


 Marcelo Franco Leão
(Organizador)

 

  

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA: MÚLTIPLOS 

OLHARES E VIVÊNCIAS

Uberlândia -MG
2020



Copyright © 2020
Marcelo Franco Leão

Todos os direitos reservados.
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: MÚLTIPLOS OLHARES E VIVÊNCIAS 

1ª Edição - AGOSTO 2020

Projeto Gráfico | Arte da Capa: Wellington Donizetti Silva
Foto da Capa: 

CORPO EDITORIAL
Beatriz Nunes Santos e Silva ( Mestra em Educação pela Fucamp)

Bruno Arantes Moreira (Doutor em Engenharia Química pela UFU)
Fernanda Arantes Moreira (Mestra em Educação pela UFU)

Graziela Giusti Pachane (Doutora em Educação pela UNICAMP)
Irley Machado (Doutora pela Université Paris III - Sorbonne Nouvelle)

Juraci Lourenço Teixeira (Mestre em Química pela UFU)
Kenia Maria de Almeida Pereira (Doutora em Literatura pela UNESP)

Lidiane Aparecida Alves (Mestra em Geografia pela UFU)
Luiz Bezerra Neto (Doutor em Educação pela UNICAMP)

Mara Rúbia Alves Marques (Doutora em Educação pela UNIMEP)
Orlando Fernández Aquino (Doutor em Ciências Pedagógicas pela ISPVC - Cuba)

Roberto Valdés Puentes (Doutor em Educação pela UNIMEP)
Vitor Ribeiro Filho (Doutor em Geografia pela UFRJ)

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
EDITORA EDIBRÁS, MG, BRASIL

As opiniões e os conceitos emitidos, bem como a exatidão, adequação e procedência 
das citações e referências, são de exclusiva responsabilidade dos autores. 

É proibida a reprodução total ou parcial  |  Impresso no Brasil / Printed in Brazil
A comercialização desta obra é proibida

L437e  LEÃO,  Marcelo Franco (Organizador)  
   EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: MÚLTIPLOS   
 OLHARES E VIVÊNCIAS
  1ª ed / Uberlândia–MG: Edibrás, 2020.

  242p.; il.;

  ISBN: 978-65-55582-000-0

 1. Ensino de Ciências             2. Ensino de Matemática             
  3. Formação de Professores  
 
 I. LEÃO,  Marcelo Franco     II. Título

          CDD 370



Sumário

Apresentação .................................................................9
Prof. Dr. Marcelo Franco Leão
(organizador da Obra)

EDuCAÇÃo mATEmáTiCA iNCLuSiVA rEPrESENTADA 
NAS EDiÇÕES Do SEmiNário iNTErNACioNAL DE 
PESQuiSA Em EDuCAÇÃo mATEmáTiCA 13
Josy Leandro Sousa 
Valdineia Rodrigues Lima 
Reinaldo Feio Lima 

Reflexões iniciais ........................................................13
Desenvolvimento ........................................................16
Algumas considerações ..........................................27
Referências ....................................................................28

um oLHAr PArA AS PESQuiSAS Em 
ETNomATEmáTiCA E PráTiCAS ProFiSSioNAiS
Andreane de Souza Batista Santos  37
Dilson Henrique Ramos Evangelista  37

Reflexões iniciais ........................................................37
Desenvolvimento ........................................................39
Algumas considerações ..........................................52
Referências ....................................................................54



o ENSiNo DE CiÊNCiAS E A ABorDAGEm CTSA: 
BrEVE HiSTÓriCo E rEFLEXÕES A PArTir DA 
LiTErATurA CiENTÍFiCA
Giliane Lima Leite
Edimarcio Francisco da Rocha  

Reflexões iniciais  .......................................................59
Desenvolvimento ........................................................61
Algumas considerações ..........................................69
Referências  ...................................................................70

ProJETo LEmA E SuAS CoNTriBuiÇÕES: umA 
ANáLiSE A PArTir Do DiSCurSo DoS PArTiCiPANTES
Ruan Lion 
Manolo Rodriguez Heredia 

Reflexões iniciais ........................................................73
Desenvolvimento ........................................................75
Algumas considerações  .........................................84
Referências ....................................................................85

DiáLoGoS ENTrE A TEoriA E A PráTiCA No ENSiNo 
DE mATEmáTiCA: CoNTriBuiÇÕES Do PiBiD NA 
rEALiDADE Do muNiCÍPio DE SANTANA Do 
ArAGuAiA-PA
Maria Elizabete Rambo Kochhann 
Manoella Gonçalves Bazzo 
Ruan Lion 

Reflexões iniciais ........................................................87
Desenvolvimento ........................................................95
Algumas considerações ....................................... 101
Referências ................................................................. 102



BioLoGiA E A FÍSiCA DAS CoiSAS: PráTiCA 
iNTErDiSCiPLiNAr No CurSo DE LiCENCiATurA 
DE CiÊNCiAS DA NATurEZA Do iFmT CAmPuS 
roNDoNÓPoLiS
Adriane Barth  
Marcio do Nascimento Gomes 

Reflexões iniciais ..................................................... 105
Desenvolvimento ..................................................... 107
Algumas considerações  ...................................... 118
Referências ................................................................. 118

SALA DE AuLA iNVErTiDA Como mEToDoLoGiA DE 
ENSiNo DE QuÍmiCA No CoNTEXTo Do ENSiNo 
HÍBriDo
Andrielle Naiara Silva Costa 
Marcelo Franco Leão  

Reflexões iniciais ..................................................... 121
Desenvolvimento ..................................................... 127
Algumas considerações  ...................................... 136
Referências ................................................................. 137

umA ABorDAGEm TECNoLÓGiCA PArA o ENSiNo 
DE ESTATÍSTiCA NA FormAÇÃo DE ProFESSorES DE 
mATEmáTiCA 
Laila Luisa Ribeiro 
Cristiane Johann Evangelista 

Reflexões iniciais ..................................................... 143
Desenvolvimento ..................................................... 149
Algumas considerações  ...................................... 156
Referências ................................................................. 157



o ENSiNo DE QuÍmiCA SoB o oLHAr DoS 
ProFESSorES QuE ATuAm  NAS ESCoLAS  Do 
CAmPo DA rEGiÃo DE CoNFrESA/mT
Johnn Lennon França Ferreira 
Ana Claudia Tasinaffo Alves  

Reflexões Iniciais .................................................... 161
Desenvolvimento ..................................................... 171
Algumas considerações ....................................... 180
Referências ................................................................. 181

rEFLEXÕES SoBrE o uSo Do JoGo mATiX Em SALA 
DE AuLA PArA o ENSiNo E APrENDiZAGEm DE 
NÚmEroS iNTEiroS
Débora Lima Oliveira  
Cecilia Orellana Castro

Reflexões iniciais ..................................................... 185
Desenvolvimento ..................................................... 188
Algumas considerações ....................................... 196
Referências ................................................................. 197

A AGriCuLTurA FAmiLiAr E AS SuAS 
PoTENCiALiDADES PArA o ENSiNo DE CiÊNCiAS NA 
ESCoLA Do CAmPo
Sergio Silva Santos  
Pedro Martins Sousa 

Reflexões iniciais ..................................................... 199
Desenvolvimento ..................................................... 203
Algumas considerações  ...................................... 211
Referências ................................................................. 212



mÃoS QuE FALAm; mÃoS QuE VEEm: PLANo 
CArTESiANo TáTiL Como rECurSo DiDáTiCo PArA 
ESTuDANTE Com DEFiCiÊNCiA ViSuAL
Marciane da Silva Nunes 
Victória Caroline do Nascimento Luz  
Reinaldo Feio Lima 

Reflexões iniciais ..................................................... 215
Desenvolvimento ..................................................... 221
Algumas considerações ....................................... 230
Referências ................................................................. 231





APrESENTAÇÃo

Na contemporaneidade, são muitos os desafios 
enfrentados pelas instituições educativas. Um exemplo é a 
educação desvinculada da realidade, pautada em formas 
tradicionais de ensino que priorizam a memorização, cujo 
resultado é o individualismo e a desmotivação dos estudantes, 
devido as aulas não apresentarem atrativos e tampouco serem 
capazes de responder a suas inquietações e necessidades.  

Segundo o educador António Nóvoa, a educação vive 
um momento de grandes incertezas, pois reproduz discursos 
que se traduzem em uma pobreza de práticas. Por essa 
razão, mais do que nunca se faz necessário que o professor 
investigue sua própria prática, ou seja, é possível aprender por 
meio das próprias vivências construídas dentro da profissão,  
esse exercício permite repensar a prática docente em si e 
transformá-la.

Frente as preocupações expostas, um grupo de 
professores formadores do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Campus 
Confresa e da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(Unifesspa), Campus de Santana do Araguaia, se propuseram 
a investigar e relatar algumas de suas práticas pedagógicas, 
ou situações que orientaram nos últimos anos, na intensão de 
fortalecer a formação de professores que ambas instituições 
desenvolvem. 

Cabe aqui registrar que o município de Confresa/
MT, fica distante cerca de 1.200 Km da capital Cuiabá/MT, 
praticamente a mesma distância entre Santana do Araguaia/
PA e a capital Belém/PA. Mesmo localizados em diferentes 
Estados da federação, a distância entre os municípios é 
aproximadamente de 250 Km, o que é relativamente pequena 
comparada com a dimensão territorial dos dois Estados. 
Diante dos desafios pelos quais passam as Regiões Norte e 



Centro Oeste, no denominado Vale dos Esquecidos, essas 
duas instituições, consideradas polos educacionais, almejam 
contribuir para o desenvolvimento regional, mesmo estando 
longe geograficamente dos grandes centros de pesquisa.  

Nesse sentido, o livro “Educação em Ciências e 
Matemática: Múltiplos olhares e vivências” se propõe a 
refletir sobre os elementos fundamentais e indispensáveis 
que envolvem o ato educativo. Esta obra foi idealizada após 
a aproximação dos formadores dessas duas instituições, que 
buscam na forma de associação ampla, aprovar um curso que 
oportunize formação continuada a nível Stricto Sensu para 
professores dessas regiões tão distantes dos grandes centros 
formativos.

É importante ressaltar que essa parceria não é recente. 
Antes mesmo de atuarem nas instituições supracitadas, 
dois formadores já atuaram na formação de professores 
e desenvolviam pesquisas, projetos e eventos de maneira 
conjunta. O fato de atualmente estarem perto novamente, 
abriu caminhos ao diálogo e ao fortalecimento de parcerias, 
a exemplo do Curso de Extensão “Elaboração de Artigos 
Científicos”, ocorrido na Unifesspa e que foi ministrado 
por um professor do IFMT, e também a participação de um 
grupo de cinco professores da Unifesspa na realização da 
“Mostra de Trabalhos dos Cursos de Especialização do IFMT 
Campus Confresa”.  Ademais, contamos com a presença de 
duas professoras da Unifesspa que atuaram como avaliadoras 
de trabalhos na “3º Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão: 
Formação integral dos sujeitos da região Araguaia Xingu”, 
promovida pelo IFMT, e ainda com a participação de um 
professor do IFMT em uma mesa redonda do “Congresso 
Araguaiense de Ciências Exata, Tecnológica e Social Aplicada 
(CONARA)”, promovido pela Uniffespa.

Além disso, o grupo de professores formadores já 
vem se reunindo periodicamente, desde o início de 2019, 
para elaborar e submeter uma proposta de novo curso de 
Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, sendo a 



primeira tentativa na Apresentação de Propostas para Cursos 
Novos (APCN) de 2019. Assim, a publicação da presente obra 
fortalece o vínculo entre as duas instituições e de certa forma 
contribui para a consolidação dessas áreas do conhecimento, 
uma vez que os olhares e vivências permitirão importantes 
reflexões sobre o Ensino de Ciências e Matemática.

Essa publicação foi viabilizada com recursos 
financeiros do Projeto de Extensão “Aprimoramento da 
divulgação científica do IFMT Campus Confresa”, aprovado 
no Edital Interno 018/2019 IFMT/CFS. Nesse sentido, além 
de aprofundar o conhecimento teórico sobre o Ensino de 
Ciências e Matemática, essa publicação servirá também como 
um meio de divulgação científica das ações desenvolvidas 
nessas instituições educativas. 

Acredita-se que o material produzido poderá servir 
como fonte de pesquisa para professores e outras pessoas 
interessadas pelo assunto, além dos envolvidos. Espera-se que 
essa socialização alcance um público considerável, constituído 
por professores de Ciências e Matemática, acadêmicos que 
passarem pela formação inicial de professores dessas duas 
instituições ou de outras. Portanto, os saberes construídos por 
meio dos olhares sobre o ensino e das vivências pedagógicas 
são aqui socializadas e se tornam de livre acesso a quem tiver 
interesse.

Desejo a todos uma boa leitura!

Prof. Dr. Marcelo Franco Leão
(organizador da Obra)





EDuCAÇÃo mATEmáTiCA 
iNCLuSiVA rEPrESENTADA 

NAS EDiÇÕES Do SEmiNário 
iNTErNACioNAL DE PESQuiSA 
Em EDuCAÇÃo mATEmáTiCA

Josy Leandro Sousa 1

Valdineia Rodrigues Lima 2

Reinaldo Feio Lima 3

Reflexões iniciais

Neste artigo teórico, lançamos nosso olhar para as 
publicações dos Anais do VI e VII Seminário Internacional 
de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM), realizado 
nos anos de 2015 e 2018, respectivamente. Tal escolha se deu 
considerando-se a relevância do evento para área da Educação 
e Educação Matemática (doravante, EMI) e o caráter itinerante 
do evento, o que possibilita as várias regiões do país em sediar, 
permitindo uma participação dos diferentes grupos culturais 
do Brasil.

1 Discente do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). E-mail: josy@unifesspa.
edu.br
2 Discente do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). E-mail: valdineia@
unifesspa.edu.br
3 Orientador – Doutor em Educação (UFBA). Professor Adjunto do 
Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará (UNIFESSPA). E-mail: reinaldo.lima@unifesspa.edu.br
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A escolha em mapear a produção em artigos dos 
Anais do VI e VII SIPEM se deu pelo reconhecimento de 
que “o periódico científico constitui o principal veículo 
de transferência da informação científica e tecnológica, 
sendo uma relevante fonte de informação para a pesquisa” 
(MEIRELLES; MACHADO, 2007, p. 55). A produção 
científica sobre Educação Matemática Inclusiva é por meio 
da divulgação do que é produzido cientificamente por 
pesquisadores preocupados com essa temática. Neste sentido, 
“a produção científica disseminada em periódicos científicos 
é de suma importância para o se fazer ciência no âmbito 
acadêmico” (SILVEIRA, 2012, p. 116).

Os principais objetivos do SIPEM: Promover o 
intercâmbio entre os grupos que, em diferentes países, se 
dedicam às pesquisas cujo tema é a Educação Matemática; 
Divulgar as pesquisas brasileiras no âmbito da Educação 
Matemática; Promover o encontro dos pesquisadores em 
Educação Matemática, proporcionando-lhes a possibilidade 
de conhecer as investigações que estão sendo realizadas 
na atualidade; Propiciar a formação de grupos integrados 
de pesquisas que congreguem pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros; Possibilitar o avanço das pesquisas em Educação 
Matemática.

Portanto, entendemos que os Anais do SIPEM 
apresentam um recorte consubstancial, com elementos 
necessários para desenvolver pesquisas sobre diversas 
temáticas e, por isso, tais materiais foram escolhidos como 
documentos para a investigação que propomos nessa pesquisa. 
A riqueza deste artigo teórico está na preocupação do autor 
em revelar, por meio dos diferentes estudos, a complexidade 
desse campo emergencial de pesquisa – Educação Matemática 
Inclusiva. Por considerar que a Educação Inclusiva é um 
tema que precisa ser discutido para além da legislação. Isto 
é, precisa está no bojo das discussões das políticas públicas e, 
principalmente, entre educadores matemáticos preocupados 
com essa questão. A Educação Matemática é diretamente 
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influenciada por essa (não) movimentação. Dessa maneira, 
acreditamos, com essa proposta de investigação, conhecer 
um pouco mais sobre a temática, adequar novas discussões, 
incentivar novas pesquisas e proporcionar levantamento 
de informações que possam contribuir para a ampliação 
de conhecimentos no âmbito da Educação Matemática e, 
especialmente, sobre a Educação Matemática Inclusiva.

A pesquisa é de caráter bibliográfico, possibilitando 
a catalogação de trabalhos de um período definido, cujo 
os resultados apresentados são frutos de uma catalogação, 
isto é, resultados de uma pesquisa do tipo estado da arte 
(FERREIRA, 2002), e que pode se desdobrar em outras 
pesquisas futuras de revisão sistemática, por acreditar que 
“a realização destes balanços possibilita contribuir com a 
organização e análise na definição de um campo, uma área, 
além de indicar possíveis contribuições da pesquisa para com 
as rupturas sociais” (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39).

Diante do exposto e levando em consideração a 
escassez de estado de estudos com foco na área da Educação 
Matemática Inclusiva, esse trabalho tem como objetivo realizar 
o estado da arte dos estudos que trabalham com a temática 
Educação Matemática Inclusiva no VI e VII SIPEM, buscando 
investigar e expor o que a literatura atual apresenta sobre essa 
temática. Por meio da análise, procuramos responder, a partir 
das leituras de cada uma das investigações, a seguinte questão: 
O que se revela da pesquisa do GT13 – Diferença, inclusão e 
Educação Matemática, a partir dos trabalhos publicados no 
VI e VII Seminário Internacional de Pesquisa em Educação 
Matemática, SIPEM?
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Desenvolvimento
O presente artigo teórico é de abordagem qualitativa 

interpretativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994; ALVES-
MAZOTTI, 1998, 2002). Diante do objetivo pretendido –
verificar como a Educação Matemática Inclusiva apresenta-se 
nas pesquisas que discutem esta temática no âmbito do VI 
e VII SIPEM – realizamos uma pesquisa denominada como 
“estado da arte” ou “estado do conhecimento”. Já que este 
tipo de pesquisa apresenta caráter inventariante e descritivo, 
e busca identificar os aspectos e dimensões que vêm sendo 
destacados nas produções acadêmicas (dissertações de 
mestrado, teses de doutorado, produções em periódicos, anais 
de eventos científicos) em diferentes épocas e lugares (ASSAI; 
BROIETTI; ARRUDA, 2018).

Para tal, utilizaram-se os princípios do Mapeamento 
na Pesquisa Educacional, na perspectiva de Biembengut 
(2008). Esse método visa “[...] fornece uma visão geral de 
uma área de pesquisa, para estabelecer se existem evidências 
sobre um tópico e fornecer uma indicação da quantidade 
da evidência” (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007, p. 44). 
Assim, os resultados aqui apresentados são frutos de uma 
catalogação, isto é, resultados de uma pesquisa do tipo estado 
da arte (FERREIRA, 2002), e que pode se desdobrar em outras 
pesquisas futuras de revisão sistemática (KITCHENHAM, 
BRERETON, BUDGEN, 2012). Na Figura 1, apresentamos as 
sete etapas que seguimos para a montagem do nosso corpus 
de análises.
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Figura 1: Fluxograma dos estágios de planejamento deste artigo.
 

Fonte: Cooper (2010).

Dessa forma, os dados para a organização do 
mapeamento foram obtidos pelos artigos apresentados e 
publicados nos anais do VI e VII SIPEM, referente ao GT13 
– Diferente, Inclusão e Educação Matemática. A partir de 
uma leitura sistemática dos estudos se identificou aqueles que 
faziam referência à abordagem do tema, o que totalizou 36 
artigos, conforme Quadros 01 e 02.
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Quadro 1: Pesquisas publicadas no VI SIPEM.

