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RESUMO.
Este trabalho tem por objetivo trazer alguns subsídios teóricos e práticos, 
indicados  para  o  professor  que  atua  em  sala  de  aula.  Destaca  as 
metodologias  para  o  ensino  da  Matemática,  proposta  nas  Diretrizes 
Curriculares De Matemática do Paraná, para o Ensino Médio. Aborda os 
temas  Resolução  de  Problemas,  Mídias  Tecnológicas,  Modelagem 
Matemática,  Etnomatemática,  História  da  Matemática  e  Investigações 
Matemáticas.  O  artigo  procura  esclarecer  as  propostas  de  cada 
metodologia  e  aponta  várias  referências  bibliográficas  para  consulta  e 
pesquisa. Finaliza relatando algumas experiências vividas pelo autor junto 
com seus alunos em algumas atividades práticas, trazendo uma reflexão 
para  o  professor  e  propondo  o  ensino  da  Matemática  de  maneiras 
alternativas e interessantes.

Palavras-chave: Metodologias. Diretrizes. Problemas. Investigações. 
Matemática.

ABSTRACT.
This  task  has  the  purposely  of  bringing  some theoretical  and practical 
subsidies, indicated for helping the teacher in the classroom. It brings out 
the methods for the maths teaching that are in the “Diretrizes Curriculares 
do Paraná”, for high school. The task approaches the themes: Solution of 
problems,  Technological  Medias  Mathematical  Modeling, 
Ethnomathematics,  History  of  the  Mathematics  and  Mathematical 
Investigations. The text tries to clarify the goal of each method, and brings 
out many bibliographic references for research. At the end, it brings out 
the  experiences  of  the  author  with  his  students  in  some  practical 
activities,  bringing  a  reflection  for  the  teacher  and  offering  the  maths 
teaching in alternative and interesting ways.
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1. INTRODUÇÃO.

Para  que serve isso? Essa é uma pergunta recorrente feita  pelos 

alunos entediados, quando aborda- se um novo conteúdo da matemática. 

Muitos  de  nós  professores,  talvez  sintamo-nos  desconfortáveis  quando 

respondemos a esta questão, e nos percebemos reforçando nos jovens a 
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idéia de que muito do que se ensina em matemática hoje, não serve para 

muita coisa útil. 

É necessário dar uma resposta satisfatória aos alunos, pois é difícil 

hoje encontrar áreas da atividade humana onde a matemática ou o seu 

raciocínio  lógico-dedutivo,  não  tenha  em  menor  ou  maior  grau,  uma 

participação efetiva. O que não 

podemos é ensinar uma matemática mecânica, que muitas vezes o aluno 

não toma conhecimento para que serve.

O  ensino  da  disciplina  deve  levar  o  aluno  a  gostar  de  estudar 

matemática.  Um  professor,  desde  que  bem  preparado,  munido  de 

algumas  estratégias  e  muito  motivado,  poderia  atingir  esse  objetivo. 

Afinal, estudar a matemática com seus cálculos e seus conceitos, tende a 

desafiar  a  intelectualidade  do  jovem,  o  que  em  muito  já  favorece  o 

interesse dos alunos. 

O que deve ser abandonado no ensino dessa disciplina é a ênfase 

em dominar regras e fórmulas. Não queremos apontar que a matemática 

com seus conceitos e algoritmos seja descartada. Ressaltamos a idéia de 

que o aluno deveria valorizar também o método indutivo; a análise dos 

exercícios  e  problemas;  a  discussão das  hipóteses  para a  resolução;  o 

estudar matemática pensando, não só aplicando regras e fórmulas. 

A Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED), por meio das 

Diretrizes  Curriculares  de  Matemática  (DCE),  orienta  os  professores  da 

rede pública de ensino que ensinem a disciplina utilizando- se de algumas 

metodologias, a saber: resolução de problemas; etnomatemática; história 

da  Matemática;  modelagem matemática;  uso de  mídias  tecnológicas  e 

investigações matemáticas. (DCE 2008).

No contato com os professores de Matemática do Estado do Paraná, 

por  meio  do  grupo  de  trabalho  em  rede,  na  plataforma  moodle,  nos 

encontros  de  área  propostos  pelo  Núcleo  Regional  de  Educação  de 

Guarapuava e na atuação direta junto aos professores de nossas escolas, 

chegamos à seguinte conclusão: poucos são os professores de Matemática 

que  estão  preparados  para  utilizar  as  metodologias  propostas  nas 
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Diretrizes  Curriculares,  evidenciando  assim  grande  maioria  dos 

professores ainda se utiliza do antigo método “livro didático”. 

O  lado  positivo  disso  é  a  proposta  do  Livro  Didático  Público  de 

Matemática,  de  autoria  dos  professores  da  rede pública  de  ensino,  do 

Paraná. Este livro mostra por meio de artigos, “folhas” e textos, que há 

diferentes propostas de como ensinar Matemática de modo que os alunos 

possam achar o conteúdo atrativo e interessante.

O que apresentamos neste artigo é a proposta de divulgar entre os 

professores da rede pública de ensino, as metodologias enumeradas nas 

Diretrizes  Curriculares.  Além  de  apresentar  algumas  literaturas 

consultadas  para  cada  metodologia,  relatamos  algumas  experiências 

realizadas com a aplicação de algumas destas tendências e os resultados 

que encontramos e percebemos de forma prática, no ambiente da sala de 

aula, o melhor lugar para utilizar- se de uma técnica de ensino.

1.1. Resolução de Problemas.

“Qual  é o custo do transporte do barro para uma determinada 

olaria?”

Para  o  professor  doutor  Dionísio  Burak,  da  UNICENTRO  de 

Guarapuava, este é um ótimo modelo de problema de Matemática.

