo percepção das modificações que se processam entre o 

agente e a situação, e o novo agente e a nova situação posteriores à 

experiência. A experiência é nesse passo, pouco significativa [...]. Grande se 

vai tornar a sua significação, quando se complete com o elemento de 

percepção, de análise, de pesquisa, levando-nos à aquisição de 

“conhecimentos”, que nos fazem mais aptos para dirigi-la em novos casos, 

ou para dirigir novas experiências (DEWEY,1967, p.16). 

O ser humano está em contínuo processo de formação e aprendizagem, cujo 

conhecimento não é estático, ao contrário, se modifica por meio das interações com o meio. O 

conhecimento se altera por meio das experiências proporcionadas pelo ambiente no qual está 

inserido. Tal situação poderia ser ilustrada pelo exemplo a seguir: 

a árvore que era apenas objeto de minha experiência visual passa a existir de 

modo diverso, se entre mim e ela outras experiências se processarem, pelas 

quais venha conhecer em outros aspectos: úteis, medicinais, de resistência, 

etc. Depois dessas experiências, eu e a árvore somos alguma coisa diferente 

do que éramos antes. Existimos de modo diverso um para o outro (DEWEY, 

1967, p. 14).  

Experiência é uma fase da natureza (Dewey, 1967), em se tratando das experiências 

humanas é aquilo que de fato se faz presente em sua vida. Dessa forma, em sua trajetória é 

mais do que natural que alguma dessas experiências se dê por caminhos bem-sucedidos ou 

por caminhos tortuosos. Nessa última perspectiva, faz-se necessária uma reestruturação de 

algumas de suas experiências, a fim de se aprimorar as experiências futuras. Nesses 

momentos a educação entra em cena, pois conforme Dewey (1967), educação é o meio pelo 

qual reconstruímos, reorganizamos nossas experiências. É por meio da educação que 

aumentamos o sentido das experiências existentes a fim de melhor dirigir o curso de nossas 

experiências futuras. 

Percebemos que existe uma relação entre educação e experiência, porém não podemos 

acreditar que todas as experiências são educativas, pois segundo Dewey (2010), existem 

experiências deseducativas e experiências educativas. 

 

1.3 Experiência deseducativa, experiência educativa 
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Para Mead
3
 a instituição escolar constitui um espaço de interação, de formação, de 

desenvolvimento. Consiste em um local de criação e de recriação de conceitos onde o 

desenvolvimento do pensamento reflexivo e o aprender a pensar se fazem presentes. 

A instituição escolar possui para Mead, um papel privilegiado enquanto 

espaço e tempo de socialização, de interação e de formação ou 

desenvolvimento das estruturas do eu. Ele faz várias referências ao papel da 

escola e à sua importância especialmente enquanto espaço de interação a 

partir do qual é possível a criação e recriação de significados e conceitos, o 

desenvolvimento da consciência reflexiva e a aprendizagem de um método 

de pensar (CASAGRANDE, 2014, p. 82). 

É comum, contudo, no meio educacional, um ensino pautado na transmissão, que 

consiste em fazer repetir, recitar, aprender, ensinar o que já está pronto nos livros, 

principalmente nos livros didáticos, pois estes são concebidos como os representantes 

principais do conhecimento e da sabedoria do passado e os professores são os responsáveis 

pela transmissão do conhecimento aos alunos. Portanto, aprender significa adquirir os 

conhecimentos das gerações anteriores expressos nos livros (DEWEY, 2010). 

 Não podemos dizer que o modelo de ensino pautado na transmissão, o qual Dewey 

(2010) caracteriza como um ensino tradicional não proporciona experiências aos alunos. O 

problema é que, na maioria das vezes, as experiências pelas quais os estudantes passam na 

escola tradicional acontecem de maneira equivocada. Consequentemente, a maioria dos 

estudantes se torna insensíveis e desmotivados com a sua aprendizagem. Então, no nosso 

ponto de vista, entendemos que seria interessante que os professores refletissem a respeito dos 

seguintes questionamentos: 

Quantos alunos, por exemplo, tornaram-se insensíveis a certas ideias, e 

quantos perderam a motivação para aprender por causa da forma como 

experimentaram o processo de aprendizagem? Quantos adquiriram 

habilidades específicas por meio de exercícios automáticos que limitaram 

seu poder de julgamento e sua capacidade de inteligência diante de novas 

situações? [...] Quantos passaram a associar os livros com uma tarefa 

                                                           
3
 George Herbet Mead, considerado o pai do Interacionismo Simbólico, que na Universidade de Chicago 

conviveu e compartilhou as perspectivas teóricas e pragmáticas de John Dewey. (CASAGRANDE, 2014).  “O 

Interacionismo Simbólico baseia-se, em três premissas: os seres humanos agem em relação ao mundo 

fundamentados nos significados que este lhes oferece; os significados de tais elementos são provenientes ou 

provocados pela interação social que se mantém com as demais pessoas; tais significados são manipulados por 

um processo interpretativo (e por este modificados) utilizado pela pessoa ao se relacionar com os elementos com 

que entra em contato” (SALGADO, 2012, p. 88. Grifo do autor).  
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maçante de maneira a ficarem “condicionados” a leituras rápidas e 

ocasionais? (DEWEY, 2010, p.28). 

 Tais perguntas não foram feitas com intuito de condenar nenhum professor, mas sim 

para ressaltar que na escola os alunos passam por experiências, porém há falhas e imperfeitas 

quando se levam em consideração suas experiências futuras. Dessa forma, não podemos 

acreditar que toda experiência é educativa.  

A crença de que toda educação verdadeira é fruto da experiência não 

significa que todas as experiências são verdadeiramente ou igualmente 

educativas. Experiência e educação não são diretamente equivalentes uma a 

outra. Algumas experiências são deseducativas. Qualquer experiência que 

tenha o efeito de impedir ou distorcer o amadurecimento para futuras 

experiências é deseducativa (DEWEY, 2010, p. 26-27). 

Uma experiência pode até ser prazerosa e mesmo assim produzir atitude de 

negligência e de preguiça. Existem, também, aquelas experiências que, embora agradáveis e 

excitantes, são desconectadas umas das outras. Essa falta de conexão acaba por gerar hábitos 

dispersivos e desintegrados, essas experiências mais deseducam do que educam, pois 

impedem experiências futuras (DEWEY, 2010).  

Por isso, com base em Dewey, compreendemos que, antes de se preocupar com uma 

atividade imediatamente prazerosa, o professor deve se preocupar em proporcionar ao aluno 

uma experiência que o leve a experiências posteriores. 

[...] para o educador é sua tarefa proporcionar situações para que as 

experiências, embora não provoquem resistência por parte do aluno, 

mobilizem seus esforços e que além disso, se apresentem em forma de 

atividades mais do que imediatamente agradáveis, na medida em que 

estimulem e o preparem para experiências futuras (DEWEY, 2010, p. 28). 

Nesse sentido, cabe ao professor que pretende alicerçar o processo de ensino e 

aprendizagem na experiência, selecionar experiências do presente que possam influenciar de 

forma produtiva e criativa as experiências subsequentes.  

Quando o professor utiliza-se de métodos de ensino que possibilitam ao aluno uma 

aprendizagem cujo pensamento faz com que vejam relações e continuidade que antes não se 

viam, ele está, dessa forma, criando experiência educativa visto que: “experiência educativa é, 

pois, essa experiência inteligente, em que participa o pensamento, por meio do qual se vêm a 

perceber relações e continuidades antes não percebidas” (DEWEY, 1967. p.16).  

Uma experiência é educativa quando o ensinar e o aprender são vistos como um 

contínuo reconstruir das experiências, quando o professor se projeta no futuro e percebe que 

as experiências atuais influenciam as experiências vindouras. 
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[...] As experiências para serem educativas, devem levar a um mundo em 

expansão da matéria de estudo, aqui entendida como sistema de fatos ou 

informações e ideias. Essa condição é satisfeita somente quando o educador 

considera ensinar e aprender como um processo contínuo de reconstrução da 

experiência, ou seja, quando o educador lança seus olhos para o futuro e vê 

cada experiência presente como uma força em movimento que influencia o 

que virão a ser as experiências futuras (DEWEY, 2010, p. 91).  

Quando uma experiência é educativa, a pessoa aprende a aprender, isto é, aprende a 

reconstruir ou reorganizar reflexivamente a experiência. Outro aspecto de uma experiência 

educativa é que ela amplia a capacidade de dirigir bem como de regular as experiências 

subsequentes (DEWEY, 1959b). 

De acordo com Dewey, dizer que alguém sabe como dirigir suas experiências é o 

mesmo que dizer que ela pode prever melhor o que está porvir, assim o indivíduo prepara-se 

com antecedência para garantir consequências benéficas e evitar as indesejáveis. Quando 

sabemos como conduzir nossas experiências não ficamos à mercê do método de tentativas e 

erros, ao contrário, sabemos: 

minudenciosamente do que depende o resultado, podendo verificar se 

existem as circunstâncias requeridas. Este método amplia nosso 

entendimento sobre as coisas; pois, se faltar alguma das condições, 

poderemos, desde que saibamos quais são os necessários antecedentes de um 

efeito tratar de suprir-lhes a falta; semelhantemente se as condições forem 

tais que produzam indesejáveis efeitos, poderemos eliminar algumas das 

causas supérfluas e com isso poupar esforços (DEWEY, 1959b, p. 159). 

O processo educacional, pautado em experiências educativas, é semelhante ao 

crescimento, sobretudo quando compreendemos como uma ação contínua. A palavra 

crescimento não significa, apenas, o desenvolvimento físico, mas intelectual e moral.  

A ideia de que o processo educativo pode ser identificado como crescimento, 

quando compreendido nos termos de sua forma de gerúndio crescendo. 

Crescimento, ou crescendo no sentido de desenvolvendo, não só fisicamente, 

mas também intelectual e moralmente, é um exemplo do princípio da 

continuidade (DEWEY, 2010, p.36). 

O princípio de continuidade é um dos critérios para se distinguir as experiências 

deseducativas das educativas, já que toda experiência atua no sentido de preparar as condições 

objetivas para a ocorrência de novas experiências, assim como para indicar a sua direção no 

sentido efetivo de um crescimento geral, social e moral (DEWEY, 2010). 

Em se tratando de um ambiente escolar, uma experiência é educativa quando promove 

mudança no aluno, porém para uma situação melhor mas, para que isso aconteça, a 

experiência deve estimular a curiosidade e permitir a investigação e levar a conclusões. 
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Uma experiência, para ser educativa, tem que provocar uma mudança no 

aluno. Esta pode se dar em termos cognitivos, atitudinais ou até de valores. 

Para isso, a experiência precisa despertar a curiosidade do aluno, abrindo a 

possibilidade de uma investigação e de conclusões (AGUIAR, 1999, p.30).   

Uma experiência educativa, além de estimular a curiosidade, deve fazer com que os 

alunos tenham vontade de ir à busca de lugares que estejam além de seus limites. Tudo, 

porém, deve acontecer de forma sensata e equilibrada, pois o valor de uma experiência está 

intimamente relacionado à para que e para onde ela possa levar os envolvidos no processo. É 

nesse ponto que o professor, enquanto aquele que tem mais experiência e maturidade atua 

para direcionar as experiências dos estudantes (DEWEY, 2010). 

Vale ressaltar que o fato de o professor ter uma experiência mais ampla não deve ser 

utilizada para que se imponham formas externas de controle ao aluno. Nesse sentido, o 

professor deve ser capaz de julgar quais atitudes são favoráveis ao crescimento contínuo e 

quais são prejudiciais, deve ser capaz de compreender as pessoas como pessoas, deve possuir 

habilidades que lhe permita ter ideia do que passa pela mente dos que estão aprendendo 

(DEWEY, 2010). Essas qualidades são essenciais a um professor quando se tem um sistema 

de ensino pautado na experiência, além dessas qualidades, o professor deve, também, ter em 

mente que: 

uma responsabilidade fundamental do educador não é apenas estar atento ao 

princípio geral de que as condições ambientais modelam a experiência, mas 

também reconhecer concretamente que circunstâncias ambientais conduzem 

a experiências que levam ao crescimento. Acima de tudo, o educador deve 

saber como utilizar as circunstâncias físicas, sociais existentes, delas 

extraindo tudo o que possa contribuir para construção de experiências 

válidas (DEWEY, 2010, p. 41). 

Diante disso, o professor precisa, além do conhecimento dos conteúdos a serem 

ensinados, criar condições ou desenvolver ambientes nos quais os alunos se envolvam em 

experiências educativas. Segundo Aguiar (1999, p. 32- 33), para que uma experiência seja 

educativa, é necessário que haja “interação entre o indivíduo que a realiza e o meio. Tal 

interação ocorre quando o meio se adapta às necessidades e às capacidades do indivíduo e o 

mesmo se interessa pelo meio”. 

O princípio de continuidade e o princípio de interação são os que conferem um sentido 

educativo à experiência, sendo o professor um dos responsáveis na condução das experiências 

educativas do aluno, ele deve ser uma pessoa que se preocupe em como as interações 

acontecem. 

A união ativa entre continuidade e interação proporciona a medida da 

importância e do valor educativo de uma experiência. A preocupação direta 
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e imediata de um educador é, então, com as situações em que a interação se 

processa (DEWEY, 2010, p.46)  

De acordo com Dewey (2010), o professor deve propiciar aos alunos recursos e 

ambientes que favoreçam a interação no processo de ensino e aprendizagem. Isto é, cabe ao 

professor selecionar de forma adequada equipamentos, livros, aparelhos, brinquedos, jogos, 

materiais com os quais os envolvidos no processo educativo vão interagir e, ao mesmo tempo, 

o professor deve estar voltado para promover interações que ocorram em um ambiente de 

ampla organização social. (DEWEY, 2010). 

Para que essas interações aconteçam, é importante, também, que os alunos estejam 

dispostos a aprender e interessados naquilo que é ensinado. Dessa forma, segundo Dewey 

(2010), o princípio da interação torna claro que tanto a falta de adaptação dos conteúdos às 

necessidades e capacidade dos indivíduos, quanto a falta do indivíduo em se adaptar aos 

conteúdos podem tornar a experiência não educativa. Essa falta de adaptação mútua é o que 

torna o processo de ensino e aprendizagem acidental, pois aqueles que se enquadram dentro 

das condições oferecidas conseguem aprender, no entanto, os que por algum motivo não se 

adaptam ao que é estabelecido devem encontrar, por si mesmos, caminhos para que sua 

aprendizagem aconteça. 

Assim, diante de tudo que aqui foi exposto, ficam as perguntas: como tornar menos 

acidental o processo de ensino e aprendizagem? Como criar ambientes de aprendizagem que 

propiciam experiências educativas? 

Entendemos que uma educação cujo ensino se baseie em experiência pode ser uma das 

respostas. Então seria interessante compreendermos em que se baseia uma educação cujos 

fundamentos estão alicerçados na experiência. É o que faremos na seção seguinte.  

 

1.4 Um ensino concebido em termos de experiência 

 

Todo indivíduo, antes de iniciar sua vida escolar, já vivencia situações em seu 

cotidiano que lhe conferem saberes provenientes de experiências já vividas, que são diferentes 

do saber escolar. Lorenzato nos aponta algumas situações em que isto acontece em se tratando 

do saber matemático. 

Felizmente antes de atingir a idade escolar, as crianças, naturalmente vivem 

situações de contar, medir, juntar, tirar, medir, distribuir, repartir e lidam 

com diferentes formas geométricas (planas e espaciais), o brincar, oferece às 

crianças situações de convivência com números, contagem e operações 

aritméticas, tanto verbais como escritas; no lar, os consumos, as contas e a 

culinária são excelentes fontes matemáticas, a profissão dos pais, também; e 
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mais ainda o exercício profissional das crianças que trabalham. Assim sendo 

toda, criança chega à escola com um saber não só matemático, um saber 

vivenciado e diferente do saber ensinado pela escola (LORENZATO, 2010, 

p. 24). 

De acordo com Farias, et al (2011), a educação é um fenômeno social, que acontece 

em diversos espaços e de variadas formas. Começa nos primeiros dias de vida no ambiente 

familiar e nos espaços sociais. 

Ninguém escapa da educação. Em casa na rua, na igreja ou na escola, de um 

modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 

aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para 

ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com educação. [...]. 

Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não é 

o único lugar em que ela acontece [...]; o ensino escolar não é a única 

prática, e o professor não é o único praticante (BRANDÃO
4
, apud FARIAS, 

SALES, BRAGA E FRANÇA, 2011, p. 20).      

As citações anteriores evidenciam o fato de que é no interior da vida social que a 

educação ocorre. É na escola que a educação toma sua forma plena, então o ensino deve 

acontecer de tal maneira que os conteúdos da educação formal sejam interligados com as 

experiências dos alunos. Outra ideia que reforça essa afirmação refere-se ao fato de que o 

papel fundamental da educação é auxiliar a pessoa no aprendizado de uma contínua 

reconstrução ou reorganização da experiência, ou seja, uma atividade educacional tem como 

fim a transformação da qualidade da experiência atual. Essa transformação deve ocorrer de tal 

forma que o indivíduo se torne apto a dirigir a trajetória das experiências subsequentes. 

Conforme Dewey (1959 b), ao reconstruir suas experiências, o homem utiliza-se de 

suas experiências passadas para construir novas e melhores no futuro. Então, tudo isso nos faz 

entender que um ensino deve ser pautado em atividades que levem em consideração as 

experiências dos estudantes, pois: 

quando uma educação é concebida em termos de experiência uma 

consideração que se destaca em relação às demais. Tudo o que se possa ser 

considerado como matéria de estudo, seja aritmética, história, geografia ou 

qualquer uma dessas ciências naturais, deve derivar de materiais que, 

originalmente, pertençam ao escopo da experiência da vida cotidiana 

(DEWEY, 2010, p. 75). 

Dessa forma, o fator regulador para a aquisição de conhecimentos é, portanto, a 

experiência do aluno. Nesse sentido, Dewey (1967, p. 31) afirma que  “o hábito de aprender 

                                                           
4
 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação? São Paulo: Brasiliense, 1981.   
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diretamente da própria vida, e fazer com que as condições da vida sejam tais que todos 

aprendam no processo de viver, é o produto mais rico que pode a escola alcançar”. 

De acordo com Dewey (2010), são tarefas difíceis encontrar um cenário de 

experiências dos alunos e descobrir de que forma os conhecimentos provenientes dessas 

experiências podem ser relacionados com os conteúdos de tal maneira que os levem em 

direção a campos de experiências mais amplas e mais organizadas. O professor precisa ter em 

mente que por mais simples que seja a experiência do aluno, ela pode ser utilizada para que os 

conteúdos sejam estudados. Essa experiência permitirá que o conteúdo tenha alguma conexão 

com sua vida, produzindo, assim, melhores resultados em relação àqueles estudos que se 

fundamentam, apenas, em teorias. 

Uma onça de experiência vale mais que uma tonelada de teorias 

simplesmente porque é só pela experiência que qualquer teoria tem 

importância vital e verificável. Uma experiência, uma humílima experiência, 

é capaz de originar ou de conduzir qualquer quantidade de teoria (ou 

conteúdo intelectual), mas uma teoria, à parte da experiência, não pode nem 

mesmo ser definidamente apreendia como teoria. Ela tende a se converter-se 

em meras fórmulas verbais, numa série de deixas utilizadas para tornar 

desnecessários e impossíveis o ato de pensar (DEWEY, 1959b, p. 158).      

Então, um professor que concebe o ensino em experiência deve se pautar nas 

experiências de seus educandos, por mais simples que sejam, procurando encontrar, no 

cenário das experiências já existentes, aquelas que favorecem o surgimento de novos 

problemas e que estes estimulem o pensamento, a reflexão, a observação as quais ampliarão a 

área para experiências futuras. Porém, o professor não deve considerar o que já foi alcançado 

como fixo e sim como um instrumento para abrir novos caminhos que necessitem de novos 

conhecimentos, novas ideias, que se tornam base para novos problemas que surjam. É uma 

continuidade, uma experiência gera outra, que gera outra e, assim, sucessivamente (DEWEY, 

2010). 

Em se tratando de um ensino concebido por meio da experiência, é importante 

ressaltar que conhecimentos não são adquiridos, apenas, pela transmissão verbal de uma 

pessoa que sabe para outra que não sabe. Para que conhecimentos sejam adquiridos, é 

necessário que a pessoa que está aprendendo veja-se envolvida em um contexto prático. 

Conhecimentos são adquiridos quando fazem parte de uma experiência e quando a pessoa que 

está aprendendo vê-se envolvida na referida experiência.  Só se aprende significados por meio 

da prática.  Dewey ilustra essa ideia por meio de um exemplo, da atribuição de significado 

para a palavra chapéu.  
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Quando a mãe vai levar a criança para um passeio, fala chapéu, enquanto 

põe alguma coisa na cabeça do pequeno. Ser levado para um passeio torna-se 

um interesse para este; não só a mãe e o filho saem materialmente a passeio 

como também se interessam ambos por esta saída, deleitam-se juntamente 

com ela. Por essa associação com outros fatores em ação, os sons de chapéu 

tomam logo para a criança a mesma significação que têm para os pais; 

tornam-se um símbolo da atividade em que ela toma parte (DEWEY, 1959b 

p. 16). 

Os sons da palavra chapéu e o próprio objeto adquirem significado por serem usados 

em determinadas situações. E passam a ter a mesma significação para a criança e para o 

adulto por serem usados em uma experiência compartilhada. 

Quando um ensino é alicerçado em experiência, as atividades que o conduz precisam 

estar associadas com as experiências vivenciadas do estudante. Nessa dinâmica, o professor 

deve estar atento às potencialidades que as experiências dos alunos apresentam, a fim de fazer 

com que os estudantes possam alcançar novos campos advindos das experiências anteriores. 

Os conhecimentos já existentes são utilizados como critério para organizar o ensino e a 

aprendizagem de novos conhecimentos (DEWEY, 2010). A utilização da experiência do 

aluno é  

a melhor demonstração que se pode ter do princípio básico do uso da 

experiência já existente como meio de encaminhar o aluno para um ambiente 

de condições físicas e humanas mais amplas mais refinadas e organizadas, se 

comparando ao material encontrado nas experiências que dão início ao 

processo de desenvolvimento educacional (DEWEY, 2010, p. 85).     

Encontrar as condições para aprendizagem no âmbito da experiência do aluno é, de 

acordo com Dewey, o passo inicial e o próximo passo consiste em fazer com que de forma 

progressiva os alunos cheguem a entendimentos mais amplos.  

É preciso aprender a produzir continuamente conhecimentos e de maneira cada vez 

melhor de tal que forma os conhecimentos cheguem mais próximos àqueles das pessoas mais 

amadurecidas no conhecimento científico. Isso é possível porque os conhecimentos já 

existentes entram, então 

em conexão com novos objetos e acontecimentos que requerem novas 

capacidades, ao mesmo tempo em que o exercício dessas capacidades se 

refina e amplia o conteúdo dessas experiências. As dimensões vitais de 

espaço e tempo são expandidas. O ambiente, ou seja, o mundo da 

experiência se torna constantemente maior e, supostamente, mais denso 

(DEWEY, 2010, p. 76).  

Em relação aos conhecimentos científicos, Dewey (2010) defende que eles devem ser 

iniciados de tal forma que se estabeleça uma relação com a vida social do cotidiano. 

Normalmente práticas semelhantes às realizadas em instituto de pesquisa, em laboratório, não 
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fazem parte do cotidiano dos alunos, então pode ser que algum professor entenda que métodos 

de ensino científicos não devam integrar um estudo baseado na experiência. No entanto, 

Dewey nos orienta que:  

não se discute que os menos experientes não podem estudar fatos e 

princípios científicos do mesmo modo que são estudados por especialistas. 

Porém isso, não exime o educador da responsabilidade de utilizar as 

experiências presentes de modo a levar o aluno, gradualmente, a 

experiências de ordem científica através da extração de fatos e leis nelas 

contidos (DEWEY, 2010, p. 82).  

Em relação a isso, é importante compreender se o aluno obtém entendimento acerca da 

ciência ele pode compreender os sistemas sociais, políticos e econômicos. 

Sendo a experiência existente o que é, tanto especificamente como em larga 

escala, devido à aplicação da ciência aos processos de produção e 

distribuição de bens e serviços e, posteriormente às relações que os seres 

humanos sustentam uns com os outros, é impossível obter uma compreensão 

das forças atuais (compreensão essencial para poder controlá-las e direcioná-

las) sem uma educação que leve os alunos ao conhecimento dos mesmos 

fatos e princípios que, em sua organização final, constituem as ciências 

(DEWEY, 2010, p. 84).   

Tomemos como exemplo a Matemática como uma ciência que pode ser utilizada para 

direcionar mecanismos de produção e distribuição de bens e serviços. Dessa forma 

poderíamos pensar que conhecimentos matemáticos podem proporcionar às pessoas uma 

compreensão dos princípios que regem questões sociais e econômicas, tais como, os modelos 

matemáticos que permitem calcular: o valor da cesta básica, o valor da bolsa família. Por 

meio do conhecimento matemático, um indivíduo poderia entender de forma crítica os 

impostos que pagamos. 

Dewey defende um ensino concebido por meio da experiência dos alunos, mas 

também ressalta a importância que se chegue aos conhecimentos científicos porque, no seu 

entendimento, os métodos científicos indicam a direção a ser tomada para medidas e políticas 

que poderão conduzir o cidadão a uma melhor ordem social. 

Enfim, diante de tudo que foi exposto neste capítulo, apoiamo-nos na premissa de que 

o ensino escolar deve começar pela vivência do aluno, no entanto, isto não significa que a 

educação escolar deva ser reduzida aos saberes oriundos das experiências do cotidiano, 

porque o objeto da aprendizagem escolar não é o mesmo saber do cotidiano. O saber escolar 

serve, em particular para modificar o estatuto dos saberes que o aluno já aprendeu nas 

situações de experiências do seu dia a dia.  
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No próximo capítulo, abordaremos o nosso tema de pesquisa, o Laboratório de Ensino 

de Matemática. Laboratório que, nesse trabalho, foi ressignificado como uma sala de 

Matemática concebida em uma educação Matemática fundamentada em experiência. 
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CAPÍTULO 2 

 

O LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

O principal objetivo deste capítulo é providenciar uma revisão de literatura 

relacionada com o tema Laboratório de Ensino de Matemática para contextualizar a pesquisa 

e fornecer subsídios para sua realização. Essa revisão visa apresentar fundamentações 

discutidas em pesquisas relacionadas com Laboratório de Ensino de Matemática. 

Primeiramente, na seção 2.1, descreveremos os métodos e procedimentos usados para o 

levantamento de trabalhos utilizados na revisão cujo tema se relacionou com o laboratório de 

ensino de Matemática (LEM). 

Na seção 2.2, abordaremos a utilização de materiais didáticos manipuláveis no ensino 

da Matemática, isso porque, em relação ao levantamento feito a respeito de um LEM, 

tomamos conhecimento que este é composto, em sua grande parte, por materiais didáticos 

manipuláveis. Para Lorenzato (2010), esses materiais não ultrapassam a categoria de meio de 

auxiliar o ensino, de alternativa metodológica à disposição do professor e do aluno. Segundo 

esse autor, o uso do material didático manipulável não garante um bom ensino de Matemática, 

tampouco uma aprendizagem por parte dos alunos e não substitui o professor. Diante disso, 

entendemos que é necessário compreendermos como e para que esses materiais devem ser 

utilizados. 

Na sequência, na seção 2.3, apresentaremos concepções sobre o Laboratório de Ensino 

de Matemática. Esse assunto foi desenvolvido para que pudéssemos apresentar concepções de 

diferentes autores sobre o Laboratório de Ensino de Matemática para subsidiar a construção 

de uma concepção que melhor adequasse a nossa pesquisa. 

Por fim, na seção 2.4, descreveremos um Laboratório de Ensino de Matemática 

ressignificado como uma sala de Matemática concebida em uma educação Matemática 

fundamentada em experiência. Fundamentados na concepção de experiência de Dewey e em 

concepções sobre o Laboratório de Ensino de Matemática desenvolvemos nesse tópico a 

nossa concepção a respeito de um uma sala de Matemática. 

 

2.1 O levantamento das pesquisas sobre Laboratório de Ensino de Matemática 

 

Para fazer o levantamento sobre o que se tem produzido de pesquisa sobre o tema, 

laboratório de ensino de Matemática, procedemos da seguinte forma. 
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Primeiramente, fizemos uma busca no banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no período de 27/02/2014 a 

05/03/2014 utilizando três conjuntos de palavras-chave: Laboratório de Ensino de 

Matemática, Laboratório de Matemática, Laboratório de Educação Matemática. Encontramos 

o resumo de 69 registros, mas, ao ler esses resumos, constatamos que, apenas, 2 eram 

referentes ao nosso tema, as dissertações de Carvalho (2011) e Rodrigues (2011). Essas 

dissertações foram obtidas na íntegra por meio dos sites das instituições onde foram 

realizadas.  

Como a página da CAPES, no período de 27/02/2014 a 05/03/2014, estava fornecendo 

apenas pesquisas realizadas a partir de 2011 até 2013, então passamos a fazer um 

levantamento não sistemático, ou seja, traçamos estratégias alternativas de busca. Começamos 

pesquisando o periódico, Boletim de Educação Matemática (BOLEMA). Neste encontramos o 

resumo da dissertação de Turrioni (2004), que foi obtida na íntegra no site da instituição em 

que foi realizada. 

Dando continuidade ao levantamento não sistemático, fizemos uma busca na revista 

Zetetiké, encontrando dois artigos  Araújo e Lopes (2007) e Barroso e Franco (2010). 

De posse das três dissertações  Carvalho (2011), Rodrigues (2011) e Turrioni (2004) 

passamos a consultar a referência bibliográfica de cada uma delas. Selecionamos as 

referências bibliográficas que indicavam alguma relação com o Laboratório de Ensino de 

Matemática. Com essas referências bibliográficas, passamos a consultar os sites das 

instituições em que as pesquisas foram realizadas, algumas delas estavam disponíveis na 

biblioteca virtual. As que não estavam solicitamos commute
5

 com as bibliotecas das 

instituições que nos enviaram os trabalhos pelo Correio.  

A metade, ou seja, 5 dos trabalhos encontrados se referiam à pesquisa de mestrado 

acadêmico, 2 de mestrado profissional, 1 de doutorado e 2 a artigos. Os trabalhos foram lidos 

quase em sua totalidade
6
 e, com base nessa leitura, registramos, em relação a cada um deles: a 

referência, a questão de pesquisa, o(s) objetivo(s), metodologia, os aportes teóricos e os 

resultados. Esse levantamento evidenciou que a maior parte dos trabalhos, 7 dos 10 

encontradas, tiveram como questão e objetivo a formação dos professores de Matemática. Em 

                                                           
5
A biblioteca que tem o trabalho, porém não digitalizado, mediante ao pagamento de uma taxa, providencia uma 

cópia e lhe envia o trabalho pelo Correio. 
6 
Primeiramente lemos o resumo de cada uma das pesquisas. Como a maioria não nos fornecia dados referentes à 

questão de pesquisa, o(s) objetivo(s), metodologia, os aportes teóricos e os resultados foi necessário então fazer 

uma leitura mais aprofundada dos trabalhos. Outro motivo que, também, nos levou a ler os trabalhos quase que 

em sua totalidade foi o fato de que, enquanto líamos, fazíamos fichamentos sobre as diversas concepções sobre 

laboratório de ensino de Matemática. 
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relação a esse levantamento, apenas os trabalhos de: Aguiar (1999), Araújo (2007), Turrioni 

(2004), Oliveira (1983) foram utilizados nessa pesquisa. Outros autores que são citados na 

seção, concepções sobre o Laboratório de Ensino de Matemática vieram de leituras de livros e 

de artigos relacionados com esse tema. 

 

2.2 A utilização de materiais didáticos manipuláveis no ensino da Matemática 

 

Em nosso levantamento descrito na seção anterior vimos que o material didático 

manipulável tinha um lugar de destaque em um laboratório de ensino de Matemática. Então, 

nesta seção, abordamos o que alguns estudiosos falam sobre a sua utilização no ensino da 

Matemática.  

Para Lorenzato (2010, p. 18), “material didático (MD) é qualquer instrumento útil ao 

processo de ensino e aprendizagem. Portanto, MD pode ser um giz, uma calculadora, um 

filme, um livro, um quebra-cabeça, um jogo, uma embalagem, uma transparência, entre 

outros”. 

Lorenzato (2010) sugere que um LEM deve ser composto por: jogos, quebra-cabeça, 

instrumentos de medidas, sólidos geométricos, modelos estáticos e dinâmicos, materiais 

didáticos industrializados, materiais didáticos produzidos pelos alunos etc. Todos esses 

materiais, dentro da perspectiva adotada neste trabalho, podem ser considerados como 

materiais didáticos manipuláveis, visto que a concepção que adotaremos é a mesma de Matos 

e Serrazina
7
 (apud Nacarato, 2005, p. 3), que definem materiais didáticos manipuláveis como 

“objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, manipular e movimentar. Podem ser objetos 

reais que têm aplicação no dia a dia ou podem ser objetos que são usados para representar 

uma ideia”. 

Em relação ao uso de materiais didáticos manipuláveis, já no século XIX Pestalozzi 

defendia que o ensino deveria começar pela utilização de objetos concretos, com a realização 

de ações concretas e experimentações (NACARATO, 2005). 

Educadores como Pestalozzi (1746-1827) e Froebel (1782-1852) propuseram 

que a atividade dos jovens seria o principal passo para uma educação ativa. 

Assim, na concepção destes educadores, as descrições deveriam preceder as 

definições e os conceitos nasceriam da experiência direta das operações que 

o aprendiz realizava sobre as coisas que observasse ou manipulasse 

(GONÇALVES; GOMES; VIDIGAL, 2012, p. 9, grifo dos autores). 
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 MATOS, José M.; SERRAZINA, Maria de Lurdes. Didáctica da Matemática. Lisboa Universidade Aberta, 

1996, 304p.  
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Outros autores, também, defenderam o uso de materiais didáticos manipuláveis no 

ensino. Comenius, por volta de 1650, escreveu que o ensino deveria acontecer do concreto ao 

abstrato, porque o conhecimento se inicia pelos sentidos e que só se aprende fazendo. Locke, 

em 1680 dizia sobre a necessidade da experiência sensível para atingir o conhecimento. 

Rousseau sugeriu a experiência direta sobre os objetos para se alcançar a aprendizagem. 

Herbart defendeu que aprendizagem começa pelo campo sensorial (LORENZATO, 2010). 

Por volta de 1900, Dewey, coerente com o pensamento de Comenius, destacou a 

importância da experiência direta como fator básico para a construção do conhecimento. 

Poicaré, por sua vez, recomendou a utilização de imagens vivas para elucidar verdades 

matemáticas. Para Piaget, o conhecimento se dá por meio da ação refletida do sujeito sobre o 

objeto (LORENZATO, 2010). 

Segundo Gonçalvez, Gomes, Vidigal (2012), o movimento da Escola Nova
8
 e os 

escritos de Dewey foram os responsáveis por fazer com que educadores começassem a se 

preocupar com metodologias ativas de aprendizagem. Maria Montessori e Decroly, inspirados 

nos trabalhos de Dewey, Pestalozzi e Froebel, produziram vários jogos e materiais didáticos 

manipuláveis com o intuito de melhorar o ensino de Matemática.  

A ideia de se utilizar materiais didáticos manipuláveis foi, também, defendida em 

1989 pelo National Council of Teaachers of Mathematics (NCTM) que considerava que:  

 Todas as salas de aulas devem ser equipadas com conjuntos de material 

manipulável (por exemplo, cubos, geoplanos, escalas, compassos, réguas, 

transferidores, papel para traçado de gráficos, papel ponteado).  

 Professores e alunos devem ter acesso a material apropriado para 

desenvolver problemas e ideias para explorações (PONTE, BROCADO, 

e OLIVEIRA, 2013, p. 87).  

De acordo com Pastells (2009), materiais manipuláveis devem ser utilizados sempre 

que os alunos necessitarem.  Ela defende o seu uso durante todo Ensino Fundamental, além da 

Educação infantil. Para essa autora, o uso desses materiais auxilia no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Sempre que se introduza uma nova competência Matemática, o melhor 

processo de ensino-aprendizagem deveria incluir o manuseio com diferentes 

materiais, visto que só com um ensino diversificado, rico em recursos e 

estratégias para abordar um mesmo aprendizado, conseguiremos interiorizar 

os aprendizados matemáticos de forma significativa e aumentar o grau de 

conscientização (PASTELLS, 2009, p.13). 

                                                           
8
 O movimento da escola nova foi uma corrente pedagógica que teve início no final do século XIX, sendo 

renovador para época, pois questionava o enfoque pedagógico da escola tradicional, fazendo oposição ao ensino 

centrado na tradição, na cultura intelectual e abstrata (GONÇALVES; GOMES; VIDIGAL, 2012, p. 10). 
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Se concebermos que uma aula de Matemática deva se dar em ambientes que permitam 

aos alunos a “experimentação” e a atribuição de significados, entendemos que a utilização de 

materiais didáticos manipuláveis auxiliam e potencializam a aprendizagem de conceitos 

matemáticos. Sendo suas principais funções, conforme Rêgo e Rêgo (2010, p. 42): 

i) auxiliar o professor a tornar o ensino da Matemática mais atraente e 

acessível; 

ii) acabar com o medo da Matemática, criado por alguns professores e 

alimentados pelos pais e pelos que não gostam de Matemática, está 

aumentando cada vez mais a dificuldade do ensino dessa matéria e  

iii) interessar maior número de alunos no estudo dessa ciência. 

Nessa concepção de aprendizagem, o material didático manipulável é importante, pois 

a sua utilização possibilita que mitos e preconceitos negativos em relação à aprendizagem da 

Matemática sejam vencidos (RÊGO; RÊGO, 2010, p. 43). 

Entretanto, em conformidade com Passos (2010), devemos, sempre, lembrar que o uso 

de materiais manipuláveis ou visuais por si só não garantem a aprendizagem. Essa mesma 

autora afirma que, geralmente, os professores colocam muita expectativa em amenizar as 

dificuldades encontradas no ensino da Matemática com a utilização do material didático 

manipulável. Porém, essa expectativa nem sempre é atingida, pois não é pelo simples fato de 

que os alunos estejam envolvidos e entretidos com o material didático que se terá melhoras na 

a aprendizagem. É necessário que os alunos reflitam sobre o processo no qual estão 

envolvidos, ou seja, para que a aprendizagem efetivamente aconteça, faz-se necessário que 

ocorra, também, a atividade mental do aluno.  

[...] os materiais didáticos podem ser úteis se provocarem a reflexão por 

parte da criança de modo que elas podem criar significados para ações que 

realizam com eles. Como afirma Carraher (1988), não é o uso específico do 

material com os alunos o mais importante para a construção do 

conhecimento matemático, mas a conjunção entre o significado que a 

situação na qual ele aparece para a criança, as suas ações sobre o material e 

as reflexões que faz sobre tais ações. (SMOLE
9
, 1996 apud ARAGÃO e 

VIDIGAL, 2012, p. 13).    

Dewey (1959), em conformidade com essas visões, entende que se os materiais 

manipuláveis empregados no ensino da Matemática não esclarecerem o entendimento, por 

meio de reconhecimento de um significado além deles próprios, o ensino é tão confuso como 
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aquele que se utiliza de definições e regras já existentes, porque desvia a atenção das ideias 

para simples excitações físicas. 

Passos (2010, p. 81) também afirma que, para os alunos, 

[...] os conceitos matemáticos que eles devem construir, com a ajuda do 

professor, não estão em nenhum dos materiais de forma que possam ser 

abstraídos deles empiricamente. Os conceitos serão formados pela ação 

interiorizada do aluno, pelo significado que dão às suas ações, às 

formulações que enunciam, às verificações que realizam. 

Castelnuovo
10

 enfatiza que a ideia fundamental da ação é que ela deve ser reflexiva: 

[...] que o interesse da criança não seja atraído pelo objeto material em si ou 

pelo ente matemático, senão pelas operações sobre o objeto e seus entes. 

Operações que, naturalmente, serão primeiro de caráter manipulável para 

depois interioriza-se e posteriormente passar pelo concreto ao abstrato. 

Recorrer a ação, diz Piaget, não conduz de todo um simples empirismo, ao 

contrário, prepara a dedução formal ulterior, desde que tenha presente que a 

ação, bem conduzida, pode ser operatória, e que a formalização mais 

adiantada o é também (CASTELNUOVO apud PASSOS, 2010, p. 81). 

Meneghetti (2011) aponta que, ao utilizar o material didático manipulável, o professor 

deve promover discussões com os alunos sobre os conceitos matemáticos existentes, 

auxiliando-os no estabelecimento de relações com outros conceitos também deve auxiliá-los 

na construção de significados e na sistematização do(s) conteúdo(s) matemáticos abordados.   

Conforme Aragão e Vidigal (2012), a utilização de materiais didáticos manipuláveis 

permite a simulação de ideias e propriedades. Segundo esses autores, a simulação 

desempenha um papel importante na compreensão e na significação de uma ideia, pois “a 

simulação permite que o aluno formule hipóteses, inferências, observe regularidades, ou seja, 

participe e atue em um processo de investigação que o auxilia a desenvolver noções 

significativamente, ou seja, de maneira refletida” (ARAGÃO; VIDIGAL, 2012, p. 12). 

A linguagem Matemática é, também, desenvolvida quando são utilizados materiais 

didáticos manipulativos, isso porque os alunos, de forma natural, verbalizam e discutem suas 

ideias enquanto trabalham com o material. 

Não há dúvida de que ao refletir sobre situações colocadas e discutir com os 

seus pares, a criança estabelece uma negociação entre diferentes significados 

de uma mesma noção. O processo de negociação solicita a linguagem e os 

termos matemáticos apresentados pelo material. É pela linguagem que o 

aluno faz transposição entre as representações implícitas no material e as 

ideias matemáticas, permitindo que ele possa elaborar raciocínios mais 

complexos do que aqueles presentes na ação com os objetos do material 

manipulativo (ARAGÃO; VIDIGAL, 2012, p. 13).    
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Ao usar o material didático manipulável, o professor deve ter em mente que os 

resultados obtidos com a sua utilização dependerão da capacidade de percepção de cada 

aluno, mas também de como o professor faz uso desse material em suas aulas. 

Todo material didático tem um poder de influência variável sobre os alunos, 

porque esse poder depende do estado de cada aluno e, também, do modo 

como o material didático é empregado pelo professor. Assim, por exemplo, 

para um mesmo material didático, há diferença pedagógica entre a aula em 

que o professor apresenta oralmente o assunto, ilustrando-o com um material 

didático, e a aula em que os alunos manuseiam esse material didático. O 

material didático é o mesmo, mas os resultados do segundo tipo de aula 

serão mais benéficos à formação dos alunos, porque de posse do material 

didático, as observações e reflexões serão mais profícuas, uma vez que 

poderão, em ritmos próprios, realizar suas descobertas (LORENZATO, 

2010, p. 27). 

Finalizando, a utilização de materiais didáticos manipuláveis deve ser realizada de 

forma consciente assim como qualquer outro recurso.  Diante tudo que aqui foi exposto, vale 

refletir que uma escola deve possuir materiais didáticos manipuláveis, para serem utilizados 

nas aulas, como facilitadores da aprendizagem. Justamente por essa razão, decorre a 

necessidade de as escolas possuírem um espaço dotado de materiais didáticos de diferentes 

tipos (LORENZATO, 2010). Esse espaço, geralmente, é conhecido como Laboratório de 

Ensino de Matemática. 

 

2.3 Concepções sobre o Laboratório de Ensino de Matemática 

 

A seguir apresentamos concepções de estudiosos sobre o que é um Laboratório de 

Ensino de Matemática objetivando a construção de uma concepção que adequasse se às ideias 

de Dewey enquanto experiência. 

Quando nos referimos ao laboratório de ensino de Matemática – LEM, talvez surge a 

seguinte pergunta: o que é um LEM? Algumas pessoas o consideram como um lugar para se 

guardar materiais para serem utilizados nas aulas de Matemática. 

Existem diferentes concepções de LEM. Inicialmente ele poderia ser um 

local para guardar materiais essenciais, tornando-os acessíveis para as aulas; 

neste caso é um depósito/arquivo de instrumentos, tais como: livros, 

materiais manipuláveis, transparências, filmes, entre outros, inclusive 

matérias-primas e instrumentos para confeccionar materiais didáticos 

(LORENZATO, 2010, p.166). 

Reduzir o LEM a um depositório de materiais didáticos é uma ideia restrita, pois, de 

acordo com Oliveira (1983), o LEM é um local onde se criam situações e condições para 

levantar problemas, elaborar hipóteses, analisar resultados e propor novas soluções para 
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questões levantadas. Nessa perspectiva, o aluno é compreendido como um sujeito que 

participa na construção e consolidação do seu próprio conhecimento. 

Turrioni (2003) considera o LEM um recurso para o ensino que se utiliza de um 

espaço para realizar atividades que favoreçam experiências utilizando aparatos educacionais, 

como jogos, recursos tecnológicos (calculadoras, computadores etc.) e materiais 

manipulativos.  

[...] Além de se constituir num espaço físico destinado a se guardar materiais 

didáticos, deve ser um ambiente agradável, onde os presentes se sintam à 

vontade e dispostos a pensar, criar, construir e descobrir estratégias de 

Educação Matemática que visem a melhoria do ensino-aprendizagem de 

Matemática. Nesse ambiente, é importante que o aluno produza o seu 

material, com a orientação do professor, e não apenas manipule materiais 

didáticos ou jogos, adquiridos já prontos
11

 (TURRIONI, 2003, p. 3). 

De acordo com Lorenzato (2010), o LEM de uma escola é um importante espaço de 

experimentação para o aluno e, em especial, para o professor, que tem a oportunidade de 

avaliar na prática, sem as pressões do espaço formal e tradicional da sala de aula, novos 

materiais e novas metodologias de ensino.  

Para Araújo (2007), o LEM é um ambiente de pesquisa para alunos e professores, em 

que os recursos instrucionais variados, a criação e a montagem de experiências de ensino e a 

utilização de materiais manipulativos facilitem a compreensão de conceitos matemáticos. 

Pressupõe também vivência de abordagens metodológicas diferenciadas com a participação 

ativa dos alunos, em grupos ou individualmente. 

Abreu reconhece o laboratório de Matemática como um espaço propício para: 

 Oferecer aos alunos um local adequado, onde os mais variados materiais, 

de preferência confeccionados por eles, estejam disponíveis e possam ser 

utilizados para o desenvolvimento dos conceitos matemáticos; 

 realizar atividades de recuperação ao(s) aluno(s) que apresenta(m) 

dificuldades de raciocínio na construção dos conceitos matemáticos em 

sala de aula; 

 fazer o aluno pensar produtivamente; 

 desenvolver o raciocínio lógico e fazer uso inteligente e eficaz dos 

recursos disponíveis; 

 envolver o aluno com as aplicações da Matemática no seu dia a dia 

(ABREU, 1997, p. 10).  

O LEM é um local onde o aluno deixa de ser um espectador no processo de ensino e 

aprendizagem, ou seja, aquele aluno que, por a maior parte, se restringe em seguir o 

desenvolvimento das resoluções dos exercícios conforme mostrado pelo professor.  
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O laboratório é um local de ensino que foi concebido com o propósito de 

presentear ao aluno uma situação concreta, que o coloque em contato com o 

conhecimento, que produza ação por parte do aluno e este por sua vez 

provoque a sua própria aprendizagem. Suas aplicações permitem que os 

alunos realizem operações e não simplesmente copiem, que participem ao 

máximo em vez de ser simples espectadores (ROMERO
12

 apud 

GONÇALVEZ; SILVA, s. d., s. p.). 

Para Passos (2006), o LEM deve ser um ambiente que possibilite aos seus usuários, 

realizarem explorações e investigações matemáticas que os levem a descoberta de princípios 

matemáticos, padrões e regularidades. Dessa forma, a autora define um LEM como um lugar 

onde ocorre um processo que permite aos alunos desenvolver uma atitude de investigação 

Matemática.  

Dante (2005) defende a criação de um espaço definido como Laboratório de Ensino de 

Matemática integrado ao projeto pedagógico da escola. O LEM na escola deve ser um espaço 

de construção coletiva do conhecimento, onde os recursos didáticos criam vida. Nesse espaço, 

professor e aluno podem dar mais vazão à sua criatividade, os trabalhos nele desenvolvidos 

são dinâmicos e enriquecem o processo de ensino e aprendizagem. O aluno aprende fazendo. 

(DANTE, 2005).  

No livro Didática da Matemática, Tahan (1962) define o laboratório como sendo uma 

sala ambiente de Matemática à disposição do professor, onde o ensino dessa disciplina “é 

apresentado ao vivo, com o auxílio de material adequado à maior eficiência da aprendizagem” 

(TAHAN, 1962, p. 61). 

Araújo (2007) considera que o Laboratório de Ensino de Matemática não é só um 

lugar onde as pessoas manipulam materiais, desenvolvem experiências e envolvem-se em 

atividades de aprendizagem; mas é também um processo, um procedimento de ensinar e 

aprender Matemática. Considera ainda que as atividades realizadas no laboratório devem 

levar o aluno ao desenvolvimento de atitudes diferenciadas, pois elas devem induzi-los ao 

pensamento autônomo, tornando-os corresponsáveis pela sua aprendizagem. 

A Matemática é uma disciplina de abstração, então se faz necessário aliar teoria e 

prática para o favorecimento dessa abstração. O laboratório permite que a teoria e a prática 

caminhem juntas (AGUIAR, 1999). 

Rêgo e Rêgo (2010) defendem a importância do trabalho com LEM, seja em escolas 

de Educação Básica ou em instituições de ensino superior, pois acreditam que esse recurso, 
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como conector da teoria com a prática, pode propiciar o desenvolvimento da criatividade, da 

agilidade e da capacidade de organização do pensamento e da comunicação dos alunos.  

