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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho consiste em uma Produção Didático-Pedagógica em 

forma de uma Unidade Didática.  Trata-se de um proposta de intervenção 

pedagógica baseada na linha de pesquisa de Tendências Metodológicas em 

Educação Matemática, com o tema Investigação Matemática. Este estudo volta-se 

ainda à Escola do Campo. 

Esta Produção Didático-Pedagógica se destina ao 6º ano do ensino 

fundamental. Busca proporcionar a utilização de atividades de Investigação 

Matemática no desenvolver de um projeto onde o envolvimento dos alunos se 

considere como condição fundamental para que o processo de aprendizagem 

ocorra, pois considera que na Investigação Matemática é possível que os alunos 

direcionem seus recursos cognitivos e mesmo afetivos de forma a atingir seus 

objetivos, tornando-se assim um dos mais preponderantes aspectos da investigação. 

A intervenção pedagógica será realizada no Colégio Estadual Escola Estadual 

Miguel Desanóski – Ensino Fundamental, sendo esta uma escola localizada no 

campo em Marumbi dos Elias, comunidade rural de Rio Azul, Estado do Paraná. 

Essa escolha decorre pela necessidade de desenvolver a intervenção em uma 

escola do campo. 

A escolha deste tema deve-se ao fato de perceber que a necessidade de sair 

dos exercícios repetitivos e desenvolver as aulas de uma forma mais instigante e 

desafiadora. Entende-se que a investigação deva ocupar um lugar central no 

currículo da matemática, considerada como uma construção humana em 

permanente evolução. Na Investigação Matemática pressupõe-se a participação 

efetiva do professor, porém, não de forma tradicional. Deve ser desenvolvida tendo 

por base atividades que realmente atraiam o interesse dos discentes e os instigue a 

se envolver diretamente com os conceitos que se busca trabalhar. 

A atuação na Educação do Campo consiste no diferencial desta proposta, 

pois se entende que sua implementação pode estimular o espírito investigativo dos 

alunos. Acredita-se que a utilização da Investigação Matemática em uma escola do 

campo será de grande valia no processo de ensino-aprendizagem para os 
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estudantes campesinos, principalmente no ensino da Geometria e por valorizar os 

saberes que os mesmos já dominam. 

  

2 A ESCOLA DO CAMPO E O ENSINO DA GEOMETRIA ATRAVÉS DAS 

INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS 

 

Apesar de existirem diversas aplicações práticas que têm potencial de ser 

incorporadas às atividades escolares, a Matemática ainda é ensinada nas escolas 

de forma atrelada a um elevado grau de abstração. A prática tem sido deixada de 

lado em decorrência de um limitado entendimento sobre as questões que poderiam 

estabelecer relações entre as atividades cotidianas e o currículo. Em geral, os 

conteúdos que podem ser contemplados nas Diretrizes Curriculares Estaduais nem 

sempre são tratados de forma articulada aos saberes socialmente compartilhados.  

Constata-se ainda que os alunos não veem a necessidade de compreender e 

vivenciar a Matemática, não consideram que a aprendizagem desta disciplina pode 

transformar suas vidas e a sociedade na qual vivem. Essa visão do aluno que não 

valoriza a aprendizagem matemática parte muitas vezes da forma como o professor 

atua na sala de aula. É possível constatar que tal postura torna a matemática um 

elemento que possibilite aos alunos estabelecer relações entre sua aprendizagem e 

a vida real. O distanciamento entre a disciplina e a realidade, e portanto de suas 

vidas cotidianas, acaba gerando nos alunos a ideia de que não gostam da disciplina.  

Diante desse cenário, é preciso buscar estratégias que tornem a Matemática 

mais próxima dos alunos, lhes permitindo identificá-la como uma área de 

conhecimento interessante e significativa. Propõe-se, portanto, a utilização da 

Investigação Matemática no processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina, 

procurando que a mesma possa suprir tal necessidade nas salas de aula.  

A escola do campo precisa ser tratada de forma contextualizada e sob uma 

visão Freireana da educação (FREIRE, 2001). Nessa concepção, a Investigação 

Matemática será utilizada como recurso metodológico de ensino-aprendizagem aos 

alunos do campo. 