Código Autor(es) Título

A1 Adailton Alves da Silva
A construção da takãra - investigação 
e prática de ensino de matemática na 
aldeia tapi’itãwaa

A2
Vanessa Franco Neto/ 
Camila de Oliveira da 
Silva

A escola do campo: a busca por uma 
identidade a partir dos enunciados 
de alunas da área de matemática da 
licenciatura em educação do campo

A3 Thamires Belo de Jesus/ 
Edmar Reis Thiengo

A inclusão do aluno surdo nas aulas 
de matemática: histórias narradas por 
intérpretes de libras

A4
Amanda Queiroz 
Moura/ Miriam Godoy 
Penteado

Crianças surdas em um cenário para 
investigação matemática

A5 Erica Aparecida 
Capasio Rosa

Das bordas ao centro: reflexões de 
professores que ensinam matemática 
sobre a inclusão escolar

A6
Fábio Alexandre 
Borges/ Clélia Maria 
Ignatius Nogueira

Entre duas línguas: o ensino e a 
aprendizagem de matemática de 
alunos surdos inclusos

A7

Érika Silos de Castro/ 
Gisela Maria da 
Fonseca Pinto/ Leiliane 
Coutinho da Silva 
Ramos

Formação de professores que ensinam 
matemática sob a ótica inclusiva: 
estado da arte de 2006 a 2015

A8

Claudia Segadas/ Fábio 
Garcia Bernardo/ 
Júlio César dos Santos 
Moreira/ Paula Marcia 
Barbosa/ Wagner Rohr 
Garcez

Introduzindo a análise combinatória 
no ensino fundamental com 
adaptações para deficientes visuais e 
surdos

A9
Elizabete Leopoldina da 
Silva/ Solange Hassan 
Ahmad Ali Fernandes

O diálogo surdo-ouvinte: caminhos 
para uma inclusão
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A10 Luciana de Jesus Lemos/ 
Raquel Carneiro Dörr

O ensino de matemática para alunos 
surdos do ensino médio: uma análise 
da prática de professores do distrito 
federal

A11
Fabiane Guimarães 
Vieira Marcondes/ Lulu 
Healy

O zero dos alunos surdos: o zero é 
ausência, o zero é um lugar, o zero é 
fracasso, o zero é companhia e o zero 
é redondo

A12 Leo Akio Yokoyama
Primeiras noções numéricas de uma 
adolescente com síndrome de down 
através de materiais multissensoriais

A13
Lulu Healy/ Elena 
Nardi/ Solange hHssan 
Ahmad Ali Fernandes

Reflexões de licenciandos de 
matemática sobre os desafios do ensino 
de matemática em aulas inclusivas

A14

Clélia Maria Ignatius 
Nogueira/ Maria 
Emília Melo Tamanini 
Zanquetta

Uma investigação com alunos surdos 
do ensino fundamental: o cálculo 
mental em questão

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 2: Pesquisas publicadas no VII SIPEM.

Código Autor(es) Título

B1
Gisela Maria da Fonseca 
Pinto/ Claudia Coelho 
de Segadas-Vianna

Interpretação em Libras na aula 
de Matemática: um desafio para o 
intérprete educacional de Libras

B2
Renata Aparecida de 
Souza/ Maria Elizabete 
Rambo Kochhann

O pacto nacional pela alfabetização 
na idade certa (PNAIC): formação e 
prática dos professores alfabetizadores 
no Ensino da Matemática para alunos 
surdos

B3 Guilherme Henrique 
Gomes da Silva

Políticas de ações afirmativas no 
Ensino Superior e equidade: qual o 
papel da Educação Matemática?
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B4

Beatriz Ignatius 
Nogueira Soares/ 
Clélia Maria Ignatius 
Nogueira/ Fábio 
Alexandre Borges

Diferentes formas de apresentação de 
enunciados de problemas matemáticos: 
subsídios para inclusão de estudantes 
surdos

B5 Fernanda Malinosky 
Coelho da Rosa

O processo de escolarização em 
Matemática: vozes de alunos com 
deficiência visual e suas mães

B6
Jurema Lindote Botelho 
Peixoto/ Flaviana 
Santos Silva

Atividade de Ensino de Matemática 
com vídeos: uma proposta para a 
inclusão de surdos

B7

Andiara Cristina de 
Souza/ Guilherme 
Henrique Gomes da 
Silva

Contribuições das tecnologias digitais 
educacionais para o desenvolvimento 
da noção de adição por estudantes com 
transtorno do espectro autista

B8 Silvania Couto/ Miguel 
Ribeiro

Conhecimento interpretativo de 
futuros professores da educação infantil 
e dos anos iniciais no trabalho com 
paralelismo também com alunos cegos

B9

Carlos Eduardo Rocha 
dos Santos/ Solange 
Hassan Ahmad Ali 
Fernandes

Reflexões da Educação Matemática 
Crítica para uma Educação a Distância 
Inclusiva e Acessível

B10
Elton de Andrade 
Viana/ Ana Lúcia 
Manrique

Pesquisas sobre o autismo na Educação 
Matemática: partículas científicas 
estão sendo identificadas?

B11
Tula Maria Rocha 
Morais/ Solange Hassan 
Ahmad Ali Fernandes

Breve histórico da origem do grupo 
de trabalho diferença, inclusão e 
educação matemática (GT13), seus 
proponentes e principais produções

B12
Letícia de Medeiros 
Klôh/ Reginaldo 
Fernando Carneiro

A educação de surdos na formação de 
professores que ensinam matemática

B13
Priscila Coelho Lima/ 
Fabiane Guimarães 
Vieira Marcondes

Inclusão e o Ensino da Matemática sob 
a perspectiva do desenho universal

B14
Luis Fernando Pacheco 
Pereira/ Elizabete 
Leopoldina da Silva

Aula invertida como estratégia para 
o ensino de cálculo para alunos com 
transtorno de déficit de atenção (TDA)
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B15
Thiago Ferreira de 
Paiva/ Meire Nadja 
Meira de Souza

Aprendizagem matemática sob um 
olhar inclusivo: a utilização do origami 
como recurso didático

B16
Roberta Caetano Fleira/ 
Solange Hassan Ahmad 
Ali Fernandes

A emergência do raciocínio algébrico: 
mediando a resolução de equações 
polinomiais do 1ºgrau para um aluno 
autista

B17
Thaís Philipsen 
Grützmann/ Rozane da 
Silveira Alves

Math libras: nossos primeiros vídeos 
de Matemática com Libras

B18 Catherine Velasco 
Bustos

Álgebra geométrica en un aula 
inclusiva: secuencia didáctica 
con población en condición de 
discapacidad visual

B19 Fábio Garcia Bernardo

O estágio supervisionado de 
licenciandos da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro no 
instituto Benjamin Constant: um 
possível caminho para a formação 
de professores de Matemática na 
perspectiva inclusiva

B20 Erica Ap. Capasio Rosa

Deficiência é.... um olhar de 
professores que ensinam Matemática 
em ambientes ditos inovadores e 
criativos

B21
Renata da Silva 
Dessbesel/ Sani de 
Carvalho Rutz da Silva

Perspectivas no processo de ensino 
e aprendizagem de Matemática para 
alunos surdos: uma revisão sistemática

B22 Thamires Belo de Jesus/ 
Edmar Reis Thiengo

Ressignificação do conceito de 
diagonais de um polígono convexo 
por estudantes surdos à luz dos 
mecanismos compensatórios

B23 Silene Pereira Madalena Contagem: estudo com alunos surdos 
usuários de Libras

B24
Heniane Passos 
Aleixo/ Thaís Philipsen 
Grützmann

Uma atividade sobre o sistema 
monetário brasileiro para uma aluna 
com surdocegueira

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Posteriormente a leitura dos artigos, realizou-se a 
análise do material de acordo com os procedimentos do 
Mapeamento – Mapa de Análise (BIEMBENGUT, 2008). 

De modo geral, a análise dos estudos indica que a 
abordagem de temas vem sendo exploradas na interlocução 
com a Educação Matemática a partir de distintos pressupostos 
teóricos e metodológicos, em diferentes contextos/níveis de 
ensino.

Ao serem efetuadas as análises dos artigos incluídos 
neste mapeamento, observamos que em todos os estudos o 
título estava em sintonia com os resultados encontrados, 
expressando o que cada artigo se propunha a realizar. 
Corroboramos com as ideias de Imbelloni (2012), ao 
argumentar que os títulos dos trabalhos acadêmicos devem 
corresponderem ao conteúdo dos respectivos estudos e, 
principalmente, de haver harmonia entre esses títulos e 
suas respectivas considerações finais, isto é, as partes que 
compõem um artigo cientifico precisam e devem estar em 
sintonia, para que os mesmos possam apresentar uma certa 
relevância, concisão e simplicidade.

Na análise do resumo, 92% dos trabalhos apresentaram 
os seus resumos completos, em conformidade com as normas 
do PRISMA (Galvão et al., 2015), apresentando os objetivos, 
método, instrumentos de produção de dados, análise e 
conclusões dos dados. Destacamos que o objetivo do PRISMA 
é auxiliar os pesquisadores na construção do estado da arte 
sobre dissertações e teses, artigos científicos, dentre outros 
estudos.

Sobre a autoria dos artigos, indica a presença de 
setenta e um autores para o total de 38 trabalhos. Desse modo, 
predomina a coautoria, em relação aos trabalhos individuais, 
que são 26 artigos. Revelando trabalhos de mestrando 
ou doutorando, em que a maioria dos autores é membro 
conhecido do GT13. Tal constatação, pode ser justificado 
pelo fato de o evento em questão: Seminário Internacional 
de Pesquisa em Educação Matemática, ser um dos mais 
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importantes da área de Educação Matemática e estar dirigido 
exclusivamente a pesquisadores (KLÜBER, et al., 2015). 
Também, desvela-se que dos 38 trabalhos analisados, nove 
trabalhos foram produzidos individualmente, dois artigos em 
trio e um trabalho em quarteto.

Com relação ao tipo de estudo 92,1% dos trabalhos 
eram estudos empíricos e 7,9% estudos teóricos, que seriam 
uma pesquisa do tipo estado da arte (A7), uma pesquisa de 
análise documental (B10) e uma revisão sistemática (B21). 
Podemos inferir que essas pesquisas estão preocupadas por 
uma Educação Matemática Inclusiva na sala de aula, isto 
é, vêm priorizando uma comprovação prática seja através 
de experimentos ou observação de determinado contexto 
(RODRIGUES; RODRIGUES; MELO, 2018).

Para tanto, a pesquisa em sala de aula (MORAES; 
GALIAZZI; RAMOS, 2012) torna-se um meio de promover 
aprendizagens dos estudantes por meio da investigação. 
Sobre isso, as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 
2013) destacam, pela primeira vez, a pesquisa na sala de aula 
nos diferentes níveis de ensino como princípio pedagógico, 
que significa mudar a sala de aula, valorizando a investigação 
como modo de aprender.

Nessa perspectiva, a pesquisa em sala de aula da EMI, 
pode ser uma estratégia que coaduna um espaço de investigação 
coletiva, de busca, de reconstrução dos conhecimentos 
existentes. Essa reconstrução se dá no envolvimento dos 
sujeitos da aprendizagem, professor e estudantes, “[...] num 
processo de questionamento do discurso, das verdades 
implícitas e explícitas nas formações discursivas, propiciando 
a partir disso a construção de argumentos que levem a novas 
verdades” (MORAES; GALIAZZI; RAMOS, 2012, p.12).

Sobre o método de pesquisa nos trabalhos analisados, 
observamos que as pesquisas em sua maioria explicitam 
o método de pesquisa que assumiram, sendo a qualitativa 
predominante. Há estudos de cunho teórico, bibliográfico e 
documental. No entanto, um número reduzido de pesquisas 



24

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: 

que não explicitam no resumo a que abordagem de pesquisa 
se filiam. Essa ausência tangencia, em nosso entendimento, 
o que André (2001) e Klüber e Burak (2014) aponta, sobre os 
aspectos de rigor e qualidade nas pesquisas em Educação, os 
quais se fazem tanto pertinentes quanto necessários, também 
para áreas mais específicas, como é o caso dessa pesquisa, em 
Educação Matemática Inclusiva.

Para produção de dados são priorizadas técnicas 
como entrevistas, questionários, observações, gravações em 
áudio e vídeo, são desenvolvidas práticas pedagógicas e de 
formação inicial/ou continuada para obtenção de dados que 
não estariam disponíveis nas condições naturais, também 
recorreram à análise documental para compor os dados de 
análise. Além disso, os artigos priorizam ainda a análise de 
conteúdo, por exemplo, considerando produções escritas 
de estudantes e professores, a análise dos discursos e de 
documentos.

As análises apresentadas até aqui, nos permite agrupar 
os artigos em três tendências, conforme Quadro 03.
Quadro 3 – Tendências presentes no corpus de análise.

Temática Tendências Artigos

Educação Matemática 
Inclusiva

Educação Matemática 
Inclusiva para 
Estudantes

A1, A4, A6, A8, A9, 
A11, A12, A14,  B4, 
B5, B13, B14, B16, 
B18, B22, B23, B24, 

Educação Matemática 
Inclusiva para 
Professor

A2, A3, A5, A7, A10, 
A13, B1, B2, B8, B12, 
B19, B20, 

Educação Matemática 
Inclusiva para uso de 
Recursos Didáticos

 B6, B7, B15, B17

Fonte: Os autores do artigo.
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A primeira tendência apresenta estudos voltados 
para a Educação Matemática Inclusiva para Estudantes 
(EMIpE). Nesta tendência identificamos dezessete estudos 
em que colocaram os estudantes como protagonista de sua 
aprendizagem. Para que isso ocorra, professores(as) precisam 
criar ambientes de aprendizagem e metodologias ativas 
de aprendizagem em que o estudante é o protagonista e o 
professor é passa a ser um mediador das tarefas matemáticas, 
oferecendo oportunidades significativas para valorizar 
a capacidade do estudante. As “metodologias ativas são 
estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos 
estudantes na construção do processo de aprendizagem, de 
forma flexível, interligada e híbrida” (BACICH; MORAN, 
2018, p. 4). Neste sentido, o papel do(a) professor(a), neste 
contexto, também deve ser de crítico e reflexivo de sua prática 
pedagógica, a qual, segundo Bernstein (2000), é qualquer 
relação entre quem ensina e quem aprende determinado 
conteúdo matemático.

Uma segunda tendência são os trabalhos direcionados 
para a Educação Matemática Inclusiva para Professores 
(EMIpP). Nessa tendência foram encontrados doze (A2, A3, 
A5, A7, A10, A13, B1, B2, B8, B12, B19, B20) trabalhos que 
tiverem como foco a formação de professores que ensinam 
matemática na perspectiva inclusiva. Os autores desses 
estudos apontaram uma “lacuna” na formação de professores 
que ensinam matemática, com destaque, aos que atuam na 
sala de aula inclusiva. Somamos a essa “lacuna” o fato de 
que nem sempre são oferecidas aos professores que ensinam 
matemática oportunidades de formação continuada que 
possibilitem a elaboração de práticas pedagógicas inclusivas. 
Para a diminuição dessa “lacuna”, os estudos sugerem 
implicitamente na prática pedagógico a consciência das 
especificidades da aprendizagem dos estudantes; a construção 
de metodologias variadas e mais eficazes e o uso recursos 
didáticos e tecnológicos escolhida de acordo com a realidade 
do estudante.
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A terceira tendência compreende quatro artigos que 
fizerem uso de Recursos Didáticos e/ou tecnológicos para o 
desenvolvimento de um conteúdo matemática, nomeamos essa 
como Educação Matemática Inclusiva para uso de Recursos 
Didáticos (EMIpRD). Ao nosso ver, os recursos didáticos 
e/ou tecnológicos podem transformar o ambiente escolar 
em espaços de aprendizagem que motivem os estudantes 
a aprender ativamente, a pesquisar o tempo todo, a serem 
proativos, a saber tomar iniciativas e interagir (MORAN; 
MASETTO; BEHRENS, 2013). Os recursos didáticos para 
aprendizagem são diversos como, por exemplo, origami, 
vídeos, jogos, dentre outros, como afirmam os autores:

A tecnologia contribui de modo inovador ao 
possibilitar o desenho de itinerários formativos 
personalizados e adaptativos, que partem dos 
interesses potenciais de cada professor para 
articular conhecimentos conceituais e didáticos 
e outros saberes que o apoiem na resolução de 
problemas da sua prática. Ao mesmo tempo, 
plataformas adaptativas promovem o registro 
com diferentes recursos midiáticos, a circulação 
das aprendizagens, a possibilidade de fruição 
e compartilhamento de produtos culturais, 
condições indispensáveis na construção ativa 
do conhecimento e da identidade docente 
(OLIVEIRA; SILVA; ANDRÉ, 2016, p.23).

As quatros pesquisas (B6, B7, B15, B17) que se 
utilizaram desses recursos didáticos e/ou tecnológicos para 
aprendizagem matemática de estudantes, argumentaram que 
os mesmos auxiliaram em metodologias de aprendizagem 
em que inseriram os estudantes nos processos de ensino e 
aprendizagem mais ativo e autônomo.
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Algumas considerações
A pesquisa denominada estado da arte, apresentada 

neste artigo, que destinamos a elucidar sobre como a 
Educação Matemática Inclusiva apresenta-se nas pesquisas 
que discutem esta temática no âmbito do VI e VII SIPEM, pois 
entendemos que os anais do SIPEM apresentam um recorte 
consubstancial, com elementos necessários para desenvolver 
pesquisas sobre essa temática.

Ao analisar 38 trabalhos que faziam referência à 
abordagem do tema, observou-se que os títulos estavam em 
sintonia com os resultados encontrados, expressando o que 
cada artigo se propunha a realizar, na análise dos resumos 
foi constatado que 92% dos trabalhos apresentaram os seus 
resumos completos, em conformidade com as normas do 
PRISMA, apresentando os objetivos, método, instrumentos 
de produção de dados, análise e conclusões dos dados.

Quanto a autoria dos artigos, indicou a presença 
de setenta e um autores para o total de 38 trabalhos, com 
a predominação da coautoria, em relação aos trabalhos 
individuais, revelando trabalhos de mestrando ou doutorando, 
em que a maioria dos autores é membro conhecido do GT13. 
Em relação ao tipo de estudo 92,1% dos trabalhos eram 
empíricos e 7,9% teóricos, com a predominância do método 
de pesquisa qualitativa.

A análise nos permitiu agrupar os artigos publicados 
nos anais do VI e VII SIPEM em três tendências: Educação 
Matemática Inclusiva para Estudantes (EMIpE); Educação 
Matemática Inclusiva para Professores (EMIpP) e Educação 
Matemática Inclusiva para uso de Recursos Didáticos 
(EMIpRD). Inferimos que essas pesquisas estão preocupadas 
por uma Educação Matemática Inclusiva na sala de aula, 
nos fazendo repensar sobre a complexidade do processo de 
inclusão escolar e constatando uma produção crescente neste 
campo investigativo.
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Entendemos que o mapeamento sobre a Educação 
Matemática Inclusiva como campo de pesquisa é um 
levantamento relevante, na medida em que, há muito a 
ser feito nessa área, incentivando, portanto, a pesquisa. 
Esperamos, então, que este trabalho, que tomou por base o 
VI e VII SIPEM, seja um ponto de referência e reflexão para 
pesquisadores, nas questões sobre as práticas na Educação 
Inclusiva que envolvam abordagens de temas na área da 
Educação Matemática, proporcionando novas discussões e 
incentivando novas pesquisas.
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Reflexões iniciais

O presente capítulo tem como foco o estudo da 
etnomatemática e suas relações com o mundo do trabalho. 
A etnomatemática tem como preocupação discutir o 
papel político da matemática e a desnaturalização de uma 
concepção hegemônica de ciência matemática. Segundo 
Miarka (2011) os discursos dos principais teóricos da área 
revelam a etnomatemática como uma ferramenta para 
compreender a matemática de forma histórica e social; como 
um instrumento de criação de novos conceitos e ideias; 
como possibilidade para auxiliar a prática pedagógica; como 
forma política de fortalecimento de grupos e como forma de 
conhecer e respeitar diversas manifestações de matemática.

Uma das formas de compreender as relações que 
existem nas manifestações alternativas de matemática 
é observar as práticas, saberes etnomatemáticos que 
trabalhadores utilizam em suas atividades profissionais. Dessa 
forma, os saberes matemáticos podem ser compreendidos de 
maneira mais aberta, contextualizada, humana e social. 
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Entendemos práticas enquanto saberes, fazeres, modos 
de agir permeados pela cultura, em consonância com Burke 
(1992) que define práticas como saberes, fazeres construído 
pelos grupos sociais, por intermédio da relação com o outro e 
com a história da humanidade. 

Os modos, saberes, fazeres do “mundo do trabalho” 
próprios de um grupo evidenciam “práticas pelas quais 
usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas 
de produção sócio-cultural” (CERTEAU, 1994, p. 41).

Nesse entendimento, ao observar o desempenho 
dos trabalhadores em seus vários segmentos profissionais, 
podemos verificar traços culturais marcantes que caracterizam 
os aspectos diários de suas práticas profissionais estruturadas 
em seu meio social. 

Essa pesquisa se interessa nesse aspecto da 
etnomatemática que respeita e valoriza os conhecimentos 
gerados no contexto de trabalho e cultura praticados em 
diversas atividades profissionais. Por isso, temos como 
objetivo explicitar algumas características das pesquisas 
(comunicações científicas) apresentadas no XIII Encontro 
Nacional de Educação Matemática (ENEM) que relacionam 
etnomatemática e práticas profissionais.