Para  Burak,  um  problema  não  deve  ser  confundido  com  um 

exercício de aplicação, que em muitos momentos possui mecanismos que 

o resolvam de forma direta. A resolução de um problema deve levar o 

aluno, em primeiro lugar, a uma pesquisa matemática de ordem social e 

historicamente relevante.

Para resolver  o problema citado acima o aluno deve pesquisar 

respostas às diversas questões que podem surgir, tais como:

- A produção da olaria é diária, semanal ou mensal?

- Qual a capacidade do veículo de transporte?

- É veículo próprio ou de terceiros?

- O transporte é realizado em que período? Manhã, tarde ou noite?

- Qual é o tipo de combustível usado no caminhão? E o consumo?
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- Os trabalhadores que farão o transporte são próprios da olaria 

ou terceirizados?

Ou seja, para encontrar a resolução de um problema o aluno teria 

que  proceder  de  forma  investigativa;  levantando  hipóteses  e 

comprovando-as.

George Polya, professor americano, escreveu diversos livros sobre 

esse tema. Em seu artigo publicado no livro organizado por Krulik e Reys 

(1997), Polya enfatiza que o aluno deveria se interessar pela Matemática 

pelo que ela é em si mesma. E que o professor da disciplina que ensina 

sob este pensamento,  o faz de maneira que “possa levar o aluno a se 

inflamar e desfrutar da descoberta”.

É necessário conhecer os livros e textos de George Polya.

Outro excelente trabalho que também consideramos como leitura 

obrigatória para os professores que pretendem usar esta metodologia nas 

séries iniciais do ensino fundamental é o do professor doutor Luiz Roberto 

Dante, especificamente seu livro Didática da Resolução de Problemas de 

Matemática  (2005),  onde ele  sugere  uma forma de trabalhar  o  ensino 

numa perspectiva organizada e didática. Dante enumera alguns objetivos:

- fazer o aluno pensar produtivamente;

- desenvolver o raciocínio do aluno;

- ensinar o aluno a enfrentar situações novas;

- oportunizar aos alunos a aplicação da Matemática;

- tornar as aulas mais interessantes e desafiadoras;

- equipar os alunos com estratégias para resolver problemas;

- dar uma boa base matemática às pessoas;

Também aponta algumas metodologias: 
 

- mudar o método de ensino;

- trabalhar com a classe toda;

- trabalhar em pequenos grupos;

- ensinar algumas estratégias;

Uma boa pesquisa e leituras apropriadas podem levar o professor 

de  Matemática  a  encontrar  situações  problemas  diversos  e  que 
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proporcionam  aos  alunos  compreender  o  porquê  de  se  estudar  um 

determinado conteúdo. Problemas bem elaborados propiciam a pesquisa, 

a reflexão e a aplicação de conceitos matemáticos aprendidos.

É por meio desse entendimento que o professor poderá fazer da 

resolução de problemas uma prática interessante e satisfatória no ensino 

de Matemática.

1.2. Mídias Tecnológicas

Nas  DCEs,  para  a  Educação Básica,  lê-se que “no contexto  da 

educação  básica,  os  ambientes  gerados  por  aplicativos  informáticos 

dinamizam  os  conteúdos  curriculares  e  potencializam  o  processo 

pedagógico”. (DCE 2008).

Duas  perguntas  iniciais  sobre  esta  questão:  os  professores  de 

Matemática  da  rede  pública  do  Paraná  têm se  utilizado  de  aplicativos 

informáticos? E de outros recursos tecnológicos?

Estas perguntas provocam algumas reflexões tais como:

- os professores estão capacitados para trabalhar com os recursos 

da informática?

- as escolas estão devidamente aparelhadas? 

- a comunidade escolar tem acesso a recursos como softwares, 

televisão, calculadoras e internet?

Por meio dos encontros do PDE, e nas correspondências do grupo 

de  trabalho  em  rede,  é  impossível  não  perceber  que  uma  parte 

significativa  dos  nossos  educadores  de  Matemática  tem  muitas 

dificuldades para trabalhar com os aplicativos informáticos disponíveis.

Há de se elogiar o trabalho e o empenho da SEED em capacitar os 

professores.  Muito  tem  sido  feito  para  melhorar  o  desempenho  dos 

educadores, em informática e em outros recursos da tecnologia. Milhares 

de professores já foram beneficiados.

A falta de laboratórios de informática nas escolas não é mais uma 

desculpa.  Na  grande  maioria  dos  colégios  existem bons  computadores 

disponíveis a professores e alunos. A ressalva é que são poucos. Porém, 

isso não nos impede de utilizá-los adequadamente.
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As televisões com recursos para o uso de softwares já chegaram 

para todas as salas de aula. Infinitas são as perspectivas para o uso das 

mídias tecnológicas na educação nos próximos anos. Vários softwares que 

auxiliam o ensino de Matemática são conhecidos, por exemplo: o cabri, 

zgraph, igeom, matlab, geometrix, entre muitos. Outros ótimos aplicativos 

encontram-se no endereço http://www.somatematica.com.br.  

Sites  estão  disponíveis.  No  Portal  Dia-a-Dia  Educação, 

(http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br),  encontra-se  o  endereço 

(http://www.matematica.pr.gov.br),  um  dos  vários  sites  indicados  no 

portal. Trabalhos no formato de Folhas e OAC (objeto de aprendizagem 

colaborativa), construídos por professores da rede pública, estão prontos 

para  serem  consultados  e  são  de  fácil  aplicabilidade  para  vários 

conteúdos.

No grupo  de professores  de  Matemática  do PDE orientados  na 

UNICENTRO, destaca-se o trabalho da professora Margarete F. S. Hoepers, 

do município de Pitanga, que disponibilizará aos professores da rede um 

manual para o uso do software zgraph; um aplicativo muito útil no estudo 

de Funções.

Em breve,  o LACTEC do Paraná (Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento),  conveniado  com  o  Ministério  da  Educação,  estará 

produzindo  material  multimídia  que  disponibilizará  aos  professores  do 

ensino médio de Matemática da rede publica de ensino.