De acordo com Tahan (1962), o LEM não pode ser visto como um ambiente voltado 

apenas a atividades lúdicas. É tarefa do professor mostrar aos alunos que a finalidade das 

atividades realizadas nesse espaço devem levá-los a raciocinar no campo abstrato, 

melhorando a sua capacidade de compreensão dos conteúdos matemáticos. 

Assim, “o professor de Matemática que dispõe de um bom laboratório poderá, com a 

maior facilidade, motivar seus alunos por meio de experiências e orientá-los, mais tarde, com 

a maior segurança, pelo caminho das pesquisas abstratas” (TAHAN, 1962, p.62). 

 O LEM, assim como qualquer outro recurso, não irá solucionar todos os problemas no 

ensino e na aprendizagem da Matemática, mas ele pode contribuir para essa atividade. 

O importante no uso do laboratório não é criar grandes obras, nem apelar 

para as salas-ambientes como um recurso para resolver todos os problemas, 

mas é, de acordo com as possibilidades de cada escola, favorecer as 

condições de trabalho para o professor, para que o mesmo possa ter uma 

estrutura que facilite a construção do conhecimento (AGUIAR, 1999, p. 

146). 

Para Aguiar (1999), o Laboratório de Matemática, por ser um local em que se 

encontram diversos materiais, pode ser um recurso que auxilia o ensino teórico da 

Matemática, porém não basta apenas que os materiais nele disponível sejam manipulados, 

olhados, observados visto que essas ações são o início de toda atividade que envolve o uso de 

materiais. O laboratório deve ser um local que proporciona  a reflexão, o questionamento, a 

investigação e a conclusão, pois essas ações favorecem a construção do conhecimento.  

Para Turrioni, (2010) o LEM é um local estruturado para desenvolver experimentos 

matemáticos e outras atividades práticas. Para o autor, a própria sala de aula pode ser um 

LEM quando nela o processo de ensino acontece de forma diferenciada, quando há 

movimentação, discussão e utilização de materiais didáticos e métodos investigativos em 

Matemática, que resultam em uma melhora no aprendizado. 

O laboratório deve ser um local destinado ao trabalho e produção do aluno, onde ele 

possa discutir, refletir, investigar e expor suas ideias por meio das suas produções, ou seja, 

por meio de atividades que os alunos executem com sua capacidade e habilidade. Dessa 

forma, a sala de aula pode ser considerada como um laboratório, portanto o professor deve 

transformá-la em ambiente que propicie a compreensão de conceitos matemáticos. O 

primordial é garantir que o aluno seja participativo, atuante, que seja visto em sua 

individualidade. No laboratório, o professor deve proporcionar a integração entre os alunos e 
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as discussões das experiências vividas nesse espaço sejam elas de ordem intelectual, social ou 

econômica (AGUIAR, 1999). 

Ao propormos nessa dissertação a utilização de uma sala organizada especificamente 

para o ensino da Matemática temos a intenção de que ela seja um ambiente no quais 

professores e alunos possam realizar as suas experiências. No que diz respeito aos estudantes, 

esperamos que as experiências ocorridas nessa sala de Matemática os possibilitem a 

atribuírem significados a conceitos matemáticos.   

 

2.4 Um Laboratório de Ensino de Matemática ressignificado como uma sala de 

Matemática concebida em uma Educação Matemática fundamentada em experiência 

 

Para Dewey, toda educação deve se fundamentar na filosofia da experiência que é 

entendida por ele como sendo a interação entre o indivíduo e o meio, do qual ambos saem 

modificados podendo esse meio ser um livro, uma conversa com outra pessoa, um material 

utilizado em uma determinada atividade, até mesmo o próprio pensamento, ou seja, o meio é 

qualquer condição ou coisas com as quais uma pessoa possa interagir. Nesse sentido, os 

recursos disponíveis em um ambiente, poderiam ser um desses meios de interação. 

Turrioni (2003), Araújo (2007), Tahan (1962) e Lorenzato (2010) defendem que no 

LEM devam ser utilizados diversos aparatos/materiais para o ensino e a aprendizagem da 

Matemática por entenderem que a sua utilização facilita a compreensão de conceitos 

matemáticos.  

Integrando a concepção de experiência de Dewey com as ideias sobre o LEM dos 

autores citados anteriormente, ressignificamos o LEM como uma sala de Matemática. 

Concebemos que essa sala seja um ambiente de aprendizagem, no qual os alunos, por meio da 

interação com diversos recursos nele disponível (jogos, materiais didáticos manipuláveis, 

softwares etc.), se envolvam em experiências educativas, ou seja, em experiências que, de 

forma contínua, proporcionam o desenvolvimento do aluno, isto é, a ampliação de suas 

experiências anteriores. 

Pautados na visão educacional de Dewey, concebemos a sala de Matemática, também, 

como um ambiente no qual alunos e professores, por meio da comunicação e da colaboração, 

são incentivados a “pautar suas próprias ações pelas ações dos outros e de considerar as ações 

alheias para orientar e dirigir as suas próprias” (DEWEY, 1959b, p. 93). 

Entendemos como Dewey que em um ambiente comunicativo os alunos devem ser 

estimulados a colocar o seu ponto de vista em relação a determinadas situações. Isso porque, 
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ao se posicionar, o aluno precisa organizar o pensamento, perceber o que não entendeu, 

confrontar-se com opiniões diferentes da sua, precisa refletir para aprender.   

A sala de Matemática pode ser um local para se reunir, para se trabalhar em grupo, 

para socializar assuntos que estejam em consonância com as experiências/interesses dos 

estudantes. A sala de Matemática, também, é um ambiente de aprendizagem voltado para as 

necessidades dos estudantes, pois: 

se descobrirmos as necessidades e as forças vivas da criança, e se lhe 

pudermos dar um ambiente constituído de materiais, aparelhos e recursos  

físicos, sociais e intelectuais  para dirigir a operação adequada daqueles 

impulsos e forças, não temos que pensar em interesse. Ele surgirá 

naturalmente. (DEWEY, 2010, p. 112, grifo do autor). 

Além de se preocupar com as necessidades e interesses dos alunos, é importante, 

também, que se promovam ambientes de aprendizagem em que o conhecimento que os 

estudantes já possuem, as experiências de seu meio social, o que aprende em outras áreas, ou 

na própria Matemática, sirvam como âncora para que eles atribuam significados aos conceitos 

matemáticos.  

Em se tratando do ensino da Matemática, podemos entender que as fórmulas, os 

teoremas, as definições, só terão algum significado para os alunos se eles conseguirem 

perceber a sua utilidade em alguma situação prática da vida. Então, nesse sentido, a sala de 

Matemática é um ambiente em que as atividades nela desenvolvidas, por meio das interações 

com os vários recursos nela disponível, devem permitir que os alunos estabeleçam conexão 

entre os conteúdos estudados com situações práticas da vida das pessoas, visto que:  

tudo deve ser ensinado tendo em vista o seu uso e função na vida. Nem se 

diga que isso venha a impedir os “exercícios” escolares e tornar, assim, 

impossível a aprendizagem de muita coisa. Muito pelo contrário. Se a 

criança percebe o lugar e a função que tem aquilo que vai aprender, seu 

intento de aprender dá-lhe impulso para todos os “exercícios” necessários 

(DEWEY, 1967, p. 36).    

Na sala de Matemática, as condições encontradas nas experiências dos alunos devem 

ser utilizadas como fonte de problemas, haja visto que conhecimentos oriundos de 

experiências anteriores devem ser problematizados, por meio de discussões de 

questionamentos, cujo objetivo é fazer com que os alunos sintam a necessidade de ir à busca 

de novas ideias, novas informações para resolverem problemas surgidos das experiências já 

vividas. A sala de Matemática é um ambiente para se encontrar, trabalhar e conviver, servindo 

como base para o encadeamento de experiências dos estudantes envolvendo o ensino e a 

aprendizagem da Matemática. A expressão trabalhar foi empregada na perspectiva de que: 
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abrange todas as atividades que envolvem o uso de material intermediário, 

de aparelhos e formas de habilidades, conscientemente aplicadas na 

realização de certos resultados. Todas as formas de expressão e de 

construção com instrumento e materiais, todas as formas de atividade 

manual e artística constituem trabalho, sempre que requeiram esforço 

consciente ou refletido para que se realizem (DEWEY, 1967, p. 105). 

Em relação à nossa concepção para a sala de Matemática, incluímos, também, que ela 

seja uma proposta de intervenção para as aulas de Matemática que objetiva aliar o trabalho 

realizado na sala de aula convencional a uma metodologia de ensino diferenciada, cujo intuito 

é proporcionar melhorias para a aprendizagem da Matemática. As intervenções ocorridas na 

sala de Matemática devem se dar sob uma configuração em que as aulas são oportunidades 

para que a aprendizagem se dê por ações interativas que ultrapassam as quatro paredes de uma 

sala de aula. Dessa forma, as aulas de intervenção, além de proporcionar possíveis melhoras 

na aprendizagem, ampliam as situações de socialização e de construção do conhecimento, 

pois novos cenários de aula em espaços que não sejam apenas a sala de aula podem ser 

constituídos, novos recursos podem ser utilizados, bem como o seu tempo redefinido.  

Neste trabalho, temos um horário diferenciado para as aulas de intervenção de 

Matemática.  Essas aulas não estão inseridas dentro de um contexto em que a cada 60 ou 

120
13

 minutos, no caso de serem aulas geminadas, precisam ser interrompidas, pois a sala de 

Matemática é um ambiente em que os trabalhos podem ser realizados no contraturno, durante 

uma manhã ou tarde inteira. As aulas podem ser concebidas dentro de um espaço-tempo 

ampliado.  

Enfim, concebemos a sala de Matemática como um ambiente de aprendizagem em que 

se utilizam diversos recursos e ocorrem interações educativas em conformidade com Dewey 

(2010). Esses ambientes são os mais diversos possíveis, não está restrito a espaços físicos ou 

tempos específicos, podendo essas interações ocorrer em vários lugares da escola ou até 

mesmo fora dela, em horário escolar normal ou contraturno e até mesmo em horários não 

escolares. 

Entendemos que essa visão ampla para a sala de Matemática em relação a tempo e 

espaço, juntamente à possibilidade de os alunos utilizarem diversos recursos quando 

estiverem envolvidos em atividades desenvolvidas a partir de suas experiências, além de 

possibilitar um melhor aproveitamento do tempo e dos espaços escolares, proporciona uma 

educação de forma integral que estimula o estudo e o trabalho, ampliando as oportunidades de 

aprendizagem de conteúdos matemáticos. 

                                                           
13

 Na escola em que a pesquisa de campo foi realizada cada aula tem a duração de 60 minutos. 
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CAPÍTULO 3 

 

MÉTODOS, PROCEDIMENTOS E O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Uma pesquisa científica é uma investigação metódica que busca compreensões a 

respeito de um fenômeno. Sendo assim, o desenvolvimento de toda pesquisa deve seguir 

alguma metodologia e deve ser norteada por alguns procedimentos, que precisam estar de 

acordo com o seu quadro teórico e devem ajudar a responder à questão de investigação 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2009). 

 Neste capítulo, inicialmente, faremos referências aos paradigmas de pesquisa, segundo 

(Ponte, 2005), apontando aqueles nos quais este trabalho encontrou-se associado. Em seguida, 

discutimos a abordagem metodológica na qual nossa pesquisa está inserida. Discutiremos 

sobre os diferentes instrumentos que foram utilizados na pesquisa de campo. Descreveremos o 

contexto da pesquisa. Isso porque este pode possuir especificidades que podem interferir nos 

resultados. Descreveremos, também, os perfis das participantes da pesquisa. Abordaremos as 

concepções que nortearam as atividades, apresentando o cronograma de desenvolvimento da 

pesquisa de campo. E, para finalizar, abordaremos os métodos utilizados na análise dos dados 

coletados.  

 

3.1 Um apontamento para os paradigmas que norteiam essa pesquisa 

 

 A visão de como compreendemos os fatos ao nosso redor pode estar associada ao 

conceito de paradigma que é definido: 

como um conjunto de crenças básicas (ou metafísicas) que se referem a 

princípios essenciais ou primeiros. Representa uma visão do mundo que 

define, para aquele que a detém, a natureza do “mundo”, o lugar que o 

indivíduo nele ocupa e o âmbito das relações possíveis com esse mundo e as 

suas partes (GUBA; LINNCOLN, 1994, p.107, grifos do autor).  

Em relação a uma pesquisa científica, um paradigma pode ser entendido como as 

ideias que fundamentam e orientam o investigador. Existem várias maneiras de se classificar 

os paradigmas. Ponte (2005) apresenta três classificações: positivista, interpretativo e crítico. 

Não foi nosso objetivo enquadrar essa pesquisa em um paradigma ou outro, mas sim o de 

posicionarmos em termos dos seus pressupostos para mostrar como a estávamos 

compreendendo. 
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De acordo com Ponte (2005), que se fundamentou em Guba e Lincoln (1994), os 

positivistas defendem que, por meio das ciências, é possível compreender fatos de forma 

objetiva, por meio de estudos experimentais que envolvem a manipulação de variáveis e 

medições. Essas ações são realizadas com intuito de alcançar resultados precisos. Para os 

adeptos dessa perspectiva, os conhecimentos oriundos de um estudo científico não podem 

sofrer influências do pesquisador e devem ser expressos em uma linguagem impessoal e 

cientificamente neutra. Nossa pesquisa não se aproximou do paradigma positivista, pois a 

nossa questão de pesquisa focou as interações ocorridas na sala de Matemática. Nessa 

dinâmica interativa, os fenômenos em estudo adquiriram significados pelas interpretações que 

a professora-pesquisadora
14

 lhes deu. Nesse sentido, este trabalho esteve envolta em uma 

subjetividade e sujeita a interferências da professora-participante. Com isso a ideia de 

neutralidade por parte do pesquisador, conforme advoga os positivistas, foi uma visão 

inadequada ao nosso trabalho. 

Entendemos que nossa pesquisa possuiu traços da perspectiva interpretativa descrita 

por Ponte (2005), pois procuramos interpretar e compreender as interações ocorridas entre os 

participantes. No entanto, não estivemos no campo de pesquisa, apenas, para entendê-la, mas 

também para promover ações pautadas na visão educacional de Dewey sobre experiência. 

Essas ações tiveram por propósito uma transformação e uma emancipação por parte da 

professora na maneira de conduzir as suas aulas, buscando uma mudança no ensino de 

Matemática das aulas convencionais e das aulas de intervenção que eram tipicamente 

livrescas. 

Para nós, a proposta de se modificar um ensino tipicamente livresco para um ensino 

em que as experiências dos alunos servissem como fio condutor para as atividades a serem 

realizadas traria maior liberdade de ação tanto para a professora quanto para os estudantes; 

pois a professora não estaria “presa” a metodologias “prescritas” em um livro de como 

ensinar e aprender Matemática. Os conteúdos matemáticos não seriam trabalhados, apenas, 

para se cumprir uma grade curricular, mas teriam o propósito de atender aos 

interesses/necessidades dos estudantes. Em relação a essa visão transformadora 

emancipatória, compreendemos que nossa pesquisa, além de ter se aproximado das ideias do 

paradigma interpretativo, também se encontrou norteada por concepções da perspectiva 

                                                           
14

 A expressão professora-pesquisadora é utilizada para designar que a pesquisadora é professora da turma que 

estará envolvida nesta pesquisa. No entanto, ao longo deste trabalho utilizaremos principalmente a expressão 

professora para referir à professora pesquisadora. 
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crítica. Então, em vez de tentar classificá-la de acordo com um determinado paradigma, 

diremos que ela possuiu características da concepção interpretativa e da concepção crítica.  

.  

3.2 Abordagem metodológica e instrumentos de coleta de dados 

 

Um pesquisador sempre está em busca de respostas para uma questão. As respostas 

podem ser de natureza quantitativa e/ou qualitativa. Borba e Araújo (2012), para clarear e 

diferenciar uma pesquisa de natureza quantitativa de uma qualitativa, utilizam-se da situação 

hipotética que descrevemos a seguir. 

Imaginemos que se queira saber quantos professores utilizam computadores para 

ensinar Matemática em uma determinada cidade; nesse caso, uma abordagem quantitativa 

parece ser a mais adequada. Ao final da pesquisa, poderíamos dizer que x% dos professores 

dessa cidade usam o computador no ensino da Matemática. Porém, se o pesquisador quiser 

saber como se dá o uso dos computadores no ensino de Matemática de uma determinada 

cidade, uma abordagem qualitativa parece ser a mais adequada, pois a preocupação maior é 

com a maneira como esse uso se dá e não em que escala de quantidade ele acontece. 

Por meio dessa situação ilustrativa, podemos perceber que a questão de investigação 

exerce um papel importantíssimo sobre a natureza da pesquisa. Conforme Borba e Araújo 

(2012), a questão de investigação direciona os caminhos a serem seguidos. Corroborando essa 

ideia, Fiorentini e Lorenzato (2009) afirmam que a questão de pesquisa dita qual a 

metodologia e os procedimentos a serem utilizados. Quando a questão tem como foco a 

compreensão, o pesquisador está em busca de informações descritivas que visam ao sentido 

atribuído às ações. Em uma pesquisa qualitativa as soluções dos problemas são oriundas das 

interpretações e compreensões dos significados que os pesquisadores atribuem para o 

fenômeno em estudo (BORBA, ARAÚJO, 2012). Neste trabalho nossas atenções estiveram 

voltadas para a compreensão das interações entre aluna-aluna, professora-alunas, alunas-

recursos disponíveis na sala de Matemática. Esse foco é refletido na questão de investigação 

colocada na introdução deste trabalho: 

Como se dão as interações ocorridas em uma sala de Matemática concebida em uma 

Educação Matemática fundamentada em experiência? 

Sendo assim, na análise dos dados coletados durante a pesquisa de campo, estivemos 

atentos ao comportamento das pessoas envolvidas, pois dados qualitativos são os que nos 

fornecem uma visão ampla a respeito do comportamento humano. 
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O comportamento humano, diferentemente dos objetos físicos, não pode ser 

entendido sem referências aos significados e propósitos associados às 

atividades dos atores humanos. Dados qualitativos, afirma-se, podem 

fornecer uma rica visão do comportamento humano (GUBA; LINCOLN, 

1994p. 106). 

Entendemos que nossa pesquisa se insere em uma abordagem qualitativa porque 

contempla o quadro aqui exposto e porque ela abarca as seguintes características: 

1. Na investigação qualitativa a fonte direta dos dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal; 

2. A investigação qualitativa é descritiva;  

3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

pelos resultados ou produtos;  

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva  

5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

(BOGDAN; BIKLEN, p.47- 50, grifos do autor). 

Em uma pesquisa qualitativa, o pesquisador ocupa um lugar de destaque, pois ele é o 

responsável por selecionar e interpretar situações que julga importantes na investigação 

(FIORETINI; LORENZATO, 2009). Essas tarefas exigem que o pesquisador exerça funções 

dicotômicas, visto que, ao mesmo tempo em que ele tem que estar envolvido com o ambiente 

para compreendê-lo, é necessário que ele se exclua deste para descrevê-lo. 

Aliados à abordagem qualitativa, devem estar os instrumentos utilizados para coleta e 

registros dos dados. Uma investigação qualitativa pode envolver diferentes procedimentos de 

coleta de dados, quando isso acontece, o pesquisador está realizando uma triangulação de 

dados. A utilização de diferentes instrumentos aumenta a confiabilidade de uma pesquisa 

qualitativa (LINCOLN; GUBA
15

 apud ARAÚJO; BORBA, 2012). Sendo assim optamos por 

realizar a triangulação por meio da coleta de dados por diferentes procedimentos. Utilizamos 

três técnicas: a primeira foi a observação que incluiu: anotações feitas no o diário de campo 

da professora-pesquisadora, fotografias, escutas/visualizações de gravações em áudio e vídeo.  

A segunda técnica referiu-se aos registros das atividades realizadas pelas alunas. A terceira, a 

realização de uma entrevista.  

 

3.2.1 Observação 

 

Conforme Lorenzato e Fiorentini (2009), observação é um tipo de estudo em que o 

pesquisador coleta os dados diretamente onde os fatos acontecem. Durante a pesquisa de 

                                                           
15

 LINCOLN, Y. S.; GUBA. E.G. Naturalistic Inquiry. Califórnia: Sage Publications, Inc., 1985, 416 p. 
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campo, a pesquisadora não esteve no local para fazer uma observação como quem olhava as 

coisas acontecerem por meio de um espelho, sem nenhuma interferência, ao contrário, ela foi 

parte do objeto de pesquisa, tornando-se participante da situação observada. Além de ter sido 

uma participante, foi uma participante com intenções específicas. Ela, também, recorreu às 

suas experiências, seus conhecimentos prévios sobre as atividades realizadas para auxiliá-la 

nas interpretações e compreensões dos dados coletados. A professora conduziu as atividades 

tentando se aproximar das concepções de experiência de Dewey.  

Em um contato direto com o contexto da pesquisa, a professora observou os 

comportamentos das participantes tendo sempre em mente a questão e o objetivo de 

investigação. A observação foi não estruturada “na qual os comportamentos a serem 

observados não são predeterminados, eles são observados e relatados como ocorrem, visando 

descrever e compreender o que está ocorrendo numa dada situação” (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSNAJDER, 1998, p. 166). Essa forma de observar foi escolhia porque a pesquisa 

de campo se deu sem fixar ou predeterminar nenhuma hipótese a ser verificada em relação aos 

comportamentos das participantes. Os registros das observações se deram das seguintes 

maneiras: 

a) Diário de campo – tratou-se de um caderno em que a professora registrou informações 

obtidas com as observações realizadas durante a coleta de dados. Essas observações 

estiveram relacionadas com as atividades realizadas e nos auxiliaram na análise e 

interpretação de dados. O diário de campo da pesquisadora conteve registros sobre as aulas 

observadas e reflexões pessoais sobre estas, tendo como foco os comportamentos e falas 

dos alunos e da professora. 

b) Gravações em áudio, em vídeo e fotografias. Esses instrumentos foram utilizados 

porque permitia um registro mais completo das interações ocorridas durante as atividades.  

Em cada mesa foi colocado um gravador de voz e num tripé foi colocada uma filmadora 

para captar imagens do que acontecia na sala de Matemática. Em alguns momentos, a 

professora contou com o auxílio externo de uma pessoa na realização das filmagens e na 

captação de imagens por meio de fotografias. Ao utilizar a gravação em áudio e 

fotografias, a professora foi capaz de melhor focar suas atenções na participação e 

condução das atividades, haja vista que esse recurso possibilitou rever situações e analisá-

las em detalhes posteriormente. Recortes de momentos da gravação em vídeo que foram 

julgados como importantes foram congelados e usando o paint (um aplicativo para 

desenhar, colorir e editar imagens) foram transformados em fotos.  
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3.2.2 Registros referentes às atividades 

 

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsnajder (1998, p. 169), “considera-se como 

documento qualquer registro escrito que possa ser usado como fonte de informação”. A 

análise pode ser feita por meio de diversos tipos de documentos  regulamentos, atas de 

reunião, livros de frequência, relatórios etc. (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSNAJDER, 

1998).  Neste trabalho foram considerados como documentos os registros que as alunas
16

 

fizeram em seus cadernos, no decorrer da realização das atividades. Estes foram utilizados 

como dados complementares à observação, a fim de se obter evidências que não foram 

detectadas na observação.  

 

3.2.3 Entrevista  

 

De acordo com Lorenzato e Fiorentini (2009), a entrevista é uma conversa a dois com 

propósitos bem definidos. Esse procedimento permite que o pesquisador obtenha informações 

de uma forma mais direta e mais rápida. Após a pesquisa de campo, com o intuito de buscar 

subsídios que apontasse uma direção a seguir na análise dos dados coletados a professora 

realizou uma entrevista individual com cada uma das alunas. Esta foi gravada em áudio e 

seguiu a perspectiva de uma entrevista semiestruturada, ou seja, uma conversa em que o 

pesquisador “organiza um roteiro de pontos a serem contemplados durante a entrevista, 

podendo, de acordo com o desenvolvimento da entrevista, alterar a ordem deles e, até mesmo 

formular questões não previstas inicialmente” (LORENZATO, FIORENTNI, 2009, p.121). 

Alves-Mazzotti e Gewandsnajder (1998) advertem que, seja qual for o instrumento 

usado para a coleta de dados, é necessário estar atento ao contexto em que a pesquisa 

encontra-se inserida, porque um mesmo fenômeno ou um mesmo texto pode dizer coisas 

diferentes em contextos diferentes. 

 

3.3 O contexto da pesquisa 

 

                                                           
16

 A pesquisa de campo contou com a presença de estudantes do sexo feminino. 
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Este trabalho teve como contexto as aulas de intervenção de Matemática
17

 de uma 

escola da rede municipal da cidade de Contagem, cujos participantes foram alunos do 9º ano 

do Ensino Fundamental e a professora dos mesmos.  

A escolha da escola deu-se por dois motivos. O primeiro foi pela viabilização por 

parte da diretora de uma sala de aula para se organizar um ambiente específico para o ensino 

da Matemática. O segundo referiu-se ao fato de ser a própria professora-pesquisadora quem 

ministrava as aulas de intervenção para as turmas do 9º ano. Isso seria importante para essa 

pesquisa, porque o conhecimento a respeito de Dewey, em termos de experiência, favoreceria 

a condução das atividades da pesquisa de campo.    

As aulas de intervenção de Matemática do turno da tarde cuja professora designada 

para ministrá-las é a pesquisadora desse trabalho passaram por uma reorganização. Foi 

proposto pela pesquisadora que as aulas passassem a ocorrer em horário contraturno, em um 

horário mais flexível. Isso porque tínhamos a intenção de avaliar até que ponto um horário 

sem que se tenha a preocupação com o término das aulas a cada 60 minutos e a exploração de 

outros espaços além da sala de aula favoreceriam o ensino e aprendizagem, no nosso caso da 

Matemática. 

Após essa reorganização, ocorrida no ano de 2014, as aulas de intervenção passaram a 

ocorrer no contraturno (turno da manhã) todas as terças-feiras de 8:00 às 11:20. No que diz 

respeito aos conteúdos/matérias das aulas de intervenção de Matemática, não existe um 

programa predefinido do que se deve ser ministrado. Geralmente, a fim de se decidir os 

conteúdos a serem trabalhados, o professor designado para as aulas de intervenção se reúne 

com o(s) professor(es) de Matemática das aulas convencionais dos alunos designados para as 

aulas de intervenção. Juntos, eles decidem quais são os conteúdos que devem ser estudados. 

Essa decisão é tomada levando-se em consideração as dificuldades apresentadas pelos alunos 

em relação aos conteúdos que estão sendo estudados naquele momento bem como aqueles que 

são considerados pré-requisitos para estudos futuros.  

Os alunos da turma de intervenção em Matemática foram selecionados pela 

pesquisadora que era a professora de todos os alunos de Matemática do 9º ano e, assim, dos 

participantes da pesquisa apresentada nesta dissertação. Nessa seleção foi usado além do 

critério  dificuldade de aprendizagem Matemática, os critérios a seguir: 

                                                           
17

 Aulas de intervenção são aulas destinadas para alunos com dificuldades de aprendizagem, essas aulas são 

somente para Português e Matemática. 
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a) interesse em participar das aulas de intervenção, pois entendemos que é primordial que 

os alunos participem dessas aulas não apenas por obrigação, mas também porque querem e 

desejam; 

b) tempo disponível para frequentar as aulas em horário contraturno. 

Com esses critérios, foram selecionados 9 estudantes, 8 meninas e um menino. 

Entretanto, desses 9, três estudantes acabaram não participando do trabalho de campo como 

um todo. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa de campo, uma aluna passou a integrar o 

grupo. Ao final tivemos 7 estudantes, todas do sexo feminino, participando das aulas de 

intervenção e da pesquisa.  Em concordância com a ética de pesquisa, usamos pseudônimos 

para identificá-las. Os alunos receberam uma carta convite e, também, o documento de 

consentimento do menor de idade e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos 

pais/responsáveis, ambos os documentos encontram-se nos Apêndice A e B respectivamente.  

Além desses documentos, foram obtidos os consentimentos para o uso das imagens 

encontradas na dissertação. Consultar o Termo de Consentimento para uso de Imagem. 

(Apêndice J).  

 

3.4 As participantes da pesquisa 

 

Entendemos que saber um pouco sobre quem são os participantes de uma pesquisa 

pode contribuir para se ter uma melhor compreensão dos dados coletados no trabalho de 

campo.  

Uma característica comum a todas as alunas refere-se ao fato que estas eram 

estudantes da escola em que o trabalho de campo foi realizado desde o 1º ano do Ensino 

Fundamental I. Além disso, todas residiam bem próximas à escola. No que diz respeito a 

idades das alunas participantes, com exceção de Laila que tinha 17 anos, os demais tinham 

entre 14 anos e 15 anos. A seguir apresentamos características particulares das alunas e da 

professora participante da pesquisa. No que diz respeito às estudantes, as características foram 

elaboradas tendo como base as observações feitas por mim durante as aulas destinadas à 

pesquisa de campo, bem como nas aulas convencionais, considerações de outros professores 

que ouvia durante conselho de classe ou até mesmo em conversas informais e uma entrevista 

semiestruturada (Apêndice I). 

Lena, durante o período que participou da pesquisa de campo, demonstrou ser uma 

aluna perspicaz, demonstrando, também, muita espontaneidade, falando aquilo que vinha à 

sua mente. Era uma aluna com espírito de liderança, mas que, às vezes, tinha o hábito de 
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querer “impor” suas ideias. Lena era uma estudante que a maioria dos professores considerava 

com bagagem cultural e intelectual superior aos demais alunos de sua turma. Devido a 

problemas de ordem familiar, Lena deixou de participar da pesquisa a partir do 6º encontro.  

Bela, uma aluna pertencente a uma família evangélica, filha de um pedreiro que 

também era pastor de uma igreja.  Aluna dedicada, pacificadora, otimista, que gostava de ler 

livros de poesia. Os momentos de lazer para essa aluna estavam relacionados a idas ao cinema 

e ao shopping com a família e com amigos. Estudante disciplinada que se envolvia em todas 

as atividades que lhe eram propostas, tendo Michele como companheira na sua vida escolar, 

tanto nas aulas da pesquisa de campo quanto nas aulas convencionais. Bela admirava Michele 

por considerá-la uma pessoa sincera. Ao final do ano de 2015, Bela esteve à frente da 

organização de um grupo de alunos que passaram a realizar minicultos evangélicos durante o 

horário do recreio na escola.  

Michele, uma aluna amigável, intolerante com a falsidade e com aversão à violência. 

Uma das atividades pela qual tinha preferência era ir ao Shopping com as amigas; também 

demonstrava ser uma pessoa que gostava de cantar música gospel. A pessoa que mais 

admirava era a sua mãe pelo fato de dispensar um tratamento igualitário para todos os filhos. 

Em se tratando do ambiente escolar, tanto nas aulas da pesquisa de campo quanto nas aulas 

regulares, Michele era uma aluna que se envolvia com todas as atividades que lhe eram 

propostas estando disposta a ajudar as colegas na realização das mesmas.  

Estela uma aluna que julgava ser companheira leal. Segundo essa aluna, ela já foi mais 

dedicada aos estudos. O interessante é que seus professores, também, pensavam a mesma 

coisa. Para Estela, a escola é local de estudo, no entanto, ela mesma reconhecia que sua 

postura não estava sendo coerente com esse seu entendimento, pois, de acordo com essa 

estudante, sua conduta no ambiente escolar estava mais voltada para brincadeiras do que para 

os estudos. Estela era uma aluna que tinha facilidade para memorizar os conteúdos estudados; 

sendo assim, tinha o costume de dar respostas “decoradas”, demonstrando ter pouca 

compreensão daquilo que dizia. Em seu dia a dia, Estela gostava de sair com as amigas para 

tomar sorvete e açaí em lanchonetes do bairro ou no shopping. A pessoa que mais admirava 

era seu pai pelo fato de ser uma pessoa paciente. Durante algum tempo, Estela trabalhou como 

caixa de um sacolão em um bairro vizinho ao da escola.  

Laila, em sua vida estudantil, foi reprovada no 2º ano e no 6º ano. Essa aluna 

apresentava dificuldade de aprendizagem, não apenas em Matemática, mas também em outros 

conteúdos como Língua Portuguesa e Ciências. Em suas atividades escolares, era muito 

dependente das colegas e dos professores, tendo como costume copiar as respostas das 
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colegas sem ter compreensão daquilo que era copiado.  A aluna, oriunda de uma família 

evangélica, gostava, em seu dia a dia, de ir à igreja com sua mãe e com sua irmã, ir ao 

shopping com suas amigas e assistir filmes. No ambiente escolar, Laila não gostava das aulas 

de educação física, por causa da falta de um espaço adequado para a sua realização e 

demonstrava ter grande consideração com seus professores. Laila admirava pessoas pacientes 

e calmas, características que, segundo essa aluna, se fazia presente em uma colega de sala de 

aula. Laila tinha grande admiração pela sua mãe.  

Kênia era uma aluna apática, desanimada, sem iniciativa, que demonstrava pouco 

encantamento pela vida, não tendo uma pessoa a qual admirasse.  Essa aluna se envolvia de 

maneira superficial com as atividades que lhe eram propostas. No entanto, às vezes 

demonstrou ser uma pessoa com bom discernimento, mas com pouca capacidade de 

argumentação. Uma aluna que dizia gostar de ler.  Filha única, no ambiente escolar, era uma 

aluna de poucas amizades; nas aulas da pesquisa de campo, tinha por hábito conviver e 

relacionar com maior frequência com sua colega Tânia.  

Tânia, uma aluna tímida, que, no ambiente escolar, era vista, na maioria das vezes, 

acompanhada, apenas, de outras duas pessoas, sendo uma delas Kênia. A atividade que mais 

gostou de fazer foi uma maquete que construiu quando estava no 7º ano. Tânia dizia não ter 

preferência por nenhuma matéria escolar. Aluna com dificuldades de aprendizagem em 

Matemática. Externo ao ambiente escolar, essa aluna gostava de jogar futebol com pessoas 

vizinhas, sendo estas do sexo masculino e do feminino. Outra atividade de sua preferência era 

assistir a filmes. Tânia julgava sua mãe uma pessoa carinhosa, por isso a admirava. 

Bia era filha de serralheiro, aluna com dificuldades de cumprir as regras no ambiente 

escolar. Em consequência disso, apresentava vários problemas de indisciplina. Entretanto, no 

ano de 2015, apresentou melhoras significativas em relação ao seu comportamento. Para Bia 

as pessoas faziam mau juízo de sua personalidade. Aluna, que gostava de passear com as 

amigas no shopping para ir ao cinema ou para fazerem lanches na praça de alimentação. Em 

sua vida estudantil, as matérias de sua preferência eram Língua Portuguesa, Arte e Educação. 

Em contrapartida, a matéria que tinha menor apreço era a Matemática, a qual a aluna 

demonstrava ter grande dificuldade de aprendizagem. Bia admirava suas irmãs, porque essas 

conseguiram vencer dificuldades familiares que enfrentaram durante a juventude.  

Houve mais dois alunos que tiveram participação mínima na pesquisa para quais não 

apresentaremos perfis. Ana deixou de participar bem no início da pesquisa de campo, além 

disso, mudou de escola. João, também, foi um aluno que assim como Ana deixou a pesquisa 

de campo bem no início.  
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Para finalizar, descreverei um pouco sobre mim, a professora participante dessa 

pesquisa. Julgo-me uma professora que tem o hábito de refletir sobre suas práticas 

pedagógicas. Essa postura reflexiva às vezes me impulsiona ir à busca de novos 

conhecimentos, seja por meio de leituras sobre assuntos relacionados à Educação Matemática 

ou por cursos de formação, visando, sempre, à possibilidade de encontrar práticas 

pedagógicas que levem o aluno a um crescimento seja ele intelectual ou atitudinal. Considero-

me exigente tanto comigo mesmo quanto com as pessoas com quem convivo. Nesse sentido 

tudo que faço procuro, sempre, fazer da melhor maneira possível.  

.  

3.5 Concepções que nortearam as atividades 

 

Concordamos com Lorenzato (2010) quando afirma, em conformidade com as ideias 

de Dewey, que o ensino da Matemática torna-se proveitoso aos alunos quando planejado e 

ministrado tendo em vista as suas aspirações, as suas necessidades, seus interesses, suas 

experiências.  

Devido à importância das experiências e aos interesses dos estudantes para a 

aprendizagem, os alunos foram sondados com o objetivo de buscar em sua vivência algo que 

servisse de ponto de partida para que pudéssemos, por meio da participação deles, encaminhar 

as atividades que foram realizadas em nossa pesquisa.  

O educador deve estudar as capacidades e as necessidades do grupo 

particular de indivíduos com o qual está lidando e, ao mesmo tempo, deve 

organizar as condições que disponibilizem os conteúdos de forma a 

proporcionar experiências que satisfaçam a essas necessidades e 

desenvolvam essas capacidades (DEWEY, 2010, p. 59). 

As atividades buscaram atender aos interesses dos alunos porque, segundo Dewey 

(2010), quando uma pessoa está interessada em alguma situação ou ideia, ela emprega todos 

seus esforços. Havendo interesse, existirá uma movimentação em busca de se estabelecer uma 

união da pessoa com o objeto de seu interesse. 

O termo interesse parece significar na raiz profunda de sua ideia estarmos 

empenhados fascinados completamente absorvidos em alguma coisa, por 

causa do seu mérito para nós. A própria etimologia do termo interesse
“ 
estar 

entre”, não diz outra coisa. Interesse marca a completa supressão de 

distância entre a pessoa e a matéria e resultados de ação: é a união orgânica 

da pessoa e do objeto (DEWEY, 2010, p. 70, grifo do autor).   

As atividades foram realizadas procurando, ainda que em parte, cumprir as cinco 

condições enumeradas por Dewey (1967): 
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1. Só se aprende o que se pratica. – Seja uma habilidade, seja uma ideia, seja 

um controle emocional, seja uma atitude ou uma apreciação, só as 

aprendemos se as praticamos. [...]; 

2. Mas não basta praticar. – A intenção de quem vai aprender tem singular 

importância. [...] Não posso adquirir um novo modo de agir, senão tenho a 

intenção de adquiri-lo. [...]; 

3. Aprende-se por associação. – Não se aprende somente o que se tem em 

vista, mas as coisas que vêm associadas com o objetivo mais claro da 

atividade. [...]; 

4. Não se aprende nunca uma coisa só. – à medida que aprendemos uma 

coisa, várias outras são simultaneamente aprendidas. [...]; 

5. Toda aprendizagem deve ser integrada à vida, isto é, adquirida em uma 

experiência real de vida, onde o que for aprendido tenha o mesmo lugar e 

função que tem na vida. (p. 33-36, grifo do autor). 

 Tendo essas condições em mente e a visão educacional de Dewey no que diz 

respeito à experiência iniciei a pesquisa de campo.   

 

3.6 O cronograma da pesquisa de campo 

 

Quanto ao período da realização da pesquisa, foi escolhido o período de março a junho 

de 2015. Março é o mês em que as matrículas já se encontram regularizadas e o período de 4 

meses nos permite uma permanência prolongada no campo, isso contribuiu pra que 

tivéssemos uma melhor compreensão do contexto em que as interações ocorriam. 

As atividades da pesquisa de campo foram realizadas em 17 encontros, com duração 

de 3 horas cada encontro. Especificamente, os encontros foram realizados nos dias: 10 de 

março, 17 de março, 24 de março, 31 de março, 7 de abril, 14 de abril, 28 de abril, 5 de maio, 

12 de maio, 19 de maio, 26 de maio, 2 de junho, 9 de junho, 16 de junho, 18 de junho, 23 de 

junho e 30 de junho. 

 

 3.7 Métodos da análise e as categorias construídas da pesquisa de campo 

 

A análise sistemática dos dados da pesquisa, de cunho qualitativo (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2006), aconteceu em quatro fases principais. Os dados utilizados originaram 

dos vídeos e gravações de áudio
18

, o caderno de campo da professora-pesquisadora, cadernos 

de classe e trabalhos escritos das alunas participantes. As transcrições de áudio e a retirada de 

imagens de vídeos realizadas ao longo da pesquisa de campo fundamentaram a redação dos 
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 As gravações de áudio e vídeo foram revistos, várias vezes, com intuito de tornar mais claras algumas 

passagens das transcrições.  
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acontecimentos das atividades apresentados no texto de qualificação. A seleção e “costura” 

dos “recortes” para elaborar o texto para a qualificação foi a primeira fase da análise referente 

ao objetivo da pesquisa.  

A segunda fase foi a análise do texto de qualificação para identificar conceitos 

matemáticos com presença expressiva que relacionavam com a meta das alunas de 

desenvolver um orçamento para colocar grama no campão. Esses conceitos entretecidos 

foram área, medida e triângulo retângulo que se manifestaram ao logo dos 17 encontros.  

A terceira fase foi um “recorte” das transcrições e do texto de qualificação que focava 

os três conceitos: área, medida e triângulo retângulo. Com esses conceitos em mente 

desenvolvemos uma redação com base nos dois princípios deweyanos que fundamenta 

experiência, a saber, interação e continuidade. Ao mesmo tempo, que se dava a redação essa 

era analisada por meio de métodos de análise de conteúdo
19

 (FIORENTINI e LORENZATO, 

2006). Ainda durante a redação foram construídas unidades de sentido com procedimentos 

que iam ao encontro das ideias de Graneheim e Lundman (2004).  Em nossa maneira 

interpretávamos as falas, as ações, as expressões corporais das participantes da pesquisa, essas 

interpretações receberam o nome de unidades de sentido. 

No decorrer das atividades, vários episódios ocorriam e vários temas eram abordados, 

assim esses foram analisados por partes, em conformidade com os assuntos que eram tratados 

no momento. No quadro 1, trazemos um exemplo para ilustrar a que estamos nos referindo.  

 

 

Episódios ocorridos/temas 

abordado durante as 

atividades 

Redação das interações  Unidades de sentido 

atribuídas 

                                                           
19

 Analise de conteúdo é uma técnica que tem como principal função descobrir o que está por trás de uma 

mensagem, de uma comunicação, de uma fala, de uma prática etc. ((FIORENTINI e LORENZATO, 2006, p. 

137) 

Quadro 1 Ilustração do processo de construção de unidades de sentido 
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Professora: Agora vocês vão 

prender as trenas aí no chão 

com fita crepe, como se fosse 

as estacas que vocês 

cravaram lá no chão do 

campão  

 

Bela: Depois vai ter que 

arrumar ela [se referindo às 

trenas]. 

 

Professora: Depois vai ter 

que arrumar? 

 

Bela: Vai 

 

Bia: É para fazer igual lá no 

campão?  [se referindo à 

construção do triângulo 3- 4- 

5] 

 

Bel : É 

 

Bia: Esse negócio lá no 

campão foi muito legal [Bia 

dá risadas] 

 

 

 

 

Após Michele e Laila construírem o 

primeiro ângulo do quadrado, assim 

que essas alunas posicionaram as 

trenas sobre o piso do chão, a 

professora deu algumas instruções 

do que deveria ser feito, 

relacionando o que faziam no 

momento com o que fora feito no 

campão no 7º encontro. Bela 

lembrou como fizeram para obter 

um ângulo de 90 graus. A professora 

repetiu a fala de Bela, porém com 

uma pergunta a qual foi feita no 

sentido de querer dizer que a 

colocação de Bela era importante 

para a atividade do momento. Bela 

confirmou a pergunta feita pela 

professora.  Bia quis saber se era 

para fazer igual ao que fizeram no 

campão, embora a professora já 

tivesse falado sobre isso. Bela foi 

quem respondeu. Bia utilizou-se da 

frase: muito legal para expressar a 

satisfação que teve em construir o 

triângulo 3-4-5 no campão. 

 

 

Um conhecimento adquirido 

em experiências anteriores 

sendo útil para a realização de 

uma atividade do presente. 

 

Aluna (Bia) tendo lembranças 

positivas de uma atividade que 

já realizou  uma satisfação 

em consequência de um êxito. 

    

 

Uma vez que as unidades de sentido foram desenvolvidas, elas foram categorizadas na 

quarta fase, ou seja, foram classificadas e organizadas em um conjunto de dados que 

continham características comuns (FIORENTINI e LORENZATO, 2006). Tendo em mente o 

objetivo da investigação algumas categorias foram descartadas e/ou reformuladas. No Quadro 

2, estão listadas as categorias que ao final obtivemos. Buscamos alguns referenciais teóricos 

para apontar nosso entendimento de algumas categorias. 

 

 

      Categorias da análise 
Motivações para inclusão das categorias e/ou 

suas interpretações. 

1. Trabalho colaborativo 

Por diversas, vezes na realização das atividades 

as alunas trabalharam juntas de maneira que 

auxiliavam umas às outras a fim de atingir 

objetivos comuns. Nesse sentido, de acordo 

Quadro 2  Categorias de análise e suas interpretações e/ou motivações para inclui-las na pesquisa  

Fonte: elaborado pela professora. 
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Damiani (2008) poderia se dizer que as 

estudantes trabalharam de maneira colaborativa.  

2. Relacionamento interpessoal 

Interações humanas implicam relacionamento 

entre pessoas. Nessa pesquisa pelo fato das 

atividades terem sido realizadas sempre em 

grupo, o relacionamento umas com as outras teve 

relevância para o desenvolvimento das 

atividades.  

3. Autonomia 
Durante a resolução e/ou execução das atividades 

notamos que as alunas caminharam em direção 

de serem menos dependente da professora.  

4. Experiências (prévias, atuais e futuras) 

Durante a realização das atividades, foi notável 

que as alunas buscavam meios para resolvê-las 

utilizando conhecimentos referentes a estudos 

feitos no momento, bem como de estudos 

realizados no passado e outras experiências de 

vida. A professora também procurava planejar as 

atividades de tal maneira que os conhecimentos 

existentes fossem utilizados em estudos que 

estavam por vir.  

5. Ações da professora 
Essa categoria se refere às ações tomadas seja no 

momento ou ações referentes ao planejamento 

das atividades.    

6. Compreensões matemáticas 
Essa categoria abarca tanto o entendimento 

quanto o não entendimento que as alunas tinham 

em relação ao que era estudado. 

7. Recursos da sala de Matemática 

Alguns recursos materiais disponíveis na sala de 

Matemática influenciaram nas significações de 

certos conceitos matemáticos estudados, por isso 

a sua inclusão como categoria.  

8. Liberdade 

Durante a realização das atividades as alunas 

podiam expor e manifestar suas ideias, também 

houve momentos que podiam fazer atividades 

conforme seus interesses.  

9. Hábitos de treino 

Essa categoria foi incluída por termos observados 

certas práticas por partes das alunas que iam ao 

encontro das ideias de nosso aporte teórico. “O 

treino nos leva apenas a certa conformação 

externa com hábitos e práticas cujo sentido não 

participa integralmente” (DEWEY, 1967, p.22). 
 

10. Sentimentos 
Percebemos que as emoções influenciavam no 

interesse e no engajamento das alunas durante a 

realização das atividades. 



 73 

11. Ações das alunas  

Essa categoria contempla a maneira como 

algumas alunas se portavam durante a realização 

das atividades. Tais como engajamento, 

desinteresse, falta de disposição.   

 

Fonte: Fonte: elaborado pela professora. 

Todas as categorias listadas no Quadro 2 foram usadas na construção da narrativa das 

atividades, no próximo capítulo. Algumas categorias aparecem de maneira implícita e outras 

explicitas. As categorias de 1 a 8 (Quadro 2) que nos auxiliaram a interpretar as interações 

ocorridas na sala de Matemática e que nos levou em direção ao objetivo da pesquisa serão 

contempladas na seção 4.3 local em que retomamos o objetivo de investigação.  As outras 

categorias, de 9 a 11 (Quadro 2), embora não estivessem vinculadas diretamente, com o 

objetivo de pesquisa por julgamos ser importantes para educação como todo, serão 

contempladas nas considerações finais. 
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Figura 1: Ambientes dos encontros 

 

CAPÍTULO 4 

 

NARRATIVA DAS ATIVIDADES À LUZ DA ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO    

 

No capítulo anterior, abordamos os métodos e procedimentos que adotamos na 

condução das atividades da pesquisa de campo e na análise dos dados coletados. No presente 

capítulo será apresentada uma narrativa das atividades na qual comunicamos os resultados da 

análise. Optamos por esse tipo de abordagem porque, no nosso entendimento, essa seria a 

maneira mais adequada de expressar a continuidade das interações no contexto de espaço e 

tempo em que se evoluíram. No entanto, antes da narrativa procuramos dar uma noção sobre e 

os ambientes em que as atividades foram realizadas. Também expomos, brevemente, o 

desenrolar das atividades realizadas. 

 

4.1 O ambiente dos encontros 

 

Em conformidade com o que foi concebida a sala de Matemática dessa pesquisa 

contemplou vários locais tais como:  uma sala organizada especificamente para o ensino da 

Matemática, o campão e pátios da escola, a Secretária de Educação do Município de 

Contagem.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Vídeo e foto arquivo da professora. 
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Em se tratando do espaço físico da sala de Matemática, este era equipada com: 

 3 mesas redondas com 4 cadeiras em cada;    

 Armários;  

 Uma lousa; 

 Jogos matemáticos; 

 Quebra-cabeças; 

 Sólidos geométricos, montados e planificados; 

 Um espelho; 

 Um globo terrestre e mapas; 

 Materiais didáticos manipuláveis industrializados (geoplanos, materiais para 

estudo de geometria plana etc.); 

 Instrumentos de medidas: réguas e trenas; 

 6 computadores; 

 Um “cantinho” para leitura composto com tapetes e almofadas; 

 Instrumentos para construções geométricas: compasso, transferidor, esquadro,  

 Materiais diversos: barbantes, estacas, tesouras, lápis, borracha, papel 

quadriculado etc.  