As preocupações do professor com a aprendizagem do aluno são apontadas 

por Cunha (2009, p. 05): 

A preocupação de pesquisadores da área de educação matemática com o 
desenvolvimento de metodologias que promovam uma aprendizagem 
significativa por parte dos estudantes tem sido uma constante. George 
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Polya, professor e matemático, autor de diversos artigos e livros 
direcionados à Matemática e seu ensino, já se preocupava com o tipo de 
estratégia e metodologia que um professor dessa disciplina poderia recorrer 
para auxiliá-lo na aprendizagem dos seus alunos. 

 

Ao citar Polya, Cunha (2009) se refere aos seus trabalhos com a resolução de 

problemas e as tentativas de uma aprendizagem mais estimulante, motivadora e 

prazerosa.  A autora ainda coloca que Polya trouxe novas estratégias para auxiliar 

os estudantes a desenvolverem a sua própria capacidade de resolver os problemas 

apresentados. Uma destas formas é aproximar estes problemas da realidade do 

estudante. 

Ao trazer a prática da Investigação Matemática na Geometria para a realidade 

destes alunos, muitas de suas dificuldades podem ser minimizadas, pois estes 

conceitos já fazem parte do conhecimento tradicional destes alunos, entretanto é 

pouco valorizado como saber científico. Não é raro encontrar alunos que conheçam 

e trabalhem com diversos conceitos geométricos sem necessariamente entender 

como estes se estabelecem e sua relação com o conteúdo da disciplina. 

(CARRAHER et al. 2006). 

Segundo as Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná (PARANÁ, 2008), a 

Geometria é tida como conteúdo Estruturante no Ensino Fundamental.  

Para Veloso et al. (1999) as possibilidades de investigações matemáticas em 

Geometria colocam-se diante da necessidade de se trabalhar com diversos aspectos 

essenciais da natureza da própria Matemática. Desse modo torna-se possível: 

 

Formular e resolver problemas, fazer conjecturas, testá-las, validá-las ou 
refutá-las, procurar generalizações, comunicar descobertas e justificações, 
tornam-se processos naturais. Ao mesmo tempo, surgem oportunidades 
para se discutir o papel das definições e para se examinar as 
consequências de se adotar uma ou outra definição, assim como para se 
compreender a natureza e o valor da demonstração em Matemática. Além 
disso, a geometria oferece numerosas ocasiões para se conhecerem 
exemplos sugestivos da história e da evolução da Matemática. (VELOSO et 
al., 1999, p.05). 
 

As DCEs, por sua vez, entendem a Investigação Matemática como capaz de 

contribuir com a compreensão da disciplina em si e dos conteúdos que apresenta. 

Destaca que as investigações matemáticas podem ocorrer de forma diferente do que 

na resolução de exercícios, como se observa: 

 
Uma investigação é um problema em aberto e, por isso, as coisas 
acontecem de forma diferente do que na resolução de problemas e 
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exercícios. O objeto a ser investigado não é explicitado pelo professor, 
porém o método de investigação deverá ser indicado através, por exemplo, 
de uma introdução oral, de maneira que o aluno compreenda o significado 
de investigar. Assim, uma mesma situação apresentada poderá ter objetos 
de investigação distintos por diferentes grupos de alunos. E mais, se os 
grupos partirem de pontos de investigação diferentes, com certeza obterão 
resultados também diferentes. (PARANÁ, 2008, p. 68). 
 

Portanto, as DCE’s indicam que, na investigação matemática, o aluno acaba 

por formular o pensamento matemático de forma mais inspiradora, estabelecendo 

diferentes conjecturas, para chegar a uma solução final. Ao investigar ele busca um 

pensamento matemático mais evoluído, distante da mera repetição de exercícios da 

sala de aula tradicional. 

Cunha (2009)  coloca que o ensino de Matemática vem sendo valorizado ao 

utilizar a metodologia de resolução de problemas. Refere que estudiosos já 

ressaltavam na década de 1980 a necessidade de valorizar no ensino da 

Matemática o processo da resolução do problema substituindo as preocupações que 

eram exclusivas à sua solução. Diante deste ponto de vista, muitos recursos têm 

sido buscados para serem utilizados em sala de aula, formando: "coleções de 

problemas, listas, de estratégias, sugestões de atividades e orientações para avaliar 

o desempenho em resolução de problemas" (p. 17). 