Segundo as DCEs, “o trabalho com as mídias tecnológicas insere 

diversas  formas  de  ensinar  e  aprender,  valorizando  o  processo  de 

produção de conhecimentos”.

Os  professores  de  Matemática  da  rede  pública  do  Estado  do 

Paraná estão motivados, e tem acesso a vários e excelentes materiais e 

recursos da tecnologia.  Basta apenas dedicar um pouco do seu tempo 

para o estudo e a prática desse campo de trabalho.

1.3. Etnomatemática

Etno _ o ambiente natural, social, cultural e imaginário.

Matema _ de explicar, aprender, conhecer, lidar com
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Tica _ modos, estilos, artes, técnicas (D’ Ambrosio 2005)

D’ Ambrosio (2005) situa a etnomatemática como uma subárea da 

História  da  Matemática  e  da  Educação  Matemática,  “com uma relação 

muito natural com a Antropologia e as Ciências da Cognição”. 

A etnomatemática surge em meados da década de 1970, quando 

o professor Ubiratan D’ Ambrosio propõe que os programas educacionais 

enfatizem as matemáticas produzidas pelas diversas culturas. 

Para o estudo desse campo de trabalho estão disponíveis diversas 

obras. Destacamos os livros de Ubiratan D’ Ambrosio: Etnomatemática - 

Elo entre as Tradições e a Modernidade (2005); Etnomatemática - Arte ou 

Técnica  de  Explicar  e  Conhecer  (1990);  A  Matemática  na  Época  das 

Grandes Navegações e Inicio da Colonização (2001); A Era da Consciência 

(1997); entre outros.

Na obra de D’ Ambrosio (2005), encontra-se algumas indicações 

de teses e dissertações defendidas no Brasil  e no exterior com foco na 

etnomatemática. Vale o esforço de conhecer algumas delas.

Toda etnia possui o seu modo de desenvolver a Matemática, ou seja, 

possui sua Matemática própria; os índios do Mato Grosso, o povo asteca, o 

povo africano.

Para que se possa entender melhor cada Matemática desenvolvida 

por uma etnia existe a etnomatemática, que tem por objeto entender as 

diferentes  matemáticas  produzidas.  Por  meio da etnomatemática,  cada 

povo  desenvolve  uma  maneira  de  representar  esse  conhecimento, 

utilizando- se de pinturas, gravuras, rabiscos, construções. 

A cultura ocidental só estuda a Matemática desenvolvida na Europa, 

pelos  gregos,  a  mesma que  é  ensinada  na  escola  até  hoje.  Em geral 

desconsidera-  se  qualquer  conhecimento  matemático  que  não  seja  de 

origem européia.  Na  década de  1980 alguns  educadores,  por  meio  da 

etnomatemática,  começam a estudar o conhecimento desenvolvido por 

diferentes culturas.

Um dos primeiros exemplos de etnomatemática é quando o homem 

primitivo começou a trabalhar com a pedra, um instrumento versátil que 

ele utilizava para cortar seus alimentos e abater animais. Reconhecendo a 
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necessidade  de  escolher  uma  pedra,  analisar  suas  dimensões,  peso  e 

transformá-la numa ferramenta própria para o trabalho, faz-se uma das 

primeiras utilizações da etnomatemática. 

Na  geometria,  um  exemplo  é  a  Matemática  praticada  no  antigo 

Egito. A cada ano após as enchentes, era necessária uma medição das 

terras antes alagadas para que fossem distribuídas ao povo, propiciando o 

inicio das plantações. 

No  mundo  todo  há  cerca  de  quarenta  calendários  em  uso.  A 

construção  de  calendários,  ou  a  contagem  de  tempo,  também  é  um 

exemplo de etnomatemática.

No  cotidiano  reconhecemos  alguns  bons  exemplos  de 

etnomatemática. A Matemática praticada pelos feirantes, que propicia um 

estudo  de  aritmética  prático,  que  envolve  o  cálculo  mental  rápido 

envolvendo descontos,  lucro  e prejuízo.  Alguns profissionais  praticam a 

sua  própria  Matemática;  na  lanchonete  uma  atendente  calcula 

rapidamente as probabilidades na utilização de frutas para fazer sucos. 

Médicos  e  dentistas  também  utilizam  de  matemáticas  próprias  nas 

decisões  que  tomam  em  relação  ao  atendimento  de  seus  pacientes: 

quantidade de material, tempo de atendimento, custo do seu trabalho. 

Em geral, só se conhece e valoriza a Matemática de origem grega. 

Mesmo hoje em dia a dinâmica escolar pode ser perversa, principalmente 

com os indivíduos que não demonstram o saber matemático sistematizado 

que atualmente se ensina. Conhecer e estudar a Matemática desenvolvida 

nas mais diversas culturas e etnias poderá levar educadores e educandos 

a uma nova maneira de conceber a matemática.

Para D’Ambrósio (2005):

 “a  etnomatemática  se  encaixa  nessa  reflexão  sobre  a  
descolonização  e  na  procura  de  reais  possibilidades  de 
acesso para o subordinado, para o marginalizado e para o  
excluído. A estratégia mais promissora para a educação, nas 
sociedades que estão em transição da subordinação para a 
autonomia,  é  restaurar  a  dignidade  de  seus  indivíduos, 
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reconhecendo  e  respeitando  suas  raízes.  Reconhecer  e 
respeitar as raízes de um indivíduo não significa ignorar e 
rejeitar as raízes do outro, mas, num processo de síntese,  
reforças suas próprias leis”.

1.4. História da Matemática.

“História é a ciência do homem no tempo.” 

(March Blok)

É o homem que descobre a Matemática ou a Matemática sempre 

existiu e está pronta, esperando para ser descoberta? (Dewdney, 2000)

Entender a História da Matemática é compreender a natureza da 

matemática e sua importância na vida da humanidade; perceber que o 

conhecimento matemático é produzido historicamente.