Eventos acadêmicos na área da Educação Matemática 
têm se constituído como momentos privilegiados de trocas 
de saberes, conhecimentos e experiências entre estudantes, 
professores e pesquisadores que desejam socializar suas 
pesquisas e conhecer resultados atuais de investigações que 
podem contribuir com sua formação e com o desenvolvimento 
de novas pesquisas.

Esse estudo justifica-se especialmente porque o 
levantamento de pesquisas no XIII Encontro Nacional em 
Educação Matemática, realizado em 2019, na cidade de 
Cuiabá/MT sobre etnomatemática e práticas profissionais 
tem potencial para tornar conhecidos e dar destaque as 
diversas manifestações de matemática entre alunos, docentes, 
pesquisadores e levanta possibilidades de discussões sobre 
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ações interventivas em contexto escolar. Apesar de que 
implicações pedagógicas decorrentes das investigações 
realizadas no âmbito da etnomatemática ainda são recentes 
e precisam ser ampliadas, como revela a dissertação de 
Velho (2014), em levantamento de pesquisas acadêmicas 
disponibilizadas no Banco de Teses da CAPES nesse campo. 

Segundo Rosa e Orey (2006, p. 20) é inegável “a 
necessidade de estudar a cultura matemática de diferentes 
grupos sociais e lutar para que esta cultura seja aceita e 
valorizada no contexto da matemática ocidentalizada”, pois 
dessa maneira pode ser efetivada a mudança de atuação no 
fazer pedagógico, considerando conhecimentos e práticas 
experimentadas no cotidiano de diferentes culturas.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, 
p. 34) também defendem que “os estudos da Etnomatemática 
são importantes para explicitar a dinâmica da produção desse 
conhecimento, histórica e socialmente.” Destarte, pesquisas 
que podem levar a “superação do preconceito de que 
Matemática é um conhecimento produzido exclusivamente 
por determinados grupos sociais ou sociedades mais 
adiantadas” valorizam o saber matemático, intuitivo e 
cultural em diferentes práticas profissionais. (BRASIL, 1997, 
p. 34). 

Nesse sentido, destacamos nossa motivação em 
levantar discussões que valorizem a etnomatemática e suas 
práticas no mundo do trabalho a partir de trabalhos realizados 
na área. A seguir explicamos a opção metodológica e o 
procedimento desenvolvido na construção de compreensões 
sobre esse tema de investigação.

Desenvolvimento
Buscando compreender como a etnomatemática pode 

contribuir para conhecermos e respeitarmos às diversas 
manifestações de matemática no mundo do trabalho fixou-
se a atenção em estudos que abordam a etnomatemática em 
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relação aos saberes matemáticos produzidos em diferentes 
práticas profissionais. Com o intuito de situar o estudo 
no quadro nacional, o levantamento da referida proposta 
possui como fonte o XIII Encontro Nacional de Educação 
Matemática (ENEM), com o tema “Educação Matemática 
com as Escolas da Educação Básica: Interfaces entre pesquisas 
e salas de aula”.

Realizamos o levantamento de pesquisas acadêmicas 
obtidas junto aos Anais do XIII Encontro Nacional por meio 
de uma pesquisa bibliográfica, que segundo Severino (2007) 
ocorre a partir do uso de registros já disponíveis como artigos, 
documentos, livros, teses, como base para o pesquisador que 
trabalha a partir da contribuição de outros autores. 

Após a leitura do título e resumo de sessenta e 
sete pesquisas do subeixo “Etnomatemática” nesse evento 
identificou-se treze trabalhos que relacionam etnomatemática 
e práticas profissionais. Nesses estudos, intencionamos ler o 
significado mais claro das intenções do autor ao pesquisar as 
práticas, saberes etnomatemáticos que trabalhadores utilizam 
em suas atividades profissionais. Para isso, realizamos uma 
leitura minuciosa de todos os trabalhos que abordaram essa 
temática, buscando compreender a sua essência, a partir da 
escrita apresentada por cada autor. Desse modo, considera-se 
que a análise tem inspiração na hermenêutica, na Teoria da 
Compreensão (GARNICA; BICUDO, 1994).

Pretendemos explicitar algumas características das 
pesquisas estudadas e, assim, dar oportunidade para abrir 
possibilidades de compreensões do fenômeno investigado, 
nesse caso, a etnomatemática e suas relações com o “mundo 
do trabalho”.

No percurso da pesquisa dirigimos nosso olhar para 
responder quais as características das pesquisas do XIII 
Encontro Nacional que evidenciaram saberes etnomatemáticos 
no mundo do trabalho? Numa perspectiva qualitativa, 
não seguimos um roteiro de procedimentos para análise 
e interpretação, mas buscamos “perquirir sobre o que nos 
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chama a atenção” inspirados em uma postura hermenêutica 
na qual “não há um padrão de procedimento a serem seguidos 
[...] apenas interrogações que indicam para onde o olhar se 
dirige, focando o fenômeno em suas perspectivas e modos de 
apresentar-se” (BICUDO, 2011, p. 21-22).

Para dirigir nosso olhar elencamos algumas 
características a serem evidenciadas: Qual o contexto das 
pesquisas? Quais os seus objetivos? Quais os referenciais 
teóricos mais utilizados para subsidiar as pesquisas? Quais os 
saberes matemáticos informais foram utilizados em contextos 
profissionais? Quais os principais resultados e contribuições 
das pesquisas?

Para focar o fenômeno em seus modos de apresentar-
se buscamos conhecer os objetivos e os aportes teóricos que 
nos permitem compreender a etnomatemática na perspectiva 
adotada em cada trabalho. Interessa-nos explicitar as práticas 
culturais bem como os resultados relevantes para as questões 
apresentadas.

Posto isso, acreditamos que seja pertinente prosseguir 
com a análise dos trabalhos.

Para facilitar a compreensão de dados dos treze 
trabalhos sobre “saberes e práticas no mundo do trabalho 
e profissão” do XIII Encontro de Educação Matemática 
(ENEM), dividimos os trabalhos encontrados em três grupos 
de pesquisa: Pesquisas escolares; Pesquisas extraescolares; 
Pesquisas que pretendem ser aplicadas no âmbito 
escolar. Partimos de algumas indagações com o objetivo 
de compreendermos a matemática presente na prática 
desses profissionais. No grupo pesquisas escolares, foram 
encontrados os trabalhos do Quadro 1.
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Quadro 1: Pesquisas escolares

Título Autores Local Saberes Práticas

Saberes 
tradicionais 
do artesanato 
de louças 
adentrando a 
Universidade.

Fernandes. Arraias-TO.

Simetria e 
Elementos 
geométricos 
(círculo, a es-
fera, quadra-
do, retângulo 
e outros 
polígonos).

Fabricação 
das louças

Etnomatemá-
tica e relações 
interdisci-
plinares na 
educação do 
campo: a par-
tir da horta 
mandala.

Marques 
Silva; Bicho.

Acampa-
mento Hugo 
Chávez, no 
município de 
Marabá-PA.

Perímetro, cál-
culo de área, 
medidas de 
raio, circunfe-
rência, escala, 
adubação e 
correção de 
solo. 

Construção 
da maquete 
de uma hor-
ta; Limpeza 
de horta.

Possibilida-
des pedagó-
gicas para o 
bordado em 
Taperuaba: 
uma perspec-
tiva etnoma-
temática. 

Brunehilde 
Silva; Maia; 
Cruz.

Distrito de 
Taperuaba, 
município de 
Sobral/CE

Formas 
geométricas, 
simetria, con-
ceitos de divi-
são, técnicas 
de contagem, 
unidades 
de medida, 
matemática 
financeira.

Confecção 
de bordados.

Etnomate-
mática do 
contexto 
agrícola: 
contribui-
ções para a 
elaboração de 
problemas de 
matemática

Pranke
São Lou-
renço do 
Sul-RS.

Perímetro, 
medidas de 
comprimento, 
área, volume 
e capacidade, 
as quatro 
operações, 
porcentagem, 
tratamento da 
informação.

Práticas de 
produção de 
leite e cultivo 
do tabaco. 

Fonte: Elaborado pelos autores

A pesquisa de Fernandes (2019) é um recorte de 
sua pesquisa de doutorado, desenvolvida na perspectiva 
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etnomatemática de Mendes e Farias (2014) que compreende o 
conhecimento produzido socialmente em diferentes maneiras 
de matematizar. A pesquisa teve como objetivo apresentar 
uma proposta didático-pedagógica partindo do conhecimento 
tradicional das artesãs de Arraias adentrando o espaço 
acadêmico com vistas a estabelecer pontes etnomatemáticas. 
A partir de uma oficina didática oferecida na Universidade 
Federal do Tocantins- Campus de Arraias por uma artesã foi 
apresentado o artesanato, sua história de vida e a criação de 
pequenas peças através de seus ensinamentos. A construção 
das peças oportunizou trabalhar diversos saberes matemáticos 
voltados para geometria plana e espacial. O projeto resgatou e 
valorizou a cultura das artesãs do município.

A pesquisa de Marques Silva e Bicho (2019) refere-se 
à investigação realizada no Acampamento de Hugo Chávez 
no município de Marabá-PA, apresentada como Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) do primeiro autor, da 
Universidade do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). Trata-se 
de uma pesquisa desenvolvida na perspectiva D’Ambrosiana 
que entende etnomatemática como a matemática praticada 
por grupos culturais. Seu objetivo foi investigar o ensino e 
aprendizagem de matemática e ciências agrárias a partir da 
horta mandala, buscando perceber os elementos matemático 
presentes (D’AMBROSIO, 2005). A pesquisa foi desenvolvida 
em várias etapas com intervenção pedagógica, junto a 
alunos de 8° e 9° na modalidade de ensino multisseriada. 
Foram trabalhados diversos conteúdos matemáticos a partir 
da construção de uma maquete e limpeza da horta. O estudo 
contribuiu para os alunos perceberem que os conhecimentos 
utilizados no cotidiano podem ser trabalhados em sala de aula.

Brunehilde Silva, Maia e Cruz (2019) procuraram 
promover, junto a professores de matemática do Distrito de 
Taperuaba - CE, uma oficina formativa baseada nos trabalhos 
desenvolvidos por bordadeiras artesãs, que divulgasse 
os aspectos teóricos da etnomatemática e incentivasse as 
docentes a considerá-la como alternativa de ensino a ser 
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utilizada em sala de aula. Na perspectiva da etnomatemática 
pós-estruturalista a partir do referencial teórico de Bello 
(2006), que incentiva a etnomatemática para transformar 
o meio em que vivemos e promover uma aprendizagem 
autônoma e crítica, surgiram diversas ideias para incorporar 
o aprendizado matemático às práticas das bordadeiras. 

Pranke (2019) objetivou compreender a rotina de 
campo, especialmente a produção de leite e o cultivo de 
tabaco, que caracterizam o trabalho das famílias agrícolas de 
São Lourenço do Sul – RS a partir dos pressupostos teóricos 
de D’Ambrosio (2005). No âmbito escolar valorizou as 
práticas agrícolas para resolver problemas e cálculos do lucro 
obtido, medidas de área e volume, porcentagem e estatística. 
Como contribuição discorreu que o dia a dia dos agricultores 
está carregado de saberes que podem ser compartilhados no 
ambiente escolar.

No grupo pesquisas extraescolares, em sua maioria 
etnográfica, localizamos os trabalhos no Quadro 2.
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Quadro 2: Pesquisas extraescolares

Título Autores Local Saberes Práticas

Uma vivência 
etnomatemá-
tica: os saberes 
produzidos 
e praticados 
numa feira.

Serschön; 
Severino-Fi-
lho

Centro de 
Abasteci-
mento dos 
pequenos 
Produto-
res, Barra 
do Bugres- 
MT.

Porcentagem

Estratégias 
de vendas; 
Lucro e 
descontos 
sobre pro-
dutos.

O trabalho de 
um jardineiro: 
seus saberes 
e fazeres no 
contexto etno-
matemático.

Nonenma-
cher; Suares.

Campo 
Novo do 
Parecis –
MT

Cálculo do tempo 
e da gasolina gasta 
na execução do 
trabalho para 
definir o preço do 
serviço. Porcen-
tagem (acrescenta 
20% a mais no 
valor do serviço).

Cortar 
grama, 
trabalhar 
com tijo-
los.

O saber trans-
disciplinar do 
raizeiro: a arti-
culação entre o 
conhecimento 
e a prática 
cultural.

Chaves; 
Severino 
Filho.

Tangará 
da Serra- 
MT.

Cálculo de pesos 
e medidas dos 
medicamentos.

Fabrica-
ção de 
remédios 
caseiros.

Do crú ao co-
zido: a prática 
da produção 
da farinha de 
mandioca na 
perspectiva 
etnomatemá-
tica.

Nascimento.

No povoa-
do Doze 
de Junho, 
município 
de Lucia-
ra-MT.

Unidade de 
medida de tempo, 
comprimento 
e capacidade, 
porcentagem, 
matemática finan-
ceira.

Plantio de 
mandioca, 
produção 
de farinha 
de man-
dioca e 
polvilho.

No princípio 
era o barro e a 
água, depois, o 
fogo e o gesto: 
cerâmicas e 
saberes, pes-
quisas etnoma-
temáticas (re)
visitadas.

 Costa.

Vale do Je-
quitinho-
nha –MG 
e outros 
contextos 
explorados 
nas pes-
quisas.

Estratégia de ven-
da de produtos, 
simetria, propor-
ção, espaço, cál-
culo de volume, as 
quatro operações, 
medida de tempo, 
geometria plana e 
espacial.

Confecção, 
decoração 
e comer-
cialização 
de peças 
de cerâmi-
ca.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Serschön e Severino- Filho (2019) refletiram sobre as 
principais características no contexto cultural do feirante, na 
cidade de Barra do Bugres-MT. A investigação foi desenvolvida 
na perspectiva do programa etnomatemática de D’Ambrósio 
(2005), no ambiente extraescolar (feira) e evidenciou saberes 
relacionados a estratégias de vendas e lucros sobre produtos. 
Seu objetivo foi refletir sobre as principais características do 
contexto cultural do feirante, e evidenciar a importância dos 
saberes produzidos e praticados nesse contexto. O estudo 
contribuiu para a vivência dos pesquisadores nos espaços 
socioculturais de Barra do Bugres e apontar a necessidade 
de valorização dos saberes e práticas dos feirantes, pela 
sociedade e pela administração municipal. A pesquisa prevê 
a possibilidade de novos estudos mais aprofundados sobre os 
conhecimentos dos feirantes.

Nonenmacher e Suares (2019), apresentaram através 
de uma entrevista com um jardineiro os conhecimentos 
matemáticos de sua prática profissional, na cidade de 
Campo do Novo Parecis –MT. A pesquisa foi realizada na 
perspectiva D’Ambrosiana que valoriza a diversidade cultural 
(D’AMBROSIO, 2005). O objetivo da pesquisa foi evidenciar 
a etnomatemática no trabalho do jardineiro que cursa 
Educação de Jovens e adultos (EJA), no período noturno e não 
consegue ver relação entre a matemática ensinada na escola 
e a que usa no cotidiano. O trabalho aponta que mudanças 
devem ocorrer no ensino de matemática relacionado à EJA, 
para que a matemática seja mais atrativa e contextualizada.

Chaves e Severino Filho (2019) expõem através 
de uma entrevista, os saberes envolvidos no processo de 
aprendizagem e ofício de um raizeiro, na cidade de Tangará 
da Serra-MT. A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma 
etnografia baseada no pensamento de Larrosa (2011), que 
compreende etnomatemática através de situações que nos 
sensibilize, que nos provoque à experienciar. Os relatos 
de experiência indicaram que o raizeiro relaciona pesos e 
medidas dos medicamentos, com a qualidade e tratamento 
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da planta. Como contribuição esclareceu a contribuição do 
trabalho do raizeiro e expôs sua relação com o contexto 
sociocultural e religioso. A indagação reconheceu as práticas 
de fabricação de remédio caseiro e ofereceu a possibilidade de 
valorizar essa profissão na sociedade.

Nascimento (2019) objetivou descrever o processo 
de produção de farinha de mandioca considerando os 
saberes e fazeres culturais de um produtor rural, no povoado 
Doze de Junho, município de Luciara-MT. A pesquisa foi 
desenvolvida na perspectiva D’Ambrosiana por chamar a 
atenção para a percepção da etnomatemática como fator 
essencial para compreender a matemática (D’AMBROSIO, 
1996). A investigação sugere que é preciso uma maior atenção 
a diferentes grupos culturais e sociais assim como indivíduos 
que compartilham conhecimentos, saberes e fazeres.

Costa (2019) revisitou sua pesquisa de mestrado 
que investigou os fazeres dos ceramistas no Vale do 
Jequitinhonha - MG, e indagou-se acerca de outros 
estudos de mestrado ou doutorado sobre o tema na mesma 
perspectiva da etnomatemática segundo D’Ambrosio (2008). 
A investigação analisou as práticas e saberes matemáticos. 
Através dessa pesquisa foi verificado que, em grande parte, 
as práticas matemáticas dos ceramistas conectam-se a saberes 
geométricos, e ainda que a maioria dos trabalhos não esteja 
voltada para aplicações na escola, discutiu a necessidade 
de pesquisas etnomatemáticas que verifiquem implicações 
pedagógicas.

As pesquisas em andamento, que pretendem ser 
aplicadas no âmbito escolar estão elencadas no Quadro 3.
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Quadro 3: Pesquisas que pretendem ser aplicadas no âmbito escolar 

Título Autores Local Saberes Práticas
Mobilização 
de saberes 
matemáticos 
em práticas 
agrícolas de 
uma comuni-
dade ribeiri-
nha do sul do 
Amazonas: 
contribuições 
da Teoria An-
tropológica 
do Didático 

Siegloch et. al

Agricultores 
da comu-
nidade do 
Paraisinho, 
AM.

Em anda-
mento, não 
apontou 
saberes

Práticas 
agrícolas de 
alimentos 
regionais 
com 12 
famílias de 
produtores 
ribeirinhos

As unidades 
temáticas 
geometria e 
grandezas/ 
medidas nas 
práticas etno-
matemáticas 
dos tecelões 
de redes de 
dormir de 
Jaguaruana 
– CE.

Lima; Ban-
deira.

Fabriquetas 
de tecelagem 
no município 
de Jaguarua-
na, CE.

As quatro 
operações, 
medida 
de tempo, 
matemática 
financeira.  

Práticas de 
tecelagem, 
confecção de 
redes.

Esculturas 
em madeira 
na cidade de 
Ubajara: um 
olhar sob 
uma perspec-
tiva Etnoma-
temática. 

Vieira; Silva.

Atelier de um 
escultor no 
município de 
Ubajara-CE.

Unidade 
de medida, 
ângulos, geo-
metria plana 
e espacial, 
cálculo de 
área e volu-
me.

Prática de 
trabalho com 
madeira do 
escultor.

Marabaixo, 
ladrões de 
Marabaixo 
e o cultivo e 
produção do 
açaí: aborda-
gens etnoma-
temáticas na 
escola de uma 
comunidade 
quilombola 

Antonio Sil-
va; Mattos.

Distrito do 
Coração, na 
cidade de 
Macapá-AP.

Não apontou 
saberes, mas 
esclarece que 
os professo-
res usam a 
Etnomate-
mática como 
ferramenta 
metodológica 
e interdisci-
plinar.

Agricultura 
familiar, 
como a pesca 
e cultivo e 
produção do 
açaí.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Siegloch et. al (2019), objetivou analisar como ocorre 
a mobilização de saberes matemáticos em práticas agrícolas 
utilizadas pelos produtores ribeirinhos da comunidade 
de Paraisinho-AM, por meio da Teoria Antropológica do 
Didático. A exploração foi desenvolvida na perspectiva 
D’Ambrosiana, contextualizando práticas agrícolas utilizadas 
pelos produtores de alimentos regionais (D’AMBROSIO, 
2005). A pesquisa em andamento pretende realizar atividade 
no âmbito escolar e efetuar uma caracterização dos modelos 
praxeológicos adotados durante as práticas agrícolas para 
compreender a mobilização de saberes matemáticos que 
permeiam essas práticas e posteriormente desenvolver a 
transposição didática desse saber.