Para Ponte, podemos encontrar domínios onde a Matemática ocorre: 

Numa primeira aproximação podemos distinguir entre três grandes domínios 
onde se pratica Matemática: (i) o mundo dos matemáticos e daqueles que 
usam profissionalmente aplicações sofisticadas da Matemática; (ii) o mundo 
da vida social onde se faz uso corrente de idéias, técnicas e conceitos 
matemáticos (das contas do supermercado aos algoritmos dos bancos…); 
(iii) o mundo da sociedade onde se aprende Matemática, ou seja, a escola. 
(PONTE, 2001. p. 10). 
 

Ponte (2001) destaca que estes mundos divergem e se relacionam 

diferentemente com a Matemática, o que torna o ensino desta disciplina distante 

entre eles.  Assim, "pelos testemunhos existentes, muito poucos são os que 

parecem usar a Matemática em situações do dia-a-dia de forma crítica e pertinente" 

(p.11), o que tem tornado o ensino da disciplina com baixos resultados. Para ele  é 

necessária uma aproximação entre estes mundos e isto pode ser possível pela 

utilização da metodologia de investigação matemática. 

Ao aproximar as atividades realizadas pelos alunos do campo com as 

Investigações Matemáticas no ensino de Geometria, estamos aproximando os 
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mundos citados por Ponte, pois estes mundos na escola em foco jamais haviam sido 

aproximados. 

 

3 ESTRATÉGIA DE AÇÃO UTILIZADA NA INTERVENÇÃO 

 

Pretende-se neste estudo desenvolver uma proposta metodológica que 

contemple atividades de Investigação Matemática de forma contextualizada para a 

escola do campo com objetivo de evidenciar que esta forma de trabalhar traz 

resultados positivos no processo de ensino e aprendizagem da disciplina. Acredita-

se que este estudo poderá contribuir para o ensino de matemática debatendo as 

potencialidades e as dificuldades no uso da técnica de Investigação Matemática nas 

Escolas do Campo. 

Serão seguidos procedimentos como em Cunha (2009), que aplicou 

atividades de Investigação Matemática com a finalidade de construção de 

aprendizagens matemáticas significativas, buscando entendimento dos processos 

matemáticos que possam estar envolvidos nesta técnica. A autora recomenda que  

inicialmente seja criado um ambiente propício para a realização deste tipo de 

trabalho.  

Como primeira etapa desta proposta, pretende-se também apresentar o 

projeto aos alunos, oportunizando debates e discussões sobre o tema e sua 

participação. Os alunos poderão discutir a importância dos saberes que  já possuem 

de Geometria e de que forma eles serão parte do presente projeto. Os 

procedimentos descritos por Cunha (2009) buscam estabelecer a Investigação 

Matemática de forma a favorecer a inclusão de atividades de investigação como 

parte do processo ensino/aprendizagem. Estes alunos então devem ser levados a: 

 

[...] explorar, a adivinhar e, até mesmo, a cometer erros, de modo que, 
através dessas atividades, ganhassem confiança em sua capacidade de 
resolver problemas simples ou complexos; que lessem, escrevessem, e 
discutissem matemática; que conjecturassem, tentassem e construíssem 
argumentos sobre a validade de uma conjectura. (CUNHA, 2009, p. 10). 
 

Quanto ao professor, Cunha (2009) coloca que seu papel na Investigação 

Matemática seja fundamental na inserção de atividades de investigação no currículo 

escolar. O professor é incumbido de "selecionar as atividades e conduzí-las de 

acordo com as demandas de sua classe. É necessário que o professor saiba dosar 
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as suas intervenções, permitindo que os alunos criem seus caminhos e tirem suas 

próprias conclusões" (p.23). Nesse sentido, é preciso que o professor considere que, 

no processo de avaliação dos alunos, conforme defendido por Cunha (2009), há 

necessidade de considerar a promoção da aprendizagem e não apenas um 

resultado final. 