 

4.2 Os encontros  

 

O trabalho de campo da pesquisa apresentada nesta dissertação teve, em sua 

totalidade, 17 encontros, em que foram realizadas várias atividades que tiveram como fio 

condutor um assunto presente na escola e de interesse às participantes da pesquisa; a má 

condição do campão de terra batida da escola. Devido a essa situação era desejo das alunas 

envolvidas nesse trabalho, bem como de outros estudantes que se colocasse grama no campão 

da escola. Contexto que foi visto pela professora como oportunidade para se desenvolver 

estudos de alguns conteúdos matemáticos.  

Em relação ao desejo de se colocar grama no campão, surgiu a ideia de fazer um 

orçamento para saber o quanto seria gasto para a realização do empreendimento. Orçamento 

esse que poderia ser obtido somente após ter conhecimento de quantos metros quadrados de 

grama seriam necessários para que o campão fosse recoberto com grama. Uma atividade 

levava à outra, do querer saber o valor a ser gasto emergiu a necessidade de medir o campão 

para assim calcular a sua área. A medição foi feita de tal maneira que se garantisse quatro 
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ângulos de 90 graus, o que foi obtido construindo, nos quatros “cantos” do campão, triângulos 

retângulos, especificamente o triângulo 3-4-5. Assim três conceitos matemáticos entretecidos: 

área, medida e triângulo retângulo foram as que subsidiaram a narrativa das atividades. A 

narrativa além de ter se voltado para os três conceitos citados anteriormente, também se 

voltou para as interações ocorridas na sala de Matemática.  O quadro 2 fornece um resumo 

das atividades realizadas que “desaguaram” na elaboração de um ofício e de um abaixo- 

assinado reivindicado a reforma do campão. 

 

Quadro 3: Resumo das atividades realizadas nos encontros 

Encontro Data horário
20

 O que foi feito 

1º 10-03-15 
8:00 h às 

9:30 h 

Neste dia foi apresentado, lido e discutido o TCLE
21

 com 

os alunos. 

2º 17-03-15 
8:00 h às  

9:00 h 

Foi realizada uma sondagem com alunos a fim de buscar 

algo de suas experiências para ser trabalhado durante a 

pesquisa de campo. Em nossa conversa surgiu que das 

experiências vividas na escola, as aulas de Educação Física 

eram as preferidas pelos alunos, mas que se eles tivessem o 

campão da escola gramado essas aulas poderiam ser 

melhores.  

3º 24-03-15 
8:00h às 

11:20h 

Foi realizado um levantamento, na internet de questões que 

precisam ser consideradas quando se vai gramar um campo 

de futebol. 

4º 31-04-15 
8:00h às 

11:20h 

A atividade proposta abordou a diferença entre o quadrado 

e o retângulo.  

5º 07-04-15 
8:00h às 

11:20h 

A construção por meio do GeoGebra de um retângulo e do 

triângulo 3, 4, 5.   

6º 14-04 -15 
8:00h às 

11:20h 

As alunas primeiramente elaboraram perguntas para serem 

feitas ao engenheiro; em seguida, realizaram medições das 

traves do gol do campão e esclareceram dúvidas com o 

engenheiro que nos visitou nesse dia.    

7º 28-04-15 
8:00h às 

11:20h 

As alunas construíram, nesse dia, o triângulo 3-4-5 e 

terminaram a atividade - medindo as traves do gol do 

campão, que não deu tempo de ser realizada em sua 

totalidade no 6º encontro.  

8º 05-05-15 
8:00h às 

11:20h 

As atividades desse encontro foram:  

 a medição de uma tira de comprimento qualquer 

tomando como unidade de medida uma outra tira menor 

dividida em 5 partes  

 a realização de um jogo que envolveu a 

multiplicação de 1 x 1  até 12 x 12 

9º  12 -05 15 
8:00h às 

11:20h 

Demos continuidade à atividade com jogos matemáticos 

em que foi realizado o jogo envolvendo divisões. A 

segunda atividade do dia foi o cálculo de área de um 

polígono qualquer por meio do geoplano. 

10º 19-05-15 8:00h às A primeira atividade foi a construção de 1 metro quadrado; 

                                                           
20 

Nos horário descritos, sempre a um intervalo de 9:00h às 9:20h referente ao recreio      

21
 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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11:20h em seguida, o cálculo de área de regiões retangulares por 

meio do geoplano e do papel quadriculado. 

11º 26-05-15 
8:00h às 

11:20h 

Este foi o dia em que as alunas, utilizando–se do triângulo 

3-4-5 construído com barbantes, delimitaram a região 

retangular do campão. Como o tempo da aula não foi 

suficiente para medir o comprimento e a largura do 

campão os barbantes que representavam essas dimensões 

foram enrolados em duas estacas para que, no próximo 

encontro, pudessem ser medidos.  

12º  02-06- 15 
8:00h às 

11:20h 

De posse dos barbantes que representavam o comprimento 

e a largura do campão, foram feitas as medições destes. As 

alunas também fizeram um desenho representativo do 

campão contendo a região retangular que delimitou o 

campão e os polígonos externos a essa região. Esse 

desenho as auxiliou na identificação das áreas a serem 

calculadas para se saber a quantidade de metros quadrados 

de grama necessária para se gramar o campão. Neste 

encontro também tivemos uma atividade com a utilização 

do geoplano para a compreensão do cálculo da área de um 

trapézio por meio de regiões retangulares.   

13º 09-06-15 
08:50h às 

11:20h   

Iniciaram-se, nesse encontro, os cálculos da área total do 

campão.      

14º 16-06-15 
8:00h às 

11:20h 

Primeiramente, as alunas se envolveram em uma atividade 

em dupla, as estudantes perguntavam a tabuada uma para a 

outra; em seguida, retomaram os cálculos da área total do 

campão.  

15º 18-06-15 
7:00 às 

10:00h 

Nesse dia, as alunas enviaram um e-mail para o 

engenheiro, que nos visitou no 6º encontro, solicitando-lhe 

um orçamento, logo após foram à internet para que 

pudessem encontrar também empresas que fornecessem 

um orçamento para se gramar o campão da escola.   

16º 23-06-15 
7:00 às 11: 

20 h 

Foi o dia em que se elaborou um ofício como também foi 

feito um abaixo-assinado para serem entregues ao 

Secretário de Educação de Contagem-MG reivindicando o 

gramado do campão da escola. 

17º 30-06-15 
8:00 às 

11:20 h 

Neste último encontro fomos à Secretaria de Educação de 

Contagem-MG a fim de entregarmos ao Secretário de 

Educação ofício elaborado pelas alunas e o abaixo-

assinado em reivindicação do gramado do campão da 

escola. 

Fonte: Elaborado pela professora. 

 

A seguir tem-se a narrativa das atividades desenvolvida à luz da análise do trabalho de 

campo.    

 

4.2.1 Primeiro encontro  O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Nesse primeiro encontro estiveram presentes os alunos: João, Bela, Kênia, Lena, Bia, 

Tânia, Laila e Ana.  Os estudantes foram convidados a participarem da pesquisa, também se 
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realizou a leitura e explicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

conforme os procedimentos do Comitê de Ética em Pesquisa. Na oportunidade, os alunos 

levaram para casa o termo para que fosse assinado pelo seu responsável autorizando a sua 

participação na pesquisa. Como o tempo destinado às aulas de intervenção não foi todo 

ocupado pelas atividades inerentes à pesquisa, o restante da aula foi utilizado para trabalhar o 

conteúdo de potenciação que era um conteúdo que estava sendo estudado nas aulas 

convencionais do turno vespertino. 

 

4.2.2 Segundo encontro – Em busca das experiências dos alunos 

 

Nesse encontro estiveram presentes os alunos: João, Bela, Kênia, Lena, Bia, Tânia e 

Ana.  Com objetivo de sondar os alunos a respeito de algo do seu cotidiano que pudesse servir 

como ponto de partida para o estudo de conceitos matemáticos, em uma conversa coletiva, 

procurei saber o que eles tinham como costume de fazer no dia a dia. Falaram que: utilizavam 

o computador para acessar o Facebook e a internet, assistiam televisão, conversavam com os 

colegas, iam à igreja. Perguntei-lhes sobre que assuntos normalmente conversavam com as 

pessoas. Falaram que os assuntos se referiam a namoro e conflitos com os pais. Não 

percebendo em suas falas algum tema que me desse a oportunidade de trabalhar conteúdos 

matemáticos e tendo em mente o campão da escola, o qual é de terra batida e sabendo do 

desejo de alguns alunos da escola que esse local fosse gramado, passei a direcionar nossa 

conversa com a intenção de convergi-la para esse assunto, porque via nele um potencial de se 

trabalhar conceitos matemáticos, como por exemplo, o conceito de área.   

Então, procurei saber o que gostavam de fazer dentro do ambiente escolar. Dentre 

outras respostas dadas, foram unânimes em dizer que gostavam da aula de Educação Física. 

Questionei-os sobre os locais em que essas atividades eram realizadas; disseram que elas 

aconteciam no ginásio da escola e que também algumas vezes as atividades eram realizadas 

no campão da escola. 

Em nossa conversa, lembrei-lhes de que em novembro de 2014
22

 o grêmio estudantil 

havia feito uma pesquisa junto aos estudantes para saber que melhorias deveriam ser feitas na 

escola, dentre outras benfeitorias solicitadas foi citada a colocação de grama no campão. 

Então, quis saber se esse era, também, um desejo desse grupo e por quê. As respostas giraram 

entorno de que desejavam que essa benfeitoria fosse realizada, porque com o campão 

                                                           
22

 Esse encontro foi realizado no dia 17/03/15. 
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gramado todos os alunos da escola seriam beneficiados, isso porque se resolveria o problema 

de pés e até mesmo corpos empoeirados. Além disso, o campão com grama seria um ambiente 

mais propício às práticas esportivas o que lhes dariam mais disposição para participarem das 

aulas de educação física.      

Uma vez que colocar grama no campão da escola era também um desejo dos 

estudantes participantes da pesquisa o que me restava saber era se eles concordavam que 

utilizássemos o campão da escola como ponto de partida para o desenvolvimento de nossas 

aulas de intervenção. Para Ana e Lena um ensino tendo o gramado do campão como tema era 

uma ideia interessante, porque ele possibilitaria o estudo de conteúdos matemáticos, embora 

elas não soubessem quais seriam. Para Bela colocar grama no campão era uma boa ideia, mas 

isso não era o suficiente. Bela tinha uma preocupação. A aluna questionava-se sobre o fato de, 

depois de gramado, como seria a manutenção do campão. Nesse sentido, Bela me perguntou: 

“mas depois que colocar a grama lá quem vai cuidar do campão? Porque não adianta 

gramar ele e deixar ele lá largado”. Não respondi a pergunta de Bela, pois queria promover 

um ambiente em que todos os alunos pudessem expressar sua opinião, independente do que 

eu pensava. Então, transferi a responsabilidade para os demais estudantes querendo saber o 

que eles pensavam sobre a colocação da colega. Eles ficaram em silêncio, o qual tentei 

interromper com uma pergunta. Imaginava que os interrogando novamente, caso houvesse 

alguma objeção e/ou consideração, eles as colocariam. Então, mais uma vez, quis saber se 

eles concordavam que o campão fosse um tema para se trabalhar em nossas aulas de 

intervenção. Com uma resposta curta e objetiva disseram que sim, ficando assim decidido que 

o gramado do campão seria o tema norteador de nossas atividades e o questionamento de Bela 

ficou sem resposta, assunto que foi trazido por mim novamente ao grupo no próximo 

encontro.  

 

4.2.3 Terceiro encontro - Considerações relevantes em relação ao gramado do campão 

da escola 

 

Ana e João deixaram de participar tanto das aulas de intervenção quanto da pesquisa. 

Ana deixou de participar porque mudou de bairro e de escola. João, porquê nos dias e horários 

das aulas de intervenção, passou a frequentar as aulas de futebol em uma escola destinada a 

essas práticas. Portanto, nesse encontro estiveram presentes, Lena, Bela, Michele, Bia, Laila, 

Tânia e Kênia.  Elas se dividiram em dois grupos, um com 4 pessoas e outro com 3, sentadas 

em duas mesas redondas.  
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A atividade desse encontro teve como fio condutor a pergunta feita por Bela no 

encontro anterior. Na ocasião ela quis saber quem cuidaria do campão depois que ele fosse 

gramado, questionamento que não foi respondido. A colocação de Bela não poderia passar 

despercebida, pois era relevante. Por isso, eu trouxe essa questão para discussão com as 

alunas, pedindo lhes que pensassem e falassem sobre aspectos que julgavam pertinentes a 

serem considerados sobre a proposta de se colocar grama no campão.  

Nossa discussão caminhava na direção de que, após ser gramado, deveria se ter um 

profissional que cuidasse da manutenção do campão, ideia que era compartilhada por mim e 

Bela. Para Lena não era necessário um profissional porque ela tinha um tio que cuidava de 

hortas, jardins e outras coisas semelhantes, o qual ela jugava que pudesse cuidar bem da 

grama do campão. Procurando valorizar o trabalho em relação a uma formação acadêmica, 

coloquei o que pensava a respeito do pensamento de Lena, dizendo-lhe que 

independentemente do seu grau de instrução qualquer pessoa que tenha um trabalho é um 

profissional.   

Em nossa conversa, concluímos que colocar grama no campão demandava 

profissionais tanto para se trabalhar na execução do serviço, quanto depois. Lena, como quem 

quisesse nos dizer que existia uma prioridade maior da que era tratada no momento, mudou o 

rumo da discussão dizendo que, primeiramente, tinha-se que medir o campão. Vendo que a 

fala de Lena me possibilitava fazer com que conteúdos matemáticos começassem a surgir 

dentro do nosso projeto, aproveitei o que a aluna disse para fazer uma transição. Para isso quis 

saber por que precisávamos medir o campão. Lena tinha conhecimentos de que, para se saber 

a quantidade de grama para ser colocada nesse local, era necessário medi-lo. Bela, que era 

filha de pedreiro, nos disse que, além de grama, era necessário, tijolo, areia, cimento, brita. 

Lena se fazia muito participativa da discussão, demonstrando, também, que tinha algum 

conhecimento sobre o que conversávamos, como quem nos alertasse, que para concretização 

da proposta demandava custo, disse: “pois é professora só essas paradinhas aí (se referindo 

aos materiais) vai dar mais de dois mil reais e a mão de obra mais dois mil”. Não deixei que 

a fala de Lena se perdesse no meio da discussão. Direcionei-a para que, assim, as alunas 

concluíssem que o empreendimento de colocar grama no campão demandava a realização de 

um orçamento. Outras considerações surgiram: a construção de uma arquibancada, colocação 

de redes de proteção. Em relação à arquibancada, surgiu a discussão de se poder ou não 

construí-la no barranco existente em uma das laterais do campão.   

As alunas falavam pautadas nas experiências que tinham relacionados ao projeto de se 

colocar grama no campão; nesse sentido, podia ser que os conhecimentos próprios não 
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abarcavam todas as considerações que precisavam ser levantadas.  Para que vissem se tinham 

dados a serem obtidos, além dos já levantados, propus que as alunas fossem para a internet
23

, 

via rede wifi, com o propósito de ter outras informações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pesquisa da internet, as alunas descobriram que existiam diferentes tipos de grama: 

bermudas, esmeralda e batatais e que cada uma era indicada de acordo com a finalidade de 

uso e solo em que iria colocá-la. Com isso, levantaram a necessidade de se saber o tipo de 

solo do campão. As alunas concluíram que por não possuírem conhecimentos suficientes para 

a tomada de decisões, era necessário buscarmos informações, com alguém que trabalhasse no 

ramo, sobre o tipo de solo do campão, sobre qual era a melhor grama para esse local e se no 

barranco existente no campão poderia ser construído uma arquibancada. 

A pesquisa na internet prosseguia. Laila procurou informações até mesmo sobre a 

grama utilizada no Mineirão
24

.  Lena, aluna que levantou a questão do custo com o gramado 

do campão, parecia estar de fato interessada em saber qual seria o valor a ser investido nesse 

empreendimento. Ela buscou ter ciência de qual seria o custo com o gramado do campão por 

meio de um site.   

 

                                                           
23

 Nesse encontro, devido reforma na rede elétrica, os computadores da sala de Matemática não puderam ser 

utilizados. A pesquisa na internet foi feita via wifi utilizando-se notebooks da escola que foram disponibilizados 

pela direção e com notebooks da professora. 
24

 Estádio de campo de futebol, localizado na cidade de Belo Horizonte-MG . 

 

Figura 2: Alunas pesquisando na internet para buscarem informações sobre o que era 

preciso ser considerado a respeito de se gramar um campo de futebol 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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Nesse momento saber a quantia a ser gasta com o gramado do campão passou também 

a ser interesse de Michele. Em sua busca na internet, ela encontrou um orçamento, já pronto, 

cujo valor a ser gasto era de, aproximadamente 143 mil reais, valor que o considerou 

exorbitante. Lena, ao preencher o formulário (Figura 3) para solicitar um orçamento, 

solicitava meus dados pessoais. Em determinado momento, percebendo que não seria possível 

fazer o orçamento, comentou: “Professora, não tem como fazer o orçamento, a gente precisa 

de saber a quantidade de metros quadrados”. Percebendo na fala de Lena a oportunidade de 

se trabalhar com o estudo de área, passei a direcionar nossa conversa, procurando saber se as 

alunas tinham conhecimento sobre o que a unidade de medida, metro quadrado, se referia. 

 

Figura 3: Formulário para solicitação de orçamento 

Fonte http://www.ageogramas.com.br/Orcamento. Acesso em: 29 março de 2015. 

 

http://www.ageogramas.com.br/Orcamento.%20acessado%20em%2029-03-2015
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Professora: Acho que para preencher o formulário do orçamento a única informação 

que não sabemos é a quantidade de metro quadrado
 
de grama. E aí gente o 

que precisamos fazer para calcular a quantidade de metros quadrados de 

grama necessária para gramar o campão? 

 

Lena:  Tirar as medidas dessa “bagaça”.  (Se referindo ao campão). 

 

Professora: Tá, mas depois de termos as medidas o que fazer para calcular, em metro 

quadrado, a quantidade de grama, ou seja, para calcular o que do campão, 

metro quadrado mede o que? 
   

As alunas fizeram um silêncio com o qual demonstravam que não sabiam responder a 

pergunta que lhes fiz. Então, falei que, em anos anteriores, elas estudaram áreas de algumas 

figuras geométricas (no 6º e no 7º ano as alunas estudaram como calcular área de retângulos e 

de triângulos) e que para sabermos a quantidade de metros quadrados de grama seria 

necessário calcularmos a área do campão.  Questionei se sabiam como calcular a área do 

campão. Nesse momento Lena tentou recordar. Até batia a mão na cabeça, mas não conseguia 

e, com uma voz que denotava tristeza, dizia que não se lembrava. 

Com o objetivo fazer com que percebessem que a área do campão poderia ser 

calculada por meio da área de um retângulo, informei-lhes que seria necessário sabermos que 

figura geométrica poderia representá-lo. Bela respondeu que seria um quadrado. Lena 

discordou, dizendo que seria um retângulo. Diante da resposta da colega, Bela mudou de 

ideia, passando a dizer que seria um retângulo. Porém, sua fala veio por meio de uma 

pergunta, demonstrando que estava insegura. A fim de que as próprias alunas chegassem a 

uma conclusão devolvi-lhes a pergunta: se o campão seria um quadrado ou um retângulo.  

Lena reafirmou que seria um retângulo. Bia passou a fazer parte da discussão dizendo: 

“Retângulo, porque quadrado é assim ó”. Enquanto falava a aluna, com os dedos, fez um 

desenho sobre a mesa, que remetia a um quadrado, para explicar a compreensão que tinha 

sobre o que era esse polígono. Como queria que as alunas elaborassem argumentos com 

precisões matemáticas para justificarem que o campão seria representado por um retângulo e 

não por um quadrado perguntei o que era um quadrado. Lena buscou recursos que julgava 

proveitosos na sala para exprimir a compreensão que tinha a respeito do que era um quadrado 

e de um retângulo. Ela utilizou-se das portas de dois armários, que eram retangulares, porém 

de tamanhos diferentes, para dizer que uma era quadrangular e a outra retangular. “Quadrado 

é essa porta aqui [referindo-se ao armário da direita Figura 4] e retângulo é essa outra porta 

aqui”. [Referindo-se ao armário da esquerda figura].  
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Com uma voz de espanto perguntei: “Como é que é?! Lena, como quem estivesse 

impaciente com meus constantes questionamentos, pegou um cubo que estava sobre outro 

armário e, com esse sólido nas mãos, mostrou-o para mim e para suas colegas pronunciando: 

“Oh Jesus Cristo maravilhoso isso aqui é um quadrado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bia também tentou identificar outro sólido geométrico que lhe ajudasse a nos dizer o 

que era um quadrado, mas não encontrou, pois os sólidos existentes eram: pirâmides, cilindro, 

paralelepípedo retângulo, cone e o cubo que já estava com Lena. Ao utilizar o cubo, Lena 

poderia estar se referido às suas faces para nos comunicar o que era um quadrado, como isso 

não ficou explícito, em sua fala, perguntei-lhe se o sólido todo era um quadrado. Embora a 

pergunta tivesse sido feita para Lena, foi Bia quem respondeu. Como quem entendesse que 

Figura 4: Lena mostrando as portas dos armários 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 5: Lena mostrando o cubo como sendo um quarado 
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não era relevante essa diferenciação disse: “Cubo, quadrado”. Lena reorganizou a ideia nos 

dizendo: “Na verdade a figura [sólido] é um cubo”. Em uma expressão que demonstrava que 

agora sim a aluna havia identificado o sólido corretamente, pronunciei: “Ah”!   

Como a maioria das alunas não participavam da discussão, não era possível avaliar a 

compreensão que elas tinham a respeito de um quadrado e de um retângulo. Então, voltei à 

discussão para as portas dos armários, querendo saber se as estudantes concordavam com fala 

de Lena ao dizer que uma porta era um retângulo e a outra um quadrado. Kênia discordou e 

afirmou que as duas portas eram retangulares. Solicitei que a aluna apresentasse argumentos 

para justificar sua resposta. A sua a justificativa foi nos dizer que as portas eram retangulares 

porque não tinha as medidas dos lados iguais, não fazendo menção às medidas dos ângulos. 

Talvez porque era visualmente perceptível que eles eram iguais, mas não saberia dizer se 

Kênia compreendia que mediam 90 graus. 

Ao relacionar o quadrado e o retângulo com as portas dos armários e com o cubo, 

Lena e as demais colegas, que participaram da discussão, demonstraram que tinham ideia do 

que fossem esses quadriláteros. Kênia, especificamente, deu indícios de que reconhecia as 

propriedades desses no que dizia respeito à igualdade de seus lados para o quadrado. 

Entretanto, elas demonstravam que não sentiam a necessidade de diferenciá-los, também não 

estava claro para mim se elas compreendiam que as medidas dos ângulos desses polígonos 

eram 90 graus. Lembrando-me de alguns recursos materiais disponíveis na sala e sabendo de 

antemão que o seu uso possibilitava o desenvolvimento de atividades para trabalhar as 

propriedades de retângulos e quadrados. Passei a direcionar nossa conversa para a atividade 

em que usaria desses materiais.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreguei os materiais (Figura 6) para as alunas pedindo que identificassem as peças 

retas (varetas), de 3, 4, e 5 furos e também as peças curvas, os pinos para conectar uma peça 

na outra e os triângulos retângulos. Como não tinha conhecimento sobre o que era um 

 

Fonte: Foto-arquivo da professora. 

Figura 6: Materiais utilizados na atividade para se trabalhar as propriedades de um quadrado e de 

um retângulo 
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triângulo retângulo Lena se mostrou surpresa com o nome, por isso questionou: “Triângulo 

retângulo?!” Ouvindo essa reação, mostrei os triângulos retângulos que estavam sobre a sua 

mesa explicando que triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, 

cuja representação é feita por meio de um quadradinho com um pinguinho dentro. Os 

triângulos que utilizavam tinham essa representação identificada. No decorrer dos próximos 

encontros, o assunto triângulo retângulo se repetiu o qual será uma ressignificado pelas 

alunas.  

Sobre orientações que eu formulava no momento, as alunas faziam as construções de 

retângulos ou quadrados.  Ao conectarem as varetas umas com as outras, elas ficavam móveis 

possibilitando assim que vários polígonos fossem formados. Em um clima de descontração e 

de brincadeira, Kênia nos comunicou que sua construção havia dado um gatinho. De acordo 

com as instruções que recebiam, uma vez que encaixassem 4 ângulos retos dos triângulos 

retângulos nos vértices de suas construções, essas podiam resultar em quadrados ou 

retângulos. Tal fato não foi comunicado por mim às alunas, pois pretendia que fosse 

percebido por elas sem a minha intervenção.  

Devido à flexibilidade das peças, encaixar os triângulos retângulos exigia certa 

destreza, um trabalho que, se fosse feito com o ajuda mútua, facilitaria sua execução. Assim, a 

fim de promover uma atividade em que o clima de colaboração se fizesse presente, sugeri que 

as alunas ajudassem umas às outras. O mover das peças (varetas) e o encaixar dos ângulos 

retos dos triângulos retângulos foi uma tarefa feita em conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção de Michele foi a única que resultou em um quadrado, as demais foram 

todas retângulos. No entanto, as alunas não fizeram nenhuma referência que identificasse 

esses polígonos. Elas apenas seguiam os procedimentos que eram dados por mim na 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

 

 

Figura 7: Alunas ajudando umas às outras em suas construções 
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realização da atividade. Devido à falta de tempo, as discussões, a fim de que fossem 

trabalhadas as propriedades do retângulo e do quadrado, não aconteceram, o que foi feito no 

próximo encontro.    

 

4.2.4 Quarto encontro – Estudando as propriedades do quadrado e do retângulo  

      

Nesse encontro estiveram presentes, Lena, Bela, Michele, Tânia e Kênia que se 

juntaram em dois grupos: 

Grupo 1: Lena, Bela e Michele  

Grupo 2: Tânia e Kênia.  

Como a aula do 3º encontro terminou antes de fazermos a discussão das propriedades 

do quadrado e do retângulo e porque algumas construções que pedi que as alunas fizessem 

foram pensadas no momento, às vezes formuladas sem devida clareza, decidi, nesse 4º
 

encontro, elaborar um roteiro para complementar a atividade do terceiro encontro (ver Quadro 

4 página 88; o roteiro completo encontra-se no Apêndice C). Com esse roteiro pretendia ter 

uma atividade mais bem planejada, o que, em meu ponto de vista, poderia facilitar a sua 

execução e a compreensão por parte das estudantes das propriedades do retângulo e do 

quadrado o que, consequentemente, favoreceria a diferenciação entre esses quadriláteros.   

A elaboração posterior de um roteiro foi realizada tendo em mente o que podia ser 

feito para dar continuidade à atividade do 3
º
 encontro. Aproveitei o momento para trabalhar 

além da dúvida apresentada pelas estudantes; abordei o estudo de um paralelogramo não 

retângulo e de um losango que não era um quadrado. Com essa atividade, pretendia mostrar 

que existiam quadriláteros de lados paralelos iguais além do retângulo e do quadrado.  

Com o roteiro (Apêndice C)
25

 em “mãos” as alunas ficaram paradas como quem 

esperasse explicações. Procurando descentralizar a realização da atividade da minha pessoa, 

partilhei responsabilidades com as alunas comunicando-lhes que deviam ler as instruções do 

roteiro e tentar fazer a atividade sem minha intervenção e que, diante de alguma dúvida, 

poderiam me perguntar. Bela, a princípio, teve insegurança de realizar uma atividade em que 

teria que ser menos dependente da professora, dizendo, “Ai meu Deus”. Lena entendeu que 

copiar a resposta das colegas seria o caminho a ser seguido, por isso pediu que suas colegas 

de grupo lhe passassem as respostas das atividades. 

                                                           
25

 Ao escrever no roteiro (quadro 4, página 88) que as alunas receberam ângulos, estava fazendo me 

referindo a setores circulares.  
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No kit (Figura 8) de materiais que receberam para a realização da atividade havia: 

triângulos retângulos, setores circulares representando ângulos agudos e obtusos, peças retas e 

peças curvas, pinos para conectarem as peças umas com as outras e adesivos para 

identificarem os vértices dos polígonos que construiriam.  

 

Fonte: Elaborado pela professora. 

 

Cara aluna o material que você recebeu é composto por peças em 4 cores diferentes e em três tamanhos assim 

distribuídos: 

 

 

Peças curvas Peças retas Quantidade de furos 

Pequena Pequena 3 

Média Média 4 

Grande Grande 5 

 

Também junto com o material temos pinos para encaixar as peças, triângulos retângulos, ângulos e adesivos 

nomeados com as letras: A, B, C, D, E, F, G, H. 

 

 

Atividade 1:  Diferenciando o retângulo do quadrado 

 

a) Com as peças retas, construa 8 segmentos com o mesmo tamanho. 

b) Pegue quatro segmentos, pelos furos das pontas, encaixe um no outro. 

c) Encaixe as pontas livres uma na outra. 

d) Pegue quatro triângulos retângulos, encaixe os ângulos de 90 graus em cada canto da figura construída. 

e) Agora pegue os outros 4 segmentos, pelos furos das pontas, encaixe um no outro e repita os passos c e 

d, porém de tal forma que obtenha uma figura diferente da primeira. 
f) Cole os adesivos com as letras: A, B, C, D na primeira figura, para isso, escolha um de seus vértices 

para colar o primeiro adesivo com a letra A. Depois no sentido horário dos ponteiros do relógio cole 

nos outros vértices os adesivos B, C e D nessa ordem. 

g) Cole os adesivos com as letras E, F, G, H na segunda figura, para isso escolha um de seus vértices para 

colar o primeiro o adesivo com a letra E. Depois no sentido horário dos ponteiros do relógio cole, nos 

outros vértices os adesivos F, G e H nessa ordem. 

 

 

 

Quadro 4: Parte da Primeira atividade do 4
º
 encontro  



 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante da diversidade de materiais, no momento em que teve que utilizar os quatro 

triângulos retângulos para fazer a primeira construção, que poderia resultar em um quadrado 

ou em um retângulo, uma situação imprevista aconteceu. Lena pensou que triângulo retângulo 

eram dois polígonos distintos: um triângulo e um retângulo. A terminologia triângulo 

retângulo nem sempre é autoexplicativa é algo que também depende das experiências prévias 

das alunas. Lena tentou esclarecer a dúvida com Bela, mas essa aluna também não tinha 

conhecimentos sobre o que era um triângulo retângulo.  

Em se tratando de triângulos para manusearem só tinham a sua disposição um “tipo”, 

que eram os triângulos retângulos.  Bela, então, deduziu que seria o triângulo que já estava 

nas mãos de Lena. No entanto, Lena ainda permaneceu na dúvida e fez uma pergunta para 

Bela a qual soava que não fazia sentido um triângulo ser um retângulo. Bela, ao responder o 

questionamento que lhe foi feito, demonstrava que assim como Lena também não sabia o que 

vinha a ser um triângulo retângulo e que as constantes perguntas que lhes eram feitas a 

importunava.  Como a sua colega não lhe esclareceu a dúvida Lena quis saber de mim se o 

triângulo retângulo era um retângulo.  

 

Lena:  Pegue quatro triângulos retângulos, mas que retângulo gente? 

 Bela:  Esses retângulos que você pegou. [Se referindo aos triângulos retângulos] 

Lena:  Isso aqui é um retângulo? [Se referindo ao triângulo retângulo] 

         Fonte: Foto-arquivo da professora. 

Figura 8: Materiais usados na atividade: estudando as propriedades do 

quadrado e do retângulo 
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Bela:  Vou lá saber o que, que é. 

Lena:  Professora isso aqui é um retângulo? [A aluna me pergunta com o triângulo 

retângulo em uma das mãos]. 

Diante da dúvida da aluna, procurei direcioná-la para uma conclusão dizendo que 

triângulo retângulo era uma única expressão que não se referia a um triângulo e a um retângulo. 

Perguntando lhe em seguida: “Onde que tem triângulo aqui?” Sobre a mesa só tinha um tipo de 

triângulo, Lena deduziu que triângulo retângulo era os triângulos que ali estavam.  

Minha intervenção diante da dúvida de Lena não trouxe nenhum esclarecimento do 

que vinha a ser um triângulo retângulo. Apenas fiz com que a aluna em uma situação particular 

identificasse esse tipo de triângulo. Bela, de alguma maneira, já havia feito isso quando disse 

que triângulo retângulo era o triângulo que estava nas mãos de Lena.   

Embora as construções da primeira atividade pudessem resultar em quadrados ou 

retângulos, todas as alunas seguindo e/ou copiando o que as outras colegas faziam construíram 

primeiro um quadrado e depois um retângulo. Quando elaborei o item h e k (Apêndice C) em 

que as alunas deveriam escrever as medidas dos lados dos polígonos construídos tinha em 

mente a importância de se expressar a unidade de medida, quando se mede algo. Utilizei 1u 

para representar a unidade de medida dos lados dos polígonos construídos.  Entretanto, a 

unidade de medida 1u parecia não ter significado para as alunas, não fazia nenhum sentido, 

faltava uma conexão com o ato de medir. As alunas apenas diziam ou a escreviam, em seu 

caderno, porque eu insistia na sua importância.  

O estudo sobre o quadrado e o retângulo continuava. No roteiro pedia que elas 

tirassem conclusões sobre as medidas dos lados opostos e sobre os ângulos desses polígonos. 

Em uma conversa decorrente da dúvida de Bela sobre o que eram lados opostos, Lena tomou a 

iniciativa de dar uma explicação.  

 

Bela:  O que é lado oposto? 

 

Lena:  Tipo assim, isso aqui e isso aqui [fazendo gestos com as mãos para 

representar lados paralelos] 

 

Professora:  É [concordando com a fala de Lena]. Pessoas que estão à sua frente, estão 

em um lado oposto ao seu. 

 

Bela:  Então, os lados são iguais.  

 

Assim, a expressão lados opostos foi ressignificada, pelo paralelismo com as mãos e 

por meio de uma situação “prática”, possibilitando que Bela e suas colegas reconhecessem 
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que em um quadrado e em um retângulo os lados opostos são paralelos e congruentes. A 

compreensão de que os lados opostos de um quadrado e de um retângulo eram paralelos foi se 

tornando mais evidente em encontros futuros.  

Para construírem os quadrados e os retângulos, as alunas utilizaram triângulos 

retângulos para representarem as medidas dos ângulos desses quadriláteros (Figura 9).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena discutia com Bela qual seriam as medidas dos ângulos do quadrado e do 

retângulo que construíram. Embora tivessem usados triângulos retângulos para representarem 

os ângulos dos quadrados e dos retângulos, Bela e suas colegas não associaram a medida do 

ângulo reto do triângulo retângulo que estava encaixado nos vértices do quadrado e do 

retângulo com as medidas dos ângulos desses polígonos. Isso se evidenciou quando tiveram 

que tirar conclusão em relação às medidas dos ângulos do retângulo. Com os dois triângulos 

retângulos nas mãos, Lena referindo-se às peças que eram congruentes e comparando um com 

o outro dizia: “Sabe o que eu estou achando que esses ângulos aqui têm alguma coisa. Tem 

que analisar se eles são exatamente iguais.” Michele, que analisava as medidas de dois lados 

consecutivos do retângulo em vez de analisar a medida dos os ângulos do retângulo, disse: 

“Não são iguais, porque esse aqui é menor do que esse”. Bela e Lena concordaram com a 

conclusão de Michele. 

Embora já tivesse ouvido o que elas haviam concluído em relação às medidas dos 

ângulos do retângulo, com a intenção de abrir uma oportunidade para uma intervenção, 

perguntei o que haviam concluído sobre as medidas dos ângulos do retângulo. Michele apenas 

Fonte: Foto-arquivo da professora. 

Figura 9: Quadrado e retângulo construídos pelas alunas: Bela e Lena respectivamente 
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reformulou sua resposta, dizendo que eram diferentes. Então, apontando para os triângulos 

que estava em cada vértice perguntava-lhe quanto que media cada ângulo. Michele respondia 

que eram 90 graus.  

Porque Michele soube responder que as medidas dos ângulos eram 90 graus? Pode ser 

porque o enunciado da primeira atividade afirmava que era para encaixar os ângulos de 90 

graus dos triângulos retângulos nas construções que realizavam. Também poderia se pensar 

em um acontecimento do 3
º
 encontro quando Lena se surpreendeu com minha fala ao dizer 

triângulo retângulo expliquei que esse era um triângulo que tinha um ângulo medindo 90 

graus. O triângulo retângulo nesse encontro passou a exercer a função de ângulo de 90 graus, 

o que aconteceu em outros encontros em que ele passou a ter para as alunas um significado 

coerente com a função que ele assumiu nessa atividade de estudo das propriedades do 

quadrado e do retângulo. 

Com esse estudo além de se trabalhar com as propriedades relacionadas às medidas de 

lados e medidas dos ângulos do quadrado e do retângulo buscou-se que as alunas percebessem 

que as propriedades do quadrado se fazem presentes no retângulo. Portanto pretendia que 

concluíssem que o quadrado era um retângulo. 

Enquanto as alunas respondiam a questão em que lhes era perguntado: qual ou quais 

das figuras que construíram eram um quadrado, eu observava que Bela, Michele e Lena 

identificaram, corretamente, que seria somente a primeira figura que construíram, ou seja, o 

próprio quadrado. No entanto, quando tiveram que responder qual ou quais figuras seriam um 

retângulo, essas mesmas alunas identificaram apenas a segunda figura, ou seja, o retângulo 

que não era um quadrado. Kênia e Tânia não responderam essa questão.  

As alunas não manifestaram por meio das construções e com as informações do texto 

que o quadrado também era um retângulo. Percebendo essa falta de manifestação desse 

entendimento intervi fazendo uma pergunta invertida com intuito de levar as alunas a 

pensarem que já eu estava respondendo à pergunta: “Pessoal o quadrado não é retângulo 

não”? Acostumadas a terem às vezes em minhas perguntas também as respostas, todas 

responderam que não. Passei então a fazer questionamento que as respostas às levariam a 

concluir que o quadrado era um retângulo. 

Compreensões oriundas de experiências vividas nesse encontro e também as que 

estavam relacionadas com o 3º encontro se fizeram presentes. Bela que tinha dúvida sobre o 

que era lados opostos, o qual foi ressignificado por gestos corporais (mãos paralelas), 

respondendo à pergunta que fiz sobre a condição necessária para que uma figura fosse um 

retângulo se referiu apenas a questão de que igualdade entre lados paralelos.  
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Continuei questionando, as perguntas viam por etapa visto que as respostas eram 

incompletas. A próxima pergunta foi sobre as medidas dos ângulos do retângulo. Kênia 

respondeu que seriam iguais. Será que a aluna respondia de maneira semelhante à resposta que 

deu sobre que as medidas das portas dos armários. Uma compreensão que para mim deixava 

dúvida era se Kênia sabia que a medida dos ângulos do retângulo era todos iguais a quantos 

graus?  Por isso procurei verificar se elas sabiam o valor da medida dos ângulos dos retângulos. 

Parecia que estávamos em uma discussão em as alunas queriam mostrar para mim o 

conhecimento que tinha. Dessa vez quem respondeu foi Lena dizendo que os ângulos de um 

retângulo mediam 90 graus. Dessa forma, Lena que anteriormente observando as peças 

triangulares questionou se os ângulos de um retângulo não eram exatamente iguais agora deu 

uma resposta que foi em outra direção, afirmando as medidas desses ângulos são iguais.  

Não saberia dizer se Lena respondia por que tinha compreensão ou se estava repetindo 

aquilo que estava recente em sua memória. Caminhando para o fechamento fiz uma pergunta 

que agregava as informações anteriores: “Pensem comigo no quadrado, os lados paralelos são 

iguais e os ângulos são todos iguais a 90 graus?” Uma pergunta cuja resposta estava na 

própria indagação. Então, se no quadrado os lados paralelos são iguais e os ângulos são todos 

igual a 90 graus, o quadrado também possui características que definem o retângulo. Bela 

respondendo a uma pergunta que fiz concluiu que o quadrado também era um retângulo. 

Michele se entusiasmou com o fato de um quadrado ser um retângulo expressou isso dizendo: 

“Que legal!”. E Lena acrescentou: “Olha o que eu aprendi nessa aula não se pode julgar pela 

aparência por que um quadrado pode ser [é] um retângulo”.  

Na fala de Lena, embora não precisa matematicamente, vejo que essa aluna 

reorganizou os conceitos em relação ao quadrado e o retângulo, pois ao se referir a porta 

maior do armário como um retângulo e a porta menor como um quadrado a compreensão que 

tinha para esses quadriláteros poderia estar fundamentada no formato visual e não nas 

propriedades que os formavam. Nesse sentido, retomei a discussão das portas dos armários. 

Respondendo às perguntas feitas por mim, que as direcionavam a respostas pertinentes, as 

alunas concluíram que não havia precedentes para que as portas dos armários fossem 

consideradas como quadrados.  

Em nossa conversa elas deram indícios de que compreenderam que para ser um 

quadrado era necessário ter as medidas dos lados iguais e a medida dos ângulos iguais a 90 

graus. Condições que não eram todas satisfeitas nas portas dos armários, que eram em forma 

de retângulos.  Assim, senti confiante que as alunas compreenderam a diferença entre um 

quadrado e um retângulo que não seja um quadrado. Aproveitei a oportunidade para dizê-las 
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que no dia em que fôssemos medir o campão teríamos que ter em mente que o campão seria 

um retângulo e não um quadrado. Para isso teríamos de garantir que seus lados opostos 

fossem iguais e que todos os ângulos medissem 90 graus. 

No próximo encontro já tinha a pretensão de utilizar o GeoGebra para construções de 

um retângulo e de um triângulo retângulo com medidas 3-4-5. Perguntei se alguém conhecia 

esse software. As alunas disseram que não. Então, só para que tivessem um contato inicial 

com esse software, as alunas, em dupla, Bela e Michele, Tânia e Kênia e Lena, 

individualmente, se assentaram nos computadores da sala.  Utilizando um data show
26

, 

mostrei para as alunas algumas das ferramentas desse programa e juntas construímos um 

segmento de reta, com o término da aula não tivemos tempo de fazer outras construções.  

 

4.2.5 Quinto encontro - Construindo um triângulo 3- 4-5 por meio de um retângulo 

 

Nesse encontro estavam presentes todas as alunas: Lena, Bela, Michele, Laila, Bia, 

Kênia e Tânia. 

Construindo um triângulo retângulo por meio de um retângulo foi uma atividade 

planejada a partir de dúvidas que surgiram no 3º e 4º encontro. Nesses dois encontros foram 

utilizados os ângulos retos de peças em forma de triângulos retângulos para acertar os ângulos 

de um quadrilátero construídos com varetas e com lados opostos de mesmo comprimento para 

que ele fosse um retângulo ou um quadrado. Na ocasião Bela e Lena se mostraram surpresas 

com o nome de triângulo retângulo ao ponto de Lena achar que se tratava de dois polígonos 

distintos. Antes de se iniciar as construções relembrei as alunas dessa situação, dizendo que 

iríamos construir um retângulo e um triângulo retângulo usando o GeoGebra e que elas, caso 

desejassem, poderiam ficar à vontade para fazer suas considerações ou colocações enquanto a 

atividade estava sendo realizada.  

A construção do retângulo e do triângulo teve como objetivo fornecer uma situação 

para que as alunas visualizassem geometricamente a situação de medir o campão Isto é, ao 

construir um triângulo cujas medidas de seus lados fossem 3-4-5 obteriam um ângulo de 90 

graus; que por sua vez, seria utilizado na delimitação da região retangular do campão. Para 

assim, terem condições de calcularem a área dessa região e consequentemente a quantidade de 

metros quadrados de grama que seria necessário para se gramar o referido local.   

                                                           
26

 Esse recurso não pertencia à sala de Matemática foi disponibilizado pela direção para que fosse utilizado nesse 

encontro.    
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Entretanto, não houve uma problematização que justificasse a realização da atividade 

com GeoGebra que fosse além das dúvidas de Bela e Lena sobre o triângulo retângulo. A 

justificativa foi feita de uma maneira resumida e não muito clara quando essa atividade com 

GeoGebra já havia sido finalizada.   

Ao refletir sobre o encaminhamento realizado, avalio que era importante que alunas 

desde o início soubessem o porquê da realização da atividade. Interpreto que isso favoreceria 

para que o estudo em pauta tivesse um sentido para elas, possibilitando assim que a atividade 

não fosse feita apenas para se cumprir uma obrigação, o que percebi que em alguns momentos 

acontecia.   

A construção do retângulo e do triângulo retângulo foi realizada utilizando-se o 

GeoGebra em três duplas escolhidas pelas próprias alunas, com Bia trabalhando comigo. As 

duplas foram Lena e Michele, Kênia e Tânia, e Bela e Laila. Como somente três 

computadores da sala funcionaram no dia, compartilhei o uso de meu notebook
27

 com Bia. 

Não tive a minha disposição o data show da escola. Assentei-me bem próxima das alunas para 

que da máquina que eu e Bia utilizávamos as demais estudantes pudessem acompanhar-me 

nas construções. Pretendia realizar uma atividade de natureza mais livre, então as alunas não 

receberam um roteiro. As construções foram feitas em conjunto, em que, ao mesmo tempo, eu 

fazia as construções às explicava para que alunas fizessem as suas.  

A primeira construção feita foi um retângulo com dimensões 3 e 4 (Figura 10), onde 

uma diagonal do retângulo serviria para identificar dois triângulos retângulos 3-4-5. Para 

realizar a construção as alunas seguiram minhas instruções. Primeiramente houve a marcação 

dos pontos: A(0,0); B(3, 0) e C(0,4). Tânia e Bela tiveram dúvida de como marcar os 

referidos pontos. Lena e Michele foram quem que, espontaneamente, as auxiliaram para que a 

os pontos fossem marcados. As alunas construíram os segmentos AB e AC (Figura 10) e as 

retas paralelas a esses segmentos nos pontos B e C, respectivamente. Antes de construírem as 

retas paralelas fiz uma pergunta com intenção de saber se as alunas relacionavam a construção 

de retas paralelas com o projeto de colocar grama no campão. Lena gesticulando com as mãos 

disse que não. Suas colegas também não sabiam. Isso talvez se justificasse as alunas não 

haviam sido informadas por mim o porquê da realização da atividade.  

Por meio de questionamentos tentei conduzir as alunas a perceberem que relação 

existia entre construção de retas paralelas com o campão. Entretanto, acabei eu mesmo 

concluindo que a construção de retas paralelas se dava porque o campão seria um retângulo. 

                                                           
27

  Esse recurso era de uso pessoal da professora. 
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Terminada a construção das retas paralelas, visualmente, a construção era um retângulo, mas 

as medidas dos lados e dos ângulos ainda não haviam sido realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo sem as medidas dos lados e dos ângulos, tendo como referência apenas lados 

opostos paralelos. Bela nos comunicou que a construção era um retângulo. Lena contestou sua 

colega dizendo que não poderiam afirmar que o que viam na tela do computador era um 

retângulo. Querendo que aluna apresentasse argumentos que justificassem a refutação que fez, 

quis saber por que não se podia fazer tal afirmação.  Demonstrando que reconhecia uma das 

condições necessárias para que um quadrilátero fosse um retângulo nos deu a sua explicação 

de forma segura: “Porque no retângulo os lados paralelos são iguais e a gente não sabe, a 

gente não mediu". Então, mesmo antes de lhe dizer que sua colocação era procedente, nos 

comunicou: “Tá vendo não é só a professora que pode questionar eu também posso”. 

Aproveitando a fala de Lena de que era necessário medir os lados do quadrilátero que 

construíram, expliquei como medir um segmento usando o GeoGebra e as alunas assim 

fizeram as medições.  Em seguida quis saber se o quadrilátero que haviam construído era um 

retângulo. Isso porque na explicação dada por Lena, ela não fez menção de quais seriam as 

medidas dos ângulos para que um quadrilátero fosse um retângulo. Poderia ter aproveitado o 

momento para problematizar a situação vivenciada fornecendo exemplo de quadriláteros que 

tem lados paralelos de mesmo comprimento, mas por terem as medidas de seus ângulos 

diferentes de 90 graus, não são retângulos. Entretanto, essa ideia só me veio após o momento 

 

Figura 10: Desenho representativo do que estava na tela do computador das alunas 

 

Fonte: Elaborado pela professora. 
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ter passado. Como tinha em mente que as alunas não levavam em consideração a condição 

necessária das medidas dos ângulos de um retângulo, perguntei: Tá, agora que já medimos os 

lados, a figura é um retângulo?  Bela que inicialmente havia dito que era um retângulo ficou 

em silêncio. Lena também permaneceu silêncio. Suas colegas de igual maneira. Ao que 

percebi meu questionamento trouxe dúvida, causou insegurança.  

Diante disso questionei sobre a condição relacionada à medida dos ângulos de um 

retângulo. Bela respondeu apenas que teriam que ser iguais. Essa resposta não era suficiente, 

pois saber que em um retângulo os ângulos mediam 90 graus era necessário, pois esse 

conhecimento seria utilizado quando fossem medir e delimitar região retangular do campão. 

Assim, procurei obter uma resposta mais precisa a respeito desse conhecimento que 

acreditava que elas já possuíam. Por isso, perguntei qual seria as medidas dos ângulos do 

retângulo. Lena, Bela e Kênia responderam que eram 90 graus.   

As alunas, utilizando uma ferramenta do software e com minhas explicações, 

passaram a medir cada um dos ângulos do quadrilátero que haviam construído. Pelo fato do 

GeoGebra medir ângulos no sentido anti horário as alunas apresentaram dificuldade. Algumas 

alunas perdiam a paciência, por várias vezes tive que ir até onde estavam para mostrarem 

como medir os ângulos. Tendo em suas construções as medidas iguais para os lados paralelos 

e os ângulos medindo 90 graus comuniquei para as alunas que havíamos acabado de construir 

um retângulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia em que fossem medir o campão, já tinha em mente que para delimitarem a 

região retangular desse local, as alunas utilizariam o triângulo 3-4-5. Semelhante ao que 

 

Figura 11: Desenho representativo do retângulo construído pelas alunas no 

GeoGebra.  