Lima e Bandeira (2019) desenvolveram sua pesquisa 
na perspectiva etnomatemática de D’Ambrosio (2005), no 
município de Jaguaruana-CE, objetivando investigar os 
saberes matemáticos utilizados no feitio de redes de dormir 
nas fabriquetas de tecelagem, estabelecendo uma integração 
entre os saberes etnomatemáticos com as Unidades 
Temáticas Geometria e Grandezas/ Medidas, seus objetos 
do conhecimento e habilidades da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) de Matemática do Ensino Fundamental 
(6º ao 9º ano). Foram identificadas possibilidades de trabalho 
com quinze habilidades das unidades temática da BNCC e 
a pesquisa mostrou algumas situações-problema que podem 
ser edificadas e inseridas no contexto educacional.

Vieira e Silva (2019) desenvolveram sua pesquisa 
etnomatemática baseada nos estudos de D’Ambrósio (2005), 
Gerdes (1991) e Knijnik (1996), objetivando buscar os 
saberes e fazeres matemáticos presentes no trabalho de um 
escultor de madeira, residente no município de Ubajara-
CE. O estudo identificou diversos saberes como unidade de 
medida, ângulo, geometria plana e espacial, cálculo de área 
e volume. A investigação foi pautada buscando compreender 
os conteúdos matemáticos do Ensino Médio que o escultor 
utiliza na realização de seu ofício, e futuramente pretende-
se realizar atividades no âmbito escolar, aliando conceitos 
matemáticos a aplicação prática.
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Antonio Silva e Mattos (2019) popularizaram a cultura 
do Marabaixo, ladrões de Marabaixo e o cultivo da produção 
de açaí na escola de uma comunidade quilombola, no 
Distrito do Coração na cidade de Macapá-AP. A pesquisa foi 
desenvolvida nos pressupostos teóricos de D’Ambrosio (2005) 
e objetivou compreender os motivos que potencializaram 
os significativos resultados da escola no Índice de 
Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb). A partir dessa 
inquietação constatou-se que os professores dessa unidade de 
ensino usam o meio de vida dos alunos para desenvolverem 
suas aulas. A pesquisa está em andamento e espera contribuir 
para novas explorações sobre o tema.

Observamos que os trabalhos, em sua maioria, 
utilizaram a perspectiva D’Ambrosiana de etnomatemática, 
valorizaram e reconheceram a matemática informal praticada 
por diferentes profissionais e apontaram possibilidades 
de relacionar saberes etnomatemáticos com o ensino de 
porcentagem, geometria, unidades de medida de capacidade, 
de volume e de tempo, matemática financeira, estatística, 
dentre outras. Esses saberes foram aprendidos no interior 
das práticas culturais em que estão inseridos e diferem da 
matemática escolar, dominante e padronizada.

O mundo do trabalho foi representado por diversos 
profissionais, entre eles, produtores rurais, enfatizados em 
cinco pesquisas e as demais pesquisas focaram em artesãos 
de louças, bordadeiras, feirantes, jardineiros, raizeiros, 
ceramistas, tecelões de redes e escultores.

Constatamos que o contexto das pesquisas foi 
diversificado, sendo realizados em ambiente extraescolar, 
ambientes escolares, e etnográficos que pretendem ser 
aplicadas em salas de aula. 

A maioria das pesquisas foi realizada na Região Norte 
e Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste foi encontrado 
quatro estudos, todos voltados para o ambiente extraescolar 
no estado do Mato Grosso: Serchon e Severino Filho (2019) 
em Barra do Bugres – MT; Nomenmacher e Suares-Campo 
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(2019) em Novo do Parecis – MT; Chaves e Severino-Filho 
(2019), em Tangará da Serra – MT; Nascimento (2019) no 
Povoado Doze de Junho, Município de Luciara – MT.

A região Norte contribuiu com quatro pesquisas, 
sendo duas voltadas para o ambiente escolar: Fernandes (2019) 
no município de Arraias – TO e Marques Silva e Bicho (2019) 
no Acampamento Hugo Chavéz, município de Marabá – PA. 
Duas investigações etnográficas que pretendem ser aplicadas 
no ambiente escolar: Antônio Silva e Matos (2019), na capital 
Macapá – AP e Siegloch et.al. (2019) em Paraisinho – AM.

A região Nordeste publicou três pesquisas, todas 
no Estado do Ceará: Brunehilde Silva, Maia e Cruz (2019) 
desenvolveram um trabalho voltado para o ambiente escolar 
no Distrito de Taperuaba, município de Sobral – CE. Duas 
pesquisas que pretendem aplicar etnomatemática no ambiente 
escolar: Vieira e Silva (2019) em Ubajara – CE e Lima e 
Bandeira em Jaguaruana – CE.

A região Sudeste colaborou com a pesquisa de Costa 
(2019) voltada para o ambiente extraescolar no Vale do 
Jequitinhonha – MG.

Na Região Sul, identificamos uma pesquisa voltada ao 
ambiente escolar em São Lourenço do Sul – RS, escrita por 
Pranke (2019).

Verificamos que, mesmo os trabalhos não voltados 
ao ambiente escolar, elucidam sugestões de práticas e 
metodologia pedagógica, e as pesquisas, em um cenário 
geral, discutem a possibilidade de trabalhar matemática 
didaticamente contextualizada a partir da realidade e do 
meio cultural do aluno. Pode-se afirmar que o conjunto 
dessas investigações examinadas enfatiza a importância 
de preservar o ambiente escolar desenvolvendo acesso à 
educação de qualidade e proporcionando interatividade entre 
toda comunidade acadêmica. Todos os trabalhos evidenciam 
e valorizam a diversidade cultural no Brasil, compartilhando 
saberes e práticas de um grupo de trabalhadores.



52

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: 

Algumas considerações
Esta pesquisa teve como objetivo explicitar algumas 

características das pesquisas (comunicações científicas) 
apresentadas no XIII Encontro Nacional de Educação 
Matemática (ENEM) que relacionam etnomatemática e 
práticas profissionais.

Optamos por interpretar os artigos, interrogando 
alguns aspectos do fenômeno focado numa busca por 
compreender as características das pesquisas do XIII Encontro 
Nacional que evidenciaram saberes etnomatemáticos 
no mundo do trabalho, inspirados numa perspectiva 
hermenêutica.

Ao relacionar os principais resultados encontrados 
nas análises das Comunicações Científicas do XIII ENEM às 
considerações de alguns teóricos, identificamos aproximações 
no contexto de valorização e reconhecimento da matemática 
informal produzida no interior das práticas profissionais. 

Apontamos que a perspectiva teórica mais utilizada 
nos trabalhos é de D’Ambrosio que entende a matemática 
como construção na relação etno/matema/tica, e considerada 
que os grupos culturais têm, ao longo de suas existências e 
ao longo da história, produzido e desenvolvido instrumentos 
de reflexão, de observação, instrumentos materiais e 
intelectuais [ticas] para explicar, entender, conhecer, 
aprender para saber e fazer [matema] a partir da necessidade 
de sobrevivência e transcendência [etnos]. (D’ AMBROSIO, 
2005). Reconhecemos que existem outros entendimentos 
de etnomatemática, por exemplo, como um mecanismo de 
governo na perspectiva pós-estruturalista de Bello (2006), 
enquanto na de Bill Barton etnomatemática é compreendida 
como área de estudo. (MIARKA, 2011).

Percebemos que as pesquisas foram realizadas 
em contextos distintos, investigaram formas de se fazer 
matemática de diversas profissões e assumiram a pluralidade 
cultural dos entrevistados. Das treze pesquisas analisadas, 
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quatro foram realizadas no ambiente escolar, quatro tem a 
intenção de aplicar atividades no meio acadêmico e cinco foram 
pesquisas extraescolares. As pesquisas reconheceram e deram 
visibilidade a questões de diferença na educação matemática, 
estabeleceram conexões entre práticas profissionais e saberes 
culturais e, algumas delas, relacionaram ações pedagógicas.

Isso vai ao encontro da análise de Rosa e Orey 
(2006) de que a maioria das investigações e pesquisas em 
etnomatemática tem se preocupado em demonstrar que 
existem várias e diferenciadas formas de se fazer matemática 
e que estas são baseadas em contextos culturais próprios, 
sendo, dessa maneira, diferentes da matemática dominante, 
padronizada, acadêmica e institucionalizada. Porém esses 
autores assinalam poucas pesquisas que efetivamente 
analisam essas práticas sociais em salas de aula e estas estão 
restritas às séries iniciais do ensino escolar. Os trabalhos 
apresentados no XII ENEM sinalizam que as pesquisas 
envolvendo salas de aula estão aumentando, pois a maioria 
das pesquisas selecionadas privilegiou ação pedagógica para 
discutir etnomatemática e práticas profissionais.

Essa pesquisa pretendeu contribuir para o debate 
sobre etnomatemática e práticas profissionais para 
valorizar a matemática como prática social e incentivar o 
desenvolvimento de novas investigações sobre essa temática 
de maneira a promover um ensino e uma aprendizagem mais 
significativa a partir da etnomatemática. Concordamos com 
Rosa e Orey (2006, p. 9) “é necessário que a investigação 
em etnomatemática, como ação pedagógica, comece a 
ser amplamente discutida para que a mesma possa ser 
imediatamente aplicada nas salas de aula”.
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Reflexões iniciais 
Ensinar ciências é uma atividade que vem se 

transformando durante séculos, principalmente em países 
de melhor desenvolvimento econômico e social. Nesses 
casos, a Ciência não é apenas uma burocracia curricular, é 
o caminho para o crescimento econômico dos indivíduos e 
do próprio país. Em países considerados periféricos, como o 
Brasil, a Ciência como componente curricular, aparece nos 
documentos oficiais8  geralmente associada como instrumento 
que pode e deve auxiliar os alunos a terem uma leitura do 
mundo de maneira orgânica, mas que no contexto prático, se 
reflete com certa repulsa por alunos a áreas como a Química 
e a Física. Como resultado, reverbera-se na sociedade decisões 
que se baseiam no senso comum e em concepções distorcidas 
da realidade, levando ao baixo desenvolvimento científico, 
econômico e tecnológico.
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Diante disso, no Brasil assim como em outros 
países, a busca por alternativas que incentivassem os alunos 
a se interessarem por ciências, passa por mudanças na 
metodologia de como ensinar ciências, fazendo surgir grupos 
de professores/pesquisadores que se empenharam (ou ainda 
empenham) em discutir propostas, elaborar documentos e 
implantar novos caminhos epistemológicos para a construção 
do conhecimento científico a partir do currículo escolar. 

Nessa trajetória, a defesa da interdisciplinaridade 
como meio de promover significados ao que se ensina, 
contemplando as diversas áreas do conhecimento, surge como 
alternativa ao ensino fragmentado e cientificista/tecnicista e é 
defendida em diversos trabalhos (COSTA; SANTOS; SILVA, 
2016; FAZENDA, 2008; ROCHA; SILVA; MUELLER, 2019; 
VILELA, 2018).

Uma das estratégias que busca associar áreas do 
conhecimento e que possui preocupação em demonstrar 
como a Ciência permeia questões que envolvem diversos 
aspectos que impactam nossas vidas, como a economia, a 
política e a tecnologia, é a abordagem Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente (CTSA) que ao promover tais inter-
relações, direciona para a compreensão de que a Ciência deve 
ser estudada na escola de forma mais completa, sistêmica e 
não por áreas isoladas, isto é, de maneira interdisciplinar. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo 
fomentar a discussão e a reflexão da prática docente sobre 
a utilização da abordagem CTSA como meio de promover 
o ensino e a aprendizagem de conceitos científicos com 
significados contextualizados para os alunos.

Para tal, foi realizado um levantamento bibliográfico 
em textos acadêmicos que se dedicam ao estudo da 
compreensão da abordagem CTSA e acrônimos relacionados 
aos contextos da educação básica e da pesquisa. 
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Desenvolvimento
A imersão no tema CTSA teve início na revisão de 

literatura realizada utilizando as palavras-chave CTS e CTSA 
no banco de dados do Google Acadêmico, em Anais de eventos 
da área de ensino de ciências, como o Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) e o Congresso 
Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências (CONAPESC), 
e, na Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações 
(BDTD). As buscas foram delimitadas no período de 2014 a 
2019. É importante ressaltar que este trabalho foi produzido 
no contexto da disciplina de Instrumentação para o Ensino 
de Ciências, com a possibilidade de ser estendido para um 
trabalho de conclusão de curso.

A proposta não foi a de descrever o ‘estado da arte’ 
sobre o tema, mas sim, fazer um exercício teórico e trazer para 
a discussão, à necessidade de reforçar a busca de elementos 
que contribuam para melhorar a qualidade da educação, 
sobretudo na formação inicial de professores, nível em que 
este estudo se desenvolveu.

Com base em Lüdke e André (2013), materiais como 
artigos, normas, leis, textos acadêmicos, livros entre outros, 
são fontes permanentes de dados, permitindo releituras de 
maneira atemporal, o que configura a análise documental 
como um instrumento da pesquisa qualitativa e, diante disso, o 
texto em tela foi construído trazendo fragmentos da literatura 
científica sobre o tema, apontando nossa compreensão a 
partir da experiência vivenciada durante a docência.

CTSA é um acrônimo de CTS (Ciência, Tecnologia 
e Sociedade). A CTS teve início depois da segunda guerra 
mundial no século XX. Mitcham (1990) descreve que essa 
abordagem surge na década de 1950 como crítica ao fazer 
científico e tecnológico, que na época era despreocupado com 
os impactos que o desenvolvimento científico traria para a 
sociedade.

A área de Ensino de Ciências se apropriou da 
abordagem CTS e incorporou o termo Ambiente, reforçando a 
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relevância da temática socioambiental, intrínseca as questões 
discutidas em CTS (AIKENHEAD, 2005; INVERNIZZI; 
FRAGA, 2007). Para Aikenhead (2005), o objetivo desse 
movimento iniciado na década de 1970 nas escolas norte-
americanas, foi de ressignificar a formação técnica e científica, 
que era voltada a formar cientistas, desconsiderando 
aqueles que não tinham interesse em ciências e, ainda,  
proporcionar  aprendizado significativo, explorar o contexto 
real da sociedade, proporcionando uma aprendizagem com 
significados voltados a essa realidade.

Nessa perspectiva, Bazzo et al. (2003) descreve que 
a concepção tradicional ou ‘concepção herdada’ da ciência, 
é vista como um empreendimento autônomo, objetivo, 
neutro e baseado na aplicação de um código de racionalidade 
distante de qualquer tipo de interferência externa. Ainda 
assim, entendemos que na prática cotidiana, a ciência não 
se estabelece como uma cultura neutra. Ela está associada 
a conjuntura política e econômica de um povo e que estão 
engendradas na sua constituição enquanto Nação.

A concepção herdada, conforme Bazzo et al. (2003), é 
a ferramenta intelectual responsável por produtos científicos, 
como a genética de populações ou a teoria cinética dos gases. 
Se baseia no chamado ‘método científico’, que consiste em 
procedimento regulamentado para avaliar a aceitabilidade 
de enunciados gerais baseados no seu apoio empírico e, 
adicionalmente, na sua consistência com a teoria da qual 
devem formar parte. 

Considerando a lógica de que é com a experiência que 
o método científico se estrutura, Bazzo et al. (2003, p. 14-15) 
qualifica que a 

[...] equação ‘lógica + experiência’, deveria 
proporcionar a estrutura final do método 
científico, respaldando uma forma de 
conhecimento objetivo só restringido por 
algumas virtudes cognitivas que lhe garantisse 
coerência, continuidade e uma particular 
credibilidade no mundo da experiência.
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Segundo os autores supracitados, esta seria a definição 
de ciência na abordagem CTS, apontando, ainda, que para 
cada indivíduo a palavra ciência dispõem de um significado, 
e de maneira geral a ciência produz conhecimento, este é um 
fato que não muda na constituição de sua definição pelos 
indivíduos.

Como há estudos que utilizam a denominação CTS e 
outro, CTSA, a partir deste ponto, nos referiremos de maneira 
geral como abordagem CTS/CTSA, salvo para citações diretas 
que anotem um dos acrônimos.

Para Monteiro et al. (2002), a ciência e o próprio 
desenvolvimento do conhecimento, passaram por uma 
transformação epistemológica a partir da década de 1960, 
influenciadas principalmente por teóricos como Thomas 
Kuhn, que rompe com a ideia positivista do método científico. 
Nesse contexto:

As décadas de 1960 e 1970 são consideradas 
marcos do pensamento crítico, quando os 
movimentos contracultura e ambientalistas 
do planeta e a necessidade de uma visão 
menos ingênua do conhecimento científico e 
tecnológico. Profundamente influenciado por 
este contexto, e pelas obras de Thomas Kuhn e 
de Rachel Carson, o pensamento CTSA nasce 
na comunidade científica [...] (MONTEIRO et 
al., 2002, p. 101).

A ruptura do fazer ciência sem bases humanistas, 
configura-se como uma quebra de paradigma, assim como 
idealizado por Kuhn. Nessa mudança paradigmática, a 
abordagem CTS/CTSA se configura conceitualmente mais 
complexa em relação ao ensino considerado tradicional. O 
conhecimento científico da realidade e sua transformação 
tecnológica não são processos independentes e sucessivos, 
mas processos que se encontram entrelaçados, que somam 
teorias e dados empíricos com procedimentos técnicos e 
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artefatos. Assim, a área de Ensino de Ciências assume essa 
abordagem preocupada em indicar contextos e sentidos para 
a ciência que era ensinada.

A abordagem CTS/CTSA passou a influenciar setores 
para além do acadêmico. A indústria, por exemplo, passou a 
adotar em muitos casos, posturas que denotam preocupação 
com fatores sociais e ambientais. Como desenvolver tecnologia 
sem prejudicar o meio ambiente ou meios para diminuir os 
impactos dessa tecnologia na sociedade, tornou-se elementos 
de políticas institucionais/empresariais.

Para Santos (2007), essa abordagem provoca reflexões 
dentro das áreas de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente 
e auxilia na tomada de decisões para solução de problemas 
nessas áreas. Em suas palavras, “o objetivo principal dos 
currículos CTS é o desenvolvimento da capacidade da tomada 
de decisões. Já “o objetivo central do movimento CTSA 
acrescenta aos propósitos de CTS [desenvolver a capacidade 
de tomar decisões] a ênfase em questões ambientais, visando 
a promoção da educação ambiental (SANTOS, 2007, p. 02).                                                                                                                              

 Santos e Mortimer (2002) afirmam que os estudos 
sobre a abordagem CTSA vem sendo realizadas desde a década 
de 1960 do século XX, com o intuito de formar cidadãos 
conscientes para a tomada de decisões dos conteúdos sociais 
e para questões e problemas atuais. No ensino de Química, 
por exemplo, grupos de pesquisa desenvolveram materiais 
fundamentados nessa perspectiva e que deram origem a 
livros didáticos, como a coleção Química Cidadã, escrito por 
professores da Universidade de Brasília (UnB) e colaboradores.

A partir da análise dos trabalhos, fundamentados 
na história da CTS/CTSA, foi possível perceber vários 
desafios relacionados à implementação e o desenvolvimento 
da abordagem em sala de aula, evidenciou-se dificuldades 
associadas ao planejamento coletivo, aos conhecimentos que 
os professores possuem sobre CTS e interdisciplinaridade e 
a necessidade de articular teoria e prática. Ainda, é possível 
identificar autores que se dedicaram a estruturar concepções 
vinculados a CTS/CTSA.
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A abordagem CTS/CTSA pode funcionar, socialmente, 
como uma força cultural que impulsiona a participação 
real e efetiva dos cidadãos na construção de uma sociedade 
melhor e mais democrática. Em sala de aula o papel da CTS/
CTSA é levar os alunos a uma discussão sobre os problemas 
atuais da humanidade, como problemas ambientais e sociais. 
Essas discussões têm o intuito de provocar nos cidadãos a 
solidariedade e a empatia pelos problemas em escala global. 

É notório que problemas de poluição estão associados 
ao desenvolvimento industrial e tecnológico, sendo estes, 
responsáveis pelas consequências de suas atividades. Neste 
ponto, Roloff e Marques (2014) reforçam que tais setores 
se esforçam em buscar soluções para resolver ou amenizar 
problemas socioambientais causados por suas atividades.

No trabalho de Maestrelli e Lorenzetti (2017), 
encontramos a descrição de que abordagem CTS/CTSA “deve 
ser estruturada ao longo da vida de cada cidadão, sendo seu 
tripé a conscientização, instrumentação e desenvolvimento de 
um repertório atitudinal” (p. 7). O trabalho relata uma postura 
filosófica da aplicação dos conceitos vinculados a CTS/CTSA. 
Desse modo, entendemos que essa postura deve resultar em 
tomadas de decisões não apenas na previsão de problemas, 
mas também, a problemas do cotidiano e que às vezes são 
quase imperceptíveis, ou não são dados como importantes 
para a humanidade. Um exemplo seria o uso de pesticidas. 
As pessoas têm que decidir diariamente se devem ou não os 
consumir, quais são os seus benefícios e seus malefícios.