Considerando os procedimentos destacados por Cunha (2009), pretende-se 

que a Investigação Matemática realizada nesta intervenção contemple os saberes 

acerca de Geometria já dominados pelos alunos, construídos a partir do senso 

comum, indicando a importância da sua valorização como protagonistas da 

construção do conhecimento, como também da forma como tal conhecimento pode 

ser significativo e importante para a ciência. Vale ressaltar que medidas como área, 

perímetro e “cubagem” de madeira são constantemente utilizados no campo e os 

alunos muitas vezes sentem dificuldade em relacionar a prática com o conhecimento 

teórico transmitido na escola.  

 

 

Etapa I – Apresentação do projeto aos alunos. 

 

(Adaptação de CUNHA, 2009, p. 31)  

Carga horária: 2 h/a 

Objetivo: Apresentar o projeto de intervenção aos estudantes 

Recursos: expositiva oral 

 

A primeira etapa se dedica à observação e análise do perfil dos alunos do 6º 

Ano que participarão do estudo e a forma como os mesmos percebem a Geometria 

em seu espaço do campo. Busca-se detectar algumas das concepções e crenças 

destes estudantes a respeito da Matemática e da Geometria e sua aprendizagem. 

Esta etapa se realiza través de uma “roda de conversas” onde o professor 

direciona perguntas abertas aos estudantes de modo a procurar conhecê-los e a 

apresentar o projeto. 

As perguntas sugeridas são as que revelam o perfil dos estudantes e a 

perspectiva da aprendizagem em Matemática: 

1. Nome, idade, localização da residência; 

2. Qual a profissão dos pais? 
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3. Vocês ajudam seus pais no serviço do campo? 

4. Vocês acham que existe necessidade de saber Matemática para trabalhar 

no campo? 

5. E de saber Geometria? 

6. Vocês gostam de Matemática? E de Geometria? 

7. Vocês consideram difícil aprender Matemática? E aprender Geometria? 

8. Vocês acham possível que estejam usando Matemática e Geometria com 

seus pais quando trabalham na plantação e não saibam disso? 

9. Será que os pais e mães de vocês conhecem Matemática? E Geometria? 

10. Como vocês acreditam que deva ser o ensino de Matemática na Escola? 

11. Para você, o que é importante saber em Matemática?  

Em sequência aos questionamentos, o professor apresenta aos estudantes o 

projeto de intervenção de modo a sugerir-lhes que a Geometria e Matemática serão 

trabalhadas trazendo para a sala de aula alguns dos conhecimentos matemáticos 

que eles utilizam no dia a dia e sequer percebem. Ainda serão apresentadas outras 

atividades envolvendo a Geometria. 

 

 

Etapa II – Ações  

 

Carga Horária: 20 h/a 

Objetivos: Cada ação tem seus objetivos específicos, procurando desenvolver 

atividades que valorizem o saber do homem e da mulher do campo e que permitam 

a realização de exercícios de investigação matemática. 

Recursos: os recursos utilizados seguem cada ação específica. 

 

Ação 1. Conhecendo o campo 

Inicialmente os alunos farão um passeio com o professor pela escola e por 

alguns locais próximos da escola onde poderão observar as formas geométricas 

destes locais e espaços. Estas informações serão anotadas no quadro: 

 

ESPAÇO FORMA GEOMÉTRICA DESENHO 

Escola   
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Muro da escola  

 

 

 

 

 

Igreja  

 

 

 

 

 

Posto de saúde  

 

 

 

 

 

Plantação 1  

 

 

 

 

 

Plantação 2  

 

 

 

 

 

 

Com a tabela em mãos, os estudantes voltarão para sala de aula onde serão 

realizadas algumas atividades: 

Quais as formas geométricas que encontramos neste passeio? 

Todas as formas geométricas que encontramos são formas planas? 

Qual o nome da forma geométrica predominante na construção dos espaços 

que encontramos (escola, posto de saúde, igreja)?  

Vocês conhecem a diferença entre formas geométricas planas e não planas? 

Vamos aprender? 
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Figuras geométricas planas e não planas 

 

Veja estas figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber se esta forma geométrica é plana ou não plana, basta que 

imaginemos a mesma em cima de uma mesa. Se a forma ficar totalmente contida no 

tampo da mesa, ela é  plana, caso contrário, ela não é plana. 