      Fonte: Elaborado pela professora. 
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fizeram nas construções com as varetinhas. Para que percebessem que ao ter um triângulo 

cujas medidas fossem 3-4-5 um de seus ângulos mediria 90 graus, pedi que construíssem a 

diagonal BC do retângulo e que me informassem o que havia acontecido. Lena respondeu 

dizendo que o retângulo ficou dividido em dois triângulos. Na intenção de que as alunas 

percebessem um vínculo entre o que faziam no momento com o que fizeram no 3º e 4º 

encontro, relacionei os triângulos que eram vistos na tela do computador com os triângulos 

que usaram no dia das construções com as varetinhas. Dizendo: “Vocês se lembram daqueles 

triângulos que nós estávamos usando para medir os ângulos das figuras construídas com as 

varetinhas? Era um triângulo desse tipo e esse triângulo que tem um ângulo de 90 graus ele 

tem um nome específico ele é chamado de triângulo retângulo”. 

Lena a aluna que no 4º encontro chegou a pensar que triângulo retângulo eram dois 

polígonos separados ao ver, na tela do computador, um retângulo dividido em dois triângulos 

retângulos nos comunicou que havia entendido porque o triângulo recebia esse nome e tentou 

nos explicar. Entretanto, como quem tivesse receio de que suas explicações não estivessem 

corretas, Lena interrompeu o que falaria, passando a dizer que não explicaria, mas que havia 

compreendido porque o triângulo recebia o nome de triângulo retângulo. Procurei mostrar 

para a aluna que era importante que ela expusesse o seu pensamento para todos nós, nesse 

sentido falei: “Pode explicar nós queremos te ouvir”. A minha fala fez com que Lena se 

sentisse “valorizada” favorecendo para que nos apresentasse suas explicações. Lena explicou: 

“Ele é retângulo [se referindo ao triângulo] porque quando você parte o retângulo no meio 

ele vira um triângulo, por isso que é triângulo retângulo”. Para valorizá-la novamente disse-

lhe que havia gostado da conclusão que elaborou. 

A atividade que realizava permitiu que a aluna desenvolvesse uma significação para 

expressão “triângulo retângulo”.  No entanto, para que não ficasse a ideia de que triângulos 

retângulos só são obtidos em retângulos procurei esclarecer que em outros polígonos também 

era possível determinar triângulos retângulos.  

Quando pensava em como se daria medição do campão, a idealizava com barbantes 

sendo colocados em lados consecutivos desse local e com triângulos 3-4-5, sendo utilizados 

como uma estratégia para se obter ângulos de 90 graus, para assim delimitar a sua região 

retangular.  
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Na próxima atividade segui uma lógica contrária à descrita anteriormente. O triângulo 

3-4-5 foi obtido por meio do retângulo. Para isso pedi que a partir de um retângulo de 

dimensões maiores que 3 e 4 unidades de comprimento construíssem um triângulo retângulo 

com as medidas de 3-4-5 unidades de comprimento.  

Assim que construíram lados consecutivos do retângulo com extremidade na origem 

do plano cartesiano, as alunas não lembravam qual seria a próxima construção. As alunas já 

haviam construído retângulos com varetinhas nos 3º e 4º encontros e também no GeoGebra 

nesse encontro. Diante da dúvida pedi que com os conhecimentos que tinham refletissem 

sobre qual seria a próxima construção. Bela demonstrando que reconhecia uma propriedade 

relacionada ao retângulo nos disse que seriam as dos lados paralelos.  

A dúvida não era sobre a condição de lados opostos paralelos em um retângulo e sim 

sobre como seria a construção no GeoGebra. Embora já tivessem feito a poucos minutos 

atrás, Bela que trabalhava junto com Laila, pediu que eu lhes ajudassem. Nesse momento 

procurei compartilhar o ensino com as demais alunas, perguntando se alguém saberia explicar 

para Bela e Laila. Michele colocou que não somente ela, mas que suas colegas também não 

tinham conhecimentos suficientes para dar explicações sobre a atividade.  Michele e as outras 

estudantes, com exceção de Bela e Laila, conversavam sobre outros assuntos e não se 

envolviam com a realização da atividade, demonstravam que não estavam interessadas em 

fazer o que eu lhes havia proposto. Provavelmente isso acontecia pela falta de compreensão 

ou porque no momento não estavam dispostas a se envolverem com a atividade. Depois de 

Figura 12: Imagem Ilustrativa de como a professora idealizava a medição do campão  

 

Fonte: Elaborado pela professora. 
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alertá-las que diante de uma dúvida elas deveriam buscar meios para solucioná-la ao invés de 

ficarem “batendo papo”, expliquei novamente como se construía retas paralelas no GeoGebra. 

Quando estavam com os retângulos de dimensões maiores que 3 e 4 unidade de 

comprimento construídos e precisaram a partir desse quadrilátero construir o triângulo 3-4-5 

as estudantes não compreendiam que os lados de medidas 3 e 4 unidades de comprimento 

teriam que ficar sobre os lados consecutivos do retângulo.  Tentei sanar essa dúvida dizendo 

que deviam marcar os números 3 e 4 sobre os eixos do plano cartesiano.  

Deixei que fizessem suas construções, percebia que dúvidas ainda se faziam presentes. 

Algumas alunas tinham dificuldade para visualizar como seria a construção no GeoGebra. 

Então, fiz um esboço na lousa do que deveria estar na tela de seus computadores (Figura 13). 

Aproveitei a oportunidade para explicar sobre os elementos de um triângulo retângulo, 

identificando-os no esboço.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As alunas seguiam minhas explicações realizando os procedimentos que eram dados. 

Porém não foram informadas sobre a relação entre o triângulo retângulo em um dos vértices 

de um retângulo e a construção a ser feita no campão futuramente. Não sabendo as 

motivações das construções o desenvolvimento de um sentido para as mesmas era difícil de 

acontecer.  

Lena não seguiu na íntegra as instruções que eram dadas por mim. Ela construiu 

apenas um triângulo com um dos vértices no ponto (0, 0) e catetos medindo 3 e 4 unidade de 

comprimento sobre os eixos x e y. Vendo que sua construção não estava conforme o esboço 

que fiz na lousa, como quem me dissesse que não era preciso ter o retângulo para construir o 

triângulo Lena pronunciou: “Eu nem fiz isso”.  

Fonte: Foto-arquivo da professora. 

 

Figura 13: Esboço feito no quadro de como deveriam 

ser as construções das alunas no GeoGebra 
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No momento poderia ter falado sobre o objetivo de se ter o retângulo e o triângulo na 

construção, mas não me atentei a essa questão. Prossegui com a atividade pedindo que 

medissem a hipotenusa. As alunas, assim que encontravam o valor comprimento, me 

comunicavam que este era 5. Em sua construção, Bia havia medido um dos lados do retângulo 

(segmento AC de medida 6,28. Figura 14) e a hipotenusa do triângulo (segmento DF de 

medida 5. Figura 14). Isso levou a aluna pensar que sua atividade estava incorreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tânia tinha a intenção de ajudar Bia, mas não sentiu que poderia fazer isso sem minha 

autorização e quis saber se poderia ajudar a colega. Em uma frase que procurava incentivar o 

auxílio umas às outras, disse: “Pode, ajuda ela lá”. Minha colocação produziu resultado. 

Lena e Kênia, também, quiseram colaborar. Tânia insistia em dizer que a hipotenusa da 

construção de Bia já estava medindo 5. Lena e Kênia disseram que era 6,28. Demonstrando 

que via na professora a pessoa que resolveria o impasse, Lena passou o problema para mim: 

“Professora, olha aqui tá errado está dando 6,28”. Somente após eu explicar que a medida 

de 6,28 era o valor de um dos lados do retângulo, as alunas aceitaram que o que Tânia já havia 

falado desde o início.  

 

 

Fonte: Elaborado pela professora. 

 

Figura 14: Imagem representativa da construção de Bia no GeoGebra 
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Resolvido o problema da medida da construção de Bia, pedi que as alunas me 

dissessem as medidas do triângulo. Ouvindo de Lena e Michele os valores 3-4-5, falei da 

importância desse triângulo em relação ao nosso contexto, dizendo que, por ter um ângulo de 

90 graus, esse triângulo seria essencial para nós quando fossemos medir o campão. 

Finalizadas as construções no GeoGebra, retomei uma consideração levantada no 3º 

encontro: a necessidade de buscar informações com profissionais do ramo de construção de 

campo de futebol para nos esclarecer a respeito do tipo de grama e solo do campão e o que 

fazer com o barranco desse local que estava desabando. Em nossa conversa, comuniquei que 

havia entrando em contato com um engenheiro e que este se prontificou em nos fazer uma 

visita no próximo encontro com a finalidade de nos esclarecer as dúvidas que tivemos. Além 

disso, informei às alunas que o engenheiro solicitou que lhe enviássemos fotos do campão 

para que pudesse ter um conhecimento geral do local. Entre as alunas, ficou decidido que 

Lena e Michele tirariam as fotos e suas colegas lhes auxiliariam sobre os locais que serem 

fotografados. Uma vez que isso ficou decidido, fomos até o campão, tiramos as fotos e em 

seguida eu as enviei via e-mail ao engenheiro.  

 

4.2.6 Sexto encontro  Esclarecendo dúvidas com o engenheiro e tirando medidas 

 

Nesse encontro estiveram presentes: Bela, Michele, Bia, Laila e Tânia.  Como nossa 

primeira atividade seria coletiva em que discutiríamos as perguntas a serem feitas ao 

engenheiro, solicitei que as alunas se assentassem em uma única mesa. As alunas receberam 

Fonte: vídeo- arquivo da professora. 

 

Figura15: Alunas auxiliando Bia na medição da hipotenusa do 

triângulo que construiu no GeoGebra 
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uma folha (Apêndice D) com as descrições das atividades que realizaríamos naquele dia. A 

primeira atividade se referiu às dúvidas que seriam esclarecidas com o engenheiro que estaria 

presente conosco e a segunda atividade foi em que as alunas mediram as traves do gol do 

campão.  

Antes de iniciarmos a discussão para a elaboração de perguntas a serem feitas ao 

engenheiro, expliquei que a atividade se propunha porque no 3º encontro quando foram 

levantas questões as serem consideradas em relação ao colocar grama no campão, para 

algumas questões não tínhamos conhecimento suficientes para respondê-las, tais como: o tipo 

de grama recomendável para o campão, o tipo de solo do campão e o que fazer com o 

barranco do campão que estava desabando. Então, era necessário o auxílio desse profissional 

na realização do projeto de colocar grama no campão para dirimir essas dúvidas ou outras que 

porventura elas julgassem convenientes as serem esclarecidas. 

As alunas chegaram à conclusão que perguntariam o engenheiro sobre qual seria a 

grama ideal para o campão, se, para colocar a grama, seria necessário fazer o nivelamento do 

seu chão bem como um sistema de irrigação e de drenagem. Outra pergunta que fariam ao 

engenheiro referia-se ao fato de ele lhes esclarecessem sobre o que era camada de topsoil. 

Essas perguntas tiveram como fonte o orçamento sobre gramado de campo de futebol que 

Michele localizou na internet no 3º encontro, o qual estava anotado em seu caderno. 

As alunas discutiam se no barranco existente no campão poderia ou não construir uma 

arquibancada. Para Laila era arriscado, pois, assim como a escada que lá existia havia 

desabado, com a arquibancada, também, poderia acontecer o mesmo. Interferi na discussão 

dizendo que o engenheiro nos esclareceria essa dúvida. Bela parecia discordar da minha 

colocação ao defender que, no barranco, pudesse, sim, ser feita uma arquibancada: “Se for 

fazer uma arquibancada em cima desse barranco a arquibancada vai segurar ele, ela não vai 

deixar ele cair não.   Quis saber porque a aluna falava sobre algo com tanta propriedade. Sua 

resposta foi na direção de que já tinha visto o pai fazer muros que seguram barrancos.  

A discussão “rendia” até mesmo sobre o problema hídrico que o Brasil enfrentava na 

época fizemos uma breve discussão. Assunto que surgiu em decorrência de se saber como 

seria o sistema de irrigação do campão. Em meio à discussão, Laila mudou o rumo da 

conversa, como quem me dissesse: nós estamos aqui discutindo esses assuntos, porém o que 

foi levantando como uma prioridade para saber a quantidade de grama no campão, ou seja, 

medi-lo, até o presente momento, não tinha sido feito. Ela direcionou essa dúvida/queixa para 

mim: “Professora eu não tenho nem uma noção de como vai fazer esse campão. A gente 
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ainda não tem nem as medidas.” Informei que medir o campão seria uma atividade a ser 

realizada futuramente. 

Terminada a parte de se levantar as dúvidas a serem esclarecidas com o engenheiro, 

nossa segunda atividade foi a que as alunas mediram as traves de um dos gols existentes no 

campão. Expliquei, para as alunas, o porquê de medirmos as traves do gol, dizendo-lhes que, 

devido às péssimas condições de uso, caso uma reforma do campão viesse a acontecer, as 

traves do gol precisariam ser trocadas. Para isso, seria necessário informar as medidas das 

mesmas para a pessoa que fosse confeccioná-las.  

Além desse objetivo, com a atividade de medir as traves com o palmo da mão, com 

um pedaço de um cabo de vassoura, com uma régua e com uma trena, pretendia que as alunas 

desenvolvessem uma compreensão do caráter arbitrário da unidade de medida e que 

compreendessem que não existe uma unidade de medida boa ou ruim, mas que a escolha de 

uma unidade ou outra depende do que se deseja medir, pois a unidade apropriada está atrelada 

à grandeza a ser medida. 

Fomos até o campão. A folha para essa atividade (Apêndice D) elaborada por mim foi 

distribuída às alunas ao chegarem nesse local.  De acordo com a folha que receberam, as 

alunas se organizariam em duplas para medirem as traves do gol. Com a ausência de Lena e 

Kênia, que foram colocadas em duplas diferentes, a designação das duplas não serviu mais. 

Por conta própria, as estudantes se reorganizaram de tal maneira que a atividade não teve 

pessoas fixas para a sua realização. Mesmo quem já tivesse feito a medição, procurava 

auxiliar outra colega que mediria com outro instrumento. Bia e Tânia, por exemplo, estiveram 

envolvidas na maioria das medições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 16: Alunas medindo as traves do gol do campão com: o palmo da mão, com a régua, com o cabo 

de vassoura e com a trena.   
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Tânia a anotava em seu caderno a medida da altura de uma das traves verticais, que 

havia encontrado com o palmo da mão. Imediatamente, deduziu que o outro lado teria a 

mesma altura.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na medida da altura da trave, o palmo da mão de Tânia coube 13 vezes completas, 

sem sobra e no comprimento 31 vezes e mais uma parte do palmo. Laila e Tânia perceberam 

que, apenas, os números inteiros não eram suficientes para expressar as medidas e me 

perguntavam como registrariam as medida encontradas. Devolvi a questão respondendo lhes 

que deveriam ver como realizaram as medidas. Elas concluíram que seriam 13 palmos para 

altura, 31 palmos mais um pedaço do palmo para o comprimento. Algo similar aconteceu 

quando Michele e Tânia mediram as traves com o pedaço de cabo de vassoura.  Foi notável 

que se tendo um contexto prático para o ato de medir a unidade de medida passou a ter 

sentido. Diferentemente do que aconteceu no 3º encontro, quando a unidade de medida 1u 

usadas nas construções com as varetinhas só foi mencionada ou registrada porque eu 

ressaltava a sua importância, nesse encontro as alunas viam a necessidade de expressar o 

número acompanhado da unidade de medida que usaram ao medirem as traves. 

Bia seria quem mediria altura do gol com régua. Laila não associava o fato de a régua 

caber por mais de uma vez em toda a extensão da trave a um problema matemático que 

poderia ser resolvido pela operação de adição ou de multiplicação. Sem essa compreensão, 

Figura 17: Imagem do gol que as alunas mediram as traves 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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Laila perguntou-me como Bia ao final saberia quanto mediria a trave.  A pergunta de Laila 

alertou Bia para que, ao medir com a régua, seria necessário conhecimento para saber utilizar 

esse instrumento. Então, Bia também me dirigiu a palavra para me questionar: “É como que 

eu vou saber a medida?” Pela pergunta que me fez, Bia demonstrava que seguia um 

procedimento, sem antes refletir como alcançaria o objetivo de ser ter a medida da trave. Não 

lhes dei uma resposta “pronta”, mas procurei conduzi-las a um raciocínio que as levariam a 

uma conclusão dizendo: “Vejam o tamanho dessa régua”. Como a régua media 40 

centímetros, Bia concluiu que poderia contar de 40 em 40.  No entanto, sua contagem não foi 

somando de 40 em 40, o que fez foi contar quantas vezes a régua coube na extensão da trave e 

anotou em seu caderno que a medida da trave era 12 réguas de 40 centímetros mais 27 

centímetros.   

Bia, além de fazer a medição da trave com a régua, auxiliou Bela na medição com a 

trena.  Medir com trena requeria das alunas um conhecimento sobre como aferir os seus 

valores. Quando perguntadas por mim que valor havia acusado na trena, um breve silêncio 

demonstrou que as alunas tinham dúvida sobre qual número dizer. Bia tentou dizer que 

número acusava, “dois não sei o que lá 20”, mostrando não só uma questão de falta de 

conhecimento de como aferir uma medição na trena, mas também certo desinteresse ou uma 

falta de necessidade de dizer a medida corretamente. No momento entendi a resposta como 

falta de conhecimento. Com a intenção de direcioná-la uma resposta, pedi que visualizassem, 

apenas, o número em vermelho porque na trena apareciam números em vermelho que eram a 

graduação em centímetros e números em preto a graduação em polegadas. Assim Bela 

respondeu que a medida seria 220 centímetros.  

O manuseio de vários instrumentos de medidas fez com que Laila tivesse dúvida. A 

aluna não compreendia que o fato de estarmos utilizando instrumentos diferentes para medir a 

mesma coisa nos levava a encontrarmos números que não eram iguais. Números que não 

estavam expressos em uma mesma unidade de medida, mas que representavam o mesmo 

tamanho, por isso me perguntava: “Professora, como que nós vamos saber qual que tá certo? 

Tá dando tudo diferente”. Como apreciei que não era propicio para discutir esse assunto nesse 

momento no campão, respondi que esse era assunto que iríamos abordar quando voltássemos 

para a sala.  

Retomamos para a sala seguindo o que era solicitado na folha da atividade de medição 

da trave (Apêndice D), as alunas trocaram informações umas com as outras e anotavam em 

seus cadernos as medidas que as outras colegas fizeram. Percebi que, ao registrarem as 

medida com a régua, elas, apenas, copiaram o que Bia havia escrito: 12 réguas de 40 
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centímetros mais 27 centímetros. Como tinha a intenção de comparamos as medidas 

encontradas, era necessário que elas estivessem padronizadas. Assim, disse-lhes que deveriam 

transformar o que haviam escrito em uma única medida. 

 Para Michele seriam 27 centímetros. Interpretei que as alunas não compreendiam que 

as operações de multiplicação e/ou adição era o que resolveria o problema. Então, com a 

intenção de direcioná-las a uma solução, falei: “Mas são 12 réguas de 40 centímetros. 67 

centímetros dariam se fosse uma régua só e mais 27 centímetros”. Nesse momento uma 

discussão se deu. Para Bela deveria somar 12 parcelas de 40 e ao final acrescentar 27. Para 

Laila, percebendo que a multiplicação seria também uma opção, disse: “Não é melhor fazer 

40 vezes o tanto de negócio?” Bia, ao ver que teria que se envolver com “contas” com a 

intenção de comunicar a dificuldade, afirmou: “Só deixo bem claro que eu não sei fazer conta 

direito”.  Michele também reconheceu a limitação que tinha em relação às operações 

matemáticas.  

Algumas alunas optaram por somar 12 parcelas de 40 e o final adicionar 27.  Outras 

seguiriam o caminho de resolver a primeira parte utilizando a multiplicação. Entretanto, todos 

os cálculos foram feitos incorretamente. Diante das dificuldades apresentadas por elas em 

relação ao cálculo de 40 x 12, expliquei na lousa como resolvê-lo.  

Enquanto as alunas estavam envolvidas na atividade relacionada com as medições das 

traves, o engenheiro chegou, o que fez com que interrompêssemos a atividade. Em nossa 

conversa, o engenheiro sugeriu que fossemos até o campão para que as dúvidas fossem 

esclarecidas tendo um contato direto com o local. Acatamos a sugestão, também julgando que 

era conveniente que fôssemos para o campão.  

Chegando ao campão, as perguntas que fizeram ao engenheiro estiveram relacionadas 

com a primeira atividade desse encontro em que anotaram as dúvidas que julgavam 

pertinentes a serem esclarecidas com esse profissional. Bia quis saber se era necessário fazer 

um sistema de irrigação. Antes mesmo de o engenheiro responder, Michele, demonstrando 

que tinha interesse em se envolver com o que acontecia no momento, disse: “Eu também vou 

falar”. Respondendo à pergunta que Bia lhe fez, além de dizer que era necessário fazer um 

sistema de irrigação, o engenheiro explicou que, para isso, seria necessário saber as medidas 

do comprimento e da largura do campão.  

Quando Michele perguntou se era necessária a retirada do barranco para a construção 

de uma arquibancada, o engenheiro respondeu que esse poderia ser utilizado e que a sua 

inclinação até favorecia a construção. Bela, a aluna que defendia que o barranco era o que 

sustentaria a arquibancada, vendo que sua ideia ia ao encontro à fala do engenheiro, em um 
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tom de satisfação e demonstrando que estava com razão, disse: “Não falei”.  Outras perguntas 

foram feitas.  Qual o melhor tipo de grama? Se existia um tipo de solo para se colocar grama? 

Se o espaço destinado ao campão precisava ser nivelado? O que era camada de topsoil? 

Respondendo às perguntas que lhes foram feitas, o engenheiro disse que a grama mais 

indicada para espaços esportivos seria a esmeralda e não tinha um solo específico, mas era 

essencial antes do seu plantio fazer uma drenagem do solo e a manutenção do gramado por 

meio de poda e da irrigação seria essencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a camada de topsoil, o engenheiro dava detalhes sobre as medidas necessárias 

para fazê-la. Em determinado instante o problema de se saber a área do campão reapareceu, 

porém agora sendo reproblematizado pelo engenheiro. Na conversa que se realizava, ele 

mencionou que, para fazer a camada de topsoil, era necessário saber a área do local; 

perguntando para as alunas como se calculava a área do campão.  Laila, como quem dissesse, 

esse era um problema que norteava a realização dos nossos encontros e como quem tivesse a 

esperança de que a resposta para este viria pelo engenheiro, disse: “É isso que nós estamos 

querendo saber”. No entanto, não houve uma resposta do engenheiro porque, quando eu e ele 

caminhávamos para o campão, alertei-o de que, provavelmente, as alunas fariam alguma 

pergunta sobre como calcular a área do campão, mas que ele não deveria dar a resposta. 

Assim, em vez de explicar como encontrar a área, o engenheiro disse: “Não tem problema, 

sobre o cálculo da área vocês vão aprender com a professora”. 

Caminhando para o final da sua visita, o engenheiro falou sobre a necessidade do 

cuidado da grama após o seu plantio. Bia quis saber se era “caro” a manutenção do gramado 

do campão. O engenheiro explicou que dependeria da área do campão, dizendo que o valor 

era de aproximadamente 15 reais por metro quadrado. Demonstrando que não associava 

Figura18: Engenheiro esclarecendo as dúvidas das alunas 

 

Fonte: Vídeo-Arquivo da professora. 
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numericamente a área do campão com o valor a ser gasto com a manutenção do seu gramado, 

Bia disse: “Não é caro”. Percebendo que a aluna não fazia associação entre o valor que falou 

e a extensão do campão, o engenheiro pronunciou: “Vai ver a área do campo e multiplica por 

15”. Bia então perguntou se o valor era pelo tamanho do campão. O Engenheiro respondeu: 

“É pelo tamanho, vocês vão ter que medir o campo e calcular a área dele”.  

No 3º encontro, Lena (que teve que se ausentar das atividades a partir da 6
º
 encontro 

por razões de compromissos familiares) levantou a questão de ter que medir o campão para 

saber a quantidade de grama. Laila, no início desse encontro, procurou me alertar da 

necessidade de ter que medir o campão. No entanto, Laila não percebeu que um ponto tão 

importante do projeto não foi levantado pela professora e sim por uma de suas colegas e por 

ela mesma. Assim, Laila, tendo a professora como a única quem sabe o que deve ser feito, 

comunicou ao engenheiro que eu já tinha falado que era necessário medir o campão.  

Entretanto, que não sabia como fariam isso, porque não era só medir, pois havia um ângulo de 

90 graus, envolvido no meio.  

Percebendo a dúvida de Laila, o engenheiro, fazendo um desenho de um triângulo 3-4-

5 em um pedaço de papel, explicava: “Quando você colocar uma linha com 3 e a outra com 

4, uma na horizontal e outra na vertical sempre você vai achar o número 5 aqui e um ângulo 

de 90 graus aqui”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michele associava o desenho que o engenheiro fez com as construções que realizaram 

no GeoGebra. Para expressar a felicidade que tive, ao ver a aluna tendo uma lembrança de um 

ensino realizado, o qual eu julgava que as alunas não recordariam, falei: “Isso menina, até que 

enfim alguém lembrou”. O desenho do engenheiro não era algo que as alunas precisavam ter 

Figura 19: Desenho do triângulo 3-4-5 feito pelo engenheiro 

Fonte: Elaborado pelo engenheiro. 
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o registro no caderno, mas, mesmo sem ser instruída, Laila, Bia, Tânia e Michele assim 

procederam.  Ao se despedir, o engenheiro se prontificou em outra oportunidade em construir 

um triângulo 3-4-5 para que as alunas tivessem uma referência. Como procurava promover 

um ensino em que as alunas fossem protagonistas deste, disse que essa construção seriam elas 

que fariam e esse foi o tema do próximo encontro.   

 

4.2.7 Sétimo encontro  Construindo o triângulo 3-4-5  

 

No dia desse encontro, houve uma paralisação dos professores da rede municipal de 

Contagem-MG por reivindicações de melhores condições de trabalho e melhores salários. No 

entanto, para não prejudicar o andamento dessa pesquisa, no dia anterior, em nossas aulas 

convencionais, avisei às participantes que nosso encontro aconteceria normalmente. O 

responsável pela portaria da escola não tinha conhecimento de que eu estaria no colégio 

naquele dia. Diante disso algumas alunas, ao chegarem à escola, foram informadas de que não 

havia nenhum professor, por isso foram embora. Então, nesse encontro, estiveram presentes 

as alunas que me encontraram na portaria assim que chegaram: Bia, Michele e Bela.  

No 6º encontro, o engenheiro explicou para as alunas como obter ângulos retos por 

meio de um triângulo retângulo construído com estacas e fios de nylon.  A colocação do 

engenheiro veio ao encontro da ideia que já tinham em mente. Isso porque já antecipava que, 

quando fôssemos medirmos o campão, seria necessário garantir que os lados paralelos fossem 

iguais e que os ângulos fossem retos. Então, com a intenção de criar subsídios para que as 

alunas soubessem como fariam para se ter ângulos de 90 graus quando fossem medir o 

campão, planejei a atividade construindo um triângulo 3- 4- 5 a se realizar nesse encontro.  

Entretanto, comuniquei para as alunas que, primeiramente, retomaríamos a atividade 

das medidas das traves que foi interrompida com a chegada do engenheiro e que, 

posteriormente, iríamos até o campão para construir o triângulo que esse profissional havia 

mencionado. Michele parecia estar sabendo a que eu me referia. Sendo assim, passou a 

procurar em seu caderno o desenho do triângulo 3-4-5. Logo que o encontrou, me mostrou e 

perguntou: “Esse aqui”? Confirmei que sim.   

Bela julgou pertinente que deveríamos fazer primeiro a construção do triângulo, 

justificando que, caso essa atividade fosse feita mais tarde, o sol poderia estar “quente”. O 

pensamento da aluna era coerente, pois trabalhar sob um sol forte não seria agradável, assim 

corria-se o risco de se ter o andamento da atividade comprometido. Entretanto, não queria que 

a decisão fosse apenas minha, por isso procurei saber se Michele e Bia concordavam com a 
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colocação da colega. Elas concordaram, sendo assim a ordem de realização das atividades foi 

invertida.  

Antes irmos para o campão, lemos um pequeno texto que se encontrava na folha 

(Apêndice E) que receberam, o qual abordava os procedimentos da construção do triângulo 3-

4-5 e aspectos referentes ao uso desse triângulo na construção civil, que, no texto, foi 

denominado como esquadro 3-4-5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto realizávamos a leitura do texto que se encontrava na folha que receberam 

(Apêndice E) e dos procedimentos da atividade, procurei saber se as alunas tinham 

conhecimento sobre o que era um esquadro. Como disseram que não, com esse instrumento 

nas mãos, expliquei que se referia a uma régua com o formato de um triângulo retângulo, 

mostrando-lhes onde estava o ângulo de 90 graus. Com a intenção de que percebessem 

aspectos relacionados à utilidade da Matemática, falei sobre o uso do esquadro por certos 

profissionais em seu dia a dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Professora mostrando para as alunas um esquadro escaleno 

 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Quadro 5: Instruções para a construção do triângulo 3- 4- 5 

 Crave, em qualquer lugar do chão, uma 1ª estaca, amarre nessa estaca um pedaço de barbante, 

estique-o e o amarre em uma 2ª estaca, mas atenção quando esticar o barbante. A distância 

entre a 1ª estaca e a 2ª deverá ser igual a 3m, crave a 2ª estaca no chão. 

 

 Agora na 2ª estaca amarre um pedaço de barbante, estique-o e o amarre em uma 3ª estaca, 

mas, atenção, quando esticar o barbante a distância entre a 2ª estaca e a 3ª deverá ser igual a 

4m. 

 

 Você e sua colega deverão buscar estratégias para descobrirem em que local deverão cravar a 

3ª estaca com intenção de que o pedaço de barbante que unirá a 1ª estaca com a 3ª meça 5m, 

obtida essa distância você acabou de construir um triângulo 3-4-5 e acabou de obter um 

ângulo de 90 graus. 

 

Fonte: Elaborado pela professora com base no livro de Imenes (1994). 
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Logo em seguida, saímos para o campão para a construção do triângulo 3-4-5. 

Chegando lá, as alunas decidiram como se daria a divisão das tarefas para a realização da 

atividade.   

 

Bia:  Eu quero colocar as coisas no chão. [Se referindo às estacas] 

Michele:  Pega o martelo ali. [Se dirigindo a Bia]   

Bela:  Eu vou amarrar. [Se referindo aos barbantes estacas] 

 

Na folha que receberam (Apêndice E), havia as instruções para a construção, 

entretanto não designava em que local do campão deveriam fazer o triângulo 3-4-5. As alunas 

tinham à sua disposição um espaço relativamente grande para fazer a atividade. Talvez porque 

associavam a construção que fariam no momento com construções anteriores, em que peças 

com formatos de triângulos retângulos foram encaixados nos “cantos” de quadriláteros para 

obterem um quadrado e um retângulo e, também, a construção no Geogebra do triângulo 3-4-

5 em um dos vértices de um retângulo. Michele, olhando rumo a um dos cantos do campão e 

desenhando no ar com os dedos um triângulo que remetia a um triângulo retângulo, ao mesmo 

tempo, perguntava para as colegas: “É melhor fazer nos cantos não é não?”. Bia e Bela, que 

no momento se preocupavam com a poeira em seus calçados, não responderam. Com receio 

de que uma resposta minha influenciasse a tomada de decisões das alunas, em meio a 

gaguejos, respondi: “Eu acho, uai”.         

 As alunas foram para um dos cantos do campão. Ao chegar nesse local, Bela indicou 

onde poderia ser colocada a primeira estaca. Embora tivessem dividido as tarefas entre elas, 

não foi assim que a atividade ocorreu. No seu desenrolar, as alunas auxiliavam umas às 

outras. Não foi definido ao certo o que cada uma faria. Bia, ao bater com o martelo para 

cravar a estaca no chão, não estava obtendo êxito. Bela, como quem falasse: estou aqui para 

ajudar, perguntou: “Não tá conseguindo não Bia?” Michele procurou pelo martelo maior na 

intenção de que com ele ficasse mais fácil fixar a estaca. Naquele momento, já não era Bia 

quem cravava a estaca no chão era Bela quem fazia isso.  

Cravada a primeira estaca, Michele passou medir a distância entre essa estaca e a 

segunda para isso pediu que Bia segurasse a extremidade do início da trena enquanto ela abria 

a trena até os 3 metros. A abertura da trena e o esticar do barbante aconteciam 

simultaneamente. Esse último material era esticado por Bela, que o levou a uma distância 

além de 3 metros. Michele alertou sua colega mostrando o local onde a trena tinha acusado a 
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referida distância. Bela, porque talvez pensasse que o tamanho de três metros fosse maior que 

o que Michele lhe mostrou, questionou: “Até aí só?” Michele respondeu que sim, dizendo que 

eram apenas 3 metros. Bela, então, cravou a estaca juntamente ao barbante no local que sua 

colega havia indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

As alunas demonstravam menos dependência da minha pessoa. Por exemplo, mediante 

uma dúvida de qual seria distância entre duas estacas (2ª e 3ª) ou sobre o que representava 

uma linguagem Matemática para abreviar uma unidade de medida não buscavam meu auxílio, 

entre elas discutiam e resolviam o problema.  

  

Bela:  São 3 metros também, né? 

 

Michele:   Não, são 4. 

 

Bela:  Vê direito aí Michele. 

 

Michele: É 4 sô. 

 

Bia:  Deixa eu ver [Bia lê a folha] 3, 2 tá tudo errado. 

Figura 21: Michele abrindo a 

trena até 3 metros, enquanto Bela 

esticava o barbante além de 3 

metros 

 

          Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 22: Bela levando o barbante até 

o local onde a trena marcou 3 metros 

 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 23: Bela amarrando o barbante na estaca com a 

ajuda de Michele 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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Michele:  Que isso menina. Esse 2 aí é da estaca. [Na folha as estacas estavam 

enumeradas como 1ª, 2ª e 3ª] 

 

Bia:  Ó 4 eme. [Se referindo a letra m] 

 

Michele:  E 4 eme é o que? 4 metros. 

 

Bela:  Espera aí, espera aí daquela ponta até essa foram 3. [apontando para a 1ª e 

a 2ª estacas] agora daquela até aqui vão ser 4. [apontando para a 2ª e a 3ª 

estacas] 

 

Michele:  Eu já falei que vão ser 4. 

 

Concluíram que a distância que separaria a segunda estaca da terceira seria 4 metros. 

Bela, sendo quem conduzia a atividade, pediu agilidade em sua realização dizendo para 

Michele fazer a medição.  As alunas seguiam os procedimentos da construção, sem antes 

refletirem sobre o que deveriam fazer. Ao cravarem a terceira estaca, se ativeram, apenas, 

para medida de 4 metros entre a segunda e a terceira estacas, não perceberam que, no objetivo 

global de se obter um ângulo de 90 graus, era necessário que o triângulo tivesse as medidas de 

3 metros, 4 metros e 5 metros.  

Ao conferirem a medida do barbante que unia a primeira estaca com a terceira, a trena 

não foi o suficiente. Bia, sendo quem esticava a trena, me dirigiu a palavra para dizer: “Não 

dá não professora”. Michele pediu para que a trena fosse puxada mais um pouco. No entanto, 

não tinha mais o que esticar. Então, Bia falou: “Puxar mais o que a trena acabou”.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do impasse, com a intenção de que percebessem que havia algo de errado, mas 

que não era com a trena, informei-lhes que a trena que utilizavam media 5 metros. As alunas 

fizeram um breve silêncio, ficaram paradas olhando para o que haviam construído. Bela olhou 

Figura 24: Ilustração do triângulo que as aluna construíram inicialmente 

Fonte: Elaborado pela professora.  
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para mim com uma fisionomia meio triste, como quem estivesse a dizer: e agora o que temos 

que fazer? O olhar de pedido auxílio de Bela não foi respondido com uma solução e sim com 

uma fala em que procurei alertá-las que precisavam pensar sobre o que estava escrito na folha 

que receberam, na qual dizia que elas tinham que buscar uma estratégia para cravar a terceira 

estaca de tal maneira que obtivessem as medidas de 4 e de 5 metros. Assim que terminei de 

falar, Bela já foi logo dizendo: “Uai a estratégia é o que? É só nós, tirarmos ela daqui e 

colocarmos ela mais para frente” [se referindo a primeira estaca].  

Michele não concordou e se posicionou para dizer que, se mexesse na primeira estaca, 

mexeria com as outras medidas (3 metros e 4 metros). Bela estava segura do que pretendia 

fazer, assim defendeu a sua ideia dizendo: “Não vai atrapalhar nada porque trazer essa pra 

cá [se referindo a primeira estaca] não vai causar problema em nada porque o metro vai ser 

igual, só vai arredar ela para frente, o metro vai ser o mesmo”. Michele acabou concordando 

com Bela e as alunas desamarram o barbante que estava entre a primeira e a terceira estaca. 

Com a trena de 5 metros, toda aberta fizeram coincidir uma das extremidades desse 

instrumento com a primeira estaca. Enquanto faziam isso, mantinham o barbante de 3 metros 

que estava entre a primeira e a segunda estaca esticado.  

Bela queria comprovar que o seu pensamento estava correto, para isso pediu que Bia e 

Michele medissem novamente o barbante que estava entre a primeira e a segunda estaca; bem 

como o barbante que estava entre a segunda e a terceira. Como as medidas continuaram sendo 

3 metros e 4 metros, respectivamente, Bela, como quem dissesse: eu estava certa, falou: “Não 

falei que não ia atrapalhar nada. Para criar uma expectativa nas alunas, perguntei qual 

deveria ser a distância entre a primeira e a terceira estaca. Enquanto eu perguntava, Bia e 

Michele já estavam medindo. Bia com um tom de voz aliviada disse: “Deu 5 professora”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 25: Triângulo 3-4-5 construído pelas alunas 
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Assim que terminaram a construção para ter certeza de que as alunas sabiam qual era o 

ângulo que media 90 graus, perguntei em que local da construção esse ângulo estava. Bia, 

sorridente, apontou para o vértice correto. Michele riscou na construção o símbolo 

representativo do ângulo de 90 graus.  Bia lembrou que o engenheiro tinha feito essa 

representação no triângulo que ele mesmo desenhou no 6º encontro. Em um clima de 

descontração e de brincadeira, risos denotavam a felicidade pelo êxito obtido ao final da 

atividade. Bela dizia para Michele “Você esqueceu minha queriii...da”. Enquanto falava, 

escrevia 90 graus (em algarismos) próximo ao símbolo que Michele fez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao terminarem a construção, as alunas ficaram por alguns instantes observando-a, 

como se estivessem a admirar o que viam diante dos olhos. Bela olhava e apontava para cada 

um dos lados e dizia 3, 4, 5. Michele e Bia exclamavam: “que legal”! Bia estava tão 

empolgada com a atividade que, em um determinado momento, pediu que fizéssemos a 

construção em todo campão. Entendendo que a aluna se referia às construções nos outros 

cantos do campão, disse-lhe que faríamos isso no dia em que fôssemos medi-lo. 

As alunas desfizeram a construção, enquanto faziam isso, Bela, demonstrando que 

gostaria que outras pessoas vissem o que haviam feito, sugeriu que o triângulo ficasse ali de 

enfeite. Talvez pela experiência positiva, o sucesso alcançado fez com que Bia se sentisse 

motivada para realização de atividades semelhantes à construção do triângulo 3-4-5. Sendo 

assim, quando informei que iríamos retornar para a sala, para darmos prosseguimento à 

“programação” do dia, a aluna disse que, se a atividade fosse similar à que haviam acabado de 

fazer, poderiam fazer “umas quinhentas”.   

Figura 26: Michele desenhando símbolo representativo da medida de um ângulo de 90 graus e Bela 

escrevendo-o em número 

 

 

     Fonte: Vídeo-arquivo da professora.  
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Nossa próxima atividade foi relacionada com as medidas das traves, que, devido à 

chegada do engenheiro, no 6º encontro, foi interrompida. Lembrei-lhes que, quando fôssemos 

informar a quantidade de grama necessária para gramar o campão, o valor seria informado em 

metros quadrados, mas que, ao medirmos o campão, os valores que encontraríamos nas trenas 

seriam em centímetros, que, por essa razão, seria necessário que soubessem transformar 

centímetros em metros. Então, para avaliar se elas tinham esse conhecimento, pedi que 

transformassem as medidas encontradas com a trena para as medidas da trave (220 

centímetros de altura e 511,5 centímetros de comprimento) para metros. Bela lembrou que já 

tinha feito atividades semelhantes na aula de ciências, dizendo: “A professora de ciências 

ensinou, eu acho que quando é de centímetros para metros eu acho que é mil, é um trem 

assim eu esqueci foi tudo”. Um breve silêncio ocorreu, enquanto isso, Bela tentou recordar. 

Cabisbaixa e com as mãos sobre a cabeça, mas percebendo que não conseguia dizia: “Esqueci 

mesmo”. 

Percebendo que as alunas não tinham compreensão de como transformar de 

centímetros para metros, no momento, me veio algo em mente. Pensei que se as estudantes 

trabalhassem com a régua e a trena ao mesmo tempo, poderiam perceber que, em um metro, 

tem-se 100 centímetros. Que um centímetro é uma unidade de medida que representa 1 

centésimo do metro e que, por isso, ao transformamos de centímetros para metros, dividimos 

por 100. Assim, solicitei que fossem conferindo as medidas da régua com a trena, porém esse 

último instrumento era aberto aos poucos, de 10 em 10 centímetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto conferia medidas de régua e trena, com uma voz que se demonstrava 

surpresa com o que acontecia, Michele me informou: “Dá certinho professora”. Não entendi 

Figura 27: Aluna conferindo medidas de régua e trena 

 

 

Fonte: Foto-arquivo da professora. 
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ao que Michele se referia, pois, para mim, não imaginava que a aluna talvez cogitasse que as 

medidas não se coincidiriam. Por isso quis esclarecimentos, perguntando-lhe: “dá certinho o 

que?” Michele respondeu: “10 com 10, 20 com 20, 30 com 30”. Ouvindo a colega dizer que 

as medidas da trena e da régua eram iguais, Bia, contestando, disse: “O meu não deu 10 com 

10 não, tá errado”. Pedi que deixasse ver como estava fazendo a medição, percebendo que a 

aluna não posicionava o zero da trena com o zero da régua, passei a dizer: “Lembre-se sempre 

tem que começar medindo…” Bia interrompeu minha fala dizendo que era do número 1. Bela 

corrigiu a colega informando que seria do zero. Porém, trena e régua que Bia usava seguiam 

uma estrutura diferente, em relação à posição do número zero. Então, expliquei que na trena o 

zero ficava bem no seu início, debaixo da parte metálica. Para mim estava subtendido que Bia 

já soubesse que o zero da régua não era no início desse instrumento, pois foi algo que 

expliquei para ela quando mediu a trave do gol. Estava certa em meu pensamento, Bia refez 

sua comparação de números da trena com números da régua e concluiu o que os números 

coincidiam.      

Assim que conferiram algumas medidas entre trena e régua, pedi que continuassem 

abrindo as trenas aos poucos e que fossem olhando os números que apareciam e que chegando 

em 100 centímetros as travassem. Passei a conduzi-las a uma compreensão sobre a relação 

numérica entre o metro e o centímetro perguntando: “Esse tamanho de 100 centímetros são 

quantos metros?” Bela exclamou: “An!” Michele respondeu que era 1 metro. Em meio à 

discussão, Bela falou: “Ah! Professora espertinha”. Perguntei porque eu era “espertinha”. 

Bela respondeu: “Se são 220 centímetros vão ficar 2 metros”. Bia reformulou a fala de Bela 

dizendo que seriam 2 metros e 20 centímetros. As alunas assim demonstraram que havia 

compreendido que 1 metro correspondia a 100 centímetros.   

Bela mudou o assunto de nossa conversa e passou a dizer: “Nossa professora nós 

aprendemos coisas aqui que eu nem imaginava viu”. A aluna falava em nome das colegas, 

mas eu quis saber o que Bela teria aprendido. Sua resposta foi que tinha aprendido a construir 

o ângulo de 90 graus. Mostrando que foi essa a significação que atribuiu ao triângulo 3-4-5; 

pois essa era a utilidade que esse triângulo passou a ter desde o nosso 3º encontro, visando à 

medição do campão.   

Bia, embora em encontros anteriores estivesse envolvida com atividades nas quais 

apareceu o ângulo de 90 graus  e essa expressão foi falada por diversas vezes , nos 

comunicou: “Angulo de 90 graus eu nem sabia que existia.” A atividade da construção do 

triângulo 3-4-5 no campão, com as estacas e diferentemente da atividade “virtual” com 
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GeoGebra, favoreceu para que aquilo que ouvia falar e o que via na tela de um computador 

passasse a ser mais compreensível para Bia. 

Estávamos em uma conversa em que as alunas faziam questão de dizer o que 

aprenderam. Bela acrescentou que tinha aprendido a transformar centímetros em metros. Em 

resposta à pergunta que fiz se a trena havia ajudado nessa aprendizagem, ela disse que sim. 

Michele foi mais além acrescentou: “Professora eu nem sabia pegar numa trena só para você 

saber”. Bia também disse que não sabia fazer isso. Já que nossa conversa estava relacionada 

com medidas, perguntei se sabiam o que seria aproximadamente o tamanho de um metro. 

Bela abriu os braços, em que a distância entre as mãos ficou bem próxima do tamanho de um 

metro. Também falou: “Antes se falasse [se referindo aos encontros dessa pesquisa] assim 

comigo 4 metros eu não tinha nem noção, igual se falasse essa parede aqui tem 10 metros, eu 

fazia an? Nem sabia, agora eu tenho noção”.  

Depois desse momento, retomei a questão em relação à transformação das medidas da 

trave do gol: 220 centímetros e 511,5 centímetros para metros.  Elas registraram, em seus 

cadernos, que as medidas eram 2 metros e 20 centímetros; 5 metros e 11,5 centímetros. Então, 

quando foram solicitadas para transformá-las somente para metros, Bela perguntou: “Uai 

professora do jeito que a gente colocou não tá certo não?” Embora a maneira que elas 

expressaram as medidas fosse correta, pretendia ver se elas sabiam transformar de centímetros 

para metros, visto que este seria um conhecimento necessário quando fossem calcular a área 

do campão.  

As alunas não souberam como fazer a conversão e também tiveram dificuldades com 

os cálculos. Michele justificou que a dificuldade era por que se tratava de números decimais.  

Fui para a lousa e, por meio de uma regra de três, expliquei como transformar 220 centímetros 

em metros, mostrando os procedimentos passo ao passo. Deixei para que elas fizessem a 

transformação de 511,5 centímetros para metros e novamente os cálculos não fluíram. Bia e 

Bela acabaram desistindo, justificando que a desistência era em consequência do não saber 

como fazer as operações matemáticas envolvidas no problema. Então, novamente utilizando-

se de uma regra de três, fui à lousa mostrando como fazer a conversão. Entretanto, enquanto 

explicava, nenhuma pergunta me foi feita. As alunas apenas copiavam o que eu escrevia.  

Tínhamos as medidas da trave expressas em metros. Estas se referiam às medições 

feitas com a trena e com a régua, mas também tínhamos as medidas expressas, em palmo da 

mão e em cabo de vassoura. Perguntei se os números que encontraram para medir a trave com 

esses instrumentos foram todos iguais. Bela respondeu que não. Então perguntei: “Qual foi o 

mais correto?” Talvez a praticidade e a maior precisão ao medir a trave com a trena levou 
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Bela a concluir que foi o número acusado na trena.  Não era uma questão de qual medida era a 

mais correta e sim a mais adequada. No decorrer da discussão, procurei refazer a ideia 

estabelecendo uma relação entre o ser mais correto com o mais adequado.  

 

Professora: Quando vocês falam que a trena é a mais correta é porque vocês estão 

pensando em um instrumento mais adequado para medir as traves do gol, eu 

concordo que medir com o cabo de vassoura, com o palmo da mão gera 

confusão. Já pensou vamos mandar fazer as traves do gol aí mandamos para 

o serralheiro, 9 pedaços de cabo de vassoura mais um pedaço, 13 palmos de 

mão. 

 

Ao ouvir o que eu dizia, Michele fez sua colocação: “Ele vai ficar doidinho [se 

referindo ao serralheiro], como é que ele vai saber o tamanho?” Aproveitei a pergunta da 

aluna para falar sobre a necessidade de ter uma padronização das unidades de medidas para 

facilitar a comunicação entre as pessoas, explanando, brevemente, sobre surgimento da 

unidade de medida  o metro. Por fim conclui dizendo: “o fato de dar números diferentes é 

porque as unidades de medidas foram diferentes e não porque uma é mais certa do que a 

outra”.  

Com a intenção de tornar mais claro a conclusão que fiz, pensei em comparar os 

valores encontrados com o palmo com os valores encontrados com a régua. Tânia, que foi 

quem mediu as traves com o palmo de sua mão, não foi à aula naquele dia, por isso não foi 

possível fazer comparações utilizando a medida encontrada com o palmo. Poderia ter feito 

algo semelhante ao que pensei em fazer com o cabo de vassoura, mas no momento não me 

veio essa ideia. Então, usamos as medidas com a régua: 507 centímetros e 218 centímetros e 

as medidas com a trena: 5,1 metros e 2,2 metros para compararmos os valores. Fazendo as 

comparações, notaram que as medidas eram, praticamente, iguais, que a diferença pôde ter 

sido por imperícias no ato de medir. Ao final, as alunas compreenderam que, quando 

utilizamos diferentes instrumentos de medidas para medir a mesma coisa, o que muda é a 

unidade de medida e não o tamanho do que se mede. Essa foi a última atividade do dia. 