D’ Ambrósio (1997), escreve que “a história da matemática é um 

elemento  fundamental  para  se  perceber  como  teorias  e  práticas 

matemáticas  foram  criadas,  desenvolvidas  e  utilizadas  num  contexto 

específico de sua época”. 

Os  professores  da  disciplina  estão  aproveitando  as  referências 

históricas de estudos matemáticos e de seus autores, para potencializar o 

ensino?  Nos  livros  didáticos  escolhidos  para  o  ensino  fundamental,  a 

serem usados a partir de 2008, estão inseridas referências históricas da 

Matemática? São várias as indagações que escrevemos neste texto. Na 

realidade são provocações para os educadores.

O  professor  Edílson  Roberto  Pacheco,  da  UNICENTRO  de 

Guarapuava, doutor em História da Matemática, relata que “a história nos 

possibilita olhar para as referências”.

Usar  a  história  da  matemática  como  abordagem  para  os 

conteúdos  do  currículo,  não  é  estudar  a  biografia  de  matemáticos 

famosos. No entanto, os grandes matemáticos da história, suas trajetórias, 

viagens e descobertas, podem promover uma curiosidade motivadora nos 

alunos.  Estabelece  uma  possibilidade  para  o  estudo  das  origens  das 

concepções matemáticas.
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Não podemos permitir que a história da matemática seja relevada 

apenas a fatos históricos, sem continuidade. Muitos conteúdos específicos 

da disciplina podem ser ensinados ou abordados por meio de construções 

e resoluções de modelos matemáticos realizados no passado.  Cabe aos 

professores uma busca de referências neste campo de trabalho. 

Dentre os trabalhos disponíveis na página da educação da SEED, 

nos formatos de Folhas e OACs, vários trazem excelentes apontamentos 

de conteúdos de Matemática, abordados numa concepção histórica. Vale à 

pena conferir.

1.5. Modelagem Matemática.

 “O céu deve ser esférico, pois a esfera é gerada pela rotação do 

      círculo, que dos corpos, é o mais perfeito.”

                                                       (Aristóteles).

Problematizar situações do cotidiano pode ser descrito como uma 

forma de utilizar a modelagem matemática? Ou é uma forma de trabalhar 

com matemática aplicada?

A  modelagem  matemática  na  perspectiva  da  Educação 

Matemática para o ensino da disciplina no Brasil  teve início a partir  de 

1987,  com o programa de mestrado da Universidade Estadual  Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”, campus de Rio Claro – São Paulo.

De  acordo  com  Bassanezi  (2004),  a  modelagem  matemática 

“consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e 

resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”. (p.16)

No livro de Biembengut/Hein (2005), lê-se que:

“a  modelagem  matemática  é  o  processo  que  envolve  a 
obtenção  modelo...  Nessa  perspectiva,  um  conjunto  de 
símbolos e relações matemáticas que procura traduzir,  de 
alguma forma, um fenômeno em questão ou problema de 
situação real, denomina-se modelo matemático.” (p.12).

Para Barbosa (2001, apud DCE), “a modelagem matemática é um 
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ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar e 

ou investigar, por meio da matemática, situações oriundas de outras áreas 

da realidade”. (p.6)

O professor doutor Dionísio Burak, durante o curso ministrado aos 

professores do PDE em 2007, na UNICENTRO, propõe que a modelagem 

matemática constitui-se em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é 

estabelecer  um  paralelo  para  tentar  explicar,  matematicamente,  os 

fenômenos  presentes  no  cotidiano  do  ser  humano,  ajudando-o  a  fazer 

predições e a tomar decisões.  Ainda revela a infeliz tendência atual de 

que o “como fazer” no ensino da Matemática prevalece sobre o “porque 

fazer”. E que esta concepção de ensino não tem trazido bons resultados 

para o ensino da disciplina.

As  observações  que  faremos  a  seguir  estão  escritas  no  artigo 

MODELAGEM  MATEMÁTICA:  FAVORECENDO  A  APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA,  dos  professores  Dionísio  Burak  e  Daniela  D.  Barbieri, 

localizado no site http://www.dionisioburak.com.br. 

Para Dionísio e Daniela, o fato é se considerar o conhecimento 

prévio dos alunos e os conteúdos sempre partirem de temas mais gerais 

para  mais  específicos,  revelam  a  Modelagem  Matemática  como  uma 

metodologia  alternativa  para  o  ensino  da  Matemática  que  favorece  a 

aprendizagem significativa e promove mudanças na forma de ensinar e 

aprender matemática.

No artigo, lê-se que:

“a Modelagem Matemática caracteriza-se principalmente pelo 
foco de estudo estar centrado no interesse dos alunos. Uma 
das formas de aplicação da Modelagem Matemática segue as 
etapas:  escolha  dos  temas  pelos  alunos  (grupo);  pesquisa 
exploratória que investigados dados tanto quantitativos como 
os  qualitativos  em torno  do  tema escolhido;  levantamento 
dos  problemas;  resolução  dos  problemas  por  meio  de 
diversos recursos, inserindo os conteúdos matemáticos que 
auxiliam na resolução; análise crítica das soluções.” (2005).

Na opinião de Burak (2000), a

“Modelagem Matemática  reorganiza a dinâmica da sala de 
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aula, alterando o foco do trabalho escolar do professor para a 
unidade aluno-professor. Ela traz benefícios aos alunos com o 
desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, tornado 
mais rico o processo de ensino-aprendizagem e contribuindo 
de  forma  significativa,  para  a  formação  do  hábito  da 
investigação.  Daí  decorre  aspectos  importantes:  maior 
interesse  do  grupo,  interação  maior  no  processo  ensino-
aprendizagem, demonstração de uma diferenciada forma de 
conceber a educação, uma nova postura do professor.”