 

Veja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Professor PDE (2015) 

Figuras geométricas planas 
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Investigando: 

Qual o nome de cada 
figura plana que está na 

primeira mesa? 

 
Qual o nome de cada 

figura não plana que está 
na segunda mesa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fonte: Professor PDE 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação 2 – Atividades 

 

Objetivos: Desenvolver atividades de Investigação Matemática com o conteúdo de 

Geometria, realizando seu registro. 

Carga horária: 10 h/a 

Recursos: Papeis diversos, lápis, caneta, borracha, cartazes e outros ... 

 

 Entre as atividades construídas pretende-se utilizar as descritas por Ponte et 

al. (2009) que se direcionam para Geometria e utilizam recortes e dobraduras.  Esta 

atividade possibilita aos alunos explorar diferentes tipos de investigação geométrica 

de forma concreta.  

Figuras geométricas não planas 
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 A atividade sugerida em Ponte (2009, p.72), utiliza uma dobra de papel, 

inicialmente seguida de cortes em forma de polígonos e que levará a conclusões de 

como pode ser realizado um corte no papel de forma a recortar um quadrado, por 

exemplo, um retângulo e mesmo figuras simétricas. Ponte destaca diversas 

atividades que podem decorrer desta fase inicial e contemplar conteúdos referentes 

à Geometria.  

O cálculo de área será realizado em Investigações Matemáticas que 

permitirão aos estudantes observar os polígonos formados no entorno da escola, de 

suas plantações, de suas localidades e comunidades.  

Também serão construídas diversas atividades relacionadas à temática, cujo 

conteúdo fará parte de um caderno pedagógico montado de forma a apontar muitos 

dos saberes da Escola do Campo, relacionados a conteúdos específicos de 

Geometria e Investigação Matemática, mas também outros conhecimentos e 

situações que vão aproximar o tema e a escola do campo, como seguem: 

 

Atividade 1: investigando a área e o perímetro. 

De acordo com a tabela, vamos calcular: 

 

LOCAL ÁREA PERÍMETRO 

 

Sala de aula 

  

 

Escola  

  

 

Quadra de esportes 

  

 

Pátio da escola 
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Posto de saúde 

  

 

Igreja 

  

 

Atividade 2: Dobragens e cortes  

(adaptação de Ponte, 2009, p.72 e seguintes) 

Recursos: tesouras, papel, réguas. 

 

 Uma dobragem e dois cortes: 

 Numa folha de papel dobrada ao meio, cortar triângulos isósceles, equiláteros 

e escalenos. De posse dos triângulos recortados, questionar: 

 Quais cortes foram feitos? 

 Que figuras foram formadas? 

 Qual o nome de cada triângulo? 

 Se eu quiser formar outra figura geométrica com a mesma técnica, 

como posso recortar? 

 Comentem as descobertas 
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Atividade 3: mais dobragens e um só corte 

 

 Vamos investigar o que acontece quando fazemos mais de uma dobra no 

papel no papel, mantendo ajustados  os lados da folha e efetuamos apenas 

um corte no canto formado.  

 Duas dobragens e um só corte: que tipo de figura podemos obter? 
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 Três dobragens e um só corte: que tipo de figura podemos obter? 
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Questões: 

 De que maneira conseguimos obter um quadrado? 

 De que maneira conseguimos obter um retângulo? 

 

Vamos preencher este quadro: 

 

NÚMERO DE DOBRAGENS NÚMERO MÁXIMO DE LADO 

2  

3  

4  

5  

 

 Como podemos explicar a relação entre o número de dobragens e o número 

máximo de lados da figura? 

 

 

 

Ação 3 - Construindo a maquete da escola 

(adaptação de Maciel et al. , 2013, p. 510) 

Objetivo: perceber os conceitos de área, perímetro, formas geométricas, 

planificação dos sólidos e escala através da construção da maquete da Escola 

Estadual Miguel Desanóski. 

Recursos: diversos tipos de papéis, cola, palitos de sorvetes, tintas coloridas, 

réguas, trenas, fios. 