Discutir nas aulas de ciências questões que se inter-
relacionam e que pertencem a CTS/CTSA, constitui-se 
como proposta que estimula a participação dos cidadãos a 
contribuir na melhoria da sociedade. Deve ser introduzida nas 
séries iniciais para que já na fase inicial os alunos aprendam 
e tenham consciência dos problemas sociais. As diversas 
pesquisas realizadas mostraram que os professores buscam 
introduzir a abordagem CTS/CTSA em temas relacionados a 
vivências diárias dos seus alunos a partir dos livros didáticos. 
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Segundo Maestrelli e Lorenzetti (2017), observa-se que 
há diferenças entre os livros didáticos quando os autores 
trazem questões pertinentes a CTS/CTSA. Tem obras que 
aprofundam e desenvolvem o tema, em outros é tratado de 
maneira superficial.

Em meio a isso, inclui-se a formação docente e a 
forma com a qual ele lida com isso em sua prática. Sobre isso, 
Fernandes e Strieder (2017), relatam que a falta de tempo é 
um problema que muitos professores têm para estudar a 
CTS e aplicar em sala de aula, pois muitas vezes a CTS tem 
uma abordagem interdisciplinar. Os autores ainda abordam 
relatos de professores sobre as dificuldades de implementação 
da CTS na escola: “Trabalhar CTS com professores de exatas 
é mais fácil, trabalhar CTS com professores da área de 
humanas e códigos é muito difícil [...] tem sempre aquele ou 
aquela que tem resistência [...] Para trabalhar CTS tem que ter 
tempo, conhecimento e abertura nas escolas” (FERNANDES; 
STRIEDER, 2017 p. 05).

Para Ribeiro (2014), o grande desafio do professor 
é dar ferramentas aos alunos de modo que estes possam 
“compreender as suas vivências diárias, integrando os 
conhecimentos do seu meio social (sociedade), natural 
(Ciência) e tecnológico” (p. 11). Tal afirmação vai ao encontro 
do que previam Santos (2007) e Santos e Mortimer (2002), de 
que a abordagem CTS/CTSA deve resultar em uma formação 
cidadã.

Há também aqueles que trazem em seus relatos, a falta 
de tempo para interação com outros professores. A interação 
seria uma forma de exporem para os outros colegas suas 
experiências, conhecimento e métodos de abordagem da CTS/
CTSA em sala de aula, isso traria aperfeiçoamento e assim 
todos poderiam contribuir para a aplicação da CTS/CTSA. 
Outros professores relatam que trabalhar o tema em sala de 
aula sem a interdisciplinaridade é mais simples. Quando outros 
professores entram para trabalhar juntos, se torna complexo 
coordenar o tema (FERNANDES; STRIEDER, 2017). Aqui, 
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se revela um problema quanto a concepção desses professores 
sobre CTSA. Entendemos que por natureza, a abordagem é 
interdisciplinar mesmo não demonstrando de forma aparente 
quais são a disciplinas escolares envolvidas.

Em relação à formação inicial de professores, 
Figueiredo e Rodrigues (2014), constataram que a abordagem 
CTSA fica mais evidente em disciplinas pedagógicas do 
curso investigado (licenciatura em química), mas que em 
geral, ainda é pouco explorada no ensino superior.  Para essas 
autoras:

[...] a abordagem de ensino de Ciências via 
perspectiva CTSA quase não ocorre na escola 
básica nem no ensino superior, porque a grande 
maioria dos professores não está devidamente 
preparada. Esse fato pode ser decorrente 
da formação ainda oriunda do modelo 
da racionalidade técnica (FIGUEIREDO; 
RODRIGUES, 2014, P. 191).

Vilela (2018) investigou a ocorrência de posturas 
interdisciplinares ou que envolviam CTSA na estruturação de 
cursos de licenciaturas em ciências da natureza. Esses cursos 
possuem como filosofia de formação de professores, o ensino 
não fragmentado, interdisciplinar. Contudo, o pesquisador 
concluiu não haver a identificação explícita da abordagem 
CTS/CTSA nos PPC dos cursos avaliados, mesmo que os 
professores entrevistados tenham relatado experiências com 
esta abordagem.

Como apresentamos anteriormente, a comunidade de 
ensino de ciências se apropriou da abordagem CTSA, porém, 
no trabalho de Vilela (2018), isso não se confirma nos cursos 
investigados.

No trabalho de Rocha et al. (2019), os autores se 
propuseram a analisar projetos pedagógicos de cursos (PPC) 
técnicos em química. Em suas considerações, descrevem que 
mesmo os cursos sendo técnicos e que em seus PPC é nítido 
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o modelo tradicional e conteudista de ensino, os documentos, 
ainda que implícitos, trazem alguns pontos em que é permitido 
fazer alusão a temas da abordagem CTS/CTSA, uma vez que 
apresentam, por exemplo, a necessidade da formação cidadã. 
Assim:

As abordagens CTS/CTSA constituem um 
meio para que, o que se ensina, tenha valor 
na cidadania, na contextualização histórica e 
contemporânea. Estas abordagens rompem 
com modelos tradicionais que contribuem 
para formar indivíduos obtusos em relação ao 
meio social/cultural em que vivem e que não 
conseguem, por exemplo, estabelecer relações 
entre a extinção de vegetações ciliares e a 
falta de água nas cidades ou as enchentes em 
períodos de chuva (ROCHA et al., 2019, n.p).

O modelo conteudista de ensino pode ser 
desconstruído a partir da abordagem CTSA, que Pérez (2014) 
classifica como desafiador. É uma ruptura de paradigma 
trocar o ensino tradicional por um modelo que possibilita ir 
além das ‘caixinhas’ disciplinares. 

A perspectiva da abordagem CTS/CTSA, também 
foi tema do trabalho de Fernandes (2019). A investigação 
demonstrou que a abordagem em livros didáticos de químicas, 
é uma estratégia tratada superficialmente pelos autores que 
tiveram obras aprovadas no Programa Nacional do Livro 
e do Material didático (PNLD/2018). Como resultado, a 
pesquisadora desenvolveu uma proposta de livro paradidático 
fundamentado na abordagem CTS/CTSA e que explorava a 
cultura da cana-de-açúcar e suas inter-relações ambientais, 
sociais e científica, representada pela química e biologia.
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Algumas considerações
A partir deste breve levantamento bibliográfico, 

buscou‐se explorar alguns estudos sobre a abordagem CTS/
CTSA no ensino de Ciências. Percebemos se tratar de uma 
estratégia que depende de como o professor concebe sua 
prática, o que nos faz também entender que isso possui 
relação com à formação.

É de suma importância para o desenvolvimento 
da capacidade da tomada de decisões, uma das essências 
da abordagem apresentada, que os professores busquem 
introduzir questões CTS/CTSA em suas aulas, estimulando 
os alunos a aprenderem sobre educação ambiental, ciência e 
tecnologia e, como essas relações se dão no cotidiano, entre 
outros diversos fatores cruciais para a promoção de uma 
sociedade mais eficaz e solidária. O aluno-cidadão tem que ter 
clareza de que a evolução científica e tecnológica em benefício 
da sociedade ou de grupos sociais, pode trazer também, 
consequências ambientais, a exemplo, a poluição dos recursos 
hídricos que incide em problemas relacionados a saúde.

Ainda que em livros didáticos a abordagem CTSA 
possa ser encontrada de forma implícita, os professores 
deveriam ter condições de estabelecer maneiras para que o 
aluno entendesse a Ciência partindo do mundo e do contexto 
em que se encontra. 

Em linhas gerais, há a necessidade se romper o 
paradigma do ensino centrado em disciplinas independentes, 
de que o livro didático tem que dar conta de todas as 
abordagens/estratégias possíveis e, de que o professor tem 
que se constituir como tal na graduação. Ser professor é estar 
em formação constante, ser crítico a própria condição para 
continuar a se aperfeiçoar na docência.
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Reflexões iniciais
O Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) é um 

assunto conhecido nos estudos da Educação Matemática, 
especialmente por discutir temas como a formação de 
professores, o uso de materiais didáticos e o ensino lúdico. 
Sabendo da importância desse laboratório na realidade dos 
acadêmicos de Licenciatura em Matemática, pensou-se no 
projeto Laboratório de Ensino de Matemática do Araguaia 
(LEMA).

Funcionando no Instituto de Engenharia do Araguaia 
(IEA), unidade acadêmica da Universidade Federal do Sul 
e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), localizada no município 
de Santana do Araguaia – PA, o LEMA nasce através de 
problemáticas multifacetadas presentes na região araguaiense, 
onde funcionou durante os anos de 2017 e 2018. Algumas 
dessas problemáticas que impulsionaram esse projeto foram: 
a presença de poucos materiais no LEM, pois o Instituto se 
encontrava em fase de implantação, visto que a Unifesspa 
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é uma das universidades mais jovens do Brasil; a falta de 
conhecimentos base entre os acadêmicos ingressantes, 
especialmente àqueles voltados para a Geometria; e a 
necessidade de formar professores de matemática que 
valorizem o uso de materiais didáticos em sua prática. 

O projeto LEMA funcionou como um espaço com 
reuniões semanais, voltado à confecção de materiais didáticos 
que integrariam o LEM do IEA. Durante as reuniões, os 
integrantes apresentavam suas ideias de materiais didáticos, 
discutiam sobre a viabilidade do material para aplicação em 
sala de aula, como esse poderia ser otimizado e a matemática 
aplicada que poderia ser ensinada por meio dele.

Sendo assim, acredita-se que o LEMA trouxe 
grandes contribuições para seus participantes, uma vez que 
oportunizou discussões sobre a realidade escolar com base 
no conhecimento dos acadêmicos, propondo metodologias 
e materiais a serem usados na prática docente, além de 
possibilitar a compreensão de conceitos matemáticos por 
meio da confecção e manipulação de materiais. 

Após a finalização do projeto, um formulário foi 
aplicado entre os participantes do projeto com vistas a 
realizar uma sondagem a respeito de suas percepções sobre 
o projeto e suas respectivas contribuições. Os dados gerados 
serão discutidos neste trabalho por meio de interações feitas 
com a literatura disponível que discute sobre a importância 
do LEM, buscando alcançar o objetivo desta pesquisa que 
é compreender as contribuições do LEM e do LEMA na 
formação e realidade acadêmica do IEA. 

Dessa forma, esta pesquisa busca compreender como 
o projeto LEMA contribuiu na formação dos acadêmicos 
araguaienses, a partir da perspectiva da diversidade de 
conhecimentos construídos durante essa formação inicial. A 
discussão é feita com base numa abordagem qualitativa, cujos 
dados foram gerados por meio de uma pesquisa de campo. 

A importância em discutir sobre estes resultados não 
é apenas a de reafirmar a relevância de atividades de práticas 
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e de extensão na formação inicial docente, mas também para 
iniciar um processo de valorização e crescimento no LEM do 
IEA, bem como incentivar a criação e a manutenção desse 
laboratório em todas as realidades de formação de professores 
de matemática.  

Desenvolvimento
Esta pesquisa traz como vertente norteadora as 

práticas de pesquisa de campo, tomando como primeiro 
passo a execução de um levantamento bibliográfico, ou seja, 
praticamente uma pesquisa bibliográfica:

O levantamento bibliográfico é uma etapa 
fundamental da pesquisa de campo. Além de 
proporcionar uma revisão sobre a literatura 
referente ao assunto, a pesquisa bibliográfica 
vai possibilitar a determinação dos objetivos, a 
construção das hipóteses e oferecer elementos 
para fundamentar a justificativa da escolha do 
tema (ANDRADE, 2017, p. 128). 

Sendo assim, é indiscutível a importância de executar 
primeiro uma pesquisa bibliográfica que é considerada uma 
etapa da pesquisa de campo. Isso porque, de acordo com 
Köche (2014, p. 122):

Na pesquisa bibliográfica o investigador irá 
levantar o conhecimento disponível na área, 
identificando as teorias produzidas, analisando-
as e avaliando sua contribuição para auxiliar a 
compreender ou explicar o problema objeto da 
investigação.

Uma vez compreendido um pouco mais a respeito 
do assunto pesquisado por meio da literatura, torna-se mais 
fácil definir o método de análise e quais ferramentas podem 
apresentar resultados mais completos no que se refere à coleta 
de dados. 
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A respeito da coleta de dados nesta pesquisa, deve-se 
compreender que, como o projeto LEMA foi uma experiência 
vivenciada por acadêmicos araguaienses, decidiu-se coletar 
os discursos dos participantes a fim de entender o projeto e 
suas contribuições, evidenciadas na fala dos indivíduos que 
protagonizaram essa experiência.

A construção desta pesquisa ocorreu após o fim 
do funcionamento do projeto, depois de os acadêmicos 
participantes já terem acumulado outras experiências no 
campo da Educação Matemática, fazendo uma análise em 
retrospecto de sua participação no projeto. Os acadêmicos 
entrevistados responderam formulários, os quais são uma 
das ferramentas possíveis para a execução de pesquisas de 
campo. Conforme Köche (2014, p. 231), “o formulário é um 
dos instrumentos essenciais para a investigação social, cujo 
sistema de coleta de dados consiste em obter informações 
diretamente do entrevistado”. 

Dessa forma, esta pesquisa discute dados coletados 
por meio da pesquisa bibliográfica executada durante 
a etapa de levantamento bibliográfico, e da pesquisa de 
campo propriamente dita, na qual os entrevistados são ex-
participantes do projeto que está sendo tratado neste trabalho.  

Por contar com transcrições das respostas dos 
entrevistados, será encontrado no texto P1 para referir-se 
às respostas do Participante 1, P2 para o Participante 2 e 
assim sucessivamente. No decorrer do texto, chamam-se 
de participantes os acadêmicos que compuseram o projeto 
durante sua execução. É importante ressaltar que o projeto 
não teve financiamento e, portanto, todos os participantes 
foram voluntários, ou seja, não houve bolsistas.

O Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) já está 
presente nas diversas realidades educacionais, especialmente 
nas universidades onde são estudadas possibilidades para 
a atuação na Educação Matemática. Um dos autores com 
grande destaque nas discussões desta área é o professor Sergio 
Lorenzato que em sua obra traz algumas conceituações ao 
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tratar sobre o LEM (LORENZATO, 2006), comentando que 
esse pode ser considerado: o ponto central da vida matemática 
no contexto escolar; ou um espaço onde os professores 
buscam tornar a matemática uma ciência de mais fácil 
compreensão; ou até mesmo um ambiente “para estruturar, 
organizar, planejar e fazer acontecer o pensar matemático” 
(LORENZATO, 2006, p.7).

Desse modo, não se pode refutar o fato de que o 
laboratório está voltado à matemática e aos processos de 
ensino-aprendizagem, sejam eles na Educação Básica ou 
no Ensino Superior. Ainda, tratando sobre a conceituação 
do LEM, recorre-se à experiência de outros parceiros 
institucionais que, em suas pesquisas e experiências a respeito 
do uso do laboratório, pontuam:

[...] o laboratório é um espaço dinâmico, um 
ambiente propício à pesquisa e à construção de 
materiais, que sempre está aberto à inovação, à 
construção de outros/novos materiais e é muito 
ligado a projeto de pesquisa e de extensão, 
tornando-se um espaço que auxilia a formação 
inicial e continuada. Eles disseram, ainda, que 
o laboratório, além de ser bem utilizado em 
disciplinas do curso de Matemática, também 
é utilizado por outros cursos da graduação, 
pela comunidade e com professores da 
educação básica da rede pública do município. 
(OLIVEIRA; DELAIA, 2019, p.3).

Sendo assim, o LEM precisa ser visto inicialmente 
como um espaço nato com enfoque na matemática, afinal, é 
nele que se pode criar, inovar, compreender, construir e ensinar 
sobre matemática nos mais diferentes contextos e realidades 
e para as mais diversas etapas educacionais. Portanto o foco 
principal é discutir sobre tais contribuições e maneiras de 
atuação do laboratório para a formação de professores. 
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Iniciando a discussão, toma-se como base o que é 
frisado por Civiero et al (2014), quando os autores comentam 
a respeito do projeto de extensão LEM executado em Rio do 
Sul - SC, pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFC), onde 
o enfoque está necessariamente na formação de professores. 
Os autores apontam:

O LEM preconiza a importância de relacionar 
a teoria à prática aproximando o espaço de 
formação com o de atuação. Esta proposta parte 
do princípio de que o aluno está constantemente 
interpretando seu mundo e suas experiências, 
inclusive quando essas experiências tratam de 
um fenômeno matemático. Vemos na interação 
com o laboratório um meio de se fazer 
matemática, fugindo do sistema tradicional 
onde existem alunos e professores passivos, 
com pouca capacidade crítica e sem espírito 
investigativo (CIVIERO et al, 2014, p. 116). 

No decorrer do relato, os autores comentam ainda que 
as experiências vivenciadas no LEM podem, inclusive, estar 
relacionadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão, considerados o 
tripé da Universidade e que estão previstos na realidade das 
universidades brasileiras de forma indissociável, por meio do 
Art. 207 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Retornando aos comentários de Lorenzato (2006), é 
possível conhecer um pouco mais a respeito da importância e 
do quão fundamental é um LEM na realidade dos estudantes 
de Licenciatura em Matemática.  Deve-se refletir sobre o fato 
de que, fisicamente, o laboratório está cheio de Materiais 
Didáticos (MDs) e estes materiais, segundo o autor, por 
melhores que possam se apresentar, não conseguem ser mais 
do que um auxílio para o ensino, ou seja, são apenas um 
recurso, sendo que a diferença ocorre por meio da atuação 
docente. Com relação a essa atuação, o autor ressalta que mais 
importante do que ter contato com os materiais didáticos é 
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saber utilizá-los, e uma vez que esta compreensão é alcançada, 
torna-se injustificável a ausência do LEM na realidade de 
instituições que formem professores (LORENZATO, 2006). 

A discussão a respeito da importância do LEM ocorre 
dentro do contexto da Educação Matemática. Conforme 
Pais (2001), essa é um campo educacional de pesquisa onde 
o principal foco é entender, interpretar e narrar situações 
relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de 
matemática nos variados níveis de escolaridade, sendo essas 
situações práticas ou teóricas. Considerando ainda o exposto:

[...] o LEM, então, deve ser entendido como 
um agente de mudança num ambiente onde 
se concentram esforços de pesquisa na busca 
de novas alternativas para o aperfeiçoamento 
do curso de Licenciatura em Matemática, 
bem como do currículo dos cursos de Ensino 
Fundamental e Médio. (TURRIONI, 2004, p. 
64). 

Assim, com base em Pais (2001) e Turrioni (2004), 
é possível apontar que a relação entre o LEM e a Educação 
Matemática é intrínseca. Afinal, uma vez que o laboratório 
surge como uma possibilidade de mudança e um espaço 
voltado à pesquisa e à busca por entender, interpretar e narrar 
as situações que envolvem a matemática no que se refere 
ao ensino-aprendizagem, o LEM não é só uma ferramenta, 
mas também um espaço voltado diretamente para o fazer da 
Educação Matemática. Por isso, em algumas abordagens, a 
sigla LEM surge como Laboratório de Educação Matemática. 

Com base nisso, busca-se entender melhor sobre essa 
relação, agora de forma mais aplicada à realidade do Instituto 
de Engenharia do Araguaia (IEA), onde o projeto LEMA 
trouxe a ideia do Laboratório de Ensino de Matemática para a 
realidade dos acadêmicos araguaienses. 

Utilizando os dados coletados por meio da pesquisa 
de campo, tem-se que o LEMA contribuiu muito na formação 
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dos participantes. O seguinte gráfico apresenta o resultado 
alcançado com os entrevistados, onde 1 representa poucas 
contribuições e 5 representa muitas contribuições. 

Gráfico 1 - O quanto você considera que sua participação no LEMA 
trouxe contribuições para sua formação?
 

Fonte: Autores (2019).