Trabalhar com modelagem matemática, como uma metodologia 

para o ensino,  possibilita  ao professor  mostrar  aos alunos uma ligação 

entre os conteúdos aprendidos nas escolas e as situações encontradas na 

realidade.  Burak  (2000)  conclui  que  “os  alunos  trabalham  com  o  que 

gostam, com aquilo que para eles apresenta significado, tornando-se co-

responsáveis pela aprendizagem”.

No Paraná, o professor da rede pública estadual de ensino tem se 

mostrado  um  educador  interessado  na  aprendizagem  significativa  dos 

conteúdos pelos alunos. Na área da Matemática, no campo da Modelagem 

Matemática, estão disponíveis muitos artigos, dissertações de mestrado, 

teses de doutorado e livros;  uma vasta bibliografia  pronta a ser  lida e 

estudada. 

A  Modelagem  Matemática  é  mais  uma  metodologia  que  pode 

enriquecer  e  melhorar  o  ensino  e  a  aprendizagem  da  Matemática.  É 

preciso conhecê-la.  

1.6. Investigações Matemáticas

      Ensinar matemática utilizando-se das investigações matemáticas 

não  significa  propor  problemas  muito  sofisticados.  “Significa  tão  só,  que 

formulamos questões que nos interessam para as quais não temos resposta pronta, e 

procuramos  essa  resposta  de  modo  tanto  quanto  possível  fundamentado  e  rigoroso” 

(Ponte, Brocardo e Oliveira).

Na resolução  de um problema utilizando-se desta  metodologia,  o 

aluno quase sempre estabelece uma estratégia heurística. Dificilmente ele 

dispõe de um método para a pronta resolução. 

Uma investigação tende a ser um problema aberto, portanto o tema 

a ser estudado não deve ser apontado pelo professor. Como não é uma 
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maneira cotidiana de resolver problemas, o professor deve, por meio de 

exemplos, levar o aluno a compreender o significado de investigar.

As  investigações  matemáticas  apresentam  situações  inovadoras 

para  alunos  e  professores.  Pode  se  incluir  ao  trabalho  didático  alguns 

desafios no que diz respeito à dinâmica e a organização da sala de aula. 

Visto que há poucos materiais disponíveis busca-se vencer a estrutura dos 

currículos, toda direcionada aos conteúdos. 

Antes  de  iniciar  um  trabalho  cuja  pretensão  é  utilizar  as 

investigações, o professor deve consultar seu planejamento, decidir o que 

vai  considerar  como  prioridade  curricular;  formular  a  tarefa  e  a 

apresentação desta aos alunos, e organizar a realização do trabalho.

Segundo  Ponte,  Brocardo  e  Oliveira,  apresentado  o 

problema/exercício  cabe ao professor  remetê-lo ao nível  dos conteúdos 

matemáticos,  explicar  os  conceitos,  rememorar  uma  noção,  mostrar 

relações diretas  com a matemática.  No momento seguinte  o  educador 

deverá levar o aluno a pensar matematicamente, avaliando, comentando 

e  propondo  aos  alunos  fazerem  comentários  relativos  ao  trabalho. 

Promover a capacidade crítica dos alunos.

 A metodologia das investigações matemáticas permite ao professor 

atingir  o  objetivo  de  ensinar  matemática  a  seus  alunos  de  modo 

desafiador,  porém,  apoiando e avaliando.  Bons  exemplos  de exercícios 

que permitam uma investigação matemática podem ser encontrados nas 

edições da Revista do professor de Matemática, publicada pela Sociedade 

Brasileira de Matemática. Outro material excelente são as avaliações da 

OBMEP  (olimpíada  brasileira  de  Matemática  das  escolas  públicas), 

validadas pela SBM.

2. APLICAÇÕES

         Escrevemos sobre algumas das aplicações realizadas nas turmas do 

ensino médio do Colégio estadual Cristo Rei, durante a implementação do 

projeto  na  escola.  Tais  aplicações  tiveram  como  objetivo  oportunizar  a 

aplicação  de  algumas  das  tendências  metodológicas  para  o  ensino  da 

Matemática,  citadas  neste  artigo.  Também  durante  a  implementação, 
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procuramos  observar  de  como  a  utilização  dessas  metodologias  pode 

contribuir com a aprendizagem dos alunos.

2.1. Resolução de Problemas

Relatamos  uma situação problema apresentada aos  alunos do 1° 

ano do ensino médio, turma “B”, do Colégio Estadual Cristo Rei. A sala é 

composta por 36 alunos, os quais, a maioria está com 15 anos de idade. O 

texto do problema apresentado é: “Qual seria o custo para realização do 

serviço de pintura das paredes da sala de aula na qual vocês estudam?” 

Após  a  apresentação  do  problema  houve  uma  avalanche  de 

indagações,  relata-  se  algumas:  vale  nota?  Vamos  resolver  como  um 

exercício ou como um trabalho? É um trabalho em grupo ou individual? No 

caderno ou em folha separada? 

Esclarecidas  as  primeiras  dúvidas,  optamos  por  preparar  um 

relatório em grupo de seis alunos, com ênfase na pesquisa e com uma 

apresentação  dos  possíveis  resultados  marcados  para  as  semanas 

seguintes.  Foi  interessante  perceber  que  alguns  alunos  logo  se 

interessaram pelo tema. Observamos que apesar do problema envolver 

mão de obra e tintas, tanto meninos como meninas logo começaram a 

discuti-lo e propor algumas hipóteses e questionamentos,  tais como: O 

quadro e a porta serão pintados? Qual a melhor opção de tinta? À base de 

água, de óleo, acrílica ou textura? Quanto vale a mão de obra?  Se paga 

por metro quadrado, por dia de serviço ou pela obra realizada? 