 

 Construindo a planta da escola: 

 



21 
 

 Inicialmente se buscará  construir a planta da escola focando nas medidas e 

formas geométricas do prédio da escola e representá-las por meio de um desenho 

utilizando a escala numérica.  Seguindo-se o roteiro: 

o Familiarizar os alunos com o espaço físico da escola;  

o Reconhecer as unidades de medida;  

o Utilizar de modo correto os instrumentos de medida;  

o Compreender o conceito de escala numérica;  

o Elaborar a planta da escola;  

o Aplicar a escala métrica na construção da planta da escola  

 

 

(obs. Desenho ilustrativo) 

 

 

 Construindo a Maquete da Escola 

 

 De posse da planta da escola, que já estarão com suas medidas em escala, 

inicia-se a construção da maquete. Ressalta-se que muitos conteúdos serão 

apontados neste momento, pois a atuação do professor precisa ser voltada a 

despertar o espírito investigativo das crianças. Desse modo, o professor não poderá 

estar colocando os conhecimentos prontos aos alunos, mas sim estimulando, 

levantando hipóteses, fazendo questionamentos aos alunos que deverão participar 

ativamente das etapas de construção da maquete. A construção da maquete deverá 

ainda respeitar a escala e as formas geométricas do prédio da escola.  
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Ação 4 – Jardim geométrico 

(adaptação de TRENTIN,  E. ; PEREIRA, L. B. Ensino de Matemática na escola do 
campo: um Processo de ensino e aprendizagem no contexto da Horta geométrica. 
Ponta Grossa: SINECT, 2013). 
Esta ação estreita os laços da escola do campo com a Geometria. Pretende-se 

nesta ação criar um jardim que irá assumir as formas geométricas de figuras planas. 

Todos os passos da criação deste jardim serão momentos de aprendizagem em que 

o professor irá estimular os alunos. 

 

1ª etapa: Organização das medidas dos canteiros 

 

Objetivos: 

 Medir as dimensões dos canteiros; 

 Trabalhar conceitos matemáticos relacionados ao espaço do jardim; 

 Calcular a área e o perímetro das figuras geométricas representadas pelos 

canteiros do jardim. 

Conteúdos trabalhados: grandezas e medida (área, perímetro, comprimento da 

circunferência, figuras geométricas planas). Conhecimentos da organização e 

saberes escolares do campo e divisão territorial e do trabalho. 

Materiais utilizados: Fita métrica ou trena; Barbante; Tesoura; Tabela para anotar 

os dados. 

Exemplos de figuras que poderão ser utilizadas: 
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2ª etapa: Preparação métrica 

 

Objetivos: 

 Reconhecer a inscrição e circunscrição de polígonos regulares em outros 

polígonos; 

 Dividir uma figura geométrica na forma de outras figuras geométricas. 

 Conteúdos trabalhados: grandezas e medida (área, perímetro, comprimento 

da circunferência, figuras geométricas planas, figuras inscritas e 

circunscritas). 

Materiais utilizados:  Fita métrica; Barbante; Tesoura; Palito de churrasco; Tabela 

para anotar os dados. 

Os desenhos geométricos serão realizados no solo utilizando os barbantes e os 

palitos. 

3ª etapa: Plantio 

Objetivos: 

 Comparar as dimensões dos espaçamentos entre uma muda e outra; 

 Trabalhar conceitos matemáticos relacionados ao espaço do jardim como 

quantidade de mudas; 

 Estimular a capacidade motora dos alunos, com o plantio da horta; 

Conteúdos trabalhados: grandezas e medida (área, perímetro, espaçamento, 

profundidade, comprimento da circunferência, figuras geométricas planas, figuras 

inscritas e circunscritas). 
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Materiais utilizados: Ferramentas de trabalho agrícola; regadores para a irrigação; 

Mudas de flores da estação (variedades distintas). 

 

4ª etapa: cuidado e atenção 

 

 Durante 02 meses os educandos e o professor irão cuidar e observar o 

jardim, estabelecendo cuidados e atenção. A aplicação teórica e prática dos 

conceitos matemáticos, aguçados pelos conhecimentos que os educandos já 

dominam, estabelecerão possibilidades riquíssimas de aprendizagem. 
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