 

4.2.8 Oitavo encontro  Medindo um comprimento qualquer e jogando com a 

multiplicação 

 

 Ao final do 7º encontro, Estela, que era minha aluna das aulas convencionais, esteve 

no colégio e me procurou para dizer sobre o seu interesse em participar das aulas de 
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intervenção e da pesquisa. Explicando que não havia manifestado esse interesse anteriormente 

porque estava trabalhando na parte da manhã. Perguntei para ela se o único motivo pelo qual 

queria participar das aulas de intervenção era o fato de estar com as manhãs ociosas. 

Respondeu que não, que gostaria de participar por que tinha dificuldade em Matemática e que 

desejava aprender esse conteúdo. Tendo me entregado no dia seguinte o TCLE assinado por 

ela e por seus responsáveis, Estela passou a integrar o grupo de alunas participantes dessa 

pesquisa e Lena, por sua vez, devido a problemas de ordem familiar, deixou de participar das 

aulas de intervenção bem como da pesquisa. Assim, nesse encontro, estiveram presentes, 

Bela, Michele, Laila, Kênia, Tânia e Estela; estando ausente Bia.   

Ao medirem as traves do gol, as alunas se depararam com situações em que as 

unidades de medidas utilizadas não couberam exatamente no que estava sendo medido. 

Portanto, a atividade: medindo um comprimento qualquer foi proposta com intuito de que as 

alunas percebessem que os números inteiros não são suficientes para dar conta de situações de 

medidas. Também tínhamos o objetivo de que as estudantes compreendessem que toda fração 

pode ser transformada em um número decimal. Na atividade  medindo um comprimento 

qualquer em específico estávamos nos referido aos números decimais que possuem valores 

além de números inteiros. Nesse dia também foi realizado um jogo no qual se trabalhou com a 

multiplicação. 

Entreguei para as alunas a folha com as descrições das atividades (Apêndice F), bem 

como os materiais a serem utilizado na primeira atividade. As alunas formaram dois grupos.     

 Grupo 1: Bela, Michele e Laila 

 Grupo 2:  Kênia, Tânia e Estela 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6: Instruções para a atividade medindo um comprimento qualquer 

Primeira atividade: medindo um comprimento qualquer. 

Você está recebendo tiras de três cores diferentes: verde, alaranjada e 

vermelha sobreponha as tiras alaranjadas e a tira vermelha sobre a tira verde. Veja 

que essas tiras cabem, perfeitamente, no comprimento da tira verde, ou seja, não 

sobra e nem falta nenhuma beirada. 

Agora, usando a peça alaranjada como instrumento e unidade de medida, 

determine, por meio de um número decimal, o comprimento da peça verde. Registre 

o raciocínio utilizado.     

 

Fonte: Elaborado pela professora. 
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Eu pensava que as alunas, quando fossem determinar a medida da tira verde tendo 

como unidade a tira alaranjada, sendo a tira vermelha a peça que cobriu o espaço que as tiras 

alaranjadas não cobriram, usariam a estratégia de verificar quantas partes da tira alaranjada a 

vermelha representava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talvez, por não entenderem o enunciado da atividade e/ou minhas explicações, as 

alunas criaram uma estratégia própria, que percebi que foi mais fácil que a pensada e proposta 

por mim. Elas mediram a parte restante da tira verde com tiras alaranjadas e não com a tira 

vermelha.  

Figura 28: Materiais entregue ao grupo 1 

 

Fonte: Montagem feita pela professora. 

Figura 29: Materiais entregue ao grupo 2 

 
Fonte: Montagem feita pela professora. 

Figura 31: Pedaço da tira vermelha (grupo 

2) que cobriria o restante da tira verde: 

quatro quintos da peça alaranjada 

 

Figura 30: Pedaço da tira vermelha (grupo 1) 

que cobriria o restante da tira verde: três 

quintos da peça alaranjada 

 

 

Fonte: Montagem feita pela professora. Fonte: Montagem feita pela professora. 
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Fazendo uso apenas das tiras alaranjadas, as alunas conseguiram concluir quantas 

vezes inteira essa tira cabia sobre a tira verde. No entanto, para encontrarem a parte 

fracionária tiveram dificuldades. Avaliei que a atividade foi complicada, de difícil 

compreensão e com pouca aprendizagem, a qual tive que direcionar a sua resolução.  

Caminhando para finalizar essa atividade, disse para as alunas que todas as vezes que 

estamos medindo algo não podemos deixar de escrever a unidade de medida juntamente ao 

número, porque o número por si só poderia representar diversas unidades de medida. No 

nosso caso, os valores encontrados tinham que ser acompanhados da frase: tiras alaranjadas, 

porque foi essa a nossa unidade de medida. Assim, o grupo um (Bela, Michele e Laila) 

Fonte: Foto-arquivo da professora. 

Figura 32: Alunas medindo a tira verde com a tira alaranjada 
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encontrou que a medida de sua tira verde, tendo a tira alaranjada como unidade de medida, era 

de 2,6 tiras alaranjadas e o grupo dois (Kênia, Tânia e Estela), 4,8 tiras alaranjadas. 

Terminada a atividade – medindo um comprimento qualquer, passamos para a segunda 

atividade do dia. Com o desenvolvimento da pesquisa de campo e, também, com aulas 

convencionais, percebi que as alunas apresentavam dificuldades com as 4 operações, 

principalmente com a multiplicação e com a divisão. Então, propus uma atividade que, por 

meio de um jogo, elas tiveram a oportunidade de trabalhar a operação da multiplicação 

(Apêndice F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade do jogo não teve como foco o campão, mas o fato de as estudantes 

apresentarem dificuldades com os cálculos não pôde ser desconsiderado durante a pesquisa de 

campo, pois qualquer assunto que se queira trabalhar em Matemática sempre nos deparamos 

com as 4 operações. Portanto, se as alunas tivessem domínio dessas operações, isso facilitaria 

a realização da atividade futura, o cálculo da área do campão, em que elas trabalhariam com a 

multiplicação.  

Percebi que a ludicidade do jogo favoreceu para que as alunas se envolvessem com a 

realização da atividade. Embora nas regras que receberam (Apêndice F) não se referia a um 

vencedor, entre elas mesmas em um clima de descontração passaram a competir uma com a 

outra. O querer “vencer” era um fator a favor para que diante de um cálculo que não sabiam 

Figura 33: Materiais utilizado para o jogo trabalhando com a 

multiplicação de 1x1 até 12 x 12 

Fonte: Foto-arquivo da professora. 
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fazer mentalmente, elas iam para os seus cadernos e faziam registros para encontrarem as 

respostas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade, além do jogo, envolveu, também, a resolução de algumas questões 

(Apêndice F), as quais possibilitaram que se trabalhasse o elemento neutro da multiplicação, 

bem como a raiz quadrada de números naturais que era um conteúdo que estávamos 

estudando nas aulas convencionais. No próximo encontro, em relação às perspectiva de se 

trabalhar com as lacunas que as alunas demonstraram em relação às operações, propus outro 

jogo, porém abordando a divisão. 

 

4.2.9 Nono encontro  Trabalhando com a divisão e entendendo o conceito de área 

 

Nesse encontro estiveram presentes: Bela, Michele, Bia, Estela, Laila e Tânia. Tânia 

precisou se ausentar, antes do término do nosso encontro.   Dando continuidade à proposta do 

8º encontro de desenvolver atividades que fossem ao encontro das necessidades das 

estudantes, propus o jogo avançando com o resto, que teve por objetivo desenvolver 

habilidades com operações de divisão em que os divisores são números de 1 a 6.  

Fonte: Foto- arquivo da professora. 

Figura 34: Bela e Michele jogando 
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Para a realização da atividade, as alunas receberam materiais necessários para a 

realização do jogo e folhas nas quais continha as instruções e perguntas relacionadas com as 

ao jogo (Apêndice G).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diferentemente do que aconteceu no jogo realizado no encontro anterior em que se 

trabalhou com a multiplicação, as alunas demonstraram pouco envolvimento com a atividade. 

Bia reclamava com sua colega Laila, dizendo que não havia gostado do jogo. Laila não foi tão 

direta e objetiva como Bia. Em sua colocação se referindo às divisões que tinham que realizar, 

disse: “É muita coisa para nossa cabeça”. Dois fatos me chamaram a atenção: a não 

apreciação da atividade estava relacionada ao não domínio da operação de divisão que era 

considerada pelas alunas mais difícil que a multiplicação. Outro foi que, de acordo com a 

regra do jogo, o deslocar na trilha se dava de acordo com resto da divisão do número da casa 

em que se encontrava pelo número que saía no dado (1 a 6). Por várias vezes, as alunas 

ficaram paradas no mesmo lugar, pois a possibilidade de se ter resto na divisão era pequena. 

Por exemplo, quem caísse na casa 24 só andaria se no dado saísse o número 5, que era o único 

que deixava resto quando dividisse o número 24, isso acabou tornando o jogo cansativo. 

A utilização do jogo como uma estratégia de ensino foi pensada porque, além da 

ludicidade, o jogo propiciaria a socialização entre as alunas e poderia lhes ajudar a melhorar a 

aprendizagem em relação à operação da divisão. No entanto, era necessário que as alunas 

estivessem dispostas a aprender, bem como lidar com as regras que às vezes tornava o jogo 

cansativo. O fato de não se envolver em uma atividade pode levar o aluno à desistência. Por 

exemplo, Bia, que parecia não estar disposta a tais circunstâncias, desistiu de jogar com sua 

colega Laila que passou a jogar com Estela e Tânia. 

Figura 35: Materiais utilizados no jogo: avançando com o resto 

 

 

Fonte: Foto arquivo da professora. 
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Após realização do jogo, as alunas responderam algumas perguntas relacionadas a este 

(Apêndice G), as quais foram discutidas entre alunas e professora. Em seguida iniciou-se a 

segunda atividade do dia.  

No 3º encontro, quando as alunas foram perguntadas sobre como calcular área do 

campão, Lena
28

 disse que, embora já tivesse estudado o conteúdo de área, não se lembrava de 

como se realizava esse cálculo. Suas colegas também não souberam responder.  Então, 

elaborei uma atividade, na qual as alunas utilizando o geoplano
29

 construíram alguns 

polígonos e calcularam suas respectivas áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Essa aluna deixou de participar da pesquisa, desde o 6º encontro. 
29

 É um recurso didático-pedagógico manipulativo. Seu uso permite possibilita a exploração de atividades que 

desenvolvem habilidades relativas à exploração espacial e plana, à discriminação visual com intuito de auxiliar 

na construção das noções de área e perímetro (MARTINS; NETO; SANTOS, 2012, s/p). 

Figura 36: Bia aos fundos sentada, sozinha, sem realizar a 

atividade e Laila com Tânia e Estela para realizarem o jogo: 

avançando com o resto 

 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 37: Modelo de geoplano que as alunas utilizaram 

 

Fonte: Foto-arquivo da professora. 
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A atividade
30

 foi pensada com objetivo de levar as alunas a perceberem que calcular 

uma área qualquer significava determinar a quantidade de alguma área unitária necessária 

para cobrir ou preencher a superfície. Para isso era necessário termos uma unidade de medida. 

A atividade também foi proposta para que as estudantes observassem que figuras diferentes 

podiam apresentar uma mesma área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizia às alunas o porquê da realização da atividade informando-lhes que, futuramente, 

calculariam a área do campão. Então, era bom que soubessem o que significava calcular uma 

área qualquer. Durante minha fala, passei a explicar como fariam para calcular as áreas das 

figuras que construiriam. Assim que dizia que cada “quadradinho” do geoplano representava 

                                                           
30

 O item b (quadro 7) da atividade não foi bem formulado. Esse poderia ser reformulado da seguinte maneira: 

considerando que cada   representa 1 metro quadrado, calcule a área de cada figura construída. 

Quadro 7: Parte das instruções para a segunda atividade- determinando a 

área de um polígono qualquer 

Segunda atividade: determinando a área de um polígono qualquer 

 

a) Construa, no geoplano, as figuras apresentadas na gravura acima, 

cubra a sua região interna usando os quadradinhos e os triângulos 

retângulos que estão juntos com o geoplano. 

 b) Considerando  como unidade de área, calcule a área de cada 

figura construída.  

 
Fonte: Elaborado pela professora. 
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um metro quadrado, Michele nesse momento me interrompeu e perguntou: “Esses 

quadradinhos aqui são pequenos, mas um metro quadrado equivale a quanto professora? É 

que tamanho mais ou menos? Explicava o que era um metro quadrado, dizendo que era a área 

de um quadrado cujos lados mediam um metro. No entanto, para quem a dúvida se referia ao 

tamanho de um metro quadrado, apenas ouvir explicações sobre o que vinha a ser um metro 

quadrado não era esclarecedor. Então, mudei de estratégia. Peguei algumas trenas e entreguei 

para Michele e pedi que as abrisse em 1 metro e que construísse um quadrado. Bela auxiliou 

Michele e juntas essas alunas construíram, no chão, um quadrado (Figura 38)
31

. Michele 

demonstrava que relacionava as construções que fizeram com as “varetinhas”, a construção do 

retângulo no geoplano e a construção do triângulo 3-4-5 realizada no campão, em um dos 

nosso encontros anteriores, com o que fazia no momento. De posse de uma trena, fez um 

triângulo retângulo em um dos vértices do quadrado que correspondia com um vértice de um 

quadrado de cerâmica e disse: “Aqui professora, o ângulo de 90 graus”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na construção que fizeram, eu passava as mãos sobre sua a região interna e dizia: 

“Isso aqui que tá aqui dentro que é um metro quadrado”. Finalizei dizendo que os 

                                                           
31

 A maneira que as alunas construíram o quadrado com as trenas não preservou a característica de lados iguais. 

Reparei nisso somente após esse encontro ao assistir o vídeo da construção delas. A atividade, com base nessa 

observação foi retomada no próximo encontro. 

 

Figura 38: Michele construindo um triângulo retângulo em dos vértices do 

quadrado construído com as trenas 

 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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“quadradinhos” do geoplano representavam um quadrado do tamanho do que tinham 

construído com as trenas. 

Após a situação sobre o que era um metro quadrado, as alunas passaram a fazer, no 

geoplano, as construções dos polígonos que lhes foi solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto preenchia com os quadradinhos a região interna dos polígonos, Bela 

associou a atividade com o fato de ladrilhar pisos dizendo: “Isso aqui tá parecendo quando a 

pessoa coloca aqueles negócios no chão. Como tive a intuição de que o manuseio do 

geoplano tivesse feito com que Bela relacionasse a atividade com algo que provavelmente já 

tivesse visto seu pai, que é pedreiro fazer, perguntei: “Você está falando quando o pedreiro 

Figura 39: Alunas realizando as construções no geoplano 

Fonte: Foto-arquivo da professora. 
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coloca cerâmica nos pisos”?” Bela respondeu que sim. Com o intuito de reforçar a conexão 

entre o colocar cerâmica em um piso com o cálculo da área do campão, disse para Bela: “pois 

é para saber a quantidade de cerâmica necessária para cobrir o piso ele [me referindo ao 

pedreiro] calcula a área do local em que vai ser colocada a cerâmica, igual ao que a gente 

vai fazer para saber a quantidade de grama para colocar no campão”.  

No início de suas construções, as alunas a quase todo momento me perguntavam se 

estavam fazendo-as corretamente. Como era a primeira vez que trabalhavam com o geoplano, 

diante de algum erro, dava-lhes orientações no sentido do manuseio desse material. Dessa 

forma, à medida que a atividade foi se desenvolvendo, passaram a ter segurança no que 

faziam.  Foram se tornando menos dependente da minha pessoa, diante de uma dúvida pediam 

auxílio a suas colegas, bem como conferiam a atividade umas com as outras. 

Uma vez que as figuras (Quadro 7) foram construídas, as alunas determinaram 

corretamente os valores de suas áreas. Elas já tinham conhecimento de que uma medida não 

podia ser expressa apenas por um número, pois isso foi assunto que foi abordado em outros 

encontros. Nesse sentido, Bela sabia que os números para representar os valores das áreas 

tinham que vir acompanhados de uma unidade de medida. No entanto, para essa aluna, a 

unidade que utilizaria seria o metro. Isto era coerente com a atividade de medição das traves, 

em que, em encontro anterior, as medidas foram expressas em metros ou centímetros. Bela se 

referia a uma das áreas como sendo 7 metros. Na tentativa de diferenciar a unidade de medida 

metro e metro quadrado, disse para a aluna: “Vão ser 7 metros quadrados, quando você fala 7 

metros você está falando do contorno, do comprimento dos lados dos quadradinhos [...] mas, 

quando você fala 7 metros quadrados, você está falando eu preciso de 7 quadrados de 1metro 

quadrado de área para cobrir região interna da figura”. 

As alunas ainda tinham algumas questões para serem resolvidas em relação às 

construções feitas no geoplano. Uma delas era a de dizer quais figuras tinham a mesma área. 

Essa questão foi respondida sem maiores problemas, pois bastava comparar os valores 

Entretanto, quando tiveram que responder quando é que duas figuras tinham áreas iguais 

(Apêndice G), Bela disse que essa questão já estava respondida, pois a aluna achava que era 

igual a pergunta em que lhes foram solicitadas as figuras que tinham a mesma área.  Então, na 

intenção de esclarecer a diferença entre as questões lhes disse: “Na letra c só perguntou que 

figuras tiveram a mesma área, já na letra d quer saber por que elas tiveram áreas iguais. As 

questões do item c e d (Apêndice G) foram propostas com a intenção de que as alunas 

percebessem que, para se ter áreas iguais, bastava que os valores numéricos das áreas de duas 
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figuras fossem iguais, sem, necessariamente, os polígonos serem os mesmos. Essa percepção 

ocorreu após uma pequena discussão que passei a fazer com as alunas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faltando pouco tempo para terminar a aula, Bela, se referindo às atividades no 

geoplano, me comunicou: “Professora essa foi a atividade que eu mais gostei”. Respondendo 

a uma pergunta que fiz, Bela justificou que o fato de ter gostado da atividade foi porque havia 

aprendido mais. Queria saber o que de “especial” havia no geoplano para levar uma aluna a 

Resposta da aluna Bela 

 

Porque precisou do mesmo tanto de quadrado de 1 m
2
 de área para preencher. 

 

Resposta de Michele 

 

Quando temos os mesmos números de metros quadrados para preencher a área. 

 

Resposta da aluna Estela 

 

As imagens [polígonos] são diferentes, mas você pegando os quadradinhos e calculando o 

que mede 1 m
2 
e calculando a área seja o mesmo resultado.  

Figura 40: Respostas dadas pelas alunas à pergunta: quando é que duas figuras têm áreas iguais? 

 

 

Fonte: Caderno de registro das alunas. 
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ter uma aprendizagem que ela considerava ter sido melhor que as outras que já tínhamos 

realizado. Bela explicou: “Porque a gente usa mais como é que eu posso explicar?”.  

O propósito principal da atividade era que as alunas compreendessem o que era 

calcular a área de uma região. Querendo saber se o objetivo pelo qual a atividade foi proposta 

havia sido alcançado, perguntei: “Você entendeu o que é área? O que é calcular a área de 

algum coisa?” Bela respondeu: “É saber quantos quadrados cabem dentro da figura”. Com a 

intenção de concluir o que seria calcular uma área tendo como unidade de medida o metro 

quadrado, passei a dizer: “Então você está entendendo que todas as vezes que estamos 

calculando uma área [...]”. Bela interrompeu minha fala dizendo: “A gente tem que 

preencher”.  Finalizei a discussão e o encontro procurando explicar o conceito de área com 

mais precisão dizendo: “calcular a área de uma figura é saber quantas vezes uma 

determinada unidade de medida de área é necessária para preencher a região interna da 

figura” 

As respostas e falas anteriores demonstraram que a significação que se deu para área 

foi coerente com contexto do momento, em que a área foi calculada usando se de um recurso 

material (geoplano) que permitia fazer o preenchimento da região interna de um polígono 

qualquer. 

 

4.2.10 Décimo encontro  Compreendendo o que é 1 metro quadrado e calculando áreas 

retangulares  

 

Nesse encontro estiveram presentes: Bela, Michele, Laila, Estela, Bia e Tânia. As 

alunas se dividiram em dois trios, um composto pelas três primeiras alunas e o outro pelas 

demais. As atividades do dia foram: a construção de um metro quadrado e o cálculo de áreas 

retangulares por meio do geoplano. 

 No 9º encontro Michele me perguntou o que era 1 metro quadrado e que tamanho essa 

unidade correspondia. Na ocasião, com a utilização trenas, pedi a ela que construísse um 

quadrado cujos lados medissem 1 metro para verificar que a superfície construída 

correspondia a 1 metro quadrado. Entretanto, as trenas não foram posicionadas para medir um 

metro; equívoco que só percebi alguns dias após o ocorrido, enquanto assistia ao vídeo do 9º 

encontro. Para que tivessem ciência do erro cometido, por meio do meu notebook, mostrei a 

imagem da figura 41, a qual permitia que as alunas vissem que as trenas não foram 

posicionadas corretamente. 
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As alunas viram que os estojos que serviam para guardar as trenas não podiam fazer 

parte do quadrado (Figura 41). De posse de uma trena, expliquei como deveriam ser 

posicionadas as trenas para se obter um quadrado de lados medindo 1 metro.  Estando cientes 

do equívoco cometido e sabendo como deveriam ter posicionado as trenas, as alunas foram 

informadas por mim que construiriam 1 metro quadrado, utilizando-se do triângulo 3-4-5 para 

a obtenção dos ângulos de 90 graus. Ao propor, novamente, a citada construção, além de ter o 

objetivo de “reparar” um erro, também visava tornar mais claro para as alunas o conceito de 1 

metro quadrado, o qual eu avaliei que não ficou bem compreendido no encontro anterior.    

 Para construírem o metro quadrado, em conformidade com o que propus, as alunas 

precisavam ter conhecimentos sobre a construção do triângulo 3-4-5 realizada no campão no 

7º encontro.  Porém, nesse encontro, somente Michele, Bela e Bia estiveram presentes. Então, 

com intenção de promover um ensino que fosse descentralizado da minha pessoa, bem como 

de promover um trabalho em dupla em que as alunas que tinham o conhecimento necessário 

para a atividade do momento ensinariam as demais, solicitei que as três estudantes citadas 

ficassem em duplas diferentes.  Assim Michele formou dupla com Laila, Bela com Estela e 

Bia com Tânia. Cada uma das duplas ficou responsável por construir um ângulo de 90 graus 

em cada vértice do quadrado. No último vértice, a construção seria para quem se 

prontificassem em fazê-la.  Michele e Laila foram as responsáveis por construírem o primeiro 

ângulo do quadrado. Ao iniciarem suas construções, as alunas usaram as linhas entre as 

cerâmicas para posicionar as trenas. 

 

 

Figura 41: Suposto quadrado construído por Michele e Bela no 9º encontro e a 

professora explicando o que era 1 metro quadrado 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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Embora na folha que receberam (Apêndice H) estivesse escrito que deveriam fixar 

com fita crepe as trenas no chão, as alunas não seguiam essas orientações. Então, procurando 

relacionar o que faziam no momento com o que fizeram no campão, eu lhes disse: “Vocês vão 

ter que prender as trenas aí no chão com fita crepe, como se fossem as estacas que vocês 

cravaram lá no chão do campão. Bela, lembrando o ocorrido no dia em que construíram o 

triângulo 3-4-5, se referindo a trena, pronunciou: “Depois vai ter que arrumar ela”. Embora 

eu já tivesse falado que a atividade que se realizava no momento estava relacionada com o 

que fizeram no 7º encontro, Bia perguntou: “É para fazer igual lá no campão”? Bela 

respondeu que sim. Bia, demonstrando que tinha lembranças positivas de algo realizado no 

passado, em meio a risos, falou: “Esse negócio lá no campão foi muito legal”.  

Assim que posicionaram as trenas sobre as linhas das cerâmicas, Laila e Michele 

olharam para mim como quem dizia que já tivessem um ângulo de 90 graus. Entretanto, seus 

olhares demonstravam que não estavam seguras. Então, perguntei: “Como que vocês vão 

saber que o ângulo aí é de 90 graus?” Michele respondeu: “Tenho que pegar 3 metros, 4 

metros e 5 metros”. A resposta de Michele demonstrava que a aluna lembrava o procedimento 

utilizado no campão, no entanto, sem ter um bom entendimento de como utilizá-lo para 

resolver a problemática atual. Então, a fim de fazer com que aluna refletisse sobre a resposta 

que me deu fiz outra pergunta: “Mas nós só temos 1 metro, como que você vai fazer?” 

Michele não respondeu. Como previa que esse problema surgiria com as outras alunas, passei 

a conversar com as estudantes com a intenção de que conduzi-las à conclusão que poderiam 

utilizar números proporcionais a 3, 4, 5; na unidade de medida de centímetros, pois estávamos 

trabalhando em um tamanho limitado a um metro. 

 

Figura 42: Michele e Laila posicionando as trenas sobre as linhas das cerâmicas  

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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Professora:  O campão era maior por isso nós fizemos com 3 metros, 4 metros e 5 

metros. O triângulo é 3- 4- 5 mas não significa que tem que ser só 3 

metros, 4 metros e 5 metros não. Nós podemos formar outros triângulos 

que sejam proporcionais a 3, 4, 5 que também teremos ângulo de 90 graus. 

Ou seja, nós não precisamos ficar presos à 3 metros , 4 metros  e 5 metros 

, a gente pode expandir essa ideia desde que eu multiplique todo mundo 

pelo mesmo número. 

 

Enquanto eu falava, Michele olhava para a trena, assim que terminei minhas 

explicações, Michele informou que utilizaria as medidas de: 30 centímetros, 40 centímetros e 

50 centímetros. Expliquei que, ao decidir por esses números, ela estava multiplicando 3 

centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros por 10.  

Michele passou fazer as medições para encontrar 30 centímetros, 40 centímetros e 50 

centímetros e, assim, comprovar que o ângulo entre os lados era de 90 graus. Com essa ideia, 

Michele posicionou a trena que representaria a hipotenusa diretamente nos 30 centímetros e 

nos 40 centímetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida de 30 centímetros estava correta, pois o sentido da medição havia começado 

no zero, porém a outra medição começou nos 100 centímetros e a aluna não percebeu que o 

comprimento do que deveria medir 40 centímetros estava medindo 60 centímetros.  Então, 

intervi dizendo: “Veja bem o que você está fazendo. Olha a onde está o zero de cada trena. 

Onde seria o início na trena para você começar a medir 40 centímetros?”. 

Diante da minha fala, Michele passou a perceber o erro que estava cometendo. No 

entanto, a aluna não soube como faria para encontrar 40 centímetros em uma medida que se 

iniciava nos 100 centímetros e terminava no zero. Nesse momento, se fez presente uma 

experiência vivida em encontros anteriores, em que as alunas verificaram que as medidas de 

Fonte: vídeo-arquivo da professora. 

 

Figura 43: Michele fazendo as medições para encontrar 30 centímetros, 40 

centímetros e 50 centímetros 
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trenas e réguas se coincidiam. Dando indícios de que tinha essa ideia em mente, Michele me 

perguntou: “Eu posso medir com a régua professora?” Respondi que sim. Assim, usando 

uma régua, a aluna mediu 40 centímetros em uma das trenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora a construção fosse responsabilidade de Michele e Laila, essa última aluna 

apenas acompanhava o que a sua colega fazia.  Ao ver que o problema havia sido 

solucionado, ou seja, que as medidas 30 centímetros, 40 centímetros e 50 centímetros, haviam 

sido encontradas, Laila disse: “Agora deu certinho.”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ângulo de 90 graus já existia desde o início, pelo fato de as trenas terem sido 

colocadas sobre as linhas entre as cerâmicas. Porém, em nenhum momento, isso foi 

comentado nem por mim, tampouco pelas alunas. 

As próximas alunas a construírem o segundo ângulo do quadrado foram Bela e Estela. 

Motivadas pelas explicações que dei de que os números 3-4-5 podiam ser multiplicados por 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 45: Michele e Laila construindo o triângulo 3-4-5 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 44: Michele medindo 40 centímetros na trena com a régua 
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qualquer valor, Bela e Estela decidiram trabalhar com as medidas de 15 centímetros, 20 

centímetros e 25 centímetros.   

Bela e Estela não tiveram dificuldades para fazer a medição no sentido convencional 

da trena, que no caso era a medida de 15 centímetros. Porém, semelhantemente ao que 

aconteceu com a dupla anterior, não souberam como encontrar o valor de uma medida cuja 

medição não se iniciava no zero, olhando para a trena, coçando a cabeça e pensando em voz 

alta sobre como faria para medir 20 centímetros em uma medição que se iniciava no número 

100 da trena. Estela dizia: “a gente já tem 15 aqui agora tem que achar 20 aqui”. Estela 

dirigiu a palavra à sua colega como se queixasse que apenas ela estivesse pensando na 

resolução do problema disse: “Pensa também Bela”. Bela retrucou a colega, dizendo: “estou 

pensando uai, uai”.  As alunas continuavam a pensar. Percebendo que Bela e Estela não 

compreendiam o que devia ser feito para encontrar a medida de 20 centímetros, direcionei 

minha palavra às demais alunas dizendo: “se alguma colega souber ajudar pode ajudar tá”. 

Como Bela e Michele eram companheiras uma da outra, Bela olhou para Michele e essa 

entendeu que a colega lhe pedia auxílio.    

No momento passamos a ter um ensino em que as alunas aprendiam com a colega, 

cabendo a mim, apenas, observar o que acontecia. Michele, que anteriormente precisou da 

régua para encontrar na trena uma medida, dessa vez, mostrando, diretamente, na trena, dizia 

para as colegas: “O zero é aqui [mostrando o número 100 na trena], aí 10 [mostrando o 

número 90 na trena] e o 20” [mostrando o número 80 na trena].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, Michele pediu para que Bela pegasse uma régua, usando esse instrumento 

de medida mais uma vez  como ela tinha feita anteriormente  repetiu: “Olha o zero aqui 

ó, e o 20 é aqui no 80, tá vendo vai dá 20.” Bela se referindo que de 80 centímetros até 100 

Figura 46: Michele (à direita) apontando onde deveria ser o zero, os 10 centímetros e os 20 

centímetros na trena  

 

 

Fonte: vídeo-arquivo da professora. 
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centímetros tinham-se 20 centímetros, rindo dela mesma por antes não ter percebido isso, 

contando nos dedos, dizia: “nós estamos boiando mesmo, 80, 90, 100. Aqui ó, 80, 90, 100, 

20.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualmente, o ângulo construído por Bela e Estela parecia ser igual a 90 graus, 

talvez, por isso, sem antes conferir as medidas 15-20-25, Bela já iria desenhar com lápis e 

régua o símbolo representativo de um ângulo de 90 graus.  Vendo a ação da aluna, perguntei: 

“Vocês já vão colocar que deu 90? Vocês já estão afirmando que deu 90? Como é que vocês 

podem afirmar que deu 90? Vocês mediram 15 e 20, mas para dá 90 quanto que tem que dá a 

hipotenusa do triângulo?” Fiz tais perguntas por dois motivos: primeiro para não ficar a ideia 

de que podemos tirar conclusões apenas pela percepção visual e segundo a construção de um 

ângulo de 90 graus por meio de um triângulo 3-4-5 requer a conferências das três medidas. 

Ao me ouvir dizer a palavra hipotenusa, Bela estranhou o termo. Então, com intuito 

que ela percebesse qual lado do triângulo retângulo era a hipotenusa, fiz um segmento 

imaginário com os dedos das mãos que unia o número 15 de uma trena com o número 80 da 

outra trena e perguntei: “quando vocês unirem o 15 com o 80 quanto que vocês vão ter que 

achar nesse tamanho”? Bela e Estela não souberam responder minha pergunta. Então, fiz 

outra pergunta: “Vocês não resolveram multiplicar todo mundo por 5 gente”? Estela 

respondeu que sim, mas nem ela e nem Bela responderam qual seria a medida. Acabei eu 

mesma concluído que a medida da hipotenusa deveria ser igual 25 centímetros.  

Antes de iniciarem suas construções, Bela e Estela haviam falado que trabalhariam 

com as medidas 15-20-25 e, quando questionadas sobre qual valor que dariam à medida do 

Figura 47: Alunas conferindo com a régua o local da trena em que dava 20 

centímetros 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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segmento que representava a hipotenusa do triângulo, não souberam responder. As alunas 

decidiram fazer a tarefa, multiplicando os números 3-4-5 por 5 para obter 15-20-25, entretanto 

não viam como esses três valores tinham que ser utilizados para formar o ângulo de 90 graus. 

Bela e Estela não relacionavam as informações era como se pensassem de maneira 

fragmentada, ou seja, não compreendiam a atividade em sua totalidade.  

Tendo de mim a resposta sobre qual era o valor da medida da hipotenusa, Bela e 

Estela passaram a medi-la. Não encontrando 25 centímetros, Bela, desconfiada, perguntou: “o 

que como?” Com a intenção de conferir se o que faziam estava correto, Bela me perguntou: 

“Professora a gente tem que ver se do 15 até o 80 tá dando 25”? Minha resposta foi dizer que 

deveria lembrar o que fizeram no campão. Bela, então, concluiu: “porém se não der tem que 

mexer”. Estela e Bela passaram a fazer ajustes na trena que estava com uma de suas 

extremidades livres. Enquanto faziam isso, as falas das alunas demonstravam que a 

comunicação entre elas não estava fluindo bem. Estela parecia não “confiar” no que Bela lhe 

dizia para fazer. Embora fosse uma atividade que não precisava de alguém para conferir, pois 

a medida da trena, ao dar 25 centímetros, já era a confirmação, Bela fez questão de me dizer 

que haviam feito a atividade corretamente.  

 

Bela:  Espera aí, deu errado, deu 26.  Arreda a trena aí para frente Estela. 

 

Estela:  Tá torto, não é para trás não? 

 

Bela:  Não é para frente. 

 

Estela: Não, tá dando qual aí?  

 

Bela:  26. 

 

Estela:  Então tem que ir para trás, não tem que ir pra frente. 

 

Bela:  É, né, Estela, oh dificuldade.   Deu, 25 e meio, mais pra frente, quase 25 

mais pra frente só um pouquinho. [Fala proferida após Estela arredar a trena]  

 

Estela:  Deu certo? [Pergunta feita após arredar a trena conforme foi orientada por 

Bela].  

 

Bela:  Han! 25 certinho professora, agora deu certo. 

 

Vendo que a construção estava correta, para que não corressem o risco de perder o 

trabalho que haviam feito, pedi que fixassem com fita crepe a trena que serviu como 

instrumento de ajustes para obter o ângulo de 90 graus.  Tânia, ciente de que ela e Bia seriam 

as responsáveis pela construção do terceiro ângulo do quadrado, e em virtude de Bia não estar 
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prestando atenção nas construções feita pelas colegas (Figura 48), perguntou para Bia: “Você 

prestou atenção Bia? Agora é a gente”. Enquanto as construções dos ângulos de 90º graus 

eram realizadas, Bia ficava fazendo construções aleatórias num geoplano que estava sobre 

uma das mesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo antes de iniciar a construção do ângulo de 90 graus com Tânia, Bia solicitou a 

ajuda de Michele. Mais uma vez, tivemos um momento em que se fazia presente a 

possibilidade de aprender com a colega.  Michele, que havia compreendido que a operação de 

subtração era a ideia que estava por trás de obter o valor de uma medida que não começava no 

zero da trena, tentava explicar isto para Bia e Tânia: “como o 100 vai ser zero, então 

começando daqui [se referindo ao número 100] o 40 vai ser no 60”. Eu observava as alunas, 

notando que não compreendiam o que Michele explicava, perguntei: “Vocês entenderam 

[referindo-me a Tânia e Bia] o que a Michele explicou”? Tânia respondeu que não”. Diante 

da resposta da aluna, pedi que Michele mostrasse com a régua que 40 centímetros dariam em 

cima do número 60 da trena cuja medição se iniciava no número 100.  

 

Figura 48: Bia fazendo construções aleatórias no geoplano enquanto suas colegas construíam 

o quadrado 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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Michele, enquanto mostrava com a régua o local da trena que daria os 40 centímetros, 

dava explicações o por que de 40 centímetros ter coincidido com o número 60 dizendo: “Aqui 

você põe o zero, pra dar 40 vai ser aqui ó nos 60. Se a gente começasse de lá [apontou para a 

outra extremidade onde era o número 100 da trena] e marcássemos no 40 ia dá mais de 40”.  

Assim que Michele terminou, aproveitei para explicar a operação que envolvia a 

atividade dizendo: “por que 40 está dando em cima do 60? Por que se de 100 você precisa de 

40 então você tem que subtrair, tirar 60”? Terminada minha fala, as alunas passaram conferir 

o segmento que representava a hipotenusa do triângulo e foi Michele que disse “aí 50 

certinho”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vídeo- arquivo da professora. 

 

 

Figura 49: Michele (à esquerda) mostrando para Bia e Tânia que a medida de 40 

centímetros daria em cima dos 60 centímetros da trena. Em pé Laila observando e 

ouvindo as explicações de Michele 

 

 

Figura 50: Bia, Tânia e Michele conferindo as medidas do 

triângulo 3-4-5 na construção do metro quadrado 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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Ao encontrarem o terceiro ângulo do quadrado, perguntei quem se prontificava a 

conferir as medidas do quarto e do último ângulo. Bia, Tânia e Michele foram quem fizeram 

as conferências. Como já era de se esperar, as medidas estavam corretas. Então, Michele 

pronunciou: “aqui também deu certinho, 30, 40 e 50”. 

A penúltima e a última construção do ângulo de 90 graus foi apenas uma constatação 

de que os dois últimos ângulos mediam 90 graus, pois já tínhamos garantido dois ângulos de 

90 graus e como os lados eram iguais a 1 metro então ao unir, com a trena, as duas últimas 

extremidades livres já se tinha ângulos de 90 graus. Esperava que as alunas fizessem algum 

questionamento perguntando o porquê de as duas construções terem sido feitas com maior 

facilidade e com isso explicar o que havia acontecido, ou seja, abordar o assunto de retas 

paralelas cortadas por uma transversal, como não fizeram nenhum questionamento a 

abordagem citada não foi realizada.  

Ao propor a atividade em que as alunas que tinham construído o triângulo 3-4-5 no 

campão seriam as responsáveis por explicar suas colegas a atividade que realizava no 

momento, a intenção era que aluna que ainda não tinha conhecimento sobre a atividade 

aprendesse com a colega que já tivesse. Nesse sentido, Michele acabou sendo quem conduziu 

a atividade, no entanto, ela fazia o raciocínio para as colegas. O modo de agir da aluna foi 

muito parecido com um ensino que geralmente lhe era oferecido, ou seja, um modelo de 

ensino centrado no professor.          

Dando continuidade à atividade da construção do metro quadrado as alunas passaram a 

trabalhar de forma conjunta. Todas colaboraram no preenchimento da região o interna do 

quadrado com jornais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Alunas preenchendo a região interna do quadrado com folhas de jornais 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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Enquanto preenchiam a região do quadrado com jornais, Estela perguntou: “Tem que 

preencher o quadrado inteiro”? Bela respondeu: “É, uai é a área”. Respondendo dessa 

maneira, Bela, assim como no 9º encontro, mais uma vez, demonstrou que havia significado o 

conceito de área como sendo o preenchimento da região interna de uma figura. 

As alunas continuaram no mesmo “espirito” colaborativo preenchendo a região interna 

do quadrado com os jornais.   

 

Estela:  Segura o jornal aí gente. 

 

Bia:  Vocês seguram e eu ponho a fita crepe. 

 

Estela:  Tem que ver se tá arrumado aqui direito. Nesse canto aqui não tá reto ó. 

 

Tânia:  Não está mesmo não. 

 

Estela: Arruma aí. 

 

Bia:  Agora tá. 

 

Estela:  Tânia segura o jornal. 

 

Estela;  Tá certo?  

 

Bia:  Achamos que sim. 

 

Bela:  Agora tá bom. 

 

 

Assim que as alunas preencheram a região interna do quadrado com folhas de jornais, 

comecei a conversar com elas com a intenção de explicar o que era um metro quadrado, 

dizendo: “Então o que aconteceu, vocês fizeram um quadrado cujos lados medem...”. Bela 

me interrompeu para dizer: “1 metro, aí nós preenchemos a área de 1 metro quadrado”.   

Há algo de interessante na fala de Bela, que se refere à unidade de medida, no cálculo 

de área por meio do geoplano
32

, a unidade metro quadrado era representada por meio de um 

“quadradinho” escrito em uma folha de papel A4 e por “quadradinhos” em material 

emborrachado. Na ocasião Bela não fazia distinção entre as unidades de medida: metro e 

metro quadrado. Ela expressava o valor de uma área usando o metro como unidade de 

medida. Agora, após ter se envolvido na construção de um metro quadrado, Bela passou 

referir às unidades metro e metro quadrado como unidades de medidas distintas.   

                                                           
32

 Atividade realizada no encontro anterior a esse. 
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Retomando a palavra, expliquei o que era um metro quadrado. Além disso, me dirigi a 

Michele para dizer: “você estava perguntando o que era um tamanho de um metro quadrado, 

aqui está o tamanho de 1 metro quadrado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproveitei a oportunidade para relacionar a extensão do campão com o metro 

quadrado que havia construído dizendo: “pensem no campão, vocês já imaginaram a 

quantidade de metro quadrado que vai precisar no campão?” Estela respondeu que seriam 

muitos metros quadrados. Lembrei-me do dia que o engenheiro nos visitou e da questão 

levantada por Bia sobre o custo para a manutenção do campão. Bia, naquele dia, pensava que 

o valor falado pelo engenheiro de R$15,00 por metro quadrado não era “caro”. A fim de 

torná-la consciente de que não era bem, assim proferi: “então Bia aqueles 15 reais que o 

engenheiro falou só dá para manter esse tamanho, agora pense no campão”. Bia disse: 

“nossa vai gastar dinheiro pra caramba, por que lá não vai ter só um quadrado vai ter um 

tanto”. Vi nesses acontecimentos que o metro quadrado construído com folhas de jornais 

possibilitou que as alunas desenvolvesse uma noção da extensão do campão tendo 1 metro 

quadrado como referência. 

Na folha que receberam (Apêndice H), pedia para que as alunas explicassem o que era 

um metro quadrado. Coerente com o significado que deu ao conceito de área, Bela escreveu 

qual era sua compreensão para o que lhe foi solicitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Professora mostrando para as alunas o tamanho de um metro quadrado 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Fonte: Caderno de registros da aluna Bela. 

Figura 53: Explicações dadas por Bela para explicar o que era um metro quadrado 
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Terminada a atividade sobre o metro quadrado,
 
a próxima atividade foi sobre a área de 

um retângulo. Propus a atividade – determinando a área de um retângulo, objetivando que as 

alunas relacionassem o número de quadradinhos para cobrir o interior da figura com as 

dimensões do retângulo. Também tinha como objetivo que as alunas concluíssem que a área 

de um retângulo é obtida multiplicando-se o valor do seu comprimento pelo valor da sua 

largura.  Para essa segunda atividade as alunas se reorganizaram em dois trios:  

 Estela, Tânia e Bia.  

 Bela, Michele e Laila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao iniciarem as construções do retângulo, Bia comentou que adorava trabalhar com o 

geoplano. As alunas fizeram as construções dos retângulos sem nenhuma dificuldade.  

Quadro 8: Instruções para a atividade: determinando a área de um retângulo 

Segunda atividade: determinando a área de um retângulo 

Construa, no geoplano, os retângulos e cubra a sua região interna usando os quadradinhos que 

estão juntos com o geoplano. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela professora. 
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Terminadas as construções dos retângulos, as alunas passaram a resolver a segunda 

parte da atividade na qual tinham que preencher uma tabela com o valor da área, com o valor 

das dimensões de cada retângulo construído (Figura 56). Nessa atividade também tiveram que 

escrever a relação existente entre o valor da área e os valores das medidas dos comprimentos 

e das larguras. O objetivo era de ao final as estudantes encontrarem a fórmula que permitia 

calcular a área de um retângulo qualquer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo o quadro preenchido com os valores das áreas e das dimensões dos retângulos 

construídos no geoplano, as alunas “partiram” para determinar a relação existente entre os 

valores da área e as medidas dos comprimentos e das larguras dos retângulos. Michele leu, 

por algumas vezes, a tabela com os valores preenchidos até que, em um determinado instante, 

 

Fonte: Foto- arquivo da professora. 

 

Figura 54: Estela, Tânia e Bia construindo        Figura 55: Bela, Michele e Laila construindo 

os retângulos no geoplano                                    os retângulos no geoplano 

Figura 56: Quadro preenchido com os valores da área e do comprimento e 

da largura de cada retângulo construído no geoplano 

 

Fonte: caderno de registros da aluna 

Laila. 

Fonte: Foto- arquivo da professora. 
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disse: “olha 4 vezes 1, 5 vezes 2, 3 vezes 4, que legal!” Com os braços vibrantes, como quem 

festejasse uma “descoberta” importante que não podia ser deixada para ser falada em outro 

momento, Michele me chamou: “Professora faz favor, vem cá rapidão”. Quando me 

aproximei da aluna, ela conclui seu pensamento dizendo: “olha professora quando eu 

multiplico o comprimento com a largura dá o metro quadrado”. Em demonstração de carinho 

e de minha felicidade pelo momento Eureka da aluna, passei a mão sobre a cabeça da 

estudante e, com o tom de voz como quem lhe pedia maiores detalhes, expressei: “An!? 

Michele passou a dizer o que havia compreendido: “Aqui 4 vezes 1 dá 4, 5 vezes 2 dá 10, 4 

vezes 3 dá 12. Se eu multiplico o comprimento vezes a largura dá a área”. Percebendo que 

Michele esperava de mim uma confirmação sobre a sua conclusão, eu disse que estava 

correta. Em seguida Michele registrou em seu caderno a relação que estabeleceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A relação entre o comprimento e a largura para a área de um retângulo estabelecida 

por Michele forneceu um procedimento para encontrar a área de um retângulo. Permaneceu 

sem resposta o tipo de relação que ela estabeleceu entre esse procedimento e a atividade no 

geoplano de preencher uma região com “quadradinhos”. Ou seja, a aluna não deu indício de 

que compreendia que multiplicando a quantidade de “quadradinhos” existentes em uma linha 

pela quantidade de linhas encontrariam a quantidade de “quadradinhos” que preenchiam a 

região interna dos retângulos construídos no geoplano. Michele demonstrou que sua 

compreensão estava, apenas, em aplicar números na fórmula que obteve para calcular a área 

de um retângulo.      

Michele, Bela e Laila discutiam a fórmula do cálculo da área de um retângulo: A = b x 

h
33

. Laila usou a letra c para se referir ao comprimento de um retângulo. Em suas discussões, 

                                                           
33

 Área é igual comprimento vezes a largura.  

Fonte: caderno de registro da aluna Michele. 

 

A relação é que o: comprimento x largura = ao nº [número] da área. 

Figura 57: Relação estabelecida pela aluna Michele entre a área e a medida do 

comprimento e da largura de um retângulo 
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as alunas, por elas mesmas, elaboraram um “problema”, utilizando valores aleatórios para 

calcular a área de um retângulo  

Laila:  Michele e se aqui tivesse c. [Para o comprimento] 

 

Michele: Se comprimento fosse c e largura fosse h e área fosse... [Laila interrompeu 

Michele]. 

 

Laila:  Aí eu ia fazer c vezes h que é igual a área. Eu pego o comprimento e a 

largura e multiplico. 

 

Michele: Isso, entendeu?  

 

Laila: Han.  [Para dizer que sim]. 

 

Michele:  Entendeu Bela. 

 

Bela: Entendi,  facilzinho é só multiplicar o comprimento vezes a largura. 

 

Michele:  Fala qualquer número.  

 

Laila:  70.  

 

Michele:  70 vai ser a largura, agora fala outro. 

 

Laila: 90. 

 

Michele:  90 vai ser o comprimento. 

 

Michele:  Largura vezes o comprimento. Largura é 70, então, 70 vezes 90, agora 

você faz. [Se referindo a multiplicação de 70 por 90]. 

 

Laila: Ah nein! 

 

Michele, percebendo que Laila teria dificuldades com os cálculos, passou a explicar a 

multiplicação de 70 por 90 (Figura 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Registro da aluna Michele para exemplificar a explicação dada à 

Laila 

 

 

Fonte: Caderno de registro da aluna Michele. 



 150 

Michele: 0 x 0. 

 

Laila:  Zero. 

 

Michele:  7 x 0. 

 

Laila:   Humm! [Dizendo que não sabia o resultado] 

 

Michele: Zero, todo número multiplicado por zero é zero. 

 

Michele:  9 x 0. 

 

Laila:  zero. 

 

Michele:  9 x 7? 

 

Laila: Sei lá. 

 

Michele:  É só fazer assim ó. [Michele escreveu no caderno o número 9 sete vezes e 

foi somando esse valor até encontrar o resultado] 

 

Michele:  9 + 9, dezoito, mais nove vinte e sete... [Continuou até encontrar 63] 

 

Michele:  Agora é só somar.  0 + 0. 

 

Laila:  zero. 

  

Michele:  0 + 0. 

 

Laila:  zero. 

 

Michele:  3 + 0. 

Laila: 3. 

 

Michele:  6 + 0. 

 

Laila: 6. 

 

Michele: Aí vai dá 6300 

 

Nessa discussão Michele e Laila estavam engajadas na Matemática indo além do que 

lhes foi solicitado para fazer. De maneira autônoma, buscaram estratégias para certificarem 

suas compreensões sobre o que estava sendo estudado.  

Uma vez terminada a atividade referente à fórmula da área de um retângulo, foi a vez 

da terceira e última atividade do dia na qual as alunas construíram, em um papel quadriculado, 

todos os retângulos possíveis, com comprimento e largura pertencentes aos números naturais, 

e, de área igual a 36 metros quadrados.  

Com intenção de consolidar a compreensão do cálculo da área de uma região 

retangular por meio da multiplicação e de diferenciar área de perímetro, foi desenvolvida a 
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atividade  construindo regiões retangulares no papel quadriculado (Apêndice H). Ao 

desenvolver essa atividade em que se trabalha ao mesmo tempo com a área e com o perímetro 

de retângulos, pretendia que as alunas distinguissem, de forma clara, esses dois conceitos. 