Utilizamos duas aulas para discutir  estas dúvidas e também para 

iniciar a resolução. A primeira atitude de quase todos os grupos foi uma 

tentativa  de  se  obter  as  medidas  das  paredes  (comprimento,  altura  e 

largura). Logo percebemos que alguns alunos tinham imensa dificuldade 

em trabalhar com a régua, o que apresentou um bom momento para a 

intervenção do professor. 

Para os profissionais que atuam nas salas de aula, infelizmente é 

comum perceber que vários  alunos utilizam a régua marcando o início 

pelo número 01. Isto não seria problema caso a medição entre 01 cm e 10 

cm não fosse tomada por 10 cm. Situações assim oferecem ao professor, 
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mesmo no  primeiro  ano  do  ensino  médio,  a  oportunidade  de  reforçar 

alguns fundamentos da geometria plana básica.  

Na  resolução  do  problema  proposto  utilizamos  vários  dos 

apontamentos  e  estratégias  encaminhados  por  Dante  (2005).  Muitos 

assuntos  da  matemática  apareceram.  Destacamos:  perímetro,  área, 

capacidades (volumes), matemática financeira e porcentagem.

A)  Perímetro.  (02  aulas).  Aproveitamos  as  figuras  geométricas 

planas encontradas na sala de aula para medir e calcular cada perímetro 

em separado. O quadro-verde, a porta, as paredes, a soleira da porta, os 

tacos  do  piso,  o  forro  e  os  vidros  e  janelas  tiveram  suas  medidas 

apuradas. 

Para realizar as medições,  um dos grupos trouxe uma trena com 

medidas em centímetros e também em polegadas. Logo apareceram as 

indagações sobre este outro sistema de medidas. Então propusemos aos 

alunos uma pesquisa específica sobre a “polegada”, a ser apresentada na 

próxima aula. Na apresentação da pesquisa, os grupos fizeram um bom 

relato sobre o fundo histórico da polegada e do quanto este sistema de 

medição ainda é utilizado no Brasil.

B)  Áreas.  (03  aulas).  As  medidas  apuradas  para  as  figuras 

geométricas planas citadas no item acima, foram usadas para calcular a 

área  de  cada  quadrilátero  encontrado  na  sala  de  aula.  De  imediato, 

revisamos a aplicação das fórmulas da área do quadrado e do retângulo. 

Inserimos durante estas aulas, uma abordagem sobre as diagonais, e por 

conseqüência ao Teorema de Pitágoras. Estudamos também a área e o 

perímetro do trapézio e do paralelogramo. 

C) Volumes. (03 aulas). Em geral, as tintas são vendidas em galões 

ou “latas quadradas”, com escreveram os alunos. Partimos então para o 

estudo dos volumes, com ênfase no cilindro e no prisma retangular. As 

definições para aresta, face e vértice foram facilmente entendidas a partir 

da  observação  de  algumas  latas  de  tintas  vazias,  que  os  alunos 

trouxeram.  A  relação  entre  o  volume das  latas  de  tinta  e  a  área  das 

paredes foi estudada com muito interesse pelos alunos. A “regra de três 

simples” foi aplicada com eficiência pelos alunos, e a maioria dos grupos 
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obteve um resultado satisfatório no cálculo da quantidade de tintas a ser 

utilizada para a pintura de toda a sala de aula. 

D) Matemática Financeira (2 aulas). Na apresentação do problema, 

pergunta-se  sobre  o  custo  total  da  pintura.  Resolvida  a  questão 

“quantidade  de  tintas”,  iniciamos  uma  discussão  sobre  qualidade  do 

material  a  ser  utilizado.  Propusemos uma visita  às  lojas  do bairro  São 

Cristóvão que vendem tintas próprias para alvenaria e madeira. Após a 

pesquisa,  os  grupos  fizeram  relatos  sobre  a  qualidade  das  diferentes 

marcas  de  tintas  encontradas  no  mercado,  classificadas,  pelos  alunos, 

como tintas ótimas, boas, razoáveis e de qualidade duvidosa.  

Para  o  serviço  de  pintura  num  imóvel  público,  optamos  por 

pesquisar o preço de uma tinta considerada de ótima qualidade. Neste 

momento  do  trabalho  aproveitamos  para  estudar  a  “porcentagem”, 

pressupondo a compra e tintas a vista com descontos ou a prazo, com 

acréscimos. Discutimos também a forma de como fazer o pagamento na 

compra de um produto. O uso da moeda Real, o cartão de crédito e débito, 

e o pagamento com cheque.

Notamos um grande interesse dos alunos na questão pagamento. O 

cartão  de  crédito  e  débito,  bem  como  as  folhas  de  um  talonário  de 

cheques, são bem pouco conhecidos pela maioria dos alunos nesta faixa 

etária.   Trabalhamos,  então,  com algumas  fotocópias  de  talonários  de 

cheques,  realizando  o  correto  preenchimento  para  fazer  pagamentos 

fictícios.  Realizamos também o preenchimento completo de recibos, com 

a utilização de números fictícios para o Registro Geral e para o Cadastro 

de Pessoas Físicas. O interesse pelos documentos civis usados e da forma 

como tê-los para o uso diário, foi notado como de grande importância para 

os alunos. 

 O problema mostrou- se desafiador, motivando os alunos na busca 

das  soluções  viáveis.  Pode  se  contextualizar  alguns  destes  assuntos  e 

conteúdos  apenas  por  propor  aos  educandos  situações  e  problemas 

parecidos com os que se resolvem no cotidiano.

  2.2. Mídias Tecnológicas.



17
                                 

Numa conversa junto à turma do 3° ano do ensino médio, buscou-

se encontrar  temas do interesse dos  alunos.  Foram indicados assuntos 

que abordam: a gravidez na adolescência; o casamento entre jovens; o 

início da vida sexual; as doenças sexualmente transmissíveis; os cursos 

mais  procurados  na  UNICENTRO;  o  ENEM  (exame  nacional  do  ensino 

médio); entre outros.