Dentre os 5 entrevistados, todos responderam que 
as contribuições em sua formação foram 4 ou mais (numa 
escala de 1 a 5). Buscando compreender melhor sobre 
essas contribuições, os entrevistados foram convidados a 
justificarem suas respostas. Destaca-se então a resposta de P5 
que afirma: 

O LEMA foi o primeiro projeto acadêmico 
que participei na Universidade e construir os 
materiais didáticos do laboratório foi de grande 
ajuda na construção do meu aprendizado em 
Geometria. Assim como também aprender 
uma nova ferramenta para ajudar no ensino 
de matemática, [...] logo construir estes 
materiais me possibilitou aprender uma nova 
metodologia para ensinar matemática aos 
alunos que estão sob minha responsabilidade.
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A entrevistada comenta que a participação contribuiu 
para a própria compreensão de conceitos de Geometria, 
como ainda beneficiou sua maneira de pensar o ensino-
aprendizagem em matemática, de modo que exercerá uma 
prática diferenciada ao ensinar matemática para seus alunos. 
Isso vai ao encontro da relação intrínseca entre o LEM e a 
Educação Matemática, apontada por Pais (2001) e Turrioni 
(2004). Afinal, é no laboratório que diversas maneiras de 
ensinar e aprender matemática são compreendidas, pensadas 
e investigadas. Portanto as contribuições não são apenas para 
o aluno que tiver um professor que conhece o LEM, mas 
para o próprio professor em formação, que conseguirá ver os 
conceitos matemáticos através de suas construções no LEM. 

Barbosa et al (2019) comentam sobre essa questão. As 
autoras buscam evidenciar o LEM e os processos de ensino-
aprendizagem que ocorrem nesse espaço. No decorrer da 
pesquisa, as autoras trazem relatos de entrevistados que 
também afirmam que a manipulação dos materiais auxilia no 
amadurecimento dos conceitos. Há ainda outro entrevistado 
que fala sobre a facilidade de compreender e/ou explicar um 
conceito estando com o objeto na mão, palpável. Assim, as 
autoras arrematam dizendo:

Portanto, faz-se necessário a busca pelo uso 
do Laboratório em meio às práticas de ensino, 
tentando introduzi-lo no cotidiano dos alunos, 
não somente nas disciplinas pedagógicas, 
mas também nas especificas para que, 
futuramente, os graduandos possam aplicar 
essas aprendizagens à docência. (BARBOSA et 
al, 2019, p. 3)

Ou seja, o LEM tem suas contribuições para o ensino-
aprendizagem, sendo preciso torná-lo ainda mais presente na 
realidade do professor em formação para que ele utilize esta 
ferramenta em suas futuras práticas docentes.
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Os entrevistados também foram questionados se 
já haviam utilizado os materiais construídos no LEMA 
para ações/projetos de extensão no contexto das escolas de 
educação básica e se os resultados haviam sido satisfatórios. 
Suas respostas demonstraram que 100% deles utilizaram os 
materiais e, em 100% dos casos, os resultados da experiência/
ação foram satisfatórios. 

Para isso é preciso considerar que, no decorrer da 
confecção dos materiais, ocorriam momentos de apresentação 
das propostas e discussões sobre como os materiais poderiam 
ser adaptados para a realidade educacional de Santana do 
Araguaia (local onde seriam utilizados) e como sua abordagem 
poderia beneficiar a aprendizagem dos alunos. 

De acordo com Fiorentini e Miorim (1990, p.2), “por 
trás de cada material, se esconde uma visão de educação, de 
matemática, do homem e de mundo; ou seja, existe, subjacente 
ao material, uma proposta pedagógica que o justifica”. Dessa 
forma, a oportunidade de discutir sobre o material a ser 
confeccionado com os colegas e o compartilhamento das 
experiências vivenciadas em aplicações de atividades ou 
ações de extensão foram o ponto que contribuíram e podem 
contribuir para o alcance de resultados satisfatórios durante 
o uso dos materiais. 

Ao serem questionados sobre essas experiências, P1 
afirmou que foi capaz de “mostrar a matemática de forma 
atrativa, desmistificando a maneira como os alunos veem está 
matéria”; P2 comentou que foi uma experiência positiva, pois 
“ver a alegria dos alunos quando se termina de explicar com o 
material didático, e ver que eles entenderam, é maravilhoso”. 
É por meio de experiências positivas como essas, nas quais o 
acadêmico tem a oportunidade de reconhecer seus resultados 
positivos, que o professor em formação se tornará mais aberto 
a fazer uso de abordagens alternativas. 

Consoante a isso, D’Ambrósio e Lopes (2015) 
comentam que, quando a intenção do professor é propor uma 
aprendizagem matemática significativa, é neste momento que 
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o educador atreve-se a ousar e a criar. Portanto, ao conhecer 
os resultados de sua aplicação, há mais otimismo por parte do 
docente no uso dos materiais do LEM.

Por fim, sobre uma análise geral das contribuições do 
projeto LEMA para o Instituto de Engenharia do Araguaia 
(IEA), observou-se o que foi pontuado P3:“[O projeto] 
contribuiu para novas aprendizagens, para a confecção de 
materiais que os discentes não tinham conhecimento e para a 
disseminação nas escolas do município (parte fundamental)”. 
Em tempo, P5 reafirma a importância de um Laboratório 
de Ensino de Matemática: “Um laboratório de ensino de 
matemática deve ser uma das prioridades em uma instituição 
onde tenha cursos de matemática, pois nele podemos vincular 
a teoria à prática.”. 

No final do primeiro semestre de funcionamento do 
LEMA, os participantes do projeto tiveram um momento 
para apresentar os trabalhos desenvolvidos durante sua 
participação, explicar o funcionamento de cada material e 
falar sobre a matemática que pode ser estudada com o auxílio 
deles. Essas explicações foram roteirizadas posteriormente 
pelos autores, a fim de orientar o uso dos materiais pela 
comunidade acadêmica do IEA. Essa ação vai ao encontro 
com o que Lorenzato (2006) comenta sobre a importância 
do acesso aos materiais e o seu correto uso, afirmando que o 
laboratório não deve apenas garantir o acesso aos MDs, mas 
proporcionar o conhecimento de como utilizar tais materiais. 
Isso produziu o que ficou conhecido como os “Roteiros de 
Uso”, que comentam sobre o processo de construção; a melhor 
maneira de utilizar o material; quais conteúdos podem ser 
trabalhados no ensino-aprendizagem utilizando aquele 
material e, inclusive, fazendo sugestões sobre o público-alvo 
em que os materiais podem ter resultados mais satisfatórios. 

No semestre seguinte, o projeto foi reformulado, 
surgindo também como uma oportunidade complementar ao 
ensino. Na disciplina de Geometria Espacial, os acadêmicos 
tiveram a oportunidade de criar/confeccionar um material 
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didático que tratasse sobre algum conceito dessa área 
da matemática. Isso engajou ainda mais os estudantes e 
reforçou mais uma vez a possibilidade de aprender a partir da 
construção de MDs. 

Sendo assim, a prática foi reformulando-se no 
decorrer do próprio andamento do projeto, sendo otimizada 
e buscando alcançar os demais acadêmicos do curso para que 
compreendessem a importância do Laboratório de Ensino de 
Matemática e as contribuições de trabalhar e confeccionar 
materiais didáticos. 

É preciso reafirmar, por fim, que o LEMA foi um dos 
primeiros projetos do IEA voltados à construção de materiais 
e manutenção de um Laboratório de Ensino de Matemático 
ativo. A partir disso, demais professores e acadêmicos têm se 
sentido incentivados a contribuírem na construção deste, que 
é um ambiente tão importante na formação de professores, 
reafirmando que o LEM está em constante crescimento 
(LORENZATO, 2006). 

Algumas considerações 
O projeto Laboratório de Ensino de Matemática 

do Araguaia (LEMA) trouxe grandes contribuições para 
a comunidade acadêmica do Instituto de Engenharia do 
Araguaia (IEA/ UNIFESSPA), afinal auxiliou na confecção e 
disponibilização de materiais didáticos para serem usados em 
aplicações de atividades e ações de extensão. 

Além disso, contribuiu diretamente na formação 
dos participantes do projeto, não apenas no que se refere à 
preparação docente dos acadêmicos, como também com 
relação à compreensão de conceitos de matemática pura e 
aplicada.

Ressalta-se ainda que os materiais e discussões 
realizados durante o projeto LEMA deram subsídio para 
a manutenção do LEM do IEA. Esse deve ser um espaço 
valorizado pela comunidade acadêmica, já que pode 
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contribuir de maneira significativa à formação dos professores 
araguaienses como apontado pelas falas dos participantes.

Por fim, entende-se a necessidade de mais ações que 
visem momentos de discussão e formação, reconceituando 
o significado e a importância do LEM do IEA e de todas as 
universidades como um todo para não serem vistos apenas 
como um espaço para guardar materiais, mas sim um espaço 
de formação, investigação e compreensão nos estudos de 
ensino e aprendizagem de matemática. 
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Reflexões iniciais
O presente trabalho traz como contexto a primeira 

participação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 
Pará (UNIFESSPA) no Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID), realizado pelo Edital nº 07/2018, 
especificamente a experiência ocorrida no campus de Santana 
do Araguaia, constituído pelo Instituto de Engenharia do 
Araguaia (IEA).

Essa contextualização é importante, tendo em vista 
que a Unifesspa é uma das mais novas universidades do país 
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presente no estado do Pará. Sua criação ocorreu por meio 
da Lei Federal nº 12.824, de 05 de junho de 2013, a partir do 
desmembramento da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Desde sua implementação, ocorrida no ano de 2009, o 
PIBID tem ampliado sua atuação, oportunizando diferentes 
experiências e o conhecimento de diferentes realidades 
educacionais por todo o Brasil. Só no portal de periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), há mais de 500 (quinhentos) trabalhos publicados 
envolvendo alguma experiência relacionada ao PIBID. 

Cumpre salientar que esse programa integra a Política 
Nacional de Formação de Professores do Ministério da 
Educação (MEC), com vistas a aproximar a teoria presente na 
formação de universitários/as de cursos de licenciatura com a 
prática vivida no cotidiano das escolas públicas de educação 
básica (CAPES, 2008). Para além disso, Guimarães (2014, p. 
05) destaca que o PIBID possui um grande diferencial:

Com seu desenho, o Pibid é formação inicial 
para os alunos das licenciaturas; é, também, 
formação continuada para os professores 
das escolas públicas e para os professores das 
instituições de ensino superior participantes, 
abrindo-lhes amplas oportunidades de estudos, 
pesquisa e extensão. A ação dos Licenciandos e 
de seus orientadores tem o potencial de elevar a 
qualidade do trabalho nas escolas públicas e nas 
instituições formadoras.

Dessa forma, no âmbito da Unifesspa, o PIBID 
foi organizado pela Diretoria de Planejamento e Projetos 
Educacionais (DPROJ), da Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação (PROEG), envolvendo projetos nos cursos de 
História, Matemática, Língua Portuguesa, Educação do 
Campo, Geografia, Química, Ciências Naturais e Artes 
Visuais. Ao todo, foram ofertadas 160 (cento e sessenta) bolsas 
de Iniciação à Docência.
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Diante disso, esta pesquisa volta-se à realidade do 
programa no Campus de Santana do Araguaia, cujo projeto 
desenvolvido trouxe o seguinte título: “Interdisciplinaridade: 
no ensino e na prática de Matemática e Língua Portuguesa”. 

À época, no campus da Unifesspa naquele município, 
eram ofertados os cursos de Licenciatura em Matemática, 
com turmas regulares, e Licenciatura em Língua Portuguesa, 
ofertado por meio do Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica (PARFOR).  Com isso, 
agregamos esses dois cursos em torno da proposta da 
interdisciplinaridade, compreendendo a responsabilidade da 
instituição em oportunizar a iniciação à docência a esses/as 
discentes. 

Cumprindo com os objetivos do PIBID, dentre os 
quais se destaca a articulação entre teoria e prática necessárias 
à formação dos/as docentes, elevando a qualidade das ações 
acadêmicas nos cursos de licenciatura (CAPES, 2008), o 
projeto foi desenvolvido ao longo de dezoito meses (agosto 
de 2018 a janeiro de 2020), com a participação de 30 (trinta) 
bolsistas, sendo 22 (vinte e dois) do curso de Licenciatura em 
Matemática e 8 (oito) do curso de Licenciatura em Língua 
Portuguesa; 03 (três) professores supervisores,  01 (uma) 
coordenadora de área e 02 (duas) colaboradoras externas.

As formações foram ministradas a cada dois meses 
e contavam com momentos distintos: preparação do/a 
professor/a (futuro/a professor/a); apresentação de relatos 
das intervenções realizadas; incentivo para experimentar 
novas propostas de intervenções; produção coletiva de 
materiais e atividades; enfim, socialização de conhecimentos 
e experiências.

Dentre os impactos perceptíveis na realização desse 
programa, o mais evidente foi a aproximação da universidade 
com as escolas públicas do município. Isso contribuiu para 
estreitar laços e para a criação de propostas de intervenção, 
bem como para o desenvolvimento de inúmeros projetos 
de extensão, visando a maior participação e colaboração 
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universitária com a educação básica de inúmeras crianças 
e adolescentes. Além disso, foi marcante a presença 
dos/as professores/as das escolas nas formações e no 
desenvolvimento dos trabalhos, possibilitando a aproximação 
dos universitários/as com a realidade escolar, futura profissão. 

Considerando a abrangência do projeto, para este 
trabalho, optamos por aprofundar questões relacionadas 
à formação e participação dos bolsistas do curso de 
Licenciatura em Matemática do IEA, trazendo o seguinte 
tema problematizador: Qual a contribuição do PIBID na 
formação de alunos/as bolsistas do Curso de Licenciatura 
em Matemática, do campus da Unifesspa, em Santana do 
Araguaia-PA?

Propondo formas de responder essa questão, aplicamos 
um questionário aos/às bolsistas durante o desenvolvimento 
do projeto. Além de contribuir para a construção do presente 
trabalho, ao embasar reflexões sobre a importância da relação 
teoria e prática no contexto de formação das licenciaturas, 
o questionário permitiu acompanhar a participação dos/
as bolsistas no PIBID, fundamentando as intervenções 
necessárias nas propostas de formação dos/as estudantes do 
curso. 

Durante os encontros presenciais, buscamos 
apresentar referenciais teóricos e metodológicos da literatura 
do curso, como leitura dos livros dos Cadernos do Mathema  
14I e II; uso de Tangran em atividades conforme os quatro eixos 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs); atividades de 
medidas e geometria, que deveriam fundamentar as práticas 
a serem posteriormente desenvolvidas nos trabalhos com os/
as alunos/as da Educação Básica nas escolas atendidas pelo 
projeto, sob a supervisão dos/as professores/as supervisores/as.

14 Cadernos do Mathema é uma coleção de livros que traz ideias, recursos 
e estudos envolvendo o currículo da matemática, desenvolvida pelas 
professoras Kátia Cristina Stocco Smole, Maria Ignez de Souza Vieira 
Diniz e Patrícia Terezinha Cândido, que compõem o grupo de Mathema 
de formação e pesquisa. Maiores informações: https://mathema.com.br/.
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Nessas formações, o objetivo principal da coordenação 
do projeto era defrontar os/as pibidianos/as com uma 
grande variedade de problemas, muitos dos quais de grande 
complexidade, tais como o insucesso dos/as alunos/as na 
aprendizagem da disciplina de matemática; os descritores e 
habilidades indicados para cada um dos anos; a má adequação 
dos currículos em relação às necessidades e vivências dos/
as educandos/as; a incompreensão de grande parte dos/as 
alunos/as para as condições adversas que a rotina escolar 
requer, entre outros.

Demo (2000, p. 02) indica que a formação deve 
ser um espaço para aprendizagens da pesquisa, essa vista 
como “(...) princípio científico e educativo e a tenha como 
atitude cotidiana. Não é o caso de fazer dele um pesquisador 
‘profissional’, sobretudo na educação básica, já que não a 
cultiva em si, mas como instrumento principal do processo 
educativo”. Dessa forma, os/as pibidianos/as eram orientados/
as a olhar para as atividades que seriam desenvolvidas com 
os/as alunos/as da rede básica como oportunidades de 
interação com diferentes materiais e métodos. Com isso, 
ambos/as (bolsista e aluno/a) poderiam construir conceitos 
matemáticos a partir de diferentes conteúdos. 

Para Ponte, Brocardo e Oliveira (2003), investigar 
é uma tarefa que pode ser realizada inclusive por alunos/as 
da Educação Básica. Por isso, durante a participação dos/as 
pibidianos/as no PIBID, buscou-se desenvolver o trabalho 
da investigação e da pesquisa. Ponte (2008, p. 4) diz que “a 
investigação começa com a identificação de um problema 
relevante – teórico ou prático – para o qual se procura, de 
forma metódica, uma resposta convincente”. 

Em direção a isso, conversamos com Freire (1996) 
sobre a compreensão de uma prática dialógica, quando quem 
ensina aprende e quem aprende também ensina. Por isso, a 
importância de uma reflexão crítica sobre a prática, inclusive 
com uma docência que invista na pesquisa e na reflexão sobre 
a realidade do/a educando/a. 
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Dos registros e reflexões apresentados por cada um/a 
dos/as pibidianos/as, a partir dos materiais produzidos e 
das atividades desenvolvidas no PIBID, poderia originar-se 
um livro semelhante ao “Por trás da porta, que matemática 
acontece?”, produção coordenada por professores/as da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). A 
similaridade principal dessa produção com alguns dos relatos 
apresentados neste trabalho é o fato de terem sido narrados 
pelos sujeitos a partir das observações, registros e relatos de 
suas práticas. 

Podem-se destacar alguns aspectos que devem fazer 
parte do rol de conhecimentos a serem obtidos pelos/as 
acadêmicos/as em formação, quais sejam: 

Os novos professores têm de conhecer os 
processos de aprendizagem dos alunos, 
reconhecer a influência da sua origem 
sociocultural, conhecer as orientações 
fundamentais do currículo de Matemática, 
os problemas que se colocam na preparação e 
condução de uma aula e na avaliação dos alunos 
(PONTES, 2008, p 14).

Desses conhecimentos destacados, todos foram, de 
alguma forma, matéria de reflexão nos encontros de formação 
realizados, buscando garantir uma formação teórica sempre 
presente, a qual, em nossa avaliação, fundamenta o olhar 
investigativo da prática. Houve a preocupação em manter 
uma relação entre o conhecimento dos conteúdos do 
currículo (acadêmico e/ou escolar) e a busca na literatura de 
alternativas metodológicas para as proposições que tivessem 
ao mesmo tempo cunho investigador/inovador e crescimento 
profissional dos/as envolvidos/as.  

Cada pibidiano/a necessitava eleger algumas atividades 
e colocá-las em prática com os/as alunos/as das escolas em 
que atuavam como bolsistas. Acreditamos que dessa forma 
eles/as foram estabelecendo “[...] um desafio permanente, que 



93

MÚLTIPLOS OLHARES E VIVÊNCIAS

resiste a fórmulas ou soluções prontas. Na realidade é um 
convite para um ensino criativo, experimental e que permite 
pesquisa na ação” (GARRIDO, 2000, p. 10). Gradativamente, 
as construções pessoais foram acontecendo, bem como uma 
maior segurança em socializar aos colegas o que haviam 
vivenciado nessas intervenções foi aflorada.

Na condução desse projeto devemos reconhecer 
a heterogeneidade da prática e da participação entre os/
as bolsistas. Alguns/as conseguiam determinar melhor 
as necessidades de aprendizagem dos/as alunos/as de 
determinado ano; enquanto outros bolsistas, mesmo no 
último semestre de projeto, apresentavam certa insegurança 
sobre a adequação das proposições a serem vivenciadas. 
Em situações como essa “cria-se uma espiral de mudança 
que precisa ser investigada, para poder ser aperfeiçoada” 
(GARRIDO; BRZEZINSKIB, 2008, p. 155). 

Além disso, entendemos que essa realidade vai de 
encontro à proposta do PIBID, enquanto programa voltado 
à formação de professores/as, quando visa “estimular [no/a 
discente da primeira metade do curso de licenciatura], desde 
o início de sua formação, a observação e a reflexão sobre a 
prática profissional no cotidiano das escolas públicas de 
educação básica” (CAPES, 2008, on-line).   

Entre os benefícios dessa experiência, logo nos 
primeiros anos de formação inicial, está o de tornar o/a 
acadêmico/a apto/a para iniciar-se no ensino e também 
em investigações sobre a própria prática. Encontramos em 
Freire (1996, p. 9) algo que segue a mesma direção: “não há 
ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres 
se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, 
porque indaguei, porque indago e me indago”. Na sequência o 
mesmo autor ressalta: “pesquiso para constatar, constatando, 
intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar 
a novidade”. 
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Dessa forma, esse foi o caminho proposto para o 
desenvolvimento desse projeto, unindo o ensino com a 
pesquisa, a teoria com a prática, num diálogo reflexivo e 
contínuo. 