Pretendia, também, que as estudantes percebessem que era possível termos polígonos com a 

mesma área, mas com perímetros diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro retângulo determinado no papel quadriculado pelos dois grupos foi o 

retângulo cujas medidas de seus lados eram representadas nesse papel por 9 metros e 4 

metros. As alunas achavam que apenas esse resolvia a atividade. Intervi dizendo que a 

atividade pedia todos os retângulos de lados inteiros com área igual a 36 metros quadrados. 

Logo deveriam verificar se existia além da multiplicação de 4 por 9 outras multiplicações que 

o produto de dois números inteiros dava 36.  

Então, as alunas passaram por tentativas, não utilizaram método sistemático para 

encontrar dois números inteiros que multiplicados tivessem como resultado 36. Em uma 

dessas tentativas, Michele encontrou o retângulo 6 x 6. Ao perceber que o desenho havia 

resultado em um quadrado, a aluna, em tom de surpresa, achando que estava errado o que 

tinha feito, disse: “Ó deu um quadrado”.  Bela alertou sua colega de que não havia nada de 

errado no que fazia, “Tá certo sô todo quadrado é um retângulo”. Michele acabou lembrando 

e disse: “É mesmo”. Esse acontecimento demonstrou que um conhecimento adquirido em 

uma atividade do 3º encontro em que fizemos estudos sobre a propriedades dos retângulos e 

quadrados foi utilizado no momento presente. 

As alunas fizeram seus desenhos na base da tentativa e erro, somente após eu sugerir 

que um grupo conferisse um com o outro é que elas, por terem visto que ambos os grupos 

Figura 59: Alunas desenhando no papel quadriculado retângulo com lados inteiros de área 

igual a 36 metros quadrados   

 

Fonte: Foto arquivo da professora. 
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tinham encontrados os mesmos retângulos, concluíram que eram os 5 retângulos que tinham 

desenhado. As alunas não tiveram como ideia usar os fatores de 36 para verificar que elas 

haviam conseguido desenhar todos esses retângulos.  

Para chegarem ao perímetro de cada um dos retângulos desenhados, bem como para 

concluírem que podíamos ter figuras com a mesma área, mas com perímetros diferentes, as 

alunas necessitaram do meu auxílio. Na oportunidade fiz minhas explicações indo à lousa na 

qual fiz o desenho de um retângulo 9 x 4, o qual foi quadriculado em quadradinhos de lados 

que representavam 1 metro. Colori a região interna do retângulo para explicar que essa parte 

colorida representava a área do retângulo e contornei toda sua borda com uma cor em 

destaque (vermelho) para explicar que o perímetro era o comprimento de todo o contorno do 

retângulo. Na tentativa elucidar o conceito de perímetro, disse, para as alunas, que poderiam 

pensar no perímetro como sendo a extensão (me referindo à extensão linear) de um muro, que 

contorna todos os lados de um lote.  

As alunas solicitaram meus esclarecimentos na atividade em que tinham que concluir 

que os perímetros dos retângulos desenhados alteravam mesmo que todas as áreas fossem 

iguais a 36 metros quadros. Então, pedi que comparassem o valor do perímetro de cada 

polígono com a sua respectiva área. Ao comparar os valores, as alunas perceberam que, 

embora as áreas dos retângulos fossem sempre iguais os perímetros, tiveram valores 

diferentes. 

Na ocasião, procurei fazer uma conexão com que estava sendo estudado no momento 

com a profissão de pessoas voltadas à construção civil, perguntando-lhes, em relação aos 

retângulos construídos, qual seria o mais adequado para se construir um cômodo. Bela 

respondeu: “o que deu um quadrado”. Pretendia falar sobre a questão de melhor 

aproveitamento de uma área, com isso passei a dizer: “Os arquitetos, os engenheiros quando 

eles precisam fazer um projeto que tem 36 metros quadrados eles sabem que existe, por 

exemplo, uma área com esse valor que tem 36 metros de comprimento por 1 metro de largura 

[...]”. Bela me interrompeu dizendo: “Aí eles podem fazer um corredor”. Conclui dizendo que 

ela tinha razão. 

Enquanto organizavam a mesa, para finalizarmos as atividades do dia, Bela disse: “ao 

tantão de trem que nós usamos hoje”. A mesa das alunas tinha: trena, régua, fita crepe, 

geoplano, os quadradinhos e os triângulos retângulos do geoplano, papel quadriculado, 

cadernos, lápis e borracha. Algo interessante, não previsto, aconteceu enquanto organizavam 

os materiais. Bela, ao tirar a gominha do contorno de um dos retângulos que estava construído 

no geoplano, falou: “Aqui professora tirei a gominha ficou só a área”.  Mesmo que estivesse 
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brincando com a noção de área e perímetro, visto que não se tem como retirar o perímetro de 

um polígono, mais uma vez, Bela demonstrou que a interação com o geoplano fez com 

significasse área como sendo a região interna da figura, que era preenchida pelos 

“quadradinhos”, os quais representavam a unidade de medida de área adotada na atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No próximo encontro, iniciamos o caminho para saber a quantidade de metros 

quadrados de grama necessários para recobrir o campão, ou seja, delimitação de sua região 

retangular. 

 

4.2.11 Décimo primeiro encontro  Delimitando a região retangular do campão 

  

Desde o momento em que, no 3º encontro, quando as estudantes foram para a internet 

a fim de levantar considerações necessárias para gramar o campão da escola (Figura 61), 

surgiu que seria necessário medirmos esse local para encontrarmos sua área. Então, a partir 

daí, procurei desenvolver atividades que pudessem criar subsídios para que as alunas tivessem 

conhecimentos necessários para que no espaço destinado ao campão da escola elas 

delimitassem a região retangular desse local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Bela retirando a gominha do contorno do retângulo 

Fonte: Foto-arquivo da professora. 

Fonte: Foto arquivo da professora 

Figura 61: Imagem do campão. As condições físicas do lugar 

favoreceu a delimitação de um retângulo 
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A atividade  delimitando a região retangular do campão foi pensada com o objetivo 

de que as estudantes utilizassem os conhecimentos adquiridos no decorrer dos encontros  

relacionados à construção do triângulo 3-4-5 para obtenção de um ângulo de 90 graus  na 

delimitação da região retangular do campão, possibilitando, assim, termos as medidas de suas 

dimensões: comprimento e largura, o que, futuramente, seriam usadas no cálculo da área do 

campão.  

Nesse encontro estiveram presentes: Michele, Bela, Bia, Estela, Tânia e Kênia, essas 

alunas não receberam nenhum roteiro, apenas foram informadas, que os conhecimentos 

adquiridos sobre a obtenção de ângulos de 90 graus por meios de estacas e barbantes seriam 

utilizados para determinarem a região retangular do campão. Chegando ao campão, as alunas 

decidiram por elas mesmas o que cada uma faria. 

  

Tânia:  Cadê os barbantes, eu vou ficar nessa ponta aqui. 

 

Bela:  Eu vou colocar as estacas no chão. 

 

Michele.  Eu vou esticar o barbante. 

  

Bela:  Oh Tania pega esse negócio e leva pra lá. [Se referindo ao balde que 

estava com os materiais]. 

 

Tânia:  Cadê a trena? 

 

Estela:  Pega a trena lá. [Se referindo ao balde que estava sendo utilizado para 

guardar os materiais.] 

 

Bela uma aluna que demonstrava ter um “espírito” de liderança, procurando promover 

um trabalho em que todas partilhassem de um mesmo objetivo, dizia para as colegas: “Ao 

trabalho galera, equipe da Simone vamos”. As alunas iniciaram o trabalho. Estela sugeriu 

que a primeira estaca a ser cravada no chão ficasse próxima a uma das grades de proteção. 

Tânia, na intenção de tornar mais claro qual seria esse local, disse: “perto do ferro aqui”. 

Bela, então, passou a cravar a estaca no chão no lugar que suas colegas haviam dito. 

 

 

 

 

 

 

 
           Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 62: Bela cravando a primeira estaca rente à grade de proteção. Em 

suas laterais Tânia e Michele a observando 
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Embora, a princípio, as alunas tivessem feito uma distribuição de tarefas entre elas, na 

prática não tinha bem ao certo o que cada uma fazia, elas colaboravam uma com as outras 

para que a atividade fosse realizada. Por exemplo, Michele foi quem disse que esticaria o 

barbante, no entanto, quem o esticou da primeira estaca até o local em que ficaria cravada a 

segunda estaca foi Tânia. 

Bia, ao ver Tânia esticar o barbante de uma ponta a outra por meio de uma distância 

consideravelmente grande, em tom de queixa, perguntou: “nossa professora, a gente vai ter 

que fazer disso tudo agora?” Michele respondeu: é, todos os ângulos vão ter que dá 90 

graus”. Essa resposta demonstrava que a aluna estava ciente de que, para a realização da 

atividade, era necessário a obtenção de ângulos retos. 

A maioria das alunas se envolvia com a atividade, com exceção de Kênia, que 

demonstrava certo desânimo e apatia e ficava afastada do grupo. Até mesmo Bia, que a 

princípio dava a entender que não estava disposta e se envolver com a atividade, pediu para 

que ela esticasse o barbante que ficaria entre a segunda e terceira estacas. Chegando à outra 

ponta do campão, Tânia disse que o barbante deveria ser esticado até perto do muro. A 

terceira estaca foi cravada rente a um dos muros laterais do campão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As alunas já haviam esticado os barbantes entre a primeira e a segunda estaca e, 

também, entre a segunda e a terceira estaca, tendo, assim, a representação de dois primeiros 

lados consecutivos do campão. Estela não estava com uma visão global sobre o que tinha que 

ser feito na atividade, perguntando: “o que é para fazer agora?” Michele respondeu: “o 

ângulo de 90 graus ali.” Enquanto falava, a aluna apontava para o vértice onde estava a 

segunda estaca. Michele ficou parada por alguns instantes a pensar e com o dedo indicador 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora 

Figura 63: Michele amarrando o barbante 

entre a segunda e a terceira estacas 

Fonte: Elaborado pela professora 

Figura 64: Desenho ilustrativo do que acontecia no 

campão 
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fazia alguns movimentos no ar em direção aos barbantes, delimitando imaginariamente um 

triângulo no canto que se encontrava à segunda estaca. Estela, com um tom de indignação, 

perguntou: “você não lembra não?” Mesmo antes de sua colega responder, Estela continuou a 

dizer: você vai medir, você vai pegar um número que dividido por 5 ou por 10 [...]”. Michele 

interrompeu Estela dizendo: “não é isso não, quais são os números mesmos professora”? 

Como Estela demonstrava ser uma aluna com habilidade e facilidade de memorizar as 

coisas, ela lembrou a respeito do encontro anterior e do o triângulo 3-4-5 para obter um 

ângulo de 90 graus. Procurei associar o que faziam no momento com a construção do metro 

quadrado que fizeram no encontro anterior, isso porque percebia que Estela estava se 

referindo a essa construção em que eu disse que poderíamos pegar os números: 3, 4, 5, e 

multiplicá-los por quaisquer valores. Com intuito de trazer uma lembrança de um 

acontecimento do passado que poderia lhes ajudar, bem como com a intenção de direcioná-las 

a uma solução para o problema, passei a dizer: “vocês lembram que na construção do 

quadrado em 1 metro a Michele queria pegar 3 metros aí. Não tinha jeito. Então ela resolveu 

pegar 30 centímetros, 40 centímetros e 50 centímetros. Agora aqui nós temos muito mais de 1 

metro, então a gente consegue pegar 3 metros aqui”? Estela respondeu que não. A resposta 

de Michele foi: “consegue, aqui tem muito mais que 3 metros”. 

Michele já tinha noção do que era o tamanho de 3 metros, pois foi esse valor que 

utilizaram para construir o retângulo 3-4-5 no campão em um de nossos encontros. Com a 

minha intervenção, Michele e Estela perceberam que, para construírem o ângulo de 90 graus, 

poderiam usar as medidas de 3 metros, 4 metros e 5 metros. Estávamos em uma atividade que 

auxílio do outro favorecia a sua realização. Assim, Bela, Michele, Tânia e Estela passaram a 

trabalhar em conjunto, a fim de conferir se as medidas do triângulo eram 3-4-5, tendo o metro 

como unidade de medida. Bia, nesse momento, não se envolveu com a atividade, ficou 

sentada em uma cadeira, mexendo em seu celular, Kênia um pouco afastada do grupo ficava a 

observar o que acontecia. 

 

 

  

    

 

 

 

 

Figura 65: Tânia, Estela, Bela e Michele conferindo com a trena se as medidas no triângulo 

eram de 3 metros, 4 metros e 5 metros.  

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 



 157 

Fazendo nós com pequenos pedaços de barbantes, as alunas marcaram: a medida de 3 

metros no barbante que unia a primeira estaca com a segunda e a medida de 4 metros no 

barbante que unia a segunda estaca com a terceira Quando foram conferir se medida do 

segmento que representaria a hipotenusa media 5 metros não encontraram essa medida. Elas 

podiam fazer ajustes na primeira ou terceira estaca. Michele e Estela foram para o local da 

primeira estaca para reposicioná-la, enquanto Tânia e Bela seguravam a trena que 

representava a hipotenusa do triângulo até que a medida dessem os 5 metros. Estela se 

preocupava com um buraco que tinha no campão, pois tinham receio de que a estaca ficasse 

dentro desse local. Para Bela o que mais importava era acertar a hipotenusa na medida de 5 

metros. O local que ficaria a estaca seria apenas uma consequência. Estela, assim como em 

outros momentos, parecia não confiar em o que a sua colega Bela lhe dizia. 

  

Bela:  Vai Michele, não deu ainda não pode arredar mais. 

 

Michele:  Deu? 

 

Bela:  Mais, pode ir minha filha, mais gente é para cá. 

 

Michele:  Deu? 

 

Bela:  Não.  

 

Estela:  Vai dá dentro do buraco. 

  

Bela: Arreda um pouco mais. 

 

Estela: Se arredar mais vai dá dentro do buraco, olha esse negócio direito aí. 

 

Bela: Mas tem que deixar o negócio certo minha filha. Tá dando 498, agora 499, 

nó! 

 

Estela:  E agora?  

 

Bela:  Só mais um pouquinho, isso aí deu. 

 

Estela:  Vê se deu. 

 

Bela:  Agora deu. 

  

Estela:  Tá certo professora? 

 

Bela:  Tá gente.  

 

Professora: Tá. 
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A atividade não necessitava de minha confirmação, bastava que a trena acusasse a 

medida de 5 metros, claro, tendo as outras medidas corretas. Entretanto, somente com a minha 

confirmação, Estela passou a aceitar que a medida estava correta.  

As alunas ainda tinham que cravar a quarta e última estaca. Quando foram fixar essa 

estaca, Tânia, a mesma aluna que falou para que a primeira estaca fosse colocada próxima a 

uma das ferragens pertencentes a uma das grades do campão, observou que, no local que 

estavam, existia um resquício de ferragem que pertencia a mesma grade em que a primeira 

estaca estava rente (Figura 62 página 154). Então, Tânia apontou para a outra extremidade em 

que estava a primeira estaca e disse: “Em direção a grade lá ó”. As alunas fizeram uma 

pequena discussão sobre qual seria o local em que a quarta estaca deveria ser posicionada ao 

final ela foi colocada onde Tânia havia falado. Seguindo a sugestão de Tânia, a quarta estaca 

ficou alinhada na mesma direção da primeira estaca. No entanto, não ficou na mesma direção 

da terceira, visto que esta estava rente ao muro e a quarta estava afastada do muro (Figura 66).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Então, ajustes na quarta estaca tiveram que ser feitos para se obter o segundo ângulo 

reto, que se formaria na terceira estaca. Antes de começarem a fazer os ajustes na quarta 

estaca, brinquei dizendo que Bela era a aluna que gostava de colocar estacas no chão e que 

Michele era a que gostava de fazer ângulo de 90 graus. Na ocasião Michele disse: “eu amo 

fazer ângulo de 90 graus é muito legal”. 

Na construção do segundo ângulo de 90 graus, na terceira estaca, assim como 

aconteceu na construção do primeiro ângulo reto, as alunas se ajudaram, mutuamente, para 

que o objetivo fosse alcançado. Michele e Tânia foram quem seguraram a trena, sendo 

Fonte: Elaborado pela professora. 

Figura 66: desenho ilustrativo do que acontecia no campão 
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Michele quem conferia as medidas que acusavam na trena, enquanto Bela e Estela arredavam 

a quarta estaca. Bia, que estava próxima a essas duas últimas alunas, alertava sobre a 

possibilidade da quarta estaca chegar até ao muro. 

 

Bela:  Ah! Dessa vez vai ter que aumentar. [Se referindo a ter que arredar a quarta 

estaca para acertar a medida da hipotenusa em 5 metros que era menor que 

esse valor] 

  
Estela: Eu vou te ajudar. 

  

Bela:  Já deu? 

 

Michele:  Não. 

 

Estela: Tá em qual? 

 

Michele:  487. 

  

Bia:  Vai dá no muro. 

  

Michele:  Vai arreda.  

 

Bela: Já tá quase no muro. 

 

Michele: Só mais um pouquinho, aí deu. 

 

Tínhamos no campão dois ângulos retos: um que se formava na segunda estaca e outro 

na terceira. Faltavam os ângulos que se formariam na primeira e quarta estaca.  Estela esticou 

o barbante entre a quarta e primeira estaca. As alunas já estavam demonstrando sinal de 

cansaço: o Sol quente, barbantes que se arrebentaram e tiveram que serem emendados, chão 

muito seco e duro que dificultava cravar as estacas. Então, com o intuito de trazer ânimo para 

a continuidade da atividade falei que seria mais fácil os dois últimos ângulos. Dizia isso 

porque uma vez que as alunas encontrassem o terceiro ângulo de 90 graus o quarto sairia 

direto sem ajustes nas estacas; facilitando assim o trabalho.   

As alunas estavam próximas à primeira estaca e passaram a conferir as medidas do 

triângulo que se formava nessa estaca, ao fazerem isso as medidas de 3 metros, 4 metros e 5 

metros saíram direto. Bela, ao perceber que isso aconteceu, exclamava: “Oh glória”! Bela e 

Michele comemoraram o fato elas dançavam, enquanto faziam isso cantavam: “Dancinha da 

vitória”. Tanto a expressão quanto o canto pronunciando pelas alunas é uma maneira que as 

pessoas cristãs e evangélicas têm o costume de comemorarem um bom resultado alcançado. 
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Esse último acontecimento necessita de esclarecimentos. Porque o terceiro e 

penúltimo ângulo deu direto 90 graus? Para entender o que aconteceu, é preciso relembrar 

algumas coisas. Quando, inicialmente, cravaram a quarta estaca, as alunas usaram como 

referência o resquício de ferragem que estava no chão e que pertencia à grade de proteção que 

tinha parte destruída, sendo que a primeira estaca foi colocada rente a parte que ainda existia 

dessa grade (Figura 68). Agindo assim, a primeira e quarta estacas ficaram alinhadas e na 

mesma direção em relação ao barbante que unia a segunda e a terceira estaca (Figura 68).   

Entretanto, o barbante que unia terceira estaca com a quarta estaca não ficaram na mesma 

direção do barbante que unia a primeira estaca com a segunda (Figura 68).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Bela e Michele dançando por terem encontrado 

direto o ângulo de 90 graus na primeira estaca 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 68: Desenho ilustrativo do que acontecia no campão 

 
Fonte: Elaborado pela professora. 
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Para obterem o ângulo de 90 graus na terceira estaca, Estela e Bela movimentaram a 

quarta estaca de tal maneira que o barbante que unia a terceira estaca com a quarta ficou rente 

ao muro (Figura 69). Além disso, a quarta e a primeira estaca foram posicionadas de tal forma 

que ficaram na mesma direção do barbante que unia a segunda estaca com a terceira (Figura 

69). Então, unindo a primeira e a quarta estaca com o barbante já tínhamos a região retangular 

do campão delimitada (Figura 69).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela professora. 

 

Figura 69: Desenho ilustrativo da situação final no campão 
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Para incentivar a alegria de Bela e Michele que festejavam o fato de terem obtido um 

ângulo de 90 graus sem a necessidade de ajustes em estacas. Referindo-me a quarta estaca, 

disse: “Vamos conferir o outro lá que vocês vão ver que vai sair 90 graus direto também”, 

Michele tentou justificar porque isso aconteceria, mas embaraçou-se meio às explicações.  

Bela apresentou sua justificativa: “É porque os lados são paralelos”. Kênia, em 

atitude de elogio à resposta correta da colega, bateu palmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bela utilizou-se dos conceitos estudados em atividades anteriores para justificar que 

teríamos o 4 ângulos retos demonstrando assim que compreendia uma propriedade do 

retângulo. As Alunas conferiram as medidas do último triângulo 3-4-5 que se formaria na 

quarta estaca. Quando Estela e Tânia conferiam as medidas, Bela perguntou: “deu certinho 

aí?” Ao ouvir Estela dizer: “Deu” mais uma vez Bela e Michele dançaram e cantaram para 

festejarem a realização da atividade. 

Ao termos os quatro ângulos de 90 graus do campão, um dos barbantes ficou rente ao 

muro de uma das laterais desse local. Além da região retangular que delimitou o campão, 

ainda teve outras 3 regiões externas a esse retângulo. Em nossa discussão, ficou acertado que 

nas regiões externas ao retângulo delimitado no campão também se colocaria grama. 

Passamos a analisar as regiões externas, pois uma vez decidido que se colocaria grama em 

todo o campão teríamos que calcular a área também dessas regiões. Quando foram 

questionadas sobre esses espaços as alunas não tiveram dúvida de que um deles, o que ficou 

Figura 70: Kênia batendo palmas para Bela 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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próximo a um dos muros, era um retângulo.  Referindo-se a esse espaço, Bia disse: “Tá 

parecendo o corredor da minha casa”. Bia, ao se expressar dessa maneira estava, de alguma 

maneira, demonstrando como significava um retângulo em que uma de suas dimensões é bem 

menor/maior que a outra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Além da região que ficou próxima a um dos muros, tínhamos outras, as quais as 

alunas não souberam identificar que interpretei como sendo plausível considerar como 

trapézios. Uma delas foi a que ficou próxima a uma das grades de proteção (Figura 72). Para 

Estela esta, também, era um retângulo, então pedi que observassem com mais atenção e me 

dissessem se a região era um retângulo.  Kênia respondeu: “Parece que lá está menor, 

olhando daqui, de onde que eu estou tá parecendo”. A fala da aluna dava entender que 

justificava que a região não podia ser um retângulo porque os pares de lados opostos tinham 

tamanhos diferentes. Um conhecimento que trazia consigo que iam ao encontro de estudos 

realizados anteriormente.  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 71: Região retangular que Bia associou ao corredor de sua 

casa 

    Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 72: Região externa ao retângulo que delimitou o campão [imagem do 

barbante realçada pela professora por meio do programa paint] 
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Tínhamos a terceira e última região externa ao retângulo delimitado no campão. Sobre 

essa região não fizemos nenhuma discussão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação às medidas das regiões externas, as alunas sobre a minha orientação (de 

forma que elas registrariam medidas necessárias para calcular áreas de trapézios) mediram os 

prolongamentos dos lados do retângulo que delimitava o campão, as quais foram feitas por 

aproximações.  Julguei no momento que as aluna não estivessem preparadas para fazer tais 

aproximações e como o nosso tempo era pouco para que eu pudesse dar maiores explicações 

sobre como fariam par ter os prolongamentos de cada lado do retângulo que delimitava o 

campão, então apenas indiquei os locais em que deviam fazer as medições.  

Estava perto de terminar nosso encontro e, ainda, não tínhamos a medida do 

comprimento e da largura do retângulo que delimitou o campão. Perguntei se as alunas 

tinham alguma sugestão a respeito do que podíamos fazer. Bia respondeu: “É só a gente 

cortar o barbante, aí a gente vai ter o comprimento e a largura só com o barbante”. Estela, 

com um tom de ironia, falou: “Nossa a Bia pensou, Jesus!”. Bia não gostou do que ouviu e 

respondeu a sua colega dizendo: “Eu penso, eu só não sei usar a inteligência”. Como quem 

não quisesse render assunto, imediatamente ao que falou com a colega Bia, sugeriu que 

cortássemos os barbantes do lado oposto ao que estávamos, pois nesse outro local, havia 

sombra. Percebendo que no momento a situação havia ficado um pouco tensa entre Estela e 

Bia e, também, porque notava certo cansaço nas alunas, que devido ao sol reclamavam de dor 

de cabeça, me ofereci para ajudar Bia a cortar os barbantes. Essa aluna pediu que uma de suas 

colegas pagassem estacas para os barbantes serem enrolados. Tânia foi quem atendeu ao 

Fonte: Vídeo arquivo da professora  

Figura 73:  Região externa ao retângulo que delimitou o campão ficou próxima ao barranco 

[imagem do barbante realçada por meio do programa paint] 

. 
 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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pedido de Bia. A princípio seria eu quem ajudaria Bia, porém quem acabou fazendo isso foi 

Tânia. Essas alunas enrolaram em uma estaca o barbante que representava o comprimento do 

retângulo que delimitou o campão e na outra a largura. Bia com estacas nas mãos as olhava 

com orgulho por ter sugerido uma ideia que foi aprovada e utilizada pelo grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido à falta de tempo, os barbantes enrolados nas estacas foram medidos no 

próximo encontro.   

 

4.2.12 Décimo segundo encontro    Preparando para o cálculo da área do campão 

 

  No encontro anterior, não tivemos tempo para medir o comprimento e a largura do 

campão, então Bia sugeriu que enrolássemos os barbantes que representavam essas dimensões 

em duas estacas. Sendo assim nesse 12º encontro as alunas mediram esses barbantes, pois 

precisaríamos dessas medidas para calcular a área do campão. Em um segundo momento, as 

alunas fizeram um desenho para ilustrar regiões que representava o campão como todo.  De 

posse desse desenho, as estudantes passaram analisá-lo com o intuito de se ter uma visão de 

como seria o cálculo da área do campão. 

Nesse encontro estiveram presentes: Bela, Bia, Kênia, Laila, Michele e Tânia. Bia 

chegou um pouco mais tarde, logo após os barbantes terem sido medidos e Laila precisou sair 

mais cedo.  Para medirem o barbante, Tânia e Kênia formaram uma dupla, Bela, Michele e 

Laila um trio.  

As alunas, inicialmente, foram informadas sobre quais atividades seriam realizadas no 

dia. Deixando que as estudantes por elas mesmas elaborassem uma estratégia para se fazer as 

Figura 74: Bia olhando as estacas com os barbantes enrolados 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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medições do barbante, entreguei uma estaca para cada grupo. O grupo de Bela mediu o 

barbante que representava o comprimento do retângulo que delimitou o campão e Tânia e 

Kênia o que representava a largura.   

Vendo que suas colegas de grupo não pensaram em uma maneira que seria plausível 

medir o barbante em um local que setinha pouco espaço livre para tal ação, Bela disse: “gente 

o que e vocês querem fazer? Nós vamos medir pedaço por pedaço, porque se desenrolar tudo 

de uma vez vai embolar tudo”. O grupo de Bela mediam o barbante de 5 em 5 metros.  Laila 

percebendo que, mesmo que se medisse o barbante dessa forma, a sala não era o local mais 

adequado fez a seguinte colocação: “aqui é muito pequeno para medir”. Bela e Michele não 

deram importância ao comentário de Laila e continuaram medindo o barbante. Por sua vez, 

Tânia e Kênia enquanto mediam estavam desenrolando todo barbante, elas não percebiam que 

corriam o risco desse material se embolar. Bela procurou alertá-las desse fato, comentando: 

“Vocês vão embolar isso”. 

Bela tentou esticar o barbante em outra posição, mas o local de fato não era 

apropriado, armários, cadeiras atrapalhavam. Ao que percebi as alunas não se sentiram a 

“vontade” para me dizer que a sala não era o local adequado para a atividade. Então, com 

intuito lhes darem liberdade para sugerir outro local para a realização da atividade perguntei: 

“Laila você está achando que aqui tá pequeno? A aluna disse que sim.  Bela, acrescentou que 

o local era muito pequeno. Como não deram sugestões sobre ouros lugares, sendo mais direta 

fiz outra pergunta: “Vocês têm sugestões de algum lugar que a gente possa ir”? Para Laila 

poderia ser qualquer lugar, desde que fosse um espaço maior. Bela foi mais específica 

dizendo que deveríamos ir para o pátio da escola.  Fomos para o pátio da escola para que as 

alunas medirem os barbantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 75: Alunas medindo os barbantes que representavam o 

comprimento e largura do retângulo delimitado no campão 
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Bela e suas colegas já tinham medido 50 metros do barbante que lhes foi entregue. A 

mediação já estava por terminar. Laila passou a esticar o restante do barbante que estava na 

estaca. Comparando o tamanho da trena, que era de 5 metros, com o barbante que estava 

sendo esticado, Bela estimou que a medida do comprimento do retângulo que delimitou a 

região retangular do campão seria de 55 metros.  Como já se tinham 50 metros medidos, Bela 

estava estimando que a medida do barbante que faltava para ser medido era de 5 metros. Seu 

valor ficou bem próximo do comprimento real, que foi de 4 metros e 33 centímetros. 

Em encontros anteriores, as alunas estiveram envolvidas em atividades em que 

realizaram medições. Durante a construção do triângulo 3-4-5, trabalharam com as medidas 

de 3 metros, 4 metros e 5 metros. A construção do metro quadrado envolveu a medida de 1 

metro. As medições das traves foram: 2,2 metros e 5,1 metros. Bela, ao fazer uma estimativa 

tão próxima ao real, demonstrou que essas atividades favoreciam para que ela desenvolvesse 

uma compreensão da ideia de tamanhos próximos aos valores já citados. 

Assim que as alunas terminaram as medições, retornamos para a sala, chegando nesse 

local, pedi que cada grupo me dissesse as medidas que encontraram para as dimensões do 

campão. Em um grupo, Kênia disse que a medida que encontraram pra a largura foi de 35 

metros e 478 centímetros. No outro grupo, Bela falou que a medida do comprimento foi de 50 

metros e 433 centímetros. Diante do que me disseram, informei que as medidas por elas 

registradas tinham que ser transformadas para metros, pois, no dia em que fôssemos fazer o 

orçamento da quantidade de grama necessária para gramar o campão, teríamos que informar 

as medidas em metros quadrados. 

Laila, Michele e Bela discutiam como registrariam, apenas em metros, a medida que 

encontraram. Após 11 encontros, realizados e com 12º em andamento, assim como em outros 

momentos, as alunas caminharam em uma direção que deixaram de ver a minha pessoa como 

a única com quem poderiam aprender, elas procuravam aprender também umas com as outras. 

Nesse sentido, Michele explicava para Laila e para Bela porque 50 metros e 433 centímetros 

eram 54 metros e 33 centímetros dizendo: “400 centímetros são 4 metros mais 33 cm, vão 

ficar 54 metros, os 50 mais 4 metros”. Laila ainda não entendia, então Michele deu novas 

explicações: “50 metros e 4 metros, os dois são metros então você pode somar. Vão ficar 54 

metros, os 50 mais 4 metros”.  Bela completou dizendo: “Mais 33 cm, eu entendi vão ficar 54 

metros e 33 centímetros”. Laila não se pronunciou para dizer que havia entendido ou não. 

Pelo que percebi, a aluna continuava sem compreender. Porém, como sua colega, Michele já 

estava perdendo a paciência de explicar a mesma coisa várias vezes, Laila preferiu ficar com a 

dúvida a que fazer novos questionamentos.  
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Kênia, Tânia e Bia não discutiam a atividade, Kênia ouvia atenta o que as colegas do 

outro grupo diziam, ao ouvir que 400 centímetros eram 4 metros, Tânia disse: “ah! 400 

centímetros são 4 metros, eu acho que eu entendi. Eu acho que deu isso, 39 metros e 78 

centímetros”.  

Vendo que as alunas expressavam em centímetros a parte que representava a fração do 

metro, passei a conversar com elas e novamente informei que, para fazermos o orçamento da 

quantidade de grama, iríamos informar o valor em metros quadrados. Então, expliquei que os 

valores encontrados para largura e para o comprimento deveriam ser escritos apenas em 

metros. Com intuito de que lembrassem que já tinham feito algo semelhante em um de nossos 

encontros, disse: “vocês precisam transformar os 33 centímetros e os 78 centímetros e em 

metros também, igual nós fizemos no dia em que nós medimos as traves”. 

Logo após a minha fala, Kênia, com uma voz chorosa, querendo de mim uma solução, 

dizia: “nossa professora, como que nós vamos fazer”? Minha resposta foi: “pense um pouco, 

veja se suas colegas podem te ajudar”. Kênia ainda lamentava: “Não tem como fazer isso não 

gente”. Tânia procurou trazer ânimo para sua colega dizendo que deveriam tentar fazer o que 

lhes haviam solicitado.     

Enquanto uma aluna de um grupo demonstrava total desânimo com a atividade e sua 

colega tentava fazer com que saísse do estado de lamúria. No outro grupo, Bela e Michele, 

sabendo que a resolução do problema se daria seguindo procedimentos que já tinham 

realizados anteriormente, passaram a consultar seus cadernos para encontrarem a atividade 

que lhes havia informado, ou seja, a que transformaram as medidas das traves de centímetros 

para metros. 

Michele e Bela discutiram como transformar 33 centímetros para metros de seguindo o 

exemplo da atividade que estava registrada em seu caderno, ao final calcularam que o 

comprimento do retângulo delimitado no campão era de 54,33 metros. No outro grupo, Bia, 

Tânia e Kênia pareciam que não sabiam que caminho seguir, nem mesmo ao caderno tiveram 

a iniciativa de consultar. Diante disso intervi juntamente ao grupo a fim de ajudá-las. Minha 

intervenção foi feita utilizando-se de uma trena, pois tinha a intenção de que percebessem que 

78 centímetros era uma parte do metro, necessariamente 78 centésimos. No entanto, em 

minhas explicações, era eu quem fazia o raciocínio. Às alunas, apenas, coube seguir a linha de 

raciocínio que por mim foi elaborada, encontrando o valor de 39,78 metros. Estávamos com 

as medidas do retângulo que delimitou o campão, expressas, somente em metros. Assim, 

passamos a realizar a atividade em que as alunas fizeram um desenho ilustrativo do campão.  
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Ao delimitarem a região retangular do campão, regiões externas a essa surgiram. 

Então, nesse encontro para que as alunas visualizassem o campão com todas as regiões que 

lhe compôs, propus que elas fizessem o esboço de um desenho o representando. O propósito 

maior do desenho era que ele seria utilizado no momento que fossem calcular a área do 

campão.   

Para fazer o desenho, seria necessário que as alunas tivessem em mente a situação que 

vivenciamos em relação às regiões que ali surgiram. Então, começamos a recordar que regiões 

eram essas. A primeira região que foi lembrada por mim foi a do retângulo que delimitou o 

campão. Continuávamos nossa conversa, Bela lembrou-se da região retangular que ficou 

próxima a um dos muros (Figura 76). Na ocasião Michele se referindo a essa espaço disse: “aí 

a Bia falou que era o corredor da casa dela”.  Procurando valorizar a lembrança da aluna, 

falei: “foi mesmo, bem lembrado”. Desde então, a região que ficou próxima ao muro passou a 

ser identificada como corredor tanto por mim quanto pelas alunas.  Percebia que essa maneira 

de se referir a um retângulo em que uma de suas dimensões é bem menor/maior que a outra 

fazia sentido para as alunas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos relembrando o que aconteceu no dia em que delimitaram a região 

retangular. Em relação às outras duas regiões (trapezoidais) externas ao retângulo que 

delimitou o campão, as alunas não souberam identificá-las. Essas regiões não foram 

nomeadas, seguindo uma nomenclatura de figuras planas, algo que foi feito mais adiante, 

quando no cálculo da área surgiu essa necessidade. As regiões externas a princípio foram por 

mim identificadas tendo como referências locais do campão em que elas ocorreram. Ao final 

Figura 76: Região retangular que Bia associou ao corredor de sua casa 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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registrei na lousa cada uma das regiões que compuseram o campão com suas respectivas 

medidas e as alunas orientadas por mim as copiarem, pois precisariam das mesmas para 

identificarem no desenho que fariam, bem como para calcularem a área de todo o campão em 

uma atividade futura    

Para Bia fazer o desenho do campão seria mais fácil estando nesse local. Suas colegas 

também pensavam dessa maneira, então seguindo a sugestão de Bia fomos até o campão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bela era quem apresentava maior desenvoltura e habilidade na atividade que faziam, 

em seu desenho ela procurava colocar detalhes, como as grades de proteção, os muros 

pertencentes ao campão. Além disso, acrescentava itens que para ela seria necessário quando 

o campão estivesse reformado, como um portão de acesso e uma grade de proteção próxima 

ao barranco, porque imaginava nesse local uma arquibancada, assim a grade protegeria as 

pessoas em dia de um evento. Para incentivar a dedicação que a aluna estava empreendendo 

na realização da atividade e também porque percebia que seu desenho em relação aos que as 

colegas faziam, era o que melhor representava o campão disse: “a Bela quer fazer tudo 

certinho né Bela?”. Michele não titubeou e foi logo dizendo: “Filha de pedreiro tem que 

fazer tudo direito.” Bela no sentido de expressar que seu pai tinha habilidade com a arte de 

desenhar comentou: “se você ver os desenhos do meu pai, ele faz cada desenho que fica 

igualzinho.”  Essas últimas passagens demonstrou que Bela de alguma forma trazia para 

escola experiências do convívio com o pai, que escola e  a vida extraescolar dessa aluna se 

entrelaçavam.  

Assim que terminaram de fazer o desenho retornamos para a sala, lá chegando 

comuniquei para as alunas que, em minhas observações, julguei que o desenho que melhor 

Figura 77: Alunas desenhando o campão 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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estava representando o campão era o de Bela. Sendo induzidas por mim, as alunas 

concordaram em utilizar o desenho de Bela como referência para calcular a área do campão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendia trabalhar a área das regiões externas, que não eram retangulares, por meio de 

áreas de trapézios, porém utilizando áreas de retângulos, pois essa era a área que as alunas 

estudaram em encontros passados. A Figura 79 é uma imagem representativa elaborada por 

mim com base no desenho feito por Bela (Figura 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Desenho feito por Bela com identificações posteriormente realizadas pela professora 

 

Fonte: Caderno de registro da aluna Bela. 

Figura 79: Imagem ilustrativa do desenho feito por Bela, com as identificações das medidas 

e das regiões que compuseram o campão 

 

Fonte: Elaborado pela professora. 
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Tendo o xerox do desenho de Bela em mãos, as alunas pensavam em como calcular a 

área do campão.  Michele, em uma atividade no 10º encontro, ao observar valores em uma 

tabela, conseguiu determinar a fórmula para calcular a área de um retângulo, trouxe esta em 

seu pensamento dizendo: “vamos ver a área, comprimento vezes largura dá a área”. Michele 

e Bela estavam analisando uma das regiões externas, o trapézio 1 (Figura 79). Porém as 

alunas tinham conhecimento apenas sobre a fórmula da área de retângulos. Até o presente 

momento, eu não havia feito nenhuma menção sobre trapézio com as alunas e também elas 

em sua vida estudantil não haviam estudado áreas de trapézio.  

Bela pensava em usar a fórmula a qual tinha conhecimento, ou seja, a da área de um 

retângulo, vendo que os lados paralelos da figura que analisavam (Trapézio 1, Figura 79) 

eram diferentes perguntou: “mas qual que é o comprimento”?  Michele tentou responder a 

pergunta da colega, mas também se surpreendeu ao perceber que as medidas não eram iguais 

e devolveu a pergunta para Bela dizendo: “Como é que a gente vai fazer isso, se o 

comprimento é diferente um do outro, não tem jeito não”. Para Bela o trapézio era um 

retângulo torto. Não sabendo como faria para calcular a área da região que analisavam 

(Trapézio 1, Figura 79), Michele quis saber de mim como calcularia essa área, me 

perguntando: “Professora como que a gente vai calcular essa área aqui se os comprimentos 

são diferentes, um é 3,6 e o outro é 4,7”?  A dúvida das alunas demonstrava que elas tinham 

compreensão das propriedades relacionadas às medidas dos lados paralelos de um retângulo. 

Coloquei a dúvida de Michele para todas as alunas, perguntando se alguém teria uma 

“ideia” para nos sugerir. Bia na tentativa de se eximir da responsabilidade ou por não querer 

se envolver disse: “se a Michele mais a Bela não estão sabendo a gente é que não vai saber 

mesmo”. Tânia e Kênia ficaram em silêncio, interpretei que essas alunas também não tinham 

uma sugestão a ser dada. Aproveitei o momento para dizer que a figura que estavam querendo 

saber como calcular a área recebia o nome de trapézio, explicando o que vinha a ser esse 

polígono.     

Pensando que a utilização do geoplano facilitaria a visualização da decomposição do 

trapézio em um retângulo e a metade de outro retângulo com intuito de calcular sua área, 

entreguei um geoplano para cada aluna, solicitando que nesse material construíssem um 

trapézio que representasse os trapézios que surgiram externos ao retângulo delimitado no 

campão.  Pedi, também, que pensassem como poderiam calcular a área desses trapézios 

utilizando-se da fórmula da área de retângulos. Em um determinado momento, Michele 

posicionou as mãos, de tal maneira que se podia pensar em um retângulo no qual o trapézio 

que construiu estava inscrito (Figura 80).  Michele não percebeu tal fato. 
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Vendo que Michele não percebia que o que havia feito lhe remeteria a um retângulo, 

passei a conversar com a aluna direcionando para o cálculo área do trapézio por meio da área 

de retângulos. Para isso pedi que ela com uma gominha delimitasse o maior retângulo interno 

ao trapézio (retângulo ABGF, Figura 81) e com gominhas de cores diferente delimitasse outro 

retângulo que “continha” a parte do trapézio não incluída no primeiro retângulo (retângulo 

FGDE, Figura 81).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 81: Retângulos, (ABGF e FGDE) delimitados no trapézio (ABDF) construído por Michele 

 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Fonte: Vídeo arquivo/adaptações feitas a pela 

professora. 

Figura 80: Imagem ilustrativa de como Michele posicionou suas mãos, no trapézio 

construído no geoplano  
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Meu pensamento foi de que, fazendo a construção de um retângulo depois outro, 

Michele perceberia que no trapézio tinha-se um retângulo inteiro mais outra parte que era a 

metade de outro retângulo. Porém, isso não aconteceu, Michele nem suas colegas 

compreenderam como se daria o cálculo da área de um trapézio retângulo utilizando a área de 

retângulos. A mim cabia, então, pensar em outra estratégia para possibilitar um entendimento 

por partes das alunas. Quem sabe se preenchessem a região interna do trapézio com 

“quadradinhos”, facilitaria a compreensão? Solicitei que fizessem isso. Assim que esse pedido 

foi feito, Bela, antes mesmo de preencher a região interna do trapézio com os referidos 

materiais, passou a contar os “quadradinhos” que se formavam na região interna do trapézio, a 

qual era formada por quadradinhos completos e não completos. Finalizando sua contagem, 

Bela estimou que a área do trapézio, tomando como unidade de medida um “quadradinho”, 

era de 11 “quadradinhos” e a área real era de 12 “quadradinhos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bela pensou que calcular a área do trapézio seria semelhante ao que fez no dia em que 

preencheram com “quadradinhos” e triângulos retângulos a região interna de algumas figuras 

Figura 82: Trapézio ABDF que Bela usou para fazer a contagem dos “quadradinhos” 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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que construíram no geoplano; utilizando esse procedimento chegou a uma solução 

aproximada da área do trapézio que estava construído no geoplano.  

Enquanto preenchia a região interna do trapézio com os “quadradinhos”, Michele 

falava “Não vai dá para cobrir tudo professora, não vai dá, não vai dá”. Perguntei por que 

não dava ela apenas respondeu: “Porque não dá.” O tom de voz de Michele demonstrava que 

a aluna estava “chateada” por não conseguir realizar a atividade com êxito, pois, enquanto 

preenchia a região interna do trapézio de toda maneira que tentava, ou ficava parte da região 

interna a ser preenchida ou a região interna desse polígono era ultrapassada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michele, havendo perdido a paciência, tirou os quadradinhos e os triângulos do 

retângulo que tinha colocado na região interna do triângulo contido no trapézio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 83: Michele tentando preencher com “quadradinhos” e com triângulos 

retângulos a região interna do trapézio que construiu no geoplano 

              Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

 

Figura 84: Trapézio com apenas a região do seu maior retângulo interno 

preenchido com “quadradinhos” 
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Vi nesse momento em que tínhamos uma parte do trapézio realçada com os 

quadradinhos e outra não (Figura 84) uma oportunidade para que as alunas compreendessem 

que no trapézio construído (trapézio retângulo) tinha se a área de um retângulo inteiro e a 

metade da área de outro retângulo. Uma vez que isso ficasse claro, o cálculo da área do 

trapézio por meio de área de retângulo seria mais fácil de ser compreendido. Com essa 

finalidade, passei a fazer alguns questionamentos. Minhas indagações eram realizadas de tal 

maneira que era eu quem fazia o raciocínio da atividade, cabendo às alunas seguirem a minha 

linha de pensamento.  

 

Professora: Aqui nos temos um retângulo inteiro [referindo-me ao retângulo, ABGF, 

Figura 84]. Agora pensem nessa diagonal. Essa diagonal está fazendo o que 

com esse retângulo?  [Referindo-me ao retângulo GDEF e a diagonal DF 

Figura 84] 

 

Michele:  Tá dividindo. 

 

Professora:  Tá dividindo ele em que?  

 

Michele:  Metade. 

 

Professora:  Então do trapézio [me referindo ao trapézio retângulo] a gente consegue 

achar um retângulo, depois a gente consegue achar outro retângulo, mas aí 

nós vamos precisar só de que? 

 

Michele:  Da metade, então é um inteiro mais a metade. Entendi. 

 

Mesmo sendo um ensino em que as alunas foram por mim direcionadas a uma 

conclusão avalio que foi aproveitável, pois percebi que Michele, em um contato com o 

geoplano, conseguiu compreender como se daria a área de um trapézio por meio de área de 

retângulos. Porém, no próximo encontro, ao ter que abstrair essa ideia para o cálculo da área 

do campão, Michele e suas colegas apresentaram dificuldades, demonstrando a não 

transferência da ideia para outro contexto similar, entretanto diferente.  

 

4.2.13 Décimo terceiro encontro - Calculando a área do campão 

 

Este foi o encontro em que se iniciou a solução de uma questão levantada no 3º 

encontro. Na ocasião foi observado que para fazer o orçamento do valor a ser gasto com o 

gramado do campão era preciso saber para quantos metros quadrados de grama seriam 

necessários para “cobri-lo” e que para isso era preciso saber a sua área. Portanto, o objetivo 

desse encontro foi que as alunas calculassem a área do campão. 
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Estiveram presentes nesse encontro: Tânia, Estela, Kênia, Bela, Bia e Michele. As 

alunas Michele e Bela, como de costume, trabalharam juntas na realização da atividade, Bia 

sendo uma aluna que não tinha um grupo fixo, nesse dia trabalhou com Bela e Michele. Tânia, 

Estela e Kênia, também, seguindo a normalidade trabalharam no mesmo grupo. 

Iniciei nosso encontro informando às alunas que atividade do dia era continuidade da 

atividade do encontro anterior. Então, consultando o desenho do campão, elas deveriam 

calcular a área desse local, como decidido no encontro anterior, o desenho que utilizaram foi o 

feito por Bela.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 86 é uma imagem representativa elaborada pela professora tendo como 

referência o desenho feito por Bela (Figura 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Desenho feito por Bela com identificações posteriormente feitas pela professora 

 

Fonte: Caderno de registro da aluna 

Figura 86: Imagem ilustrativa do desenho feito por Bela, com as identificações das medidas e das regiões 

que compuseram o campão 

Fonte: Elaborado pela professora. 
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A primeira área que todas as alunas decidiram calcular foi a do retângulo delimitada 

no campão, cujas dimensões eram: 54,33 metros de comprimento e 39,78 metros de largura.  

Estela e Kênia se encontravam em uma situação de dúvida sobre como calcular a área de um 

retângulo. Estela usava como referência anotações do seu caderno, de uma atividade que se 

trabalhou com perímetro e área ao mesmo tempo
34

. No entanto, ao utilizar essas informações, 

Estela demonstrou que não compreendia o significado da operação de multiplicação em 

relação à área e da adição em relação ao perímetro. Ela sem se questionar o que estava sendo 

calculado, se perímetro ou área, passou a adicionar os valores das medidas dos lados do 

retângulo.  

Tânia, alheia ao problema, se acomodou em seguir o que a colega fazia. Entretanto, a 

situação permanecia problemática para Estela que tinha dúvida se a adição das medidas dos 

lados era o que daria a área do retângulo. Kênia afirmou que esse procedimento de adição não 

era certo, embora também estivesse obtendo uma resposta pela adição.  A afirmação de Kênia 

provocou ainda mais dúvida em Estela em como proceder para calcular a área. Estela retornou 

ao seu caderno e encontrou do 10º encontro uma atividade em que teve que estabelecer a 

relação de área de um retângulo em termos do produto das suas dimensões comprimento e 

largura. Encontrando essa relação, disse às suas colegas Tânia e Kênia que teriam que 

multiplicar o valor da medida do comprimento pelo valor da medida da largura do retângulo. 

Kênia “desafiou” a colega, perguntando se ela tinha certeza no que dizia. Estela não 

apresentou um argumento que demonstrasse que tinha uma compreensão sobre o que fazia, a 

justificativa que deu foi dizer que estava escrito em seu caderno que o comprimento, 

multiplicado pela largura, resultaria na área de um retângulo. 