A partir  de uma pesquisa desses temas, as equipes de trabalho 

formadas  por  grupos  de  cinco alunos,  apresentaram seus  resultados  e 

conclusões por meio de um seminário. Um dos grupos utilizou o programa 

livre para computadores,o Linux, aplicando os resultados da pesquisa no 

Software BrOffice Calc, utilizando-o para a construção de alguns gráficos 

nos modelos de barras, colunas e setores. A apresentação dos trabalhos 

desse grupo realizou-se com o uso da TV pendrive instalada na sala de 

aula. Os resultados obtidos e a visualização foram de excelente qualidade. 

No 2°ano, do ensino médio, levamos os alunos a uma pesquisa de 

informação no sitio  www.diaadiaeducacao.pr.com.br. Buscamos conhecer 

duas páginas  especificas;  uma que trata  dos  temas da Comunidade,  e 

outra que trata do tema Alunos. Grupos de dez alunos foram levados ao 

laboratório de informática e apresentados ao portal da educação. Por um 

período de duas horas/aula “navegaram” por vários itens e assuntos que 

compõem o sitio: banco de imagens; cadernos pedagógicos; filmes; hinos; 

literatura;  mapas;  museus;  TV  Paulo  Freire;  disciplinas;  grêmios; 

universidades  e  faculdades;  saúde;  voluntariado;  central  de  estágios; 

guias  de  profissões;  programas  e  projetos  e  tantos  outros.  Uma 

apresentação de cada pesquisa/navegação foi realizada na sala de aula 

por meio de um seminário, focado no tema de interesse de cada aluno e 

na otimização da utilização das mídias tecnológicas, no desenvolvimento 

da  aprendizagem.  Buscou-se  que  os  alunos  conhecessem  os  muitos 

recursos do Portal da Educação, o que foi muito proveitoso. Registra-se o 

comentário de um grupo de alunos: “para pesquisar não existe somente o 

Google, não é professor?”

2.3. História da Matemática 

http://www.diaadiaeducacao.pr.com.br/
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A proposta de estudar Matemática utilizando sua história, não deve 

ser  confundida  com a biografia  dos  matemáticos.  Contudo,  conhecer  a 

vida e  obra  de  alguns  matemáticos  importantes,  em nada atrapalha  o 

ensino da disciplina; ao contrário, humaniza a Matemática ao percebê-la 

pelo viés da construção da Matemática através do tempo, e dos homens e 

mulheres que a desenvolveram. 

Com a turma do 3° ano do ensino médio trabalhamos a história de 

vida  e  de  produção  acadêmica  de  alguns  matemáticos  e  físicos 

considerados importantes, a saber:  Pitágoras,  Euclides,  Tales de Mileto, 

Newton, Torricelli,  Arquimedes,  Galileu Galilei,  Einstein, Cardano, Euller, 

Leibniz, entre outros.

Um  objetivo  prontamente  alcançado  foi  de  associar  alguns 

conteúdos  ensinados  no  3°  ano  do  ensino  médio  com  a  obra  destes 

matemáticos.  Para  a  divulgação  dos  trabalhos  dois  métodos  foram 

utilizados:  Primeiro,  uma  apresentação  biográfica  na  forma  de  um 

seminário em sala de aula, com as apresentações de grupos com cinco 

alunos.  Segundo,  uma  mostra  de  cartazes  com  caricaturas  e  quando 

possível,  fotos  e  informações  principais,  apresentados  nos  murais  do 

Colégio Cristo Rei.

Como no 3° ano encontram- se estudantes com média de 17 anos 

para cima, aproveitamos as reflexões apontadas nas aulas de biologia, 

onde a professora promoveu um debate contrapondo os temas Evolução e 

Criação. O Livro da Bíblia (reunião de livros) foi citado. Então propusemos 

uma  pesquisa  de  algumas  medidas  de  grandezas  geométricas  e 

financeiras encontradas em vários livros históricos da Bíblia. Pesquisou- se 

o  côvado,  o  dinar,  os  batos,  os  palmos,  os  siclos,  os  talentos  e  uma 

possível  referência  ao  número  π  (PI)  no  livro  dos  Reis,  escrito  pelo 

profeta Jeremias e no livro das Crônicas, escrito pelo profeta Esdras. 

O  resultado  da  pesquisa  apresentada  pelos  alunos  foi  muito 

proveitoso e mostrou que a Matemática está presente nas mais variadas 

culturas,  antigas  e  modernas  e  que  seu  estudo  revela-se  como  uma 

ferramenta útil para o desenvolvimento de qualquer civilização. 
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2.4. Modelagem Matemática 

A  realização  de  uma  atividade  que  utilizasse  a  metodologia  da 

modelagem matemática teve como amparo as orientações do professor 

doutor  Dionísio  Burak,  da  UNICENTRO,  de  Guarapuava.  Propôs-  se  aos 

alunos  do  2°  no  ensino  médio  que  trouxessem  alguns  panfletos  com 

propagandas  de  preços  e  produtos  vendidos  nos  supermercados.  A 

atividade teve alguns objetivos: conhecer alguns dados de economia real; 

refletir sobre o que é necessário para o consumo de uma família e o que 

pode ser considerado supérfluo; analisar as diferenças entre os preços de 

marcas  diferentes;  observar  o  poder  da  propaganda  em  relação  ao 

consumo e suas diferenças nas pequenas e grandes redes de varejo; obter 

uma boa perspectiva do gasto de cada família com alimentação, material 

de limpeza e de higiene pessoal e relacionar uma porcentagem do salário 

gasto no supermercado com a renda familiar. 

Durante a semana em que foi executada esta atividade, estudamos 

alguns  assuntos,  tais  como:  operações  básicas  com  a  utilização  de 

calculadoras;  porcentagens;  números  decimais;  tabelas;  matrizes; 

determinantes; equações e sistemas de equações lineares. 