Segundo Garrido e Brzezinski (2008, p. 156), a prática 
educativa requer algumas habilidades dos/as envolvidos/as, 
pois:

A necessidade de tornar o trabalho educativo 
público obriga o professor a explicitar e 
fundamentar suas opções, a sistematizar a 
reflexão e a (d)escrever seu fazer. Tudo isso 
contribui para o desenvolvimento profissional 
e para a qualificação do ensino. O professor 
torna-se mais metódico: registra, documenta. 
Sua observação e interpretação se aguçam.

Esse tornar público obriga registros e maior 
envolvimento, ficando, assim, comprometido/a o/a discente, 
visto que cada um/a tem um diferencial sobre o que propôs e 
com os resultados obtidos. É dessa forma que o ensino vai se 
qualificando, ganhando os/as que estão em formação inicial, 
os/as professores/as que atuam no projeto e, mais ainda, os/as 
alunos/as. E, dessa forma, vamos construindo outras formas 
de investigar e de transpor situações educativas nas práticas. 

Ponte (2004) sugere, e nós também reconhecemos, a 
relevância da pesquisa na formação inicial dos/as discentes, 
a possibilidade do desenvolvimento e da mudança da cultura 
escolar. Essa se faz mais urgente quando percebemos a 
realidade de nossa atuação e de nossa prática. Especificamente, 
neste trabalho, este projeto foi desenvolvido numa região 
ainda muito esquecida pelo poder público: o interior do 
estado do Pará, região Norte do Brasil. 

Ainda segundo Ponte et al (2003), são poucas as 
pesquisas que abordam os impactos da perspectiva formativa 
sobre os/as alunos/as e sobre a cultura da escola, e talvez 
os registros que consigamos colher dos acadêmicos sejam 
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incipientes. Todavia, é o primeiro dos muitos trabalhos que 
podem ser desenvolvidos em uma região que apresenta um 
acentuado número de profissionais que investem em sua 
prática formativa e querem crescer. 

Além disso, com a presença de uma universidade 
própria, ampla e cada vez mais sólida na região do Sudeste do 
Pará, acreditamos que outros trabalhos seguirão contribuindo 
para o desenvolvimento de uma educação de qualidade, seja 
no âmbito universitário seja na Educação Básica.

Desenvolvimento
Este estudo configura-se como um levantamento das 

concepções prévias dos/as estudantes de Licenciatura em 
Matemática, com relação às contribuições da participação no 
PIBID, enquanto bolsista, a sua iniciação à docência.

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, de 
abordagem qualitativa. Segundo Gil (2007), esse tipo de 
estudo é apontado como adequado para investigações com 
certo grau de subjetividade, pois permite aos/às participantes 
revelarem suas concepções ou posturas assumidas enquanto 
indivíduos que vivenciaram o projeto em escolas e na 
universidade, fazendo seus registros em relatórios.

A pesquisa envolveu estudantes devidamente 
matriculados/as no curso de Licenciatura em Matemática, da 
Unifesspa, do Campus de Santana do Araguaia - PA, região 
Norte do Brasil, participantes como bolsistas do PIBID.

O projeto PIBID foi desenvolvido no decorrer do 
segundo semestre de 2018 até o segundo semestre de 2019, 
totalizando 18 meses. Pode ser computado como um 
componente curricular do curso nas disciplinas pedagógicas. 
Acredita-se que a pesquisa foi favorecida pelo fato de trazer 
concepções prévias dos/as participantes, pois esses/as 
estavam nos primeiros semestres do curso e suas respostas 
não tiveram influência dos estudos acadêmicos quanto aos 
aspectos pedagógicos, os quais se iniciam a partir do 3° 
período do curso.
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A coleta de dados contemplou os relatórios de 
participação no PIBID que os/as bolsistas preencheram em 
dois momentos distintos: ao final do primeiro semestre 
de 2018, e no final do segundo semestre de 2019. Nesses 
relatórios constavam a síntese das atividades desenvolvidas 
pelo/a bolsista no período base; as leituras realizadas no 
período; as questões relacionadas à proposição de mudança 
no desenvolvimento do projeto e as atividades de extensão 
que a universidade poderia desenvolver em parceria com 
as escolas. Além disso, os relatórios continham algumas 
perguntas relacionadas à formação inicial e continuada dos/
as acadêmicos/as e voltadas para ao despertar docente. São 
essas respostas que nos interessam neste trabalho, e que serão 
aprofundadas no tópico seguinte.

Com o intuito de garantir o anonimato dos sujeitos 
investigados, os nomes dos/as bolsistas foram substituídos 
por algarismos alfanuméricos, da seguinte maneira: E1 
(Estudante 1), E2 (Estudante 2), E3 (Estudante 3) e assim 
consecutivamente. 

Para a interpretação dos dados coletados, utilizou-
se o método da análise de conteúdo, baseado em Bardin 
(2012). Segundo a autora, esse método reúne um conjunto 
de procedimentos que permitem analisar informações e 
extrair das respostas dos/as investigados/as as mensagens e 
significados que possuem sobre o tema. As categorias foram 
estabelecidas previamente, de maneira que das respostas 
emergiram subcategorias. Essa identificação ocorreu por 
meio da diferenciação e do reagrupamento levando em 
consideração a semelhança e frequência.

Uma das questões levantadas no relatório foi: “Quais 
observações você destaca a partir da experiência vivenciada?”. 
Para E1 o foco está na importância do ensino da matemática: 
“Que realmente vale o esforço de insistir em ensinar matemática 
mesmo os alunos sentindo dificuldades ou não gostando da 
matéria. É muito gratificante você saber que está contribuindo 
com o conhecimento das crianças nas escolas”. Temos em E2 
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a seguinte declaração: “A matemática é uma disciplina difícil 
ao meu ponto de vista, porém amo o que faço. Infelizmente 
nas experiências com o PIBID pude observar a falta de aptidão 
com a disciplina pela maioria dos alunos”. 

Esses dois bolsistas apontam uma narrativa comumente 
relacionada ao ensino da matemática: “A Matemática é difícil”.  
Sobre isso, Silveira (2002) aponta que o contexto histórico dessa 
afirmação a torna uma justificativa para o aceite do suposto 
fracasso escolar do/a aluno/a nesta disciplina. Dessa maneira, 
é importante que, ao receber ideias ou afirmações como essa, 
o/a educador/a não deixe que isso justifique os índices de 
reprovação. Pelo contrário, o/a professor/a deve contribuir para 
a desconstrução dessa narrativa, incluindo uma prática mais 
voltada à realidade do/a aluno/a.

Apesar disso, ambos os bolsistas também tecem um 
olhar otimista para o processo de ensino-aprendizagem e 
voltado à valorização do profissional, no caso específico, 
o/a professor/a de matemática, e que também implica 
no reconhecimento e valorização da prática educativa. 
Como afirmou E1: “É muito gratificante você saber que está 
contribuindo com o conhecimento das crianças nas escolas”. 
E, E2, quando diz: “Esse fato que me faz ter mais vontade de 
ser professora, acredito que temos a capacidade de mudar essa 
realidade”. 

Com essas afirmações, observa-se o despertar 
docente proporcionado pela experiência pibidiana. Diante da 
realidade educacional, seus desafios e vicissitudes, o desejo 
por torná-la melhor é um dos pontos mais fortes e necessários 
ao/à educador/a. Nota-se o resultado dialógico da teoria 
com a prática fortalecendo a formação de profissionais mais 
qualificados/as.

De acordo com Freire (1996), há algumas questões 
necessárias ao ato de ensinar, sendo a necessidade de 
perceber a mudança como algo possível, apesar de difícil, 
inegavelmente possível. E para o/a professor/a em formação, 
em especial na área da Matemática, é essencial que exista este 
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sentimento de reconhecer a possibilidade de mudança, pois só 
assim poderá manter-se atuante em sala de aula, propiciando 
transformações e refutando narrativas iguais ou semelhantes 
a “A matemática é difícil”.

Indo de encontro à fala desses, E3 comenta: “Quando 
entro na sala de aula e vejo os olhinhos curiosos eu sempre 
me recordo de uma frase que vi no filme ESCRITORES DA 
LIBERDADE, em que a personagem, uma professora, muito 
dedicada diz que vê nos seus alunos a chance de mudar o 
futuro”.  Reafirma-se, assim, a qualidade de um/a educador/a 
que considera a possibilidade de mudança, e ainda reconhece 
a importância da educação que visa formar cidadãos/ãs 
(BRASIL, 1988). Contudo, não é qualquer cidadão/ã ou 
formação, mas formar cidadãos/ãs críticos/as, capazes de 
buscarem por mudanças na sociedade e sejam peças essenciais 
para o enfrentamento às desigualdades sociais (TOZONI-
REIS, 2010). 

 Alguns/as discentes foram pontuando de forma mais 
objetiva algumas questões carentes na prática presenciada, 
tais como E4, ao afirmar: “A necessidade de novas estratégias 
no contexto educacional; a carência por abordagens 
alternativas em sala de aula; a necessidade de motivação 
para os professores”. Esses dizeres reforçam a necessidade 
do/a professor/a de Matemática reinventar sua prática, além 
de observar as problemáticas que podem surgir no decorrer 
da prática docente, tanto em sala de aula quanto com os/as 
colegas de profissão. Por isso, é necessária a constante reflexão 
crítica sobre a prática, tão defendida por Freire (1996). 

O relatório analisado também pedia para que 
os/as bolsistas relatassem a respeito das atividades que 
desenvolveram em sala de aula e tecessem comentários sobre 
essas experiências. Em uma dessas, E3 comenta que um dos 
materiais didáticos levados para sala de aula era fruto de sua 
observação na turma: “Esse material didático foi produzido 
devido as minhas observações em sala de aula [...] Passei 
algum tempo observando os alunos e pude perceber a grande 
dificuldade deles em resolverem equações do 2º grau”. 
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Como anteriormente apontado, existe a necessidade da 
reflexão da prática docente, do ensino criativo e experimental 
(GARRIDO, BRZEZINSKI, 2008; GARRIDO, 2000), na qual 
o/a professor/a é sensível para perceber uma problemática 
do ensino aprendizagem e achar meios de intervir sobre ela. 
Além disso, o relato de E3 confirma a proposta do ensino 
experimental, propondo e buscando alternativas para saber 
como uma turma reage a determinadas atividades e como 
elas podem ser reelaboradas para posteriores aplicações. 

Em vários relatos, os/as bolsistas apontaram que a 
seleção de conteúdo por parte de alguns/as professores/as 
dificultou a aplicação de atividades lúdicas. Percebemos que 
essas afirmações surgem como remanescentes de um ensino 
tradicional que considera alguns conteúdos muito difíceis 
para fazer uma abordagem lúdica. Novamente, reforçamos a 
urgência do/a professor/a, em contato com a realidade prática, 
promover mudanças e a desconstrução dessas narrativas.

Nesse sentido, a experiência de E2 é um grande exemplo 
da reflexão crítica do/a profissional comprometido/a com a 
sua prática. Ela relata o seguinte: “Gosto muito de trabalhar 
com o lúdico, porém foi um desafio novo levar o lúdico para 
o Ensino Médio”.  A bolsista reconhece a dificuldade, porém 
foi capaz de desenvolver um jogo chamado Baralho da P.A. 
(Progressão Aritmética). Com essa atividade, os/as alunos/
as tiveram boas interações com o conteúdo e um momento 
significativo de aprendizagem. Cumpre ressaltar, que o 
Ensino Médio também requer um/a professor/a dedicado/a 
e consciente, capaz de rupturas no cotidiano no ensino e da 
prática escolar.

Experiência semelhante foi sentida por E3, o bolsista 
comenta que, a partir da vivência na disciplina de História 
da Matemática (que é uma das Tendências em Educação 
Matemática), conseguiu entender esta tendência como uma 
grande aliada para a prática em sala de aula, e pontua: “Diante 
dessa nova descoberta resolvemos aliar essa ferramenta com o 
ensino de números complexos no terceiro ano do Ensino Médio”. 
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O decorrer desta experiência também gerou uma 
oportunidade de aprendizagem significativa para os/as alunos/as. 

Ainda, E4 decidiu utilizar dobraduras para trabalhar 
alguns conceitos de semelhança de triângulos. O bolsista 
pontua: “Por vezes se ouve dos professores o dizer de que 
determinado conteúdo é sério e que tem ser feito com exercícios 
e explicação”. É preciso refletir que exercícios nem sempre são 
cálculos no caderno, muitas vezes pode ser uma abordagem 
alternativa, pela qual os/as alunos/as conseguem observar o 
conteúdo que tem sido explicado.

Sendo assim, a partir desses relatos, percebemos 
que os/as bolsistas desenvolveram uma ferramenta muito 
importante para o fazer e ser docente: a insubordinação 
criativa. Por vezes, professores/as se veem presos a documentos 
e até a tabus e paradigmas educacionais que não estão de 
acordo com a realidade em que atuam, o que inibe sua ação 
enquanto educador/a. Por isso, em diálogo com D’Ambrósio 
e Lopes (2015, p. 2), “consideramos a premissa de que atrever-
se a criar e ousar na ação docente decorre do desejo de 
promover uma aprendizagem na qual os estudantes atribuam 
significados ao conhecimento matemático”. Ou seja, é preciso 
que o/a professor/a seja capaz de ousar, inovar, pois enquanto 
o objetivo for ofertar uma educação de qualidade e com 
aprendizagem significativa, tabus e paradigmas não devem 
ser priorizados.

Entendemos que muito dessas considerações referem-
se a realidades anteriores, em que outros/as educadores/as 
outrora atuaram, mas é preciso entender que a sociedade 
muda e os meios de propor uma educação de qualidade 
mudam junto com essa sociedade. Pontes (2013, p. 60) 
comenta que “enquanto o mundo aprecia o aparecimento 
de novas tecnologias a matemática continua sendo digerida 
nos mesmos moldes do início do século XX”. Tomando essa 
afirmação como base é preciso que os/as professores/as em 
formação estejam mais dispostos a atuarem de maneira 
significativa, insubordinada (porém responsável), esperançosa 
(como ressaltado por Freire) e inovadora. 
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Observando os relatos dos/as bolsistas/as, é possível 
frisar que o PIBID surge como uma ferramenta de formação 
inicial na qual os/as acadêmicos/as têm a oportunidade de 
aprender o que comumente se diz “só se aprende na prática”, 
pois a docência apresenta muitos desafios, de fato, e poder 
ter contato com essa experiência abre para o/a graduando/a 
uma nova perspectiva de adaptação e melhor compreensão 
das teorias e tendências matemáticas vistas no contexto da 
formação da sala de aula. 

Algumas considerações
A formação docente desafia tanto o cotidiano das 

universidades quanto a proposta de políticas públicas. A 
relação teoria e prática está entre os maiores desafios. É nesse 
sentido que o PIBID pode ser concebido como um programa 
fundamental no desenvolvimento de reflexões profundas 
e conscientes sobre o panorama da formação docente nos 
diferentes espaços brasileiros.

Retomando a problemática deste trabalho: Qual a 
contribuição do PIBID na formação de alunos/as bolsistas 
do Curso de Licenciatura em Matemática, do campus da 
Unifesspa, em Santana do Araguaia-PA?, percebemos que 
os/as discentes da Licenciatura em Matemática tiveram um 
avanço significativo em sua formação, especialmente diante 
da necessidade de uma reflexão crítica docente no/do espaço 
escolar e na/da prática educativa.

Entre as contribuições apontamos a sensibilidade na 
prática docente, com relação à aprendizagem do/a aluno/a, 
suas dificuldades e avanços. Essa sensibilidade contribui para 
o discernimento quanto ao momento mais apropriado para 
tentar uma nova metodologia e abordagem em sala de aula. 

Outro ponto é com relação ao desenvolvimento de 
um pensamento otimista e esperançoso diante da prática 
educacional. O contato com a realidade educacional 
favorece a desconstrução de mitos e medos diante desse 
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contexto. Em muitos relatos, os/as pibidianos/as sentiram as 
dificuldades de aprendizagem dos/as estudantes, bem como 
da prática docente, como a falta de estrutura apropriada e 
de recursos materiais. Contudo, notamos em vários desses/
as bolsistas/as características de um/a professor/a que transita 
pela insubordinação criativa, ou seja, um/a educador/a 
preocupado/a mais com resultados satisfatórios no processo 
de ensino-aprendizagem do que com os paradigmas por trás 
do exercício da profissão docente.

Tomando como base esta experiência, é fundamental 
que o PIBID mantenha-se como realidade nas universidades 
brasileiras, visto que, a partir das vivências acumuladas 
como bolsistas, os professores/as em formação conseguem 
compreender melhor a profissão de educador/a, de modo 
que já conheçam parte dos desafios a serem vivenciados e, 
consequentemente, já tenham uma formação mais completa 
para a atuação enquanto profissionais formados/as. 
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 Entre essas ações empregadas desde o início do 
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prática em espaços formativos alternativos, bem como para 
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desenvolverem e apresentarem microaulas nas escolas, o que 
ajuda no desenvolvimento de habilidades inerentes à prática 
docente. As ações citadas acima fazem parte dos objetivos 
do curso que visa ao desenvolvimento da autonomia do 
licenciando para planejar e desenvolver suas aulas dentro das 
mais diversas abordagens didáticas que lhes são apresentadas.

Neste sentido, os professores das disciplinas de Biologia 
e Física do curso de LCN-Roo planejaram uma atividade cujo 
foco foi orientar os licenciandos para o desenvolvimento 
de uma microaula, utilizando abordagem interdisciplinar 
entre os conhecimentos de Biologia e Física,  para, assim, 
elaborarem práticas pedagógicas que articulassem conteúdos 
do Ensino Fundamental, sem promover a fragmentação do 
conhecimento. Os marcos legais, que regulamentam o Ensino 
Fundamental, orientam para o desenvolvimento de um ensino 
menos fragmentado, que integre diferentes conhecimentos no 
processo de ensino e aprendizagem, contribuindo assim para 
que esse conhecimento seja mais relevante para o estudante 
e mais colaborativo no processo de formação do cidadão 
(FELÍCIO; ALONSO, 2016).

A integralização das disciplinas e contextualização 
dos conteúdos têm sido foco das discussões, envolvendo 
docentes, órgãos de gestão e pesquisadores da educação. 
Trabalhar de forma interdisciplinar para assim tornar os 
conteúdos mais acessíveis para os alunos é um dos desafios 
da educação moderna (BEANE, 2003; FELÍCIO; ALONSO, 
2016; GIRALDO; CADAVID; FLÓREZ, 2019).

Segundo Kleiman e Moraes, (1999), os docentes 
que atuam na educação básica, muitas vezes, encontram 
dificuldades em trabalhar com projetos interdisciplinares, 
devido, principalmente, à sua formação dentro de uma visão 
fragmentada do conhecimento. Essa dificuldade é recorrente, 
pois os livros didáticos ainda são tratados como “guias de 
conteúdos” (GRAMOWSKI; DELIZOICOV; MAESTRELLI, 
2017), e os currículos são organizados sem articulação entre 
as diversas áreas do saber científico (SEVERO, 2014). 
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Seguindo nesta linha da fragmentação curricular, 
a disciplina é uma maneira de organizar e delimitar os 
conteúdos. Esse caráter disciplinar de ensino não estimula o 
desenvolvimento de conexões entre os conceitos aprendidos e 
os fatos do dia a dia do aluno(MORIN, 2000). Ainda segundo 
este autor, para ser eficiente, a educação deve apresentar a 
correlação que existe entre os saberes, a complexidade da vida 
e os problemas que a sociedade apresenta hoje.

[...] para que ocorra a interdisciplinaridade não 
há necessidade de eliminar as disciplinas, trata-
se de torná-las comunicativas entre si, concebê-
las como processos históricos e culturais, e 
sim torná-la necessária a atualização quando 
se refere às práticas do processo de ensino-
aprendizagem” (LAGO; ARAÚJO; SILVA, 2015)

Neste sentido, estimular práticas interdisciplinares, 
por meio da junção de temas e professores de diferentes 
disciplinas em um mesmo projeto, pode ser uma estratégia para 
mitigar as dificuldades encontradas na formação fragmentada 
do professor, desenvolvendo-lhe a capacidade para atuar 
na educação básica, integralizando os conhecimentos das 
diferentes áreas da Ciência.