Estela, aluna com a boa memória enquanto atividades de Matemática e outras 

atividades escolares em geral, tinha o hábito de seguir os procedimentos sem ter boa 

compreensão dos mesmos, esse modo de agir acabava tornando-a uma aluna insegura naquilo 

que fazia. Devido à insegurança decorrente da falta de compreensão, Estela consultava seu 

caderno várias vezes. Também há outra consideração: será que se Estela estivesse trabalhando 

individualmente, ou seja, se não tivesse alguma de suas colegas a “desafiando”, ela teria 

mudado de ideia, deixando de usar a operação da adição e passando a usar a multiplicação? 

No contexto da atividade, a interação com Kênia foi fundamental para levar Estela buscar 

uma nova solução para o problema.  

                                                           
34

 Atividade realizada no papel quadriculado, no 10º encontro. 
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A primeira das 4 áreas a serem calculada pelas alunas foi a área do retângulo 

delimitado no campão, cujas dimensões eram 54,33 metros de comprimento e 39,78 de 

largura (Figura 86). Elas erravam alguns cálculos, além disso, não colocavam vírgula no 

número encontrado, o que o tornava um valor consideravelmente “alto”, cuja ordem de 

grandeza era dezenas de milhões. Pelo valor ser “grande”, elas percebiam que havia algo de 

errado, mas não sabiam o que era.  

As alunas estavam engajadas na atividade, com exceção de Bia que copiava as 

“contas” das colegas. Em uma situação do dia a dia de uma sala de aula, geralmente quando 

se deparam com atividades que precisam ser refeitas várias vezes, não muito diferente da 

maioria dos alunos, as estudantes participantes dessa pesquisa acabavam desistindo da 

atividade. No entanto, em demonstração de que tinham interesse em saber qual era o valor da 

área do campão, elas refaziam os cálculos várias vezes.  

Ao refazerem os cálculos, o valor continuava sendo “grande”, devido ao fato de as 

alunas não estarem colocando a vírgula neste. Como não percebiam tal fato, o que fiz foi 

explicar como efetuamos multiplicações de números decimais, para que assim refizessem os 

cálculos novamente. As alunas conferiam os cálculos umas com as outras, mas os valores 

eram divergentes um dos outros. Percebendo sinais de cansaço entre as alunas e vendo que o 

cálculo de Michele, 2.161,2474 metros quadrados para valor da área da região retangular 

delimitada no campão estava correto, comuniquei-as sobre isso. Tendo o registros de Michele 

como referência as alunas conferiam e comentavam os erros cometidos umas com as outras. 

A área agora a ser calculada era do retângulo cujas dimensões eram 54,33 metros de 

comprimento por 0,86 metros de largura (Figura 86). Bela e Michele calcularam essa área. 

Alguns erros relacionados com os resultados da multiplicação foram cometidos, mas as alunas 

entre elas mesmas conferiam e refaziam as “contas” e, após algum tempo, Michele e Bela 

estavam com as áreas das regiões retangulares que compunham o campão. Bia também tinha 

esses registros, mas os mesmos foram cópias do que as colegas faziam. 

No outro grupo, Tânia parecia não estar ciente do objetivo maior que seria calcular 

área de todo campão, parecia não saber que aspirávamos que a grama fosse colocada em todo 

seu espaço não apenas na região do retângulo que nele foi delimitado. Muito parecido com 

seu modo de agir nas aulas convencionais em que sou a sua professora, Tânia parecia que 

fazia uma tarefa por fazer, que seguia etapas da atividade sem saber como as partes se 

relacionavam com o todo. Percebendo isso, quando terminaram de calcular a área do 

retângulo delimitado no campão, disse-lhe que deveria iniciar o cálculo da área dos outros 

polígonos que compunham esse local. Tânia se surpreendeu, dizendo: “ainda tem mais? Achei 
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que a gente já tivesse acabado”. Mostrando no desenho e usando-se da terminologia que 

significava, para o grupo um retângulo em que uma dimensão é bem maior que a outra, Estela 

falou: “a gente tem que fazer essa área aqui do corredor perto do muro? A gente vai ter que 

multiplicar 54,33 com 0,86”? 

O que acontecia, tínhamos um grupo de alunas que calculavam a área de um trapézio e 

outro a área de um retângulo (54,33 x 0,86). Quando Michele e Bela iam iniciar o cálculo da 

área do trapézio retângulo (cujas medidas eram: base maior 0,76 metros, a base menor 0,61 

metros e a altura 54,33 metros), instruí que fizessem um desenho separado desse trapézio em 

seus cadernos. Tal instrução foi feita porque no desenho que utilizavam (Figura 85) esse 

trapézio estava muito pequeno, assim seria difícil a aluna identificar os retângulos que iriam 

compô-lo.  
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Michele e suas colegas de grupo, Bela e Bia não conseguiram aplicar a ideia que foi 

desenvolvida no encontro anterior de se calcular a área de um trapézio por meio da área de um 

retângulo e metade do outro retângulo. Com intuito de trazer a lembrança o estudo realizado, 

sugeri que elas construíssem um trapézio no geoplano e que delimitassem o maior retângulo 

interno a ele, bem como o retângulo adjacente a esse maior retângulo. Apenas Michele seguiu 

Figura 87: Desenho representativo de um dos trapézios externo ao retângulo delimitado 

no campão 

 

Fonte: Caderno de registro da aluna Michele. 
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minha sugestão. Essa aluna transpôs o que estava construído no geoplano para o trapézio que 

havia desenhado em seu caderno.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bela e Michele discutiam sobre como calcular a área do trapézio. Bia alheia ao que 

acontecia no momento, no geoplano fazia a representação de algumas letras. Bela se referindo 

aos retângulos que compunham esse polígono disse que a multiplicação era a operação a ser 

utilizada. Michele não concordou, mas também não disse que operação seria utilizada. Bela 

estava ciente do que falava além de dizer que seria a operação de multiplicação, acrescentou 

que não seria adição. Eu poderia ter deixado que as alunas continuassem a discussão a fim de 

se chegar a uma conclusão, entretanto, no momento, mesmo sem ser solicitada, passei a fazer 

intervenções direcionando-as para a área do maior retângulo interno delimitado no trapézio 

(Figura 90). Minha ação impediu que as alunas buscassem uma solução por elas mesmas, que 

poderia ser diferente da maneira, que eu pensava. Por exemplo, elas poderiam calcular a área 

 

Figura 88: Retângulos delimitando por Michele     Figura 89: Desenho feito por Michele para    

no trapézio construído no geoplano                              delimitar os retângulos do trapézio  

 

Fonte: Foto-arquivo da professora.    Fonte: Foto-arquivo da professora. 

Figura 90: Desenho representativo do desenho feito por Michele ao 

delimitar os retângulos do trapézio 2 (Figura 89) 

Fonte: Elaborado pela professora. 
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do retângulo ABDE (Figura 90) utilizando a estratégia pensada por Michele que, na atividade 

do 12º encontro, posicionou as mãos de tal maneira que podia se pensar na área do retângulo 

que incluía trapézio e depois subtrair a área não pertencente a esse quadrilátero (triângulo 

DEF, Figura 90). Porém, seguindo a minha linha de pensamento, o que fizeram foi calcular a 

área do retângulo ABGF (Figura 90) e acrescentaram a metade da área do retângulo GDEF 

(Figura 90). 

A resolução da atividade seguia. Entretanto, Bela e Michele não compreendiam a 

“lógica” do cálculo da área do trapézio em sua totalidade. Elas calcularam a área do retângulo 

ABGF (54,33 x 0,61), mas não compreenderam como calcular a área do retângulo GDEF, 

pois não percebiam que o comprimento do segmento EF seria encontrado subtraindo 0,61 de 

0,76 (Figura 90) algo que foi perceptível somente após uma intervenção minha que as 

direcionou para essa operação.  

Em outro momento do cálculo da área do trapézio, as alunas demonstraram que não 

entendiam a atividade em sua totalidade. Quando estavam com a área dos retângulos (ABGF e 

GDEF, Figura 90) calculadas, Michele pensou que já tivesse calculado a área do trapézio. 

Novamente tive que fazer intervenções para que a aluna soubesse que teriam de dividir a área 

do retângulo GDEF por 2 e depois somar com área do retângulo ABGF para, assim, encontrar 

a área de um dos trapézios que compunha o campão (trapézio 2 Figura 91). 

Michele e Bela estavam com a área do retângulo que delimitou o campão, com a área 

do retângulo que o grupo o significou como corredor e com a área do trapézio 2 (Figura 91) 

calculadas. Restando calcular apenas mais uma área, a do trapézio 1 (Figura 91). Antes de 

começarem a fazer os cálculos, Michele comentou algo no sentido de que bastava seguir os 

mesmos procedimentos adotados no cálculo do trapézio 2. A altura do trapézio 1 (Figura 91) 

seria a soma do comprimento da largura do retângulo delimitado no campão com 

prolongamento dessa mesma dimensão, ou seja: 39,78 metros mais 0,61 metros (Figura 91).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91: Imagem ilustrativa do desenho feito por Bela, com as identificações das medidas 

e das regiões que compuseram o campão 

Fonte: Elaborado pela professora. 
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Bela e Michele conferiam quais seriam as medidas do trapézio a ser calculada a área.   

  

Michele:  Agora vai ser mais fácil, agora é a mesma coisa desse. [Se referindo ao 

trapézio 2, Figura 91 que já tinham calculado a área], só que com outros 

números. 

  

Michele:  Vou fazer um desenho também. [Se referindo a um desenho separado do 

trapézio 1, figura 91]. 

 

Michele:  Um vai ser 4,7. 

 

Bela: E o outro 3,6.  

  

Bela:  Faz o negócio aqui agora ó. [Se referindo a delimitação do retângulo que a 

metade se sua região externa ao trapézio]. 

 

Michele: Aqui 4,7 menos 3,6 [Michele fez a conta no caderno]. 

 

Michele:  1,1. 

  

Michele:  Aqui no caso vai ser 39,78, não é professora? 

    

Usar a estratégia de repetir a lógica do procedimento encadeada anteriormente por 

mim na íntegra, apenas trocando os números, funcionou para algumas etapas da atividade. 

Porém, não funcionaria para a altura do trapézio 1, pois, diferentemente do que aconteceu no 

trapézio 2, a altura do trapézio 1 não era uma das dimensões do retângulo delimitado no 

campão. A altura era o prolongamento da largura desse retângulo. Bela e Michele não 

perceberam tal fato. Então, relembrei o que aconteceu no dia em que delimitaram a região 

retangular do campão. O valor de 0,61 metros (Figura 91) era o prolongamento da medida da 

largura do retângulo delimitado no campão.  

 

Professora:  Até aqui deu 39,78 que foi até aonde foi o barbante, aí aumentou mais 

quanto aqui do lado de fora do barbante? [Enquanto falava mostrava no 

desenho que as alunas utilizavam (o que foi feito por Bela) a largura do 

retângulo delimitado no campão]. 

 

Bela:  Mais 0,61. 

 

Professora:  Então quanto que vai ser esse pedaço todo? 

 

Bela:  A gente vai ter que fazer 39,78 mais isso aqui [Se referindo à medida de 0,61 

metros] 

 

Michele: 39,78 mais 0,61 [A aluna registrou e faz os cálculos no caderno]. 

 

Michele:  Então vai ser 40,39  
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Com o desenho do trapézio feito, com os retângulos nele delimitados e com todas suas 

medidas identificadas, seria necessário, para finalizar a atividade, seguir os procedimentos de 

cálculos utilizados na área do outro trapézio. Agindo assim, Michele e Bela chegaram ao 

resultado da área de mais um polígono que compunha o campão.  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bela e Michele estavam com as áreas das 4 regiões que compuseram o campão 

calculadas. No entanto, as alunas esqueciam de escrever a unidade de medida, algo que, em 

vários momentos, falei da sua importância. Bela lembrou que deveriam, juntamente aos 

números, escrever a unidade de medida, dizendo que seria o metro. Michele concordou com a 

colega sobre a necessidade de escrever a unidade de medida, no entanto aproveitou para 

corrigir sua colega falando que seriam metros quadrados. 

Tendo as áreas de cada uma das regiões: 2.161,2474 metros quadrados; 46,7238 

metros quadrados: 37,216 metros quadrados, 167, 618 metros quadrados; Bela e Michele 

ainda tinham que somar esses valores para assim obterem área e todo campão algo que, 

devido à falta de tempo, teve que ficar para o próximo encontro. Para fazer o orçamento da 

Figura 92: Desenho feito por Michele para delimitar os retângulos no trapézio 

 

Fonte: Caderno de registro da aluna Michele. 
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quantidade de metros quadrados de grama, bastaria uma ou duas casas decimais, nesse 

encontro isso não foi abordado, o que foi feito no dia em que foram solicitar o orçamento.   

 Bia, que por um bom tempo, ficou sem copiar a atividade das colegas, em um 

determinado momento que Bela lhe chamou a atenção por não estar envolvida na atividade, 

voltou a copiar os registros das colegas.  

Estela, Kênia e Tânia realizavam o cálculo de uma segunda área, a do retângulo que e 

ficou significado como corredor. Enquanto faziam esses cálculos por solicitação das alunas, 

eu apenas conferia o resultado e dizia se estava certo ou não. Várias vezes a resposta foi não, 

então elas conferiam entre si, ao acharem erros refaziam os cálculos. Terminada a aula das 

quatro áreas a serem calculadas, Estela, Tânia e Kênia calcularam duas, as outras duas ficaram 

para o próximo encontro. 

 

4.2.14 Décimo quarto encontro  Trabalhando com a tabuada da multiplicação e 

finalizando o cálculo da área do campão 

 

Estiveram presentes nesse encontro: Tânia, Estela, Kênia, Bela, Bia, Michele e Laila.  

Primeiramente, as alunas se envolveram em uma atividade que uma perguntava para a outra a 

“tabuada” da multiplicação de 1 a 10. Em seguida as alunas retomaram os cálculos da área do 

campão. Na atividade relacionada à “tabuada” da multiplicação as alunas formaram duas 

duplas: Tânia e Kênia; Estela e Bia e um trio: Bela, Michele e Laila.   

No 13º encontro, quando as alunas iniciaram o cálculo da área do campão, a 

dificuldade com a multiplicação, assim como em outros momentos, se fez presente. Com o 

objetivo de mais uma vez propor uma atividade que trabalhasse as dificuldades das estudantes 

em relação à aprendizagem da operação de multiplicação, foi realizada a atividade que as 

alunas, em dupla, perguntavam a “tabuada” da multiplicação uma para a outra. A atividade foi 

proposta de uma maneira diferenciada. As alunas receberam um sorteador contendo os 

números de 1 a 10, em que cada um desses números aparecia duas vezes. Nesse sorteador 

duas bolinhas eram lançadas por meio de uma canaleta, os números em que as bolinhas 

caíssem deveriam ser multiplicados. Uma aluna perguntava qual era o resultado da 

multiplicação e a outra respondia. A aluna que fazia o questionamento tinha uma tabela de 

conferência a sua disposição, para assim conferir se a resposta dada estava correta. Caso não 

estivesse, a aluna que tinha a tabela de conferência falava o valor correto. Depois de algum 

tempo, elas trocaram de função e a atividade se repetia. 
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Bia e Laila não compreendiam que, em uma multiplicação, as ordens dos fatores 

podiam comutar. O fato de as bolinhas ao serem lançadas pelas canaletas do sorteador caírem 

em dois números (Figura 93), podendo a multiplicação ser falada em ordem aleatória, 

favoreceu que essas alunas tivessem a oportunidade de retomarem a propriedade comutativa 

da multiplicação, possibilitando, assim, uma reorganização da compreensão desta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto-arquivo da professora. 

 

Figura 93: Materiais utilizados na atividade trabalhando com tabuada da multiplicação 

Figura 94: Alunas realizando a atividade-trabalhando com a tabuada da multiplicação 

Fonte: Foto arquivo da professora. 
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Michele perguntou para Laila qual era o resultado da multiplicação de 9 por 7. Essa é 

uma multiplicação que geralmente os alunos têm dificuldade para mentalmente calcular o seu 

resultado e não foi diferente com Laila. Michele percebendo a dificuldade da colega passou a 

explicar-lhe qual seria o produto de 9 multiplicado por 7. Tendo como referência o resultado 

da multiplicação de 9 por 9, Michele explicou que Laila deveria subtrair 9 duas vezes do 

número 81 para assim encontrar o resultado da multiplicação que lhe foi solicitada. O trabalho 

com a operação de multiplicação conforme foi proposto possibilitou a interação e socialização 

entre as alunas, bem como a conexão entre a ludicidade e o estudo.  

Devido ao aspecto lúdico da atividade, as alunas demonstravam que para elas a 

atividade estava sendo agradável. Entretanto, não bastava que a atividade fosse agradável e 

sim a aprendizagem que se obteria por meio dela. As atividades com jogos realizados nessa 

pesquisa que trabalharam com operação de multiplicação e divisão não sanaram as 

dificuldades das alunas em relação a essas operações. No entanto, possibilitou que as alunas a 

identificassem onde se encontravam suas dificuldades, levando-as a buscarem possíveis meios 

para superá-las.  

Superação que contribuiria para calcularem a área do campão, além disso, contribuiria 

para que as alunas tivessem um melhor domínio em relação às citadas operações 

possibilitando assim uma melhor capacidade de dirigir suas experiências futuras em relação 

ao estudo da Matemática visto que, no decorrer dos estudos dessa disciplina, essas operações 

sempre estão presentes e, também, por que não dizer no contexto externo à escola, em que as 

operações Matemáticas se fazem presentes no cotidiano das pessoas.  

No encontro anterior, o cálculo da área do campão não foi feito em sua totalidade. 

Sendo assim após a realização da atividade do trabalho da tabuada da multiplicação as alunas 

retomaram o referido cálculo. Para essa atividade, as estudantes se dividiram em dois grupos. 

 

 Grupo 1: Bela, Laila, Michele e Bia. 

 Grupo 2: Estela, Kênia e Tânia. 

  

Bela pensou que já tivesse terminado a atividade, isso porque no 13º encontro já havia 

calculado a área das 4 regiões que compuseram o campão, então tive que lembrá-la que, para 

se ter a área total do campão, ela e sua colega Michele tinham que somar os valores das áreas 

que tinham calculado. Laila, que havia faltado no encontro anterior, copiou de suas colegas de 

grupo os cálculos que já estavam realizados. Bia, que no encontro anterior havia copiado parte 

das “contas”, completou o que faltava em seu caderno.  Os cálculos copiados por Laila e Bia 
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eram a solução de um problema, os quais elas não tinham uma compreensão, entretanto era 

prática comum para alunas ter o caderno em dia. Bela, Michele, Laila e Bia efetuaram a soma 

das 4 áreas que compunha o campão. Michele pediu que eu verificasse se o valor que tinha 

encontrado estava correto. Como procurava criar nas alunas a consciência de que não era 

somente a mim que elas podiam ter como referência para suas aprendizagens, sugeri que 

conferisse as “contas” com as colegas de grupo. Ao fazer a conferência, alguns erros foram 

encontrados, tanto nas contas de Michele quanto nos de suas colegas de grupo. Os cálculos 

foram refeitos até encontrarem o valor correto de 2.412,8052 metros quadrados, que foi 

mantido com quatro casas decimais, sendo esse valor arredondado para 2412,80 metros 

quadrados no próximo encontro quando foi feito o orçamento do valor a ser gasto com o 

gramado do campão.  

 

 

 

 

 

 

 

No grupo 2, as alunas estavam apenas com áreas retangulares calculadas.  Estela teve 

ciência de que ainda teria que calcular as áreas dos trapézios que ficaram externos ao 

retângulo delimitado no campão (trapézio 1 e trapézio 2, Figura 96). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95: Área total do campão 

Fonte: Caderno de registro da aluna Michele. 

Figura 96: Imagem ilustrativa do desenho feito por Bela, com as identificações das medidas 

e das regiões que compuseram o campão 

 

Fonte: Elaborado pela professora. 
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Estela, seguindo a uma estratégia que eu havia dado às alunas do outro grupo no 

encontro anterior, fez um desenho, em seu caderno, do trapézio 1 (Figura 96). Estela era quem 

conduzia suas colegas de grupo na resolução da atividade, sendo assim Estela orientou que 

Kênia e Tânia, também, fizessem um desenho, em seus cadernos, para representar o trapézio 

que iriam calcular a área. Estela falava as medidas desse quadrilátero para suas colegas 

copiarem. Durante conversa com Tânia e Kênia, Estela disse que uma das medidas do 

trapézio seria encontrada somando 39,78 metros com 0,61 metros. Esses valores tinham que 

ser adicionados porque 0,61 metros foi o prolongamento da largura do retângulo delimitado 

no campão (Figura 96). Tive dúvida se Estela, de fato, compreendera o porquê da operação de 

adição na situação. Para mim, Estela apenas repetia algo que ouviu nas explicações que dei no 

encontro anterior ao outro grupo e Tânia e Kênia apenas seguiam orientações de uma colega 

que por elas era considerada como sendo quem tinham mais conhecimentos.  

Depois de identificar as medidas do trapézio, as alunas não souberam como calcular a 

sua área. Passei, então, a instruir Tânia, Kênia e Estela para que no desenho que tinham feito 

em seus cadernos delimitassem dois retângulos. Fiz isso com o intuito de que as alunas 

percebessem que a área do trapézio poderia ser calculada por meio da área de um retângulo 

mais a metade do outro retângulo. Entretanto, as alunas não perceberam tal fato. Tendo com 

intuito que as alunas reconhecessem que elas mesmas podiam ajudar umas às outras, pedi que 

Michele passasse a explicar para suas colegas. Semelhante ao que Tânia, Estela e Kênia 

fizeram no caderno, Michele construiu um trapézio retângulo no geoplano, delimitando nesse 

dois retângulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Caderno de registros da aluna Estela. 

 

Figura 97: Desenho que Estela, fez em seu caderno, para representar os retângulos no trapézio 

(identificações das medidas foram realçadas pela professora) 
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Em suas explanações, Michele explicava como resolver o problema sem envolver as 

colegas, dizendo que uma das áreas era a de um retângulo inteiro (área 1, Figura 98). No 

momento em que Michele iria concluir que a outra área era a metade da área de um retângulo 

(área 2, Figura 98), interrompi a aluna. Percebendo qual seria o fechamento do raciocínio de 

Michele,  Estela disse que havia lembrado de uma explicação dada por mim de que a área do 

trapézio que não pertencia totalmente ao trapézio era a metade da área de um retângulo (área 

2, Figura 98). Desconfiei a respeito da compreensão atrás dessa resposta de Estela, pensando 

que ela estava apenas repetindo aquilo que ouviu e memorizou. Assim, perguntei como ela 

calcularia a área de todo o do trapézio, Estela não soube me responder.  

Deixei que Estela, Tânia e Kênia pensassem em como calcular a área do trapézio. Um 

pouco afastada das estudantes as observava. Em determinado momento, Kênia valeu-se do 

antebraço para “tampar” parte do trapézio que estava desenhado no caderno, deixando visível 

o seu maior retângulo interno (Figura 99). Ao mesmo tempo, ela explicava para Tânia e Estela 

que ficariam apenas com duas medidas, se referindo ao comprimento (3,6 metros) e a largura 

(40,39 metros) do retângulo que podia ser visto (Figura 99).  

 

Figura 98: Construção feita por Michele, no geoplano, para explicar para suas colegas como seria 

calculada a área de um trapézio retângulo por meio da área de retângulos  

 

Fonte Vídeo-arquivo da professora 
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Vendo a estratégia de Tânia, procurei valorizar o ato de pensar diante de um problema, 

dizendo: “Tá vendo como que pensando, as coisas saem. Vocês precisam entender que é 

necessário pensar”. Ainda perguntei como fariam para encontrarem a área do retângulo que 

não foi tampado pelo braço de Kênia (Figura 99). Estela respondeu que deveriam multiplicar 

40,39 por 3,6 (área 1, Figura 100). Antecipando que não compreendiam a atividade em sua 

totalidade, antes mesmo de alguma dúvida alertei as alunas sobre a necessidade de calcular a 

área do restante do trapézio (área 2, Figura 100).  Essa área seria calculada pela metade da 

área de um retângulo. Esse procedimento Estela sabia que tinha que fazer. Entretanto, 

tampouco ela ou suas colegas de grupo souberam qual seria o valor do comprimento do 

retângulo que tinha sua metade externa ao trapézio. Somente após algumas explicações, 

minhas que direcionava-as a uma conclusão é que as alunas perceberam que a largura do 

retângulo cuja metade era externa ao trapézio seria encontrada subtraindo 3,6 metros de 4,7 

metros (Figura 100).  

 

Figura 99: Kênia tampando com o antebraço parte do trapézio 

Fonte: Foto arquivo da professora. 
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Enquanto Estela, Kênia e Tânia faziam os cálculos, as alunas do outro grupo, que já 

haviam terminado a atividade, conversavam em voz alta. Então, pediu que falassem um pouco 

mais baixo, informado que se a internet tivesse funcionando elas a usariam para fazer o 

orçamento para se colocar grama no campão. Michele aproveitou a oportunidade para 

perguntar se, para usar o GeoGebra, precisava da internet. Respondi que não, dizendo que 

caso fosse seu interesse ela poderia utilizá-lo. Bela, que também tinha interesse em usar esse 

software estranhou o fato de terem a liberdade de fazer uma atividade que era de seus 

interesses, mas que não foi solicitada por mim.  

Michele foi para um dos computadores e, usando o GeoGebra, passou a construir um 

trapézio. Bela também foi para outro computador e usando esse mesmo software passou a 

construir um retângulo. Bia ficou, por alguns minutos, na mesa onde estava e, enquanto 

conversava com Laila, fazia um desenho em seu caderno. Depois de certo tempo, Bia e Laila 

também foram para um único computador. Bia encontrou um programa para colorir figuras já 

prontas e passou a se envolver com essa atividade.  

Bela construiu um retângulo que me lembrou do dia em que construímos um retângulo 

e o triângulo 3-4-5 utilizando GeoGebra. No entanto agora a aluna se envolveu de maneira 

Fonte: Caderno de registros da aluna Estela. 

Figura 100: Retângulos delimitados no trapézio com identificações de suas medidas 
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autônoma para realizar as construções. Em momento algum, ela solicitou a minha ajuda, na 

interação com software. A aluna foi buscando as barras de ferramentas para construir um 

retângulo. Uma das barras que utilizou foi a de construção de retas paralelas e a de medir 

ângulo deixando em sua construção indicada cada um dos ângulos internos do retângulo. Bela 

fez sua construção de maneira coerente com as propriedades
35

 que estudou em relação ao 

retângulo em um dos encontros anterior a esse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michele, ao fazer um “trapézio”, usou a ferramenta de reta passando por um ponto, 

assim não garantiu que as bases do trapézio fossem paralelas. Ela fez um desenho que, 

visualmente, aproximou-se da ideia de um trapézio. Michele, ao transpor a construção do 

trapézio no geoplano e a imagem desenhada no seu caderno para o GeoGebra, estabeleceu 

uma relação entre o que se construiu no geoplano de forma manipulativa e no caderno 

utilizando se de lápis e régua com uma construção “virtual” no GeoGebra.  

 

                                                           
35

 Paralelismo entre lados opostos e medida de cada ângulo interno igual a 90 graus.  

 

Figura 101: Construção do retângulo feito por Bela no GeoGebra. [O protocolo de construção foi 

aberto somente após a atividade da aluna] 

 

Fonte: Elaborado pela aluna Bela. 
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Vivenciávamos um momento em que algumas das alunas tiveram a oportunidade de 

seguir seus interesses. Bela e Michele usavam o GeoGebra para construir um retângulo e 

desenhar um trapézio, respectivamente, enquanto Bia estava colorindo o desenho no programa 

que encontrou no computador, sendo acompanhada por Laila. E, nesse mesmo momento, 

Estela, Tânia e Kênia sentadas à mesa faziam os cálculos da área de um dos trapézios que 

compunham o campão. A sala de Matemática, por possuir vários recursos materiais, 

favoreceu um cenário como esse, em que as alunas estivessem envolvidas em atividades 

diversificadas, segundo os seus interesses ou orientações da professora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela aluna Michele. 

Figura 102: Construção do “trapézio” feito por Michele no GeoGebra. 
(O protocolo de construção foi aberto somente após a atividade da aluna) 

Figura 103: Alunas realizando atividades diversificadas 

 

 

Fontes: Vídeo e foto-arquivo da professora. 
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A construção do ângulo triângulo 3-4-5, o qual ficou significado como ângulo de 90 

graus e a utilização do geoplano com o intuito de desenvolver uma compreensão sobre o 

cálculo da área de um trapézio retângulo foram atividades que Michele sentia prazer em sua 

realização. Isso porque todas as vezes que essas atividades foram realizadas nos nossos 

encontros, Michele, por ter bom entendimento destas, tinha a oportunidade de estar 

explicando as suas colegas, isso acabava lhe dando um destaque entre o grupo. Em 

demonstração do quanto essa atividade lhe marcava de maneira positiva, Michele registrou o 

sentimento que tinha em relação à Matemática na tela do computador; escrevendo que amava 

a Matemática.  O que amava, como afirmava em outros momentos, bem como nesse encontro, 

era fazer ângulo de 90 graus e que adorava fazer trapézio no geoplano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retornando à Estela, Tânia e Kênia; as alunas calcularam área 1 e área 2 (Figura 105). 

Estela pensou que, para obter a área total do trapézio, deveriam multiplicar os valores 

encontrados.  

Figura 104: Registro feito por Michele, na tela do computador, para demonstrar seu 

sentimento em relação: à Matemática, à construção do ângulo de 90 graus e a construção do 

trapézio no geoplano 

 

Fonte: Foto-arquivo da professora 
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As alunas faziam a atividade seguindo os procedimentos dos cálculos, mas 

demonstravam que não tinham um entendimento do objetivo geral. Tinham-se um trapézio 

decomposto em dois polígonos e os valores das áreas de cada um deles.  Pensar que, para 

terem a área total do trapézio, deveriam multiplicar esses valores significava que não 

compreendia a relação entre as operações matemáticas e a problemática que estava sendo 

trabalhada. Pedi que pensassem se seria a operação de multiplicação que resolveria o 

problema.  

Pensando que visualizado as duas áreas separadas as alunas compreenderiam que área 

total seria soma das duas áreas encontradas. No desenho de Estela (Figura 105), mostrei a área 

1, mesmo antes de mostrar a área 2. Estela, demonstrando novamente que não compreendia o 

problema, disse que os valores teriam que ser subtraídos. Uma vez que, em relação às 4 

operações fundamentais, Estela já havia feito menção à multiplicação e à subtração pelas 

colocações que eu fazia, dava para as alunas perceberem que Estela não respondia 

corretamente. Kênia que era uma aluna astuta, disse que deveriam somar os valores. 

Percebendo que a aluna respondia por uma questão de eliminação das operações e não porque 

compreendia a situação pedi que Kênia justificasse sua resposta. Em demonstração de que 

havia dado uma resposta sem de fato saber o que estava dizendo, Kênia permaneceu em 

silêncio. Estela explicou porque deveriam somar. Entretanto, em suas explicações, aluna não 

Figura 105: Áreas de um dos trapézios que compunham o campão 

 

Fonte: Adaptado-caderno de registros da aluna Estela. 
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demonstrou que compreendia o porquê da operação de adição era que resolveria o problema.  

Somado os valores Estela Tânia e Kênia encontraram a área de um dos trapézios que 

compunha o campão.  

Em relação às quatro áreas que tinham que calcular, agora só restava a área de mais 

um trapézio. Para Estela esse cálculo seria mais fácil, pois bastava seguir o que fizeram no 

cálculo anterior. Seguindo os procedimentos adotados no cálculo da área do trapézio 1, Estela, 

Tânia e Kênia calcularam a área do trapézio 2 (Figura 106), encontrando, assim, a quarta e 

última área do campão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim como no outro grupo, Estela, Tânia e Kênia não compreendiam que, para saber 

a área total do campão, era necessário somar as 4 áreas calculadas. Essa falta de compreensão 

demonstrava que elas não relacionavam o que era feito com a questão prática da realização do 

orçamento, no qual teria que se informar a área total em que seria colocada grama no campão 

e não valores de cada área separadamente.  

Somente após serem lembradas por mim de que, para encontrarem a área total do 

campão deveriam somar as quatro áreas encontradas, Estela, Tânia e Kênia conseguiram 

determinar a área total do campão; 2.412,8052 metros quadrados.  Na Figura 107, tem-se cada 

uma das áreas das regiões que compuseram o campão.   

 

Figura 106: Retângulos delimitados no trapézio2 com identificações de suas medidas 

 

 

Fonte: Adaptado – caderno de registro da aluna Estela. 
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Caminhando para a finalização desse encontro, perguntei para as alunas: agora que já 

tínhamos a área total do campão qual seriam nossos próximos encaminhamentos. Bela foi a 

primeira a se pronunciar dizendo que faríamos um orçamento para sabermos o valor a ser 

gasto com a grama para recobrir todo o campão. A ideia do orçamento surgiu no 3º encontro, 

quando as alunas levantaram pontos que precisavam ser considerados em relação ao gramado 

do campão. Bela sugeriu que esse orçamento fosse entregue à prefeitura no sentido de se 

querer reivindicar o gramado do campão da escola. Essa sugestão de Bela no decorrer da 

pesquisa eu sempre a fomentava dizendo que devíamos reivindicar melhorias que julgássemos 

pertinentes a uma comunidade juntamente aos órgãos governamentais, visto que pagamos 

impostos para que esses órgãos tenham recursos financeiros, a fim de serem investidos em 

algo a favor do cidadão. A sugestão de Bela gerou uma pequena discussão. 

 

Professora:  O que vocês acham dessa ideia da gente ir à prefeitura pera levar o 

orçamento que a gente fizer?  

Estela:  Ótimo. 

Professora:  Mas porque, que você acha que é ótimo? [Aluna não soube responder] 

Bia:  Mas se ele não fizer nada? A gente vai ter feito à toa. [Se referindo ao 

prefeito de Contagem-MG] 

Fonte: Elaborado pela professora. 

Figura 107: Área de cada região que compôs o campão 
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Bela:  Eu acho bom, porque pelo menos a gente tentou, se a gente não tentar a 

gente não vai conseguir não. 

Michele:  Pelo menos a gente fez a nossa parte né. 

Bela:  Agora é a deles [Se referindo aos dirigentes políticos de Contagem -MG]. 

 

Ao final acordamos que nossas próximas atividades seriam, então, fazer um orçamento 

e elaborar uma proposta reivindicando o gramado do campão da escola, seguindo uma 

sugestão dada por Michele também foi acordado que seria realizado um abaixo- assinado. 

Esses documentos que seriam entregues à prefeitura do município de Contagem.  

 

4.2.15 Décimo quinto encontro  Fazendo o orçamento do gramado do campão  

  

Nesse encontro estavam presentes Estela, Bela, Michele, Tânia, Kênia, Bia e Laila. 

Em um dos nossos encontros anteriores, Lena, aluna que deixou de participar da pesquisa, 

tentou fazer um orçamento pela internet para saber o valor a ser gasto com o gramado do 

campão, mas, ao preencher a solicitação deste, compreendeu que e era necessário informar a 

quantidade de metros quadrados. Na ocasião ficou decidido pelas alunas que, assim que 

tivéssemos a área do campão, faríamos um orçamento sobre o valor a ser gasto para gramá-lo, 

algo que, também, foi confirmado no 14º encontro. Como já tínhamos, a área do campão 

determinada, a atividade desse encontro consistiu em fazê-lo. 

 Em uma conversa inicial, além de informar as alunas sobre qual seria a atividade do 

dia, também lhes lembrei sobre a elaboração da proposta de reivindicação do gramado do 

campão; algo que foi decidido no 14º encontro. Na ocasião Laila levantou a questão de se 

buscar apoio do grêmio estudantil da escola na elaboração da citada proposta. Para algumas 

alunas, era importante ter o apoio dos alunos pertencentes ao grêmio, pois ter um grupo maior 

de pessoas defendendo uma ideia a fortaleceria.  Bia tinha uma opinião diferente. Para ela o 

apoio desse grupo não tinha importância, porque julgava que a atuação deste na escola era 

pouca significativa. Após uma pequena discussão, ficou decidido que, durante a semana, as 

estudantes entrariam em contato com alunos do grêmio estudantil e os convidaria para 

estarem presentes no próximo encontro para que pudessem ajudar as alunas na elaboração da 

proposta de reivindicação do gramado do campão. 

Decidido sobre a presença do grêmio estudantil no próximo encontro, comecei a falar 

da atividade do dia informado que elas deveriam pensar sobre que itens relacionados com o 

gramado do campão que constariam no orçamento. Michele, em virtude de defender a 
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necessidade de se pesquisar os preços, quis saber se faríamos apenas um orçamento. Para 

Estela era importante fazer outros orçamentos, isso porque tinha ouvido sua mãe dizer que era 

importante pesquisar preços em mais de um lugar. Bia julgou que isso era essencial porque 

sempre haveria lugares com preços mais barato, possibilitando, assim, a economia de recursos 

financeiros. Diante das colocações realizadas, ficou decidido que seria enviado um e-mail 

para o engenheiro que havia nos visitado no 6º encontro e que, também, procurariam na 

internet empresas para lhes solicitar um orçamento. Assentadas todas em uma única mesa, as 

alunas discutiam e decidiam sobre os itens que seriam colocados no orçamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dos conhecimentos que tinham sobre materiais necessários em uma construção 

civil, as alunas usaram anotações que Michele tinha em seu caderno de um orçamento sobre 

gramado de campo de futebol que foi encontrado em uma pesquisa feita na internet no 3º 

encontro. Unindo seus conhecimentos prévios com as informações contidas no orçamento 

encontrado na internet, as estudantes decidiram que solicitaria o preço: da areia, brita, tijolo, 

grama, alambrado, traves do gol, nivelamento, sistema de irrigação, sistema de drenagem 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
 

Figura 108: Alunas discutindo sobre os itens a serem colocados no orçamento do campão  

(professora em pé observando)  
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camada de topsoil e outros. Elas se esqueciam de uma informação essencial, o valor da área 

do campão, para saber a quantidade de grama, algo que as lembrei. Nesse momento expliquei 

que não era necessário informar a área do campão com 4 casas decimais (2.412,8052 metros 

quadrados) que poderíamos fazer um arredondamento. As alunas discutiam se informariam 

2.413 metros quadrados ou 2.412, 80 metros quadrados. Ficou decidido que seria esse 

segundo valor.  

Assim que estavam com todos os itens que julgavam pertinentes para serem colocados 

no pedido de orçamento, as alunas foram à internet para enviar o e-mail ao engenheiro, 

solicitando-lhe o orçamento do gramado do campão. Elas colaboravam umas com as outras, 

dando suas opiniões sobre como deveria ser a redação da mensagem. Bia, além de opinar 

sobre como seria o texto, também digitava as sugestões dadas pelas colegas para elaboração 

do e-mail. Enquanto escreviam, tinham a preocupação com regras ortográfica, preocupavam-

se em ter um texto com uma boa redação. Ou seja, percebi que as alunas se apropriaram do 

projeto de colocar grama no campão.   

Bia lembrou que sua a mãe tinha o costume de finalizar uma correspondência com a 

frase: obrigada desde já agradeço, sendo assim encerrou o e-mail com essa expressão. 

Atendendo a uma sugestão minha as alunas anexaram à mensagem o desenho que Bela fez 

representando o campão. Essa sugestão foi feita porque entendia que a imagem poderia 

auxiliar o engenheiro relembrar espaço do campão. 

Ao longo dos encontros, reconhecia que as alunas tinham o hábito de “ver” a 

professora como aquela quem tinha a palavra final; como sendo a única que diz se uma 

atividade está certa ou não. Isto era algo que procurava promover uma mudança para que as 

alunas aos poucos fossem se desvencilhando. Nesse sentido, quando Bia me fez uma pergunta 

que demonstrava que queriam que eu decidisse se o que haviam escrito estava correto, se o 

texto redigido era o suficiente para se enviar ao engenheiro, transferi a reponsabilidade de 

decisão para as alunas deixando que elas, sem a minha intervenção, chegassem a uma 

conclusão. As alunas entenderam minha intenção. Quando Bia leu em voz alta o que 

escreveram, após uma breve discussão, ficou decidido que a mensagem que elaboraram estava 

ótima. Em um clima de satisfação em que se sentiam valorizadas e felizes pelo que faziam, as 

alunas enviaram a mensagem solicitando ao engenheiro um orçamento do gramado do 

campão da escola. Na ocasião, na tela do computador, apareceu a frase: sua mensagem foi 

enviada. Bia leu essa frase em voz alta.  Bela, com o braço erguido, fez um movimento que 

representava a comemoração de uma vitória.  
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Figura 110: Mensagem enviada pelas alunas ao engenheiro 

Fonte: Caixa de e-mail da professora. 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 109: Alunas felizes e Bela comemorando o envio do e-mail ao engenheiro 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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Conforme o que foi decidido no início desse encontro, as alunas foram para a internet 

com o objetivo de procurar empresas ou outros profissionais além do engenheiro que nos 

visitou. Em suas buscas na internet, as alunas acharam um site que fornecia orçamentos online 

para construção de campos de futebol, elas decidiram que fariam esse orçamento. Ao 

descrever o que necessitavam para o campão, as alunas decidiram copiar a mensagem que 

enviaram para o engenheiro e colá-la no orçamento que faziam internet, realizando algumas 

alterações. No orçamento online, havia uma página complementar com sugestões de outros 

itens como iluminação, vestiário e, também, a opção de anexar fotos do local em que seria 

executado o serviço. As alunas em comum acordo decidiram incluir novos itens bem como 

anexar algumas fotos do campão. Fotos essas que já existiam em arquivos do computador que 

usavam.  

Além das informações citadas, tinha que ser informado se a construção a ser realizada 

era em um espaço interior ou exterior. Bia, que era quem com o auxílio das colegas 

preenchiam o formulário, informou que não sabia dar essa informação. Coerente com o 

significado que formou para o conceito de área, Bela, em um tom de indignação pelo fato de 

Bia não saber a que a palavra interior se referia, disse: “interior é a área gente.” Para Bela a 

informação que tinham que dar era o valor da área do campão. Por achar a colocação de Bela 

“engraçada”, pois ela defendia com veemência algo que não estava correto, em meio a 

risadas, perguntei se interior era a área. Bela e Michele responderam que sim. Como o 

conceito formado por Bela, sobre a área de um polígono, não funcionava para o contexto, 

expliquei que interior e exterior se referiam a construções realizadas em um local aberto ou 

fechado, respectivamente, e que, portanto, a palavra interior não se referia à área do campão. 

Bia entendeu minhas explicações, exemplificando que interno seria um modelo de construção 

realizada dentro de uma casa. Assim, Bela conclui que deveriam informar que as construções 

relacionadas com o gramado do campão seriam externas. 

Enviado o pedido de orçamento on-line, a empresa gerou um documento o qual se 

encontra na figura 111. Além do que foi solicitado no orçamento, havia as fotos que as alunas 

anexaram e um mapa da região que a escola está localizada. Este foi incorporado pela 

empresa.    
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Tendo dois pedidos do orçamento solicitado, agora tínhamos que aguardar que 

empresas e/ou engenheiro nos dessem retorno, para, assim, anexá-los na proposta de 

reinvindicação do gramado do campão que seria elaborada no próximo encontro. 

 

4.2.16 Décimo sexto encontro  Fazendo um abaixo-assinado e elaborando uma 

proposta /ofício reivindicando o gramado do campão da escola 

 

Nesse encontro estiveram presentes: Bela, Michele, Bia, Tânia, Kênia, Laila e Estela. 

Também se fizeram presentes dois alunos integrantes do grêmio estudantil da escola, os quais 

Fonte: http://www.habitissimo.com.br/orcamentos/construir-campo-futebol. Acessado 

em 18.06.2015. 

 

    (11) 4933-0562  

Construir campo de futebol em contagem  
Trabalho pedido em 18-06-2015, em construção instalações esportivas  

A equipe da professora Simone da escola xxxxxxxx em Contagem/MG gostaria de saber 

os preços para a construção de campo de futebol. 

Tamanho do campo, a área total a ser gramada corresponde 2412, 80 metros quadrados. 

As opções de grama são – esmeralda, bermudas ou  batatais 

Preço do alambrado  

Traves dos gols ( comprimento 5,1 metro; altura 2, 2 metros) 

O preço do nivelamento, Sistema de drenagem, Sistema de irrigação 

Camada de topsoil, Adubo, Acabamentos, O preço das bandeirinhas nos escanteios, O 

preço da manutenção. 

 
Completar descrição »  

Data estimada do projeto: O antes possível  

Para que tipo de uso? Uso comunitário  

Serão necessários outros serviços? Iluminação, Vestiários, Arquibancadas.  

Tipo de acabamento? Grama  

Espaço de construção: Exterior  

Galeria de imagens 

 
Localização aproximada 

 

Figura 111: Pedido do orçamento online feito pelas alunas 

http://www.habitissimo.com.br/orcamentos/construir-campo-futebol.%20Acessado
http://www.habitissimo.com.br/usuario/modificar_orcamento/lkzzrp/69c3fa06
http://www.habitissimo.com.br/usuario
http://static.habitissimo.com.br/photos/quotation/big/sam-3512-749221.jpg
http://static.habitissimo.com.br/photos/quotation/big/sam-3511-749220.jpg
http://static.habitissimo.com.br/photos/quotation/big/sam-3509-749218.jpg
http://static.habitissimo.com.br/photos/quotation/big/sam-3508-749217.jpg
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foram convidados pelas alunas para estarem presentes nesse encontro para colaborar na 

elaboração do abaixo-assinado. Primeiramente, lemos e discutimos o orçamento sobre o 

gramado do campão que recebi de uma empresa relacionada ao site que as alunas visitaram no 

15º encontro. Também foi feito um abaixo-assinado no qual constaram as assinaturas de 

alunos e professores que apoiavam a ideia de reivindicação do gramado do campão da escola. 

Finalizando as atividades do dia, as alunas elaboraram um ofício com a mesma reivindicação 

do abaixo-assinado. Esses dois documentos foram elaborados para serem futuramente 

entregues ao Secretário de Educação de Contagem – MG. Na conversa que tive com as 

alunas, ao final do 14º encontro, mencionei que os documentos seriam entregues ao prefeito, 

entretanto a pessoa com quem consegui marcar para nos receber foi o Secretário de Educação.  

Todos que estavam presentes receberam uma cópia do orçamento (Anexo A). A leitura 

e discussão desse documento oportunizou que fosse discutido o significado de expressões e 

palavras que apareciam escritas, as quais os estudantes não tinham boa compreensão.  Para se 

colocar grama no campão, o valor a ser gasto era de R$ 392.150,26. Bela, Kênia e Bia 

acharam quantia a ser gasta com o gramado do campão exorbitante. Para Michele pouco 

importava se o valor fosse “alto”, pois para ela quem pagaria seriam os políticos. Não podia 

deixar que essa visão equivocada da aluna passasse despercebida. Sendo assim, como fiz em 

outros momentos, procurei conscientizá-las de que, caso o campão fosse gramado, o recurso 

financeiro gasto nesse empreendimento seria oriundo dos impostos que os cidadãos pagam. 

Por isso é necessário reivindicarmos que eles sejam investidos em obras e benfeitorias que 

favoreçam a população.  

 Uma vez que foi discutido o orçamento, passamos para elaboração do texto para o 

abaixo-assinado.  Pretendia que a redação desse documento tivesse as alunas e os alunos do 

grêmio estudantil como protagonistas, nesse sentido procurei incentivar que os integrantes do 

grêmio utilizassem da experiência que tinham para ajudar na redação do abaixo-assinado. Eles 

informaram que nesse documento tinha que ter um cabeçalho e as linhas para que as pessoas 

pudessem assinar. Como era a primeira vez que as alunas participantes dessa pesquisa iriam 

redigir um abaixo-assinado, era necessário que tivessem mais informações a respeito de sua 

elaboração. Sem entrar em detalhes, procurei informá-las de que deveriam escrever a quem o 

documento se destinaria, quem o assinaria e qual seria a reivindicação. Michele e Bia fizeram 

uma pesquisa na internet utilizando os computadores da sala de Matemática para saber o 

nome do Secretário de Educação.  

Em um “clima” que cada uma das alunas tinham a liberdade para fazer suas 

colocações, de modo que quem desejasse não só fazia suas colocações, mas também ouvia as 
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opiniões das outras pessoas, as estudantes discutiam sobre como seria o texto do abaixo-

assinado. Enquanto suas colegas diziam o que devia constar nesse documento, Bela 

rascunhava o texto em seu caderno para depois este ser digitado no computador. 

As alunas colaboravam na realização do abaixo-assinado. Bia, auxiliada por Bela, 

Kênia e Laila digitava o texto. Por iniciativa própria de Michele, Michele e Estela, faziam 

cartazes informando que elas estavam realizando um abaixo-assinado de reivindicação do 

gramado do campão da escola.  

Texto do abaixo-assinado digitado e impresso e os cartazes confeccionados, só faltava 

às alunas encontrarem um local estratégico em que um maior número de pessoas pudesse ver 

o que acontecia naquele momento e assim, quem quisesse assinaria o abaixo-assinado. O local 

escolhido foi o pátio da escola onde elas afixaram os cartazes e no horário do recreio 

assinaturas foram recolhidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113: Alunas afixando os cartazes 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 114: Assinaturas sendo coletadas 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 112: Redação final do abaixo-assinado. (Ver anexo C) 

Prezado secretário de educação, José Ramoniele Raimundo dos Santos, os abaixo assinados são 

de alunos e professores da Escola xxxxx em reivindicação da reforma e gramado do campão da 

escola. 

                                                                                  Contagem, 23 de Junho de 2015. 

Nomes Situação Assinatura 

   

 

Fonte: Elaborado pelas alunas no computador. 
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As alunas demonstravam grande envolvimento com a atividade. No turno da tarde, 

também, durante o recreio, elas, por iniciativa própria, coletaram mais assinaturas (Anexo C). 