No 3°  ano  do  ensino  médio  trabalhou-se  com o  que o  professor 

Dionísio Burak chama de modelos matemáticos. No estudo de geometria 

espacial os alunos construíram modelos de prismas e poliedros, inclusive 

os poliedros de Platão. Utilizaram na confecção dos modelos materiais do 

tipo plástico, madeira e ferro soldado. Por meio dos poliedros com vértices 

em ferro soldado, ensinar e visualizar os apótemas, as alturas, as faces, as 

arestas ficou bem mais fácil. A relação de Euller ficou bem mais clara para 

ser compreendida. 

2.5. Investigações Matemáticas

Um trabalho em sala de aula que privilegie a realização de algumas 

investigações  matemáticas  pode  ser  conduzido  por  meio  de  uma aula 
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investigativa, tarefa investigativa ou de uma atividade investigativa. Nos 

exemplos que encaminhamos trabalhou-se nas três perspectivas.

No inicio do ano letivo encontramos uma turma do primeiro ano do 

ensino  médio  na  qual  60% dos  alunos  foram promovidos  por  meio  do 

conselho  de  classe  da  8°série;  70% deles  haviam  sido  reprovados  na 

disciplina  de  Matemática.  Procurou-se  mostrar  a  estes  alunos  algumas 

aplicações  de  conceitos  matemáticos  já  estudados,  aproveitando  suas 

motivações iniciais para um novo período letivo. Geometria foi um bom 

começo.

A sala  de aula  tem, no assoalho,  pequenos “tacos” retangulares. 

Propusemos a seguinte questão: Quantos destes “tacos” estão colados no 

chão da sala de aula? Não é objeto de este artigo mostrar os diferentes 

métodos  de  resolução  que  os  alunos,  em  pequenos  grupos,  nos 

apresentaram.  Porém  ressaltamos  que  para  encontrar  a  resposta,  os 

educandos utilizaram-se de réguas de plástico e de madeira, calculadoras 

e trenas para medição. Alguns alunos que não se lembraram de assuntos 

como  área  e  perímetro,  investigaram  estes  temas,  bem  como  as 

transformações nas grandezas de medidas.

Um tempo mais adiante, essa turma do 1°ano do ensino médio foi 

convidada pela professora de Geografia a participar de uma adequação de 

um espaço  vazio  no  pátio  do  Colégio.  Pretendia-se  formar  um jardim, 

plantando  grama,  árvores  e  flores.  O  espaço  é  um polígono  irregular, 

próximo  a  um  trapézio,  e  mesmo  sem  perceber  lá  estava  a  turma 

investigando o problema, que envolvia a área e o perímetro de uma figura 

irregular. Estudaram-se também algumas aplicações financeiras: o custo 

da grama, das mudas de árvores e dos insumos. 

Para  ótimos  exemplos  de  exercícios  que  propõem  boas 

investigações  matemáticas,  indica-se  a  Revista  do  Professor  de 

Matemática,  publicada  pela  Sociedade  Brasileira  de  Matemática. 

Excelentes provocações também podem ser encontradas nas avaliações 

propostas pela Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
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A investigação matemática acentua o trabalho colaborativo, propõe 

a  contextualização  e  instiga  a  formação  de  alunos  e  professores 

investigadores, o que aperfeiçoa a aprendizagem da Matemática.

3. CONCLUSÃO.

Um grande  desafio  para  o  professor  de  Matemática  é  superar  o 

descaso dos  alunos com a disciplina.  Vários  fatores  contribuem para a 

falta de motivação e o desinteresse de boa parte dos educandos. Porém 

há  como  buscar  novas  formas  de  ensinar  Matemática,  procurando 

diferentes métodos de ensino que contribuam para despertar nos alunos a 

curiosidade,  e  em  seguida  uma  motivação  e  até  satisfação  na 

aprendizagem.  Nenhum  estudante  gosta  de  estudar  aquilo  que  não 

entende. O professor de Matemática, sempre que possível deve encontrar 

uma justificativa para aquilo que ensina.  

    Durante as aplicações de algumas das metodologias contidas nas DCEs, 

procuramos fazer com que o estudo da Matemática tivesse algum sentido 

para o aluno.

       Observamos claramente, que sempre que o jovem entendia o que se 

pedia  num  exercício,  ele  buscava  uma  solução,  que  por  conseqüência 

aborda um conteúdo da Matemática. Na busca da solução de um exercício, 

ou da resposta para um problema, na maioria das vezes era necessária 

uma intervenção e explicação do professor.  Com o aluno interessado as 

demonstrações  Matemáticas  realizadas  foram  melhor  esclarecidas,  pois 

numa  sala  de  aula  com  jovens  atentos  a  aprendizagem  se  dá  mais 

facilmente. 

       É, portanto, imperativo que o educador de Matemática não se utilize 

apenas do velho método da apostila ou do livro didático. Quando se busca 

ensinar Matemática de uma maneira prazerosa deve se utilizar a história da 

Matemática  e  suas  curiosidades,  mostrando  a  evolução  através  dos 

tempos.  Trabalhar  com resolução de problemas e suas indagações,  que 

permita  a  aplicação  de  investigações  matemáticas.  Ensinar  a  disciplina 

utilizando-se  de  situações-problema  que  partam  da  vivência  do  aluno, 

buscando uma aproximação com a etnomatemática.  E principalmente,  o 
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educador  deve  buscar  nas  mídias  tecnológicas  o  uso  de  softwares  que 

possibilitem a resolução de um problema em um tempo menor do que o 

usual,  permitindo,  entre  outras  coisas,  a  visualização  da  solução  em 

modelos tridimensionais.

    Durante a implementação do projeto na escola, com a utilização dessas 

tendências  metodológicas,  vários  de  nossos  alunos  demonstraram  um 

maior interesse na aprendizagem da Matemática. O que demonstra sem 

dúvida que existem bons caminhos para se promover uma aprendizagem 

significativa.
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