Em continuidade às atividades desse 16º encontro, as alunas elaboraram o ofício que seria 

entregue ao secretário de educação. Essa era a primeira vez que as alunas redigiam um texto 

referente a um abaixo-assinado, bem como a elaboravam um ofício. Dei algumas orientações 

para que as alunas soubessem o que era necessário ter no texto do ofício. As explicações 

foram acompanhadas de pequenas frases e/ou palavras que escrevi na lousa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As alunas discutiam a redação do texto e tinham a liberdade para expressar e escrever 

o que para elas era importante constar na proposta de reivindicação. Em suas discussões, 

procuravam apresentar argumentos que justificassem a necessidade de se colocar grama no 

campão. O que desejavam e reivindicavam era mais que um “simples” gramado, elas 

almejavam uma reforma do campão.  

Bela rascunhava redação do ofício que se dava em um “clima” em que todas queriam 

expressar suas opiniões. Um “mundo” de ideias surgiam, todas falavam, ao mesmo tempo, 

vozes se atropelavam, o que dificultava Bela captar o que deveria escrever no documento. 

Como as alunas não se organizavam para falar uma de cada vez, Bela acabou perdendo a 

Figura 115: Imagem ilustrativa do que foi escrito na lousa sobre a 

elaboração de um ofício 

 

Ofício 

 

Prezado .... 

 

Nome de quem está reivindicando 

 

Proposta 

 

Fonte: Elaborado pela professora. 
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paciência e deixou de rascunhar texto, o que, espontaneamente, passou a ser realizado por Bia 

e Laila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bela era uma aluna que não abandonava o “barco” no meio do caminho, o que se 

propunha a fazer procurava ir até o fim. Então, assim, uma vez que o rascunho do texto ficou 

pronto, como quem dissesse para professora que “estou aqui se precisar de mim é só falar”, 

Bela quis saber de mim quem digitaria o texto. Entretanto, não assumi a responsabilidade de ser 

quem decidiria, transferi para as alunas essa tomada de decisão. Como suas colegas não se 

posicionaram, Bela aproveitou a oportunidade e foi logo se assentando em frente de um dos 

computadores e sua companheira, Michele, assentou do seu lado. Bela ditava o texto para que 

Michele o digitasse.  

No momento em que o texto do ofício estava sendo digitado, Bia, uma aluna que nessa 

pesquisa, várias vezes, quando a atividade demandava algum cálculo, deixava de fazê-la  

 

 

Figura 116: Rascunho do ofício elaborado pelas alunas 

 

Fonte: caderno de registros da aluna Bela. 
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ou apenas copiava a resposta de alguma colega, foi até um armário e pegou o jogo da tabuada 

da multiplicação que utilizei no 14º encontro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procurei saber por que Bia pegava os jogos. A resposta foi óbvia. Ela me comunicou 

que iria jogar. Mas o que eu queria saber foi com quem ela jogaria. Como Bia estava indecisa 

com quem gostaria de jogar, acabei interferindo, no momento, sugerindo sua colega Tânia. As 

alunas aceitaram minha sugestão e, por alguns minutos, estiveram envolvidas em uma 

atividade que trabalhava uma de suas necessidades em relação à aprendizagem da 

Matemática, ou seja, o conhecimento em relação à operação da multiplicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bia e Tânia tiveram que interromper o jogo que realizavam, pois Michele havia 

terminado a digitação do texto do ofício e Bela, em voz alta faria a leitura final para que todas 

Figura 117: Bia pegando os jogos da tabuada da multiplicação 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora 

Figura 118: Bia e Tânia realizando o jogo da tabuada da multiplicação 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 
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atentamente escutassem e, caso não estivessem de acordo, pudessem fazer suas colocações.  

As alunas não deram nenhuma sugestão de mudança, apenas ouviram a leitura. Na ocasião 

sugeri, no horário das aulas convencionais, que elas procurassem a professora de Língua 

Portuguesa para que esta fizesse uma revisão do texto que elaboraram. Bela foi quem se 

prontificou a fazer o que foi sugerido.  

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o abaixo-assinado realizado, proposta de reivindicação do gramado do campão 

pronta, conforme o que foi decidido no 14º encontro, o que faríamos a partir daí seria a visita 

à secretaria de educação para apresentar e entregar os documentos citados.  

 

4.2.17 Décimo sétimo encontro  A entrega do abaixo-assinado e do ofício de 

reinvindicação do gramado do campão da escola ao Secretário de Educação  

 

Nesse 17º encontro, estiveram presentes: Bela, Michele, Bia, Estela, Tânia, Kênia e 

Laila. Durante a semana que antecedeu esse encontro, recebi outro orçamento, Tivemos, 

Ofício 

Prezado José Ramoniele Raimundo dos Santos. 

 

Nós, as alunas xxxxxxx da Escola Municipal xxxxx, juntamente à 

professora Simone Pereira da Silva estamos com uma proposta de que o 

campão da escola seja reformado e gramado.   

Estamos fazendo essa proposta porque, no tempo chuvoso, o 

campão alaga e, com isso, os alunos ficam impossibilitados de realizar 

práticas esportivas nesse local. Sem o campão, só fica a quadra para o uso 

de mais de uma turma, muitas vezes nós dividimos o uso da quadra com 

outras turmas. Outro motivo para que ele seja reformado e gramado refere-

se ao fato de que, quando utilizado, ele empoeira muito os alunos, com isso 

não temos vontade de utilizá-lo. Com essa reforma, seria diferente, as 

meninas na quadra e os meninos no campão ou vice-versa. 

Juntamente a esse ofício, segue em anexo o abaixo-assinado 

realizado na escola e o orçamento que fizemos para sabermos qual seria o 

gasto para reformar e gramar o campão. 

               

                 Sendo só para o momento, desde já agradecemos. 

   

                                              Contagem, 23 de Junho de 2015. 

               

Figura 119: Ofício elaborado pelas alunas com revisões/adaptações 

sugeridas pela professora de Língua Portuguesa 

Fonte: (Adaptado) elaborado pelas alunas. 
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assim, dois orçamentos para serem apresentados ao Secretário de Educação, um de grama 

sintética (Anexo A) e outro de grama Natural (Anexo B).  

Em dois veículos, no meu e no da diretora da escola, nos dirigimos à secretária de 

educação para entregarmos e apresentarmos ao secretário José Ramoniele Raimundo dos 

Santos o ofício elaborado pelas alunas, o abaixo-assinado com 105 assinaturas (Anexo C) em 

reivindicação do gramado do campão da escola e os orçamentos. Chegando à Secretaria de 

Educação aguardamos por pouco tempo para iniciarmos a reunião com o secretário. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em nossa conversa inicial, o secretário foi informado que nessa pesquisa conteúdos 

matemáticos foram trabalhados tendo o campão da escola como assunto norteador. Referindo-

se às atividades realizadas na pesquisa o secretário quis saber o que as alunas fizeram.  Laila 

falou que haviam medido: o campão, as traves do gol e que tiraram fotos do campão. 

Michele, a aluna que dizia amar fazer ângulo de 90 graus, comunicou ao secretário que 

também haviam construído esse ângulo. Michele se referia ao do triângulo 3-4-5 que 

construíram nessa pesquisa com a finalidade de obter ângulos de 90 graus. 

Respondendo a uma pergunta do secretário, Laila colocou que o motivo de nossa 

reunião era porque as alunas em nome de toda escola reivindicavam a reforma do campão. 

Estela e Bia foram além. Elas expuseram a indignação que tinham sobre as péssimas 

condições de uso do campão, colocando que durante os 9 anos que estudavam na escola cada 

dia o campão se tornava pior. No sentido de trazer uma esperança para as alunas, o secretário 

disse que os governantes pensavam em fazer mais do que as alunas estavam reivindicando. 

Além disso, o secretário fez questão de nos dizer que já tinha recursos financeiros para um 

Figura 120: Alunas aguardando o início da reunião com o Secretário de Educação  

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora.  
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projeto que visava tornar o espaço destinado ao campão em local para realização de várias 

práticas esportivas, uma espécie de um ginásio poliesportivo. Entretanto, quando das mãos de 

Laila ele recebeu, o ofício de reivindicação, o abaixo-assinado e os orçamentos, um de R$ 

392.150,26 e outro de R$ 332.764,48, o secretário mudou a sua fala. Pois, agora, por ser um 

valor “alto”, ele disse que o recurso teria que vir do governo federal e que, na outra semana, 

nos daria uma resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121: Laila entregando os documentos ao secretário de educação 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 122: Momento da assinatura do ofício 

de reivindicação do gramado do campão da 

escola 
 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora. 

Figura 123: Secretário de educação 

assinando a 2ª via dos documentos 

 

Fonte: Vídeo-arquivo da professora.   
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Embora tivesse falado em um retorno rápido, isso não foi cumprido pelo secretário, 

que não deu nenhuma resposta. Então, no dia 04/12/2015, retornei à secretaria de educação, 

porém sem as alunas. Na ocasião fui atendida pela assessora do secretário, a qual não 

conseguiu localizar os documentos que haviam sido entregues no dia 20/03/15. A assessora 

do secretário procurou saber o número do meu telefone para, assim, entrar em contato com 

minha pessoa quando tivesse uma resposta seja ela positiva ou negativa, entretanto isso 

também não foi feito.  

Terminada a narrativa da pesquisa de campo, com base na análise dos dados coletados, 

na próxima seção, foram apresentados alguns aspectos sobre como se deram as interações 

ocorridas na sala de Matemática, bem como as compreensões desenvolvidas em relação ao 

objetivo de investigação.    

 

4.3 Retomando o objetivo da pesquisa  

 

Nesta seção retomamos a questão e o objetivo da pesquisa de campo, que consistiu 

em: compreender como os estudantes atribuem significados para conceitos matemáticos 

quando estão em uma sala de Matemática concebida em uma educação Matemática 

fundamentada em experiência.  

Procuraremos apresentar a compreensão por nós desenvolvida tomando como 

referência três conceitos matemáticos – triângulo retângulo, medida e área.  Para atender o 

objetivo dessa pesquisa, nossas atenções se voltaram para as interações ocorridas na sala de 

Matemática, coerentes com as ideias de Dewey (1959b) que toda proposta educacional só 

efetiva se as interações se derem em um ambiente democrático permeado pela liberdade. A 

análise dos dados da pesquisa de campo nos sinalizou que em um cenário interativo em que a 

liberdade de expressão, de opinião e de ação se faziam presentes as alunas trabalhavam de 

maneira colaborativa, assim elas assumiam uma postura de responsabilidade nas realizações 

das atividades em que procuravam participar da atividade como um todo contribuindo para o 

êxito do grupo. Essa característica foi marcante na atividade de construção do triângulo 

retângulo e na medição do campão. Também o “espirito” de colaboração se fez presente 

quando as alunas demonstravam que tinham uma preocupação com a aprendizagem da colega, 

assim procuravam auxiliar umas às outras diante de uma dificuldade.  

A sala de Matemática, em conformidade ao que foi concebido na pesquisa apresentada 

nesta dissertação, como um ambiente para se discutir em prol de uma comunicação mútua até 

mesmo porque toda experiência humana, ou seja, a interação entre as pessoas é em última 
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análise contato social e comunicação (DEWEY, 1959a) fortaleceu a ideia de que um bom 

relacionamento interpessoal favorece para que um trabalho se dê de maneira colaborativa, 

característica essencial para que os alunos aprendam uns com os outros e, também, para o 

convívio social. 

Michele e Bela, alunas que estavam sempre dispostas a ajudar as colegas, eram em 

sintonia uma com a outra em muitas das atividades e interações, como foi manifestado em um 

determinado momento em que Bela pedia a ajuda Michele, por meio de um olhar, solicitação 

que foi entendida e atendida. Convém mencionar, como é natural das interações humanas, 

com menos frequência nesse trabalho, também houve momentos em que o relacionamento 

interpessoal entre alunas ocorreu de maneira conflituosa. No entanto, nada que atrapalhasse o 

clima de um trabalho pautado na colaboração.  

Por interagirem de uma maneira em que uma ajudava a outra, as estudantes 

caminharam em direção a uma autonomia, no que dizia respeito à dependência da professora 

para a realização das atividades que lhes eram propostas. Essas atividades, por sua vez, foram 

planejadas dentro do princípio da interação e da continuidade que “significa que toda 

experiência tanto toma algo das experiências passadas, quanto modifica de algum modo a 

experiência que virão” (DEWEY, 2010 p. 30). 

Em relação ao princípio da continuidade em que uma experiência gera outra 

experiência, as atividades por estarem interconectadas favoreceram para que as alunas 

utilizassem os conhecimentos das experiências vividas anteriormente, bem como as dos 

presentes para novas compreensões. Não foram apenas as experiências inerentes à pesquisa 

que se fizeram presentes. Por exemplo, em demonstração de que vida escolar não se separa 

das experiências fora desse ambiente, Bela, em alguns momentos, deu indícios de que fazia 

relação entre a atividade que se realizava com a profissão do pai que era pedreiro. A aluna, 

também, demonstrou que algumas compreensões que tinham a respeito de aspectos 

relacionados com a proposta de colocar grama no campão eram pautadas no convívio com o 

pai.  

Para Dewey (1959b), dizer que algo foi compreendido seria o mesmo que dizer que 

ele passou a ter um significado para a pessoa. Nessa pesquisa as significações se deram de 

acordo com as ideias desse autor, que diz que os significados se dão em um contexto de uso, 

em função da utilidade que se tem as “coisas”. Por exemplo, o triângulo retângulo, 

representado em forma de uma peça emborrachada, para obter ângulos de 90 graus, foi 

significado como sendo um ângulo de 90 graus. O triângulo retângulo voltou a assumir esse 
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mesmo significado na medição do campão quando foi “construído” com estacas e barbantes 

com a finalidade de se obter ângulos de 90 graus.  

Outra significação que esteve atrelada ao contexto de uso foi o de área. Esse conceito 

foi significado como sendo o preenchimento da região interna de uma figura, porque, nas 

circunstâncias em que o estudo de área foi realizado, “quadradinhos” foram usados para 

preencher a região interna de polígonos construídos em um geoplano.    

De acordo com Dewey (1959b), as significações se dão para uma pessoa à medida que 

esta tem a oportunidade, em suas experiências, de se envolver em atividades práticas que as 

levam a perceber características que antes não percebia. Assim, aquilo que antes era tido 

como uma ideia passa a se tornar mais claro para a pessoa e os conceitos que antes eram sem 

sentido passam a ter significados, passam a ser compreendidos.   

Em relação a essa perspectiva, o conceito de medida, com medidas próximas a valores 

de 1 metro, 3 metros, 4 metros e 5 metros, passou a fazer sentido a partir do momento em que 

as alunas tiveram a oportunidade de trabalhar com trenas para medirem essas distâncias. Por 

exemplo, Bela, que dizia não ter noção de tamanho antes das atividades realizadas nesse 

trabalho.  Usou braços abertos em uma distância que ficou bem próxima de um metro para 

comunicar o que seria essa medida. Essa mesma aluna, percebendo que o que restava no 

barbante a ser medido estava próximo de 5 metros, estimou que faltava esse valor par ser 

medido. O tamanho de um metro quadrado se tornou compreensível para as alunas a partir do 

momento em que elas construíram um metro quadrado com trenas e folhas de jornais.  O 

ângulo de 90 graus, primeiramente, foi construído, a partir de um triângulo retângulo em 

software, somente teve sentido para Bia no dia em que, em um contexto prático, a aluna, por 

meio de estacas e barbantes, construiu esse mesmo triângulo.  

Em suma, as significações para os conceitos matemáticos que foram apresentados 

nesta dissertação corroboraram as ideias de Dewey (1959b) que diz que as “coisas” adquirem 

significações pelo uso e que este envolve um contexto prático. Assim, pode ser que, em outro 

contexto, os mesmos conteúdos abordados poderão ter para os alunos outra significação, 

dependerão da abordagem que o professor dê aos estudos dos mesmos e também dependerão 

das experiências prévias dos alunos.  

O significados para conceitos matemáticos que foram apresentados nesta dissertação 

não seguiram à precisões matemáticas, isso porque o momento não exigia maiores 

formalidades matemáticas. O mais importante foi que as alunas passaram a ter subsídios para 

que em experiências futuras os significados aqui desenvolvidos pudessem se tornar mais 
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precisos quando a finalidade de seu uso viesse a “exigir” uma significação com tal 

característica.   

A análise de dados nos apontou outros resultados, os quais não tiveram diretamente 

relacionados com o objeto e/ou objetivo de pesquisa, mas que são relevantes para a Educação 

Matemática, bem como para educação como todo. Esses resultados estiveram vinculados com 

as categorias: hábitos de treino, sentimentos e ações das alunas. Tais categorias e os 

resultados levantados por meio delas serão abordados juntamente a outras ponderações nas 

considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há tempo já se fala em uma Educação Matemática, que visa transpor um ensino 

mecânico, que tem, apenas, treinado os alunos por meio de atividades que sua realização se dá 

seguindo ou repetindo o passo a passo do professor, bem como seguindo o que se encontra 

escrito nos livros para um ensino centrado no aluno com o objetivo de formar pessoas 

autônomas capazes de atuar na sociedade em que vivem. Entretanto, tendo como referência a 

análise de dados deste trabalho, é de se concluir que essa visão ainda não foi alcançada em 

sua totalidade. Seria arriscado generalizar as constatações observadas neste trabalho para 

outros contextos até mesmo porque, cada escola, cada turma, cada aluno, cada professor tem 

características próprias. Sendo assim, fica a cargo do leitor tirar suas conclusões, se o que será 

exposto a seguir se aplica também à sua experiência enquanto professor. 

A análise dos dados da pesquisa de campo nos apontou que as alunas traziam em suas 

experiências o hábito de copiarem as “coisas”, de memorizarem fórmulas e o de seguirem 

procedimentos, mesmo que esses hábitos fossem feito sem muita compreensão. Ter os 

registros nos cadernos, saber, mentalmente, algumas fórmulas e saber os procedimentos sejam 

eles de “cálculos algébricos” ou outro qualquer são necessários para que o aprendizado 

matemático flua melhor. Porém, se essas ações são realizadas sem uma compreensão, acabam 

produzindo experiências que não tem caráter educativo, pois propicia o fazer pelo treino, o 

fazer de maneira mecânica, essas características foram perceptíveis nas alunas participantes 

dessa pesquisa.  

De onde as alunas traziam essas características? Seriam provenientes do ensino que 

lhes foi oferecido?  Qual seria o “caráter” das experiências que foram propiciadas as alunas 

durante os 9 anos de vida estudantil? Teriam sido elas deseducativas no sentido conceituado 

por Dewey (2010) de que é deseducativa toda experiência que tem o efeito de impedir ou 

distorcer o amadurecimento para experiências futuras? Ou teriam sido educativas 

considerando as concepções desse mesmo autor, de que é educativa toda experiência que 

proporciona o desenvolvimento do aluno, implicando ampliação de suas experiências 

anteriores. Também do ponto de vista de que é educativa toda experiência que provoca 

mudanças no estudante para uma situação melhor, permitindo lhes terem compreensões e 

consequentemente chegar se a conclusões? Deixamos, novamente, a cargo do leitor, 

responder se as experiências externas a essa pesquisa, que as alunas estiveram envolvidas em 

sua vida estudantil, foram deseducativa ou educativa.  
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Neste trabalho as atividades foram desenvolvidas tendo como norteador um tema 

pertencente às experiências das alunas, o campão da escola, as quais propiciaram um trabalho 

gerador de experiências educativas, isso porque características como as que foram citadas no 

parágrafo anterior e outras defendidas por Dewey ocorreram.  

Para Dewey (1959b), o ensino pautado em experiência produz melhores resultados que 

os que são concebidos, apenas, por meio de teorias, isso porque um ensino fundamentando em 

experiências evita que o ensino da Matemática se converta em mera utilização de fórmulas 

matemáticas que às vezes não fazem muito sentido para os alunos. Neste trabalho conteúdos 

matemáticos foram estudados de maneira contextualizada tendo como escopo algo da 

experiência das alunas. Tal conduta favoreceu a realização de atividades práticas, possibilitou 

que conteúdos como, área, medida, triângulo retângulo fossem estudados de forma que se 

pudesse perceber a utilidade destes no dia a dia das pessoas. Assim, é de se concluir que um 

ensino da Matemática pautado em experiências, em virtude de favorecer o trabalho por meio 

de atividades práticas, possibilita que perguntas como: para que serve isso?  Para que serve a 

Matemática? Não cheguem a serem feitas, porque, assim como aconteceu nessa pesquisa, as 

atividades por si só já respondem que a Matemática serve para que as pessoas façam o uso 

dela. Serve para que as pessoas compreendam situações da vida, assim os conceitos 

matemáticos ganham significados.  

A sala de Matemática nesta dissertação, além de conceber que o ensino dessa 

disciplina ocorresse em consonância com as experiências dos estudantes, também foi 

concebida como um ambiente comunicativo no qual os alunos devem ser estimulados a 

colocar o seu ponto de vista em relação a determinadas situações. Nesse sentido, o fato de ter 

sido um ambiente em que as alunas tinham vozes, em que tinham a liberdade de expressar 

suas opiniões, juntamente ao fato de elas conseguirem resolver algumas atividades sem a 

dependência da professora, fez com que as estudantes se sentissem capazes por terem 

conseguido resolver com êxito um determinado problema, o que lhes traziam sentimentos de 

felicidade, o que influenciou, positivamente, o envolvimento das alunas na realização das 

atividades, isso porque as pessoas se sentem mais motivadas, demonstram maior engajamento 

na realização de tarefas que acreditam ser capazes de executá-las de forma a assegurar os 

resultados desejáveis (DEWEY, 1959b).  

Da mesma maneira que as alunas se envolviam e demonstravam interesse pela 

realização de uma atividade a qual elas tinham conhecimentos para a sua execução, o oposto, 

também, ocorreu. Em virtude de não terem compreensão ou conhecimento prévio necessário 

para efetuar uma atividade, houve momentos em que algumas alunas deixaram de se engajar 
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na tarefa que lhes eram propostas. Também houve momentos em que, mesmo que as 

atividades fossem planejadas com intuito de auxiliar as alunas a superarem as dificuldades, o 

não envolvimento ocorria, apenas, por uma questão de estas não estarem dispostas.  

Diante do exposto, ficam as seguintes conclusões: é inegável que um ensino de 

Matemática, e por que não dizer de outras disciplinas também, que parta das experiências dos 

estudantes favorece a aprendizagem, no sentido de que aprender “é o poder de reter de uma 

experiência alguma coisa com que se poderá transformar a experiência futura” (DEWEY, 

1967, p.28). Outra conclusão é que, se nós professores queremos ter alunos mais 

participativos, mais criativos, alunos com autonomia etc., essas características terão maior 

probabilidade de ocorrer se, em nossa práxis educativa, deixarmos de centralizar o ensino em 

nossas “mãos” e passarmos a compartilhá-lo com os estudantes, se assumirmos uma postura 

que nosso trabalho seja de ser o mediador entre o saber matemático e o aluno. Por fim, em 

conformidade com as ideias de Dewey (2010), por mais que o professor procure propiciar aos 

alunos recursos e ambientes que favoreçam a interação no processo de ensino e de 

aprendizagem, para que essas interações aconteçam de maneira favorável ao ensino, é 

necessário, também, que os alunos estejam dispostos a aprender.   

 Antes de finalizarmos as considerações finais, pedimos licença para trazer a 

lembrança de que a sala de Matemática, neste trabalho, foi concebida em relação à 

perspectiva de que as atividades nela desenvolvidas estivessem relacionadas à experiência dos 

estudantes, que as interações se dessem por meio da utilização de diversos recursos materiais. 

Alguém poderia nos questionar se as atividades dessa natureza não poderiam ser realizadas 

em sala de aula comum. Nossa resposta seria que sim desde que, nesse local, professor e 

aluno tivessem à sua disposição vários recursos para serem usados no ensino e na 

aprendizagem da Matemática, assim como aconteceu em várias atividades que foram 

desenvolvidas no trabalho de campo em que as alunas utilizaram: computadores, internet, 

jogos, geoplano, instrumentos de medidas e outros materiais, todos disponíveis em um único 

local, o que não é algo comum de se encontrar disponível em uma sala de aula convencional.  

Por isso, defendemos a necessidade de um local específico para o ensino da Matemática. No 

entanto, também, foi defendido que a sala de Matemática não estivesse vinculada a um único 

espaço físico. Ela foi concebida como um ambiente de aprendizagem que poderia se dar em 

diversos espaços da escola, como aconteceu nas atividades que foram realizadas no campão 

ou as atividades realizadas no pátio da escola, ou até mesmo em ambientes externos à escola, 

assim como aconteceu na ida à Secretaria de Educação do Município de Contagem-MG para 

entregar ao Secretário de Educação o orçamento, o abaixo-assinado e o ofício de 
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reivindicação do gramado do campão. Interpretamos que atividade dessa natureza, seja no 

ensino da Matemática ou em outra área possibilita o exercício da cidadania, favorece aspectos 

importantes, como o fato de o conceito de democracia ser trabalhado, considerando-se 

democracia não como um sistema de governo, mas sim uma maneira de viver em que as 

pessoas compartilham e prezam por ações que visam alcançar objetivos comuns (DEWEY, 

1959b). Sendo assim, pensando em uma continuidade para essa pesquisa, poderia se cogitar 

um trabalho que explorasse os aspectos democráticos bem como o exercício da cidadania por 

meio de atividades semelhantes às que foram apresentadas nesta dissertação, ou seja, 

atividades que busquem pela obtenção de algo que visa favorecer uma comunidade.  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PARA MENORES DE 

12 A 18 ANOS)  

 

Caro(a) aluno(a),  

Convidamos você, após a autorização dos seus pais ou responsáveis, para participar como 

voluntário(a) da pesquisa: A RESIGNIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA EM UMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTADA EM EXPERIÊNCIA
36

. 

Esta pesquisa é da responsabilidade da professora, Simone Pereira da Silva e está sob a 

orientação do Prof. Dr. Dale William Bean. O projeto dessa pesquisa foi apresentado à 

diretora da escola e conta com a permissão desta para ser realizado. As experiências vividas 

por você dentro ou fora da escola servirão como fonte norteadora na elaboração de atividades 

que serão realizadas durante a pesquisa, com o objetivo de verificar como a utilização de um 

Laboratório de Ensino de Matemática pode auxiliar o ensino e aprendizagem da Matemática.  

Esse trabalho terá duração de aproximadamente 4 meses e as atividades acontecerão 

no período de março de 2015 a junho de 2015 em sua própria escola, durante as aulas de 

intervenção de Matemática, sob a condução e orientação da professora Simone Pereira da 

Silva.  

Você participará das aulas de intervenção normalmente e, só fará parte da pesquisa se 

desejar. Procurarei garantir total anonimato aos participantes do estudo, o seu nome não será 

citado em nenhum documento produzido nessa pesquisa, usaremos nomes fictícios para os 

participantes dessa pesquisa. Você poderá desistir de participar em qualquer momento, sem 

problemas. Para isso, bastará excluir do estudo qualquer menção ou registro que mencione sua 

participação nas aulas.  

Se você se interessar em participar da pesquisa, gostaria que autorizasse a gravação em 

áudio e vídeo das aulas, bem como me permitisse também tirar fotos durante a realização 

deste trabalho. Com esse material, poderemos ir avaliando o trabalho, sempre buscando 

melhorá-lo e também nos auxiliará na análise dos dados coletados.  

                                                           
36

 Esse título foi alterado no decorrer da pesquisa 
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Ressalto que qualquer gravação, seja de voz ou imagem, estará arquivada no 

computador da pesquisadora para uso somente para análise dos dados da pesquisa. Se por 

acaso necessitarmos da utilização de alguma imagem sua em trabalhos ou eventos científicos, 

nesse caso garantiremos seu anonimato, pois utilizaremos parte da imagem em que você não 

possa ser identificado(a). No caso da utilização de uma imagem que permita a sua 

identificação, isso só acontecerá com sua autorização e também com a autorização dos seus 

pais ou dos seus responsáveis.  

Comunico-lhe que se por acaso você ou qualquer outro aluno se sinta tímido ou 

constrangido pelo fato de estar sendo filmado ou fotografado, tais desconfortos serão 

eliminados, pois deixaremos de filmar e fotografar para que todos se sintam à vontade e com 

isso possamos conduzir nossa pesquisa normalmente.  

Também destacamos que as atividades envolverão a manipulação de materiais 

didáticos disponíveis em um Laboratório de Ensino de Matemática, portanto toda atividade 

que se utilize de materiais como tesoura sem ponta, compasso, trena, etc., será acompanhada 

pela professora com intuito de minimizar qualquer tipo de risco proveniente da manipulação 

desses instrumentos. Mas se mesmo assim, porventura, ao manipular algum desses materiais 

você vier a sofrer um pequeno ferimento, você será encaminhado para a coordenação 

pedagógica para devidas assistências.  

A sua participação não envolverá qualquer gasto para você e nem para a escola, uma 

vez que a pesquisadora providenciará todos os materiais necessários.  

Caso ainda deseje qualquer esclarecimento, por favor, sinta-se à vontade para nos 

consultar sempre que precisar e, se houver qualquer dúvida quanto a aspectos éticos da 

pesquisa, sinta-se à vontade para entrar em contato como o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFOP. Todos os dados de contato seguem ao final dessa carta que ficará em seu poder.  

Os dados coletados ao longo do estudo ficarão sob a guarda da professora-pesquisadora 

Simone Pereira da Silva em arquivos pessoais e físicos apropriados, inacessíveis a outras 

pessoas. Esse material ficará armazenado por um período de cinco anos após o término da 

pesquisa, quando será incinerado.  

A dissertação da pesquisa na íntegra poderá ser acessada na página do programa do 

Mestrado Profissional em Educação Matemática (www.ppgedmat.ufop.br).  

Se você se sentir esclarecido em relação à proposta e queira participar voluntariamente 

desta pesquisa e também caso seus pais ou responsável legal autorizem favor preencher e 

assinar o consentimento abaixo.  
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CONSENTIMENTO DO MENOR DE IDADE EM PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO 

 

 

Eu, _______________________________________declaro que, já tendo o consentimento do 

meu responsável, concordo em participar da pesquisa: A RESIGNIFICAÇÃO 

DOLABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA EM UMA EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTADA EM EXPERIÊNCIA, como voluntário(a). Fui informado(a) e 

esclarecido(a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, o que vai ser feito, assim como os riscos que 

podem acontecer quando estiver participando das atividades. Foi garantido que posso desistir de 

participar da pesquisa a qualquer momento sem qualquer prejuízo. Recebi uma cópia desse termo 

de consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer minhas dúvidas.  

 

_______________, de _________________ de _______ 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do menor 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS PAIS 

 
Prezados Pais ou Responsáveis, 

 

Seu(ua) filho(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “A 

RESIGNIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA EM UMA 

EDUCAÇÃO FUNDAMENTADA EM EXPERIÊNCIA”  

 Tal pesquisa já foi autorizada pela direção da escola em que seu(ua) filho(a) estuda  e 

seu objetivo é o de verificar como a utilização de um Laboratório de Ensino de Matemática 

pode auxiliar o ensino e aprendizagem da Matemática.  

Informo que a participação de seu filho(a) ocorrerá por meio da realização das 

atividades  que serão  propostas pela professora pesquisadora na condução dessa pesquisa.  A 

pesquisa terá duração de aproximadamente 4 meses e as atividades acontecerão na própria 

escola que seu filho(a) estuda, durante as aulas de intervenção de Matemática, cuja 

professora-pesquisadora é quem ministra, as referidas aulas acontecerão uma vez por semana 

por aproximadamente 16 encontros,  com essa pesquisa pretendemos que as aulas de 

intervenção contribuam para que seu filho(a) apresente melhoras na aprendizagem da 

Matemática.   

 As aulas destinadas às coletas de dados da pesquisa serão filmadas e os alunos serão 

fotografados durante a realização das atividades. Com esse material, poderemos ir avaliando o 

trabalho, sempre buscando melhorá-lo e também nos auxiliará na análise dos dados coletados. 

Os alunos que não quiserem participar da pesquisa participarão normalmente das 

aulas, mas não terão nenhum registro, fala ou imagem coletada. Tudo ocorrerá normalmente, 

apenas suas informações e produções não farão parte do estudo. 

Os alunos terão o seu anonimato garantido, pois serão identificados por meio de 

nomes fictícios assim, as informações analisadas não serão associadas ao nome dos alunos em 

nenhum documento, relatório resultante desta pesquisa. Informo que V.S.as terão em mãos 

uma cópia desse termo e poderão tirar dúvidas, quando necessário, juntamente com 

professora, Simone Pereira da Silva e com o seu orientador, Prof. Dr. Dale William Bean.  

Os dados coletados ao longo do estudo ficarão sob a guarda da professora-

pesquisadora em arquivos pessoais e físicos apropriados, inacessíveis a outras pessoas. Esse 
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material ficará armazenado por um período de cinco anos após o término da pesquisa, quando 

será incinerado.  

Caso algum aluno se sinta constrangido pelo fato de estar sendo filmado, de suas falas 

estarem sendo gravadas e sua imagem fotografada, a professora estará atenta de modo a 

corrigir eventuais desconfortos. Também procurarei minimizar ao máximo qualquer tipo de 

risco proveniente da manipulação de materiais didáticos disponíveis em um laboratório de 

ensino de Matemática. 

Caso tenha alguma dúvida quanto a aspectos éticos da pesquisa, você pode entrar em 

contato como o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP- Campus Universitário Morro do 

Cruzeiro, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, sala 29, CEP:35400-000, Ouro Preto – 

MG, Brasil, telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br. 

 

Sinto-me esclarecido em relação à proposta 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do aluno 

 

Sinto-me esclarecido em relação à proposta portanto, eu, 

_____________________________________________________ autorizo o aluno, 

_____________________________________________________ a participar da pesquisa.  

 

 

____________________________, _____ de ______________de _________. 

 

_______________________________ 

Assinatura dos pais ou responsáveis 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil. 

 

 

 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
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APÊNDICE C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DO 4º ENCONTRO 

Cara aluna o material que você recebeu é composto por peças em 4 cores diferentes 

e em três tamanhos assim distribuídos: 

Peças retas Peças curvas Quantidade de furos 

Pequena Pequena 3 

Média Média 4 

Grande Grande 5 

Também junto com o material temos pinos para encaixar as peças, triângulos 

retângulos, ângulos e adesivos nomeados com as letras: A, B, C, D, E, F, G , H . 

Atividade 1:  Diferenciando o retângulo do quadrado 

a) Com as peças retas, construa 8 segmentos com o mesmo tamanho. 

b) Pegue 4 segmentos, pelos furos das pontas, encaixe um no outro. 

c) Encaixe as pontas livres uma na outra. 

d) Pegue 4 triângulos retângulos, encaixe os ângulos de 90º  em cada canto da 

figura construída 

e) Agora, pegue os outros 4 segmentos,  pelos furos das pontas,  encaixe um 

no outro e repita os passos c e d, porém de tal forma que obtenha uma 

figura diferente da primeira.  

f) Cole os adesivos com as letras: A, B, C, D na primeira figura, para isso, 

escolha um de seus vértices para colar o primeiro adesivo com a letra A. 

Depois no sentido horário dos ponteiros do relógio cole nos outros vértices 

os adesivos B, C e D nessa ordem.  

g) Cole os adesivos com as letras E, F, G, H na segunda figura, para isso 

escolha um de seus vértices para colar o primeiro o adesivo com a letra E. 

Depois no sentido horário dos ponteiros do relógio cole nos outros vértices  

os adesivos F, G e H nessa ordem. 
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h) Considerando que a distância entre dois furos das peças é igual a uma 

unidade de comprimento (1u), quanto mede os seguintes lados da figura 

primeira figura que construiu. 

𝐴𝐵       = ___________ 

𝐵𝐶     = _________ 

𝐶𝐷     = _________ 

𝐴𝐷     = __________  

i) O que você conclui em relação às medidas dos lados opostos da primeira 

figura? 

j)  O que você conclui em relação às medidas dos ângulos da primeira figura? 

k) Considerando que a distância entre dois furos das peças é igual a uma unidade de 

comprimento (1u). Quanto mede os seguintes lados da figura segunda figura: 

𝐸𝐹     =_________ 

 

𝐹𝐺     = _________ 

 

𝐺𝐻     = _________ 

 

𝐸𝐻     = __________ 

 

l)  Oque você conclui em relação às medidas dos lados opostos da segunda 

figura? 

m) Oque você conclui em relação às medidas dos ângulos  da segunda figura? 

n) Leia os trechos abaixo 

 O quadrado é um quadrilátero em que todos os lados são iguais e os 

seus ângulos medem 90º 

 O retângulo é um quadrilátero em que os lados paralelos são iguais e os 

seus ângulos medem 90º 
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o) Baseado nas respostas dadas e na leitura de cada trecho, responda: 

 Qual ou quais figuras é um quadrado? 

 Qual ou quais figuras é um retângulo? 

 

Atividade 2: Paralelogramo não retângulo e losango 

Para essas atividades utilizaremos as figuras construídas na atividade 1 

a) Retire os triângulos retângulos das figuras construídas. 

b) Sabendo que ângulos de uma mesma cor são iguais, na primeira figura 

encaixe, perfeitamente,  em seus cantos   opostos ângulos de mesmas cores.  

 O que você conclui sobre as medidas dos lados opostos da primeira 

figura? 

 O que podemos afirmar sobre as medidas dos ângulos opostos da 

primeira figura?  

c) Sabendo que ângulos de uma mesma cor são iguais, na segunda figura 

encaixe, perfeitamente, em seus cantos opostos ângulos de mesmas cores.  

 O que você conclui sobre as medidas dos lados opostos da segunda 

figura?  

 O que podemos afirmar sobre as medidas dos ângulos opostos da 

segunda figura?  

d) Leia os trechos abaixo 

 Em um paralelogramo não retângulo os lados paralelos são iguais e os 

ângulos opostos têm a mesma medida 

 Em um losango os quatro lados são iguais e os ângulos opostos têm a 

mesma medida  

 

e) Baseado nas construções feitas nas respostas dadas e na leitura de cada trecho, 

responda: 

 Qual ou quais figuras é um paralelogramo não retângulo?  

 Qual ou quais figuras é um losango? 
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APÊNDICE D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DO 6º ENCONTRO 

Primeira atividade: Que dúvidas esclarecer com o engenheiro? 

Anote, em seu caderno, as dúvidas que você julga necessárias serem 

esclarecidas com o engenheiro a respeito do gramado do campão daqui da escola.  

Segunda atividade: Medindo as traves do gol do campão 

 As traves dos gols do campão da nossa escola não estão em bom estado de 

conservação, então em nosso projeto de gramar o campão é necessário considerar a 

substituições dessas traves, a suas trocas se darão por traves do mesmo tamanho das 

atuais, mas para isso é necessário sabermos as suas medidas, então vocês as medirão 

utilizando os instrumentos a seguir.   

Laila e Tânia utilizarão o palmo de sua própria mão 

Lena e Michele utilizarão um pedaço de cabo de vassoura 

Bela e Bia utilizarão uma régua  

Kênia utilizará uma trena 

Anote, em seu caderno, as medidas que você e suas colegas obtiveram. 

a) Compare os números encontrados nas medições são todos iguais? Caso sejam 

diferentes, qual é o mais correto?   

b) Qual é a unidade de medida mais adequada? Por quê?  

c) Qual instrumento é mais útil neste caso? Seria mais útil sempre? 

 

Terceira atividade: Esclarecendo as dúvidas com o engenheiro. 

Hoje teremos a visita de um engenheiro, então nessa atividade você terá a 

oportunidade de fazer ao engenheiro as perguntas que elaborou na primeira 

atividade e outras que por ventura apareçam durante a conversa que tivermos com 

ele, ao final peço que anote em seu caderno as considerações feitas pelo 

engenheiro que esclareceram suas dúvidas e outras que julgar importante.       
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APÊNDICE E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DO 7º ENCONTRO 

Primeira atividade: continuação da atividade medindo as traves do gol do 

campão 

Na aula passada você teve a oportunidade de medir as traves do gol do 

campão e anatou as medidas encontradas por você e por suas colegas, hoje 

daremos continuidade a essa atividade. Agora você deverá responder às 

questões a seguir  

a) Compare os números encontrados nas medições são todos iguais? 

Caso sejam diferentes, qual é o mais correto?   

b) Qual é a unidade de medida mais adequada? Por quê?  

c) Qual instrumento é mais útil neste caso? Seria mais útil sempre? 

 

Segunda atividade: construindo o triângulo 3-4-5. 

No nosso 5º encontro nós construímos por meio do GeoGebra o 

triângulo 3- 4-5. Esse triângulo como vocês puderam perceber na conversa em 

que tivemos com o engenheiro ele é muito utilizado na construção civil. 

Os engenheiros civis, que são profissionais que possuem 

conhecimentos de geometria utilizam o triângulo 3-4- 5 em suas construções. 

Os pedreiros, mestres de obras também utilizam desse triângulo, a utilização 

desse triângulo por esses profissionais é porque ele garante que os ângulos 

entre os lados de suas construções sejam iguais a 90º. Você já sabe que o 

formato do campão terá que ser um retângulo e que os ângulos de um 

retângulo são iguais a 90º. Hoje você aprenderá a construir um triângulo 3- 4- 

5 para que no dia em que formos medir o campão você saiba utilizar esse 

triângulo para garantir que as medidas dos lados paralelos do campão sejam 

as mesmas  medidas e que os ângulos sejam iguais a 90º. 

Então vamos ao campão para construirmos o triângulo 3-4-5, 

chegando lá você juntamente com outras colegas deverão fazer o que segue 

descrito abaixo. 
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 Crave em qualquer lugar do chão uma 1ª estaca, amarre nessa estaca 

um pedaço de barbante estique-o e o amarre em uma 2ª estaca, mas 

atenção quando esticar o barbante a distância entre a 1ª estaca e a 2ª 

deverá ser igual a 3m. Crave a 2ª estaca no chão. 

 Agora na 2ª estaca amarre um pedaço de barbante, estique-o e o 

amarre em uma 3ª estaca, mas atenção quando esticar o barbante a 

distância entre a 2ª estaca e a 3ª deverá ser igual a 4m. 

 Você e suas colegas deverão buscar estratégias para descobrirem em 

que local deverão cravar a 3ª estaca com intenção de que o pedaço de 

barbante que unirá a 1ª estaca com a 3ª meça 5m. Obtida essa 

distância você acabou de construir um triângulo 3-4-5 e acabou obter 

um ângulo de 90º. 

 

Então mãos a obra 
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APÊNDICE F 

 

 

ATIVIDADES DO 8º ENCONTRO 

Primeira atividade: medindo um comprimento qualquer. 

Você está recebendo tiras de três cores diferentes: verde, alaranjada e vermelha 

sobreponha as tiras alaranjadas e a tira vermelha sobre a tira verde. Veja que essas tiras 

cabem perfeitamente no comprimento da tira verde, ou seja, não sobra e nem falta 

nenhum beirada. 

Agora usando a peça alaranjada como instrumento e unidade de medida, 

determine, por meio de um número decimal, o comprimento da peça verde . Registre o 

raciocínio utilizado.     

 

Segunda atividade jogo: trabalhando com a multiplicação de 1x1 até 12 x 12 

Material: um tabuleiro, dois dados com 12 faces, 30 marcadores, azuis e 

vermelhos (15 para cada jogadora).    

Junte-se com uma colega para a realização desse jogo, para a sua execução 

vocês deverão seguir às seguintes regras: 

 

 Cada jogadora escolhe uma cor de marcadores. 

 Tire par ou impar para ver quem começa jogando. 

 Lance os dois dados e cubra com um de seus marcadores a casa que 

corresponde ao produto dos números sorteados. 

 Agora sua colega lança os dois dados e faz o produto dos valores 

sorteados. Se a casa correspondente a esse valor estiver vazia você deverá 

colocar uma de seus marcadores sobre ela; se estiver com um marcador da 

sua adversária, você deverá tirá-lo e colocar o seu marcador no lugar. 

 O jogo continua até que uma de vocês complete quinze casas com seus  

marcadores. 

 

Agora que já realizaram o jogo responda às questões: 
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 Quais são os valores da cartela que ao marcar significa que o jogador tirou dois 

números iguais nos dados? Escreva as multiplicações e seus respectivos 

resultados. 

 Se em uma partida os jogadores marcaram os números 1, 2, 3, 5, 7, 11, qual foi 

o número que saiu nos dados em todas essas marcações? 

 Por que na cartela não aparece os números; 13, 19, 26, 29, 31, 34, 37? Dê mais 

três exemplos de números de 1 a 144 que não aparecem na cartela por 

satisfazerem a resposta dada.      
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APÊNDICE G 

 

 

ATIVIDADES DO 9º ENCONTRO 

 

Primeira atividade jogo: avançando com o resto 

 

Material: um tabuleiro, um dado, fichas com cores diferentes. 

 

Junte-se com um colega para a realização desse jogo, para a sua execução 

vocês deverão seguir às seguintes regras: 

 tirem par o impar para ver qual dupla inicia o jogo, 

  cada jogador movimenta a sua ficha colocando-a inicialmente na casa 

do número 43, 

 cada jogador na sua vez lança o dado e faz a divisão do número onde 

está a sua ficha pelo número que saiu no dado, 

 feita a divisão, movimenta-se a ficha o número de casas igual ao resto 

da divisão, 

 o  jogador  que na sua vez efetuar o cálculo errado, perde a sua vez de 

jogar, 

 cada jogador deverá obter um resto que a faça chegar exatamente à 

casa marcada com a palavra “FIM” sem ultrapassá-la, mas se isso não 

for possível ela perde a vez de jogar e fica no mesmo lugar,  

 o jogo termina quando um dos  jogadores chegar ao espaço marcado 

com a palavra FIM 

 Quando um jogador cair no ZERO, deverá voltar ao início (casa 43) 

Agora que já realizaram o jogo responda às questões 

a) Quais são os possíveis valores para os restos das divisões pelos números que 

aparecem no dado? 

b) O que acontece quando sai o número 1 no dado? 

c) Se sua ficha estiver na casa com o número 80 quais são números que devem 

sair no dado para que você ganhe o jogo? Por quê? 

d) Quais são os números do tabuleiro que são divisíveis:  
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 por 2? 

 por 3?  

 por 4? 

 por 5?  

 por 6?        

 

Segunda atividade: determinando a área de um polígono qualquer 

 

 

a) Construa, no Geoplano, as figuras apresentadas na gravura acima, cubra a sua região 

interna usando os quadradinhos e os triângulos retângulo que estão juntos com o 

Geoplano. 

 

b) Considerando                    como unidade de área, calcule a área de cada figura 

construída.  

c) Que figuras têm a mesma área? 

 

d) Quando é que duas figuras têm áreas iguais? 
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APÊNDICE H 

 

 

ATIVIDADES DO 10º ENCONTRO 

Primeira atividade: construindo 1m
2  

 Utilizando-se de trenas construa um quadrado cujos lados meçam 1m, com fita 

crepe prenda as trenas no chão. 

 Utilize jornais para preencher a região interna desse quadrado.  

 Agora explique o que é 1 m
2
 

 

Segunda atividade: determinando a área de um retângulo 

a) Construa, no Geoplano, os retângulos e cubra a sua região interna usando os 

quadradinhos que estão juntos com o Geoplano. 

 

 
 

 

Considerando   como unidade de medida de área e      como unidade de 

medida de comprimento complete a tabela. 

Retângulo  área Dimensões 

A  comprimento =______ largura =_____ 

B  comprimento =______  largura =_____ 

C  comprimento = _____  largura = ______ 
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a) Observe os valores que você preencheu a tabela, que relação existe entre o valor 

encontrado para a área de cada retângulo com as suas dimensões, comprimento 

e largura? 

b) Sendo A a área do retângulo, b o comprimento e h a largura , escreva a fórmula 

para calcular a área de um retângulo qualquer . 

 

Terceira atividade: construindo regiões retangulares no papel quadriculado 

 

a) Em uma folha de papel quadriculado, considere que cada quadradinho 

corresponde a 1m
2
. Represente todos os que retângulos com lados inteiros e 

com área igual a 36 m
2
.    

 

b) Considerando               como unidade de medida de comprimento determine o 

perímetro de cada um dos retângulos construídos anteriormente.   

c) Quando comparamos a área dos retângulos construídos com o perímetro o que 

acontece?   
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APÊNDICE I 

 

ENTREVISTA REALIZADA COM AS ALUNAS 

 

 

1. Em poucas palavras como você descreve a si mesma enquanto pessoa? 

 

2. O que você gosta de fazer, com quem, quando e onde? 

 

3. Especificamente em relação à escola o que você gosta e o que você não gosta? 

 

4. Quem é ou quem são as pessoas que você admira? 

 

5. Você se lembra de algum acontecimento ou de alguma coisa que aprendeu durante os 

encontros da aula de intervenção? 

 

6. Tem alguma coisa que não foi abordado nessa entrevista que você gostaria de acrescentar?  
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 APÊNDICE J 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM 

Prezados Pais ou Responsáveis e aluno, 

Solicitamos sua autorização para utilizar a imagem a seguir para trabalhos de divulgação 

estritamente vinculados à pesquisa realizada por Profa. Simone Pereira da Silva sob a 

orientação do Prof. Dr. Dale William Bean da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

 

 

 

Foto meramente ilustrativa da pesquisadora, Simone Pereira da Silva. 

Autorizamos o uso desta imagem em trabalhos estritamente vinculados à pesquisa. 

Nome de um pai ou responsável:    ______________________________________  

Assinatura do pai / responsável:    ______________________________________ 

Nome do(a) filho(a) participante:    ______________________________________ 

Assinatura do(a) filho(a) participante: _______________________________________ 

____________________________, _____ de ______________de _________. 

               Cidade     Data 

 

Profa. Simone Pereira da Silva                                                      Prof. Dr. Dale William Bean 

simonep.mat@gmail.com                                                                   dale@iceb.ufop.br 

(31) 3352 5200                                                                                    (31) 35591313 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29 

cep@propp.ufop.br - (31) 3559-1368 / Fax: (31) 3559-1370 

mailto:dale@iceb.ufop.br


 244 

ANEXO A 

 

ORÇAMENTO DE GRAMA SINTÉTICA 
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ANEXO B 

 

ORÇAMENTO DE GRAMA NATURAL 
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ANEXO C 

 

ABAIXO-ASSINADO 
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