Desenvolvimento
Esta proposta metodológica, cujo eixo central tem 

como objetivo a articulação dos conteúdos de Física e 
Biologia, foi previamente planejada e aplicada na turma do 
IV semestre do curso de LCN-Roo-2017/2. Para integrar 
temáticas das disciplinas, os professores analisaram e 
selecionaram os conteúdos, previstos nas ementas, que 
poderiam ser trabalhados de forma interdisciplinar. Aplicada 
a proposta em sala de aula, os professores envolvidos pediram 
que os licenciandos elaborassem roteiros de microaulas, com 
objetos de aprendizagem definidos, visando à articulação dos 
conteúdos trabalhados.
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O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) tem sido uma demanda crescente da sociedade 
contemporânea, e, nas escolas, tem despontado como uma 
importante ferramenta de aprendizado. No entanto, o acesso 
a essas tecnologias não é democrático nas instituições de 
educação básica brasileira, fazendo com o que o professor 
tenha que desenvolver outras alternativas de ensino, 
viabilizando a aprendizagem de seus alunos em condições nas 
quais as TICs não estão disponíveis. Apresentar essa demanda 
aos licenciandos é de suma importância para que eles, desde 
o momento de sua formação, desenvolvam um pensamento 
crítico, reflexivo e, principalmente, proativo com relação às 
diferentes condições de trabalho com as quais se depararão 
quando professores. Neste sentido, o desenvolvimento 
de objetos de aprendizagem, como os modelos didáticos, 
por exemplo, mostra-se como uma alternativa bastante 
interessante para promover uma aprendizagem significativa. 

Segundo Mendonça e Santos, (2011), o desenvolvimento 
de modelos didáticos permite trabalhar a interatividade e o 
raciocínio dos estudantes, promovendo uma forma lúdica de 
assimilação de conhecimentos. Ainda, nas aulas de Ciências, 
apresenta-se como uma importante ferramenta, tendo em vista 
que contribui com a integração entre os conceitos teóricos e 
as aplicações práticas, promovendo uma aprendizagem mais 
significativa.

Após a organização de como seria a dinâmica da 
microaula, os licenciandos foram organizados em grupos. 
Cada grupo ficou responsável pela escolha de um tema 
para ser trabalhado. As microaulas e os modelos didáticos 
desenvolvidos foram, primeiramente, apresentados em 
sala para todos os colegas e, posteriormente, aos alunos do 
Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
na Escola Estadual “Maria de Lima Cadidé” (EEMLC), no 
município de Rondonópolis-MT.  

A experiência aqui relatada refere-se a uma microaula 
sobre os elementos da Biologia e da Física envolvidos na 
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estrutura e funcionamento do Sistema Respiratório Humano. 
Os licenciandos abordaram, para os temas considerados 
da área da Biologia: a anatomia do sistema respiratório 
(órgãos que compõem o sistema e respectivas funções), a 
fisiologia (processo de respiração e inspiração), bem como 
os hábitos que prejudicam o funcionamento deste sistema, 
como o consumo de cigarros e sedentarismo. Quanto aos 
temas envolvendo a Física foram trabalhados os efeitos da 
pressão atmosférica terrestre sobre a respiração, mecânica da 
respiração com a demonstração dos mecanismos envolvidos 
na expansão pulmonar e pressão pleural, a prensa abdominal 
e a frequência respiratória (GARCIA, 2002) Todos os temas 
abordados são objetos do conhecimento ligados a unidade 
temática “Vida e Evolução”, conforme Base Nacional Comum 
Curricular -BNCC (BRASIL, 2017).

Importante salientar que durante a microaula, estas 
abordagens não foram fragmentadas em “conhecimentos da 
Biologia” ou “conhecimentos da Física”, e sim, abordados em 
uma sequência lógica e fluída dos conteúdos.

Os modelos didáticos construídos pelos alunos 
permitiram demonstrar a anatomia do sistema respiratório, 
os mecanismos físicos e biológicos envolvidos no processo 
de inspiração e expiração, bem como correlacionar o volume 
de ar e gases tóxicos que atingem o pulmão com o uso de 
cigarros. 

A seguir, pode-se verificar os esquemas de construção 
dos modelos didáticos:

Modelo Didático 1: Permite demonstrar a anatomia, 
fisiologia e biofísica dos pulmões. Com este modelo é possível 
observar, de forma simplificada, estruturas anatômicas que 
representam a traqueia, brônquios, bronquíolos e o diafragma, 
além de representações fisiológicas como os movimentos 
do diafragma, que promovem a entrada e saída de ar nos 
pulmões, ocasionados durante os processos de inspiração e 
expiração (Figura 1).
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Figura 1: Representação da confecção e uso de um modelo didático para 
representar o sistema respiratório. 

 
Fonte: Arte Gomes, M. N., modelo didático adaptado de Thenório et al. 
(2014).

Em que: A e B) representação dos materiais necessários 
para sua elaboração; C) representação da montagem do 
modelo; D, E e F) representação do processo de inspiração e 
expiração por meio da extensão e relaxamento do diafragma.

Modelo Didático 2: permite a simulação do ato de 
fumar. Modelo didático adaptado de Thenório et al., (2013). 
O modelo desenvolvido permite observar o acúmulo de 
substâncias no pulmão durante o consumo de um cigarro 
(Figura 2). 
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Figura 2: Esquema utilizado para demonstrar a quantidade de substâncias 
tóxicas que podem impregnar nos pulmões durante o ato de fumar.

 

Fonte: Arte Gomes, M. N.

Em que: (A) Garrafa pet com água, um cigarro no 
bico e um orifício com tampa; (B) Um isqueiro para acender 
o cigarro; (C) A tampa do orifício inferior é removida e água 
começa a vazar. Neste momento, enquanto o nível de água 
baixa, os gases tóxicos liberados pela queima do cigarro 
entram na garrafa ocupando o lugar que era da água; (D) 
Fim da queima do cigarro e do escoamento da água; (E) Um 
guardanapo é colocado no bico da garrafa enquanto um 
secador de cabelo “empurra” os gases para fora através do 
orifício inferior. (F) Os gases liberados pela queima do cigarro 
ficam impregnados no guardanapo.
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Após a apresentação da microaula, os licenciandos 
e os professores envolvidos abriram uma roda de discussão 
para identificar as dificuldades no conteúdo específico e as 
relacionadas com a estratégia de ensino interdisciplinar. Entre 
os principais desafios elencados, os licenciandos destacaram o 
de promover a articulação entre os conhecimentos da Biologia 
e da Física, pois, segundo afirmaram, os conhecimentos 
envolvendo a Física se mostraram mais complexos, e os de 
Biologia pareceram ser mais palpáveis. Essa percepção, 
segundo eles, levou-os a dar maior ênfase às características 
biológicas, desviando-os do objetivo da aula proposta que 
buscava a integralização dos conhecimentos das duas áreas. 
Após esta discussão e a realização dos ajustes considerados 
necessários pelos licenciandos e professores das disciplinas, a 
microaula foi apresentada para 30 alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental - Modalidade EJA - do período noturno da 
EEMLC (Figura 3).

Figura 3: A) Alunos da EEMLC, durante a microaula desenvolvida 
pelos licenciandos e B) Demonstração feita pelos licenciandos relativo ao 
processo de ingestão de poluentes durante o ato de fumar, utilizando o 
Modelo Didático 2.

A
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Fonte: Acervo pessoal dos autores.

O desenvolvimento desta atividade é aqui analisado 
sob três perspectivas de aprendizado: a dos alunos da 
EEMLC, que assistiram a microaula; a dos licenciandos, que 
a desenvolveram e a ministraram, e a dos professores, que 
orientaram e conduziram a atividade.

Em relação à perspectiva dos alunos da EEMLC, que 
assistiram a microaula: percebeu-se grande interesse deles 
durante a microaula, sem grandes eventos de distração e com 
questionamentos participativos. A demonstração prática, 
com o uso do Modelo Didático 1, simulando a estrutura 
do sistema respiratório, permitiu melhor compreensão da 
anatomia e a demonstração do processo de inspiração e 
expiração despertou o interesse dos alunos e a curiosidade 
com relação a fisiologia do referido sistema. 

O Modelo Didático 2 despertou grande interesse 
nos alunos, tendo em vista que a simulação da absorção dos 
gases tóxicos do cigarro pelos pulmões gerou um impacto 
visual que não é possível apenas com uma aula descritiva. A 
observação da mudança de coloração no guardanapo gerou 
espanto e admiração, pois perceberam que essas substâncias 
podem se alojar nos pulmões daqueles que têm o hábito de 
fumar, o que pode causar, ao longo da vida, danos ao órgão e 
ao sistema. 

B
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Essa observação se mostrou importante, tendo em 
vista que, entre os alunos, havia alguns que faziam uso regular 
de cigarros. A observação, na prática, do possível acúmulo de 
toxinas nos pulmões trouxe os conceitos e o aprendizado para 
o cotidiano dos alunos, permitindo maior reflexão quanto 
aos hábitos e à qualidade de vida deles. Segundo Tavares, 
(2004), quando o aluno se depara com uma informação nova 
e consegue correlacionar com seu conhecimento prévio e 
com sua realidade, ele irá construir significados pessoais e 
transformar esta informação em conhecimento, configurando 
uma aprendizagem significativa.

Os elementos da Física envolvidos, como a prensa 
abdominal e a frequência respiratória, trabalhados na teoria 
e exemplificados pelo uso de modelos didáticos (Modelo 
Didático 1) foram facilmente assimilados pelos alunos.

Para esta aula, foi possível ainda perceber a 
importância do uso dos modelos didáticos e da abordagem 
interdisciplinar para a melhor compreensão da inter-relação 
dos conteúdos, de Biologia e de Física, selecionados para a 
unidade. A interdisciplinaridade permite ao aluno melhor 
compreensão da totalidade dos fenômenos naturais e da 
realidade que o cerca. Essa compreensão mais holística dos 
fenômenos naturais também leva a uma formação mais crítica 
perante seu papel na sociedade, tornando-o um cidadão mais 
participativo nas decisões políticas, sociais e científicas de 
sua comunidade uma vez que estará mais apto a identificar 
as vantagens e os impactos causados pelas ações políticas e 
pelo desenvolvimento tecnológico e o uso que tem sido feito 
de ambos. 

Segundo Reis, (2004), o mundo atual exige que 
os cidadãos consigam avaliar de forma responsável as 
problemáticas científicas. O conhecimento científico e 
tecnológico não pode ficar sob responsabilidade apenas dos 
cientistas, médicos, governos ou especialistas. É necessário 
que a sociedade também atue ativamente nessas decisões. 
Segundo o autor, é vital que o cidadão saia da condição de 
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sujeito passivo e governado por determinados grupos sociais, 
para um indivíduo apto a participar dos processos decisórios 
relacionados aos processos de desenvolvimento que a ele são 
apresentados.

Segundo LAGO at al (2015), a abordagem 
interdisciplinar proporciona a formação de um indivíduo 
mais participativo nas ações escolares e favorece a conexão 
entre os conhecimentos adquiridos na escola e as atividades 
de seu cotidiano, proporcionando maior comunicação desse 
sujeito com a sociedade. 

Em relação à perspectiva dos Licenciandos, que 
desenvolveram e ministraram a microaula:  perceberam-
se as dificuldades e as vantagens de se trabalhar de forma 
interdisciplinar. Com relação às dificuldades, os licenciandos 
relataram que ainda é mais fácil “aprender de forma separada” 
os temas das disciplinas. Ainda, segundo eles, a “...parte da 
Biologia é mais fácil de compreender do que a parte da Física” 
e essa forma de ensino [interdisciplinar] “...demandou mais 
tempo de estudo e esforço para entender o assunto para não 
fornecer informações erradas”. Essas observações demonstram, 
ao mesmo tempo, a preocupação e o comprometimento dos 
licenciandos com a sua formação profissional, e a necessidade 
da formação dos professores com habilidades para transitar e 
estabelecer conexões entre conhecimentos de diferentes áreas 
para explicar um evento científico. 

A dinâmica da sociedade atual exige indivíduos que se 
envolvam em múltiplas atividades e que tenham condições de 
interagir com diversas temáticas. A escola não pode formar 
indivíduos com conhecimentos fragmentados para atuar 
em uma sociedade cada vez mais conectada. Os indivíduos 
estão inseridos em um ambiente altamente tecnológico 
e globalizado o que exige um conhecimento dos riscos e 
benefícios destas tecnologias bem como uma compreensão 
mínima do seu funcionamento, habilidades que só podem ser 
alcançadas com um ensino de Ciências que integre as áreas 
do conhecimento.
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As dificuldades relatadas pelos licenciandos pode ser 
um reflexo de duas situações. A primeira está relacionada à 
própria dificuldade ainda apresentada pelos professores do 
curso em trabalhar os temas de forma interdisciplinar, e, 
sendo assim, a abordagem multidisciplinar pode não ter sido 
efetivamente alcançada na formação dos licenciandos. Para 
Kleiman e Moraes, (1999), a visão de educação positivista 
e fragmentada do conhecimento, na qual a maioria dos 
professores foi formada, dificulta o desenvolvimento de 
projetos de caráter interdisciplinar. É difícil para o professor 
pensar de forma interdisciplinar tendo tido toda sua formação 
dentro de um currículo compartimentado. 

Segundo Antonio e Moura, (2017), apenas compreender 
o conceito de interdisciplinaridade não é suficiente; faz-se 
necessário que o professor reconheça a prática do processo 
para, assim, conseguir relacionar os conceitos com suas 
ações. Essa descontextualização entre teoria e prática 
interdisciplinares, muitas vezes, está relacionada à formação 
compartimentalizada dos saberes na qual o professor foi 
formado, dificultando que o mesmo consiga atingir a 
compreensão do todo. 

A segunda situação pode ser reflexo da formação 
inicial (Ensino Fundamental e Médio) desses licenciandos, 
ainda estruturada de forma fragmentada. Essa organização 
do aprendizado, uma vez consolidada, após anos de estudo 
na Educação Básica, gera dificuldades em compreender e 
desenvolver o pensamento crítico, holístico e participativo. 
Essa observação demonstra a necessidade em se trabalhar 
a formação de professores com atividades que envolvam a 
abordagem interdisciplinar, pois é de suma importância que 
os licenciandos consigam compreender e sentir facilidade 
em visualizar os elementos das Ciências interligados no 
funcionamento da vida orgânica e nos eventos naturais 
para que, assim, possam atuar de forma diferenciada como 
professores de Ciências no Ensino Fundamental. 

Em relação à perspectiva dos professores, que 
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orientaram e conduziram as atividades: percebeu-se que 
trabalhar de forma interdisciplinar ainda é uma grande 
dificuldade, que decorre principalmente da construção 
fragmentada de conhecimentos durante a sua formação 
acadêmica. A necessidade de mudança para uma atuação 
interdisciplinar surge, com maior clareza, durante a atuação 
profissional nos cursos de Licenciatura, quando se visualiza 
que o ensino fragmentado não proporciona a compreensão 
da complexidade dos eventos naturais, o que tem se mostrado 
ineficaz. 

Para os professores orientadores, mostrar aos futuros 
professores a conexão entre conteúdos, refletirá positivamente 
nas suas práticas pedagógicas, tendo em vista que trabalharão 
com alunos nas séries finais do Ensino Fundamental, fase em 
que o interesse dos alunos pelas Ciências deve ser consolidado. 
Uma forma encontrada para mitigar as dificuldades de cada 
professor em trabalhar os conteúdos de forma integrada no 
curso de LCN-Roo foi associar professores de diferentes áreas 
e estes contribuírem, dentro de sua especificidade para cada 
tema como uma tentativa de promover uma formação mais 
holística aos licenciandos. 

Lago, et al., (2015) apontam que 

[...] a interdisciplinaridade deve ser entendida 
como a necessidade de dar sentido à prática 
educacional no sentido de integrar, articular as 
várias disciplinas trabalhadas separadamente 
em nossas escolas. Para tanto, deve-se ocorrer 
uma mudança no modo de pensar e agir, 
principalmente dos professores. 

Além da mudança na concepção dos próprios 
professores, o resultado desta proposta também aponta para 
a importância da estruturação dos currículos de formação de 
professores de licenciatura, para promover uma formação que 
lhes permita a atuar de forma interdisciplinar na sua prática 
docente. 
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Algumas considerações 
As observações realizadas, a partir da experiência 

com microaulas, ministradas pelos alunos do 4º semestre 
de LCN, demonstram que, apesar das dificuldades, faz-se 
importante trabalhar de forma interdisciplinar nos cursos 
de Licenciatura, tendo em vista que o futuro professor, ao 
entrar em contato com estratégias de ensino que agregam os 
conhecimentos das diversas áreas, atuará na Educação Básica 
com maior habilidade e segurança. 

Essa abordagem fará com que os alunos compreendam 
a Ciência em sua totalidade, tirando-lhes a responsabilidade 
de, ao final do nono ano, juntar todos os fragmentos 
estudados ao longo das séries finais do Ensino Fundamental, 
para só então formular um conhecimento completo sobre os 
temas da área de Ciências. Além disso, a abordagem de forma 
integrada dos conhecimentos proporcionará um aprendizado 
mais significativo e condizente com a realidade do aluno 
facilitando seu aprendizado, inclusive de temáticas tidas 
como “difíceis”. 

Aprender a ensinar de forma interdisciplinar ainda é 
um desafio para os professores dos cursos de Licenciatura. 
Essa é outra observação importante para se estimularem 
formações complementares relacionadas a esta temática para 
que estes professores possam atuar de forma interdisciplinar, 
contribuindo, eficazmente, para a formação dos licenciandos.  
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Reflexões iniciais
Os avanços tecnológicos são cada vez mais constantes 

na sociedade contemporânea e isso causa grandes impactos 
na forma de vida das pessoas, remodelando o mundo a 
uma nova era digital. A “geração Z”, assim denominada os 
jovens nascidos após 1997, contempla pessoas conectadas 
e integradas aos meios digitais, que transitam em liberdade 
com seus dispositivos móveis os diversos ambientes, inclusive 
na escola que não pode ficar aquém desse movimento 
(BONILLA; PRETTO, 2011).

Esse novo contexto social leva a constatação que a 
educação pública tem grandes desafios a serem vencidos, 
visto que os avanços tecnológicos impactam, direta e 
indiretamente, no processo de aprendizagem dos estudantes. 
Um desses desafios é proporcional um ensino envolvente e de 

17 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com 
habilitação em Química pelo IFMT Campus Confresa. E-mail: andrielle.
nsc@gmail.com
18 Orientador da pesquisa. Doutor em Educação em Ciências pela 
UFRGS. Professor do IFMT Campus Confresa. E-mail: marcelo.leao@
cfs.ifmt.edu.br
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qualidade aos estudantes, tornando-os capazes de utilizar a 
tecnologia de maneira a aplicar seus conhecimentos, tanto em 
sala de aula quanto no seu cotidiano.

Além disso, os processos de ensino e de aprendizagem 
abrangem relações entre as metodologias, os recursos e 
materiais didáticos utilizados nas aulas, que permitem 
apropriação e construção de conhecimentos. Contudo, o 
que é observado em grande parte das escolas brasileiras, é 
um ensino é baseado no método tradicional, que prioriza a 
memorização, em que os professores se tornam personagens 
principais de transmissão de conhecimento, enquanto que os 
estudantes permanecem como expectadores passivos, apenas 
ouvintes e receptores de uma grande quantidade de conteúdos, 
que normalmente não entendem, apenas reproduzem. Isso 
torna o ensino enfadonho, desestimulante e desinteresse 
para os estudantes, inclusive nos estudos de temáticas que 
envolvem os conceitos científicos.

Silva, Pesce e Neto (2018) corroboram essa constatação 
de que o ensino tradicional permanece ocorrendo, e 
acrescenta que, muitas vezes, o professor assume uma postura 
de detentor de todo saber, responsável por transmiti-lo, o que 
não tem contribuído com eficácia para dinamizar as aulas 
e colaborar para que ocorram aprendizagens significativas. 
Diante dessa realidade, os estudantes não são motivados a 
buscar informações e construir seu próprio conhecimento, e 
isso torna os estudos em uma obrigação, ou seja, algo para 
agradar os pais ou para passar no vestibular, sem possuir 
interesses e motivações próprias.

Santos e Soares (2011) concordam que esses novos 
desafios de que a escola necessita inovar mediante as 
transformações tecnológicas, o que, segundo os autores, 
demanda de novas perspectivas sobre o papel a ser 
desempenhado pelos professores e estudantes, diante do 
processo educativo.

Nesse sentido, considerando as novas tecnologias 
e as tendências da atualidade, fica evidente a necessidade 
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dos professores buscarem desenvolver novos métodos 
educacionais, que envolvam tecnologias digitais para tornar 
ativo o processo educativo, e isso tem prevalecido em alguns 
novos métodos de ensino que objetivam a liberdade criativa 
do estudante e seu protagonismo (BACICH; MORAN, 2015).

Além disso, por intermédio das Tecnologias Digitais 
de Informações e Comunicações (TDIC) e da internet os 
estudantes possuem acesso ilimitado a conteúdos em diversos 
moldes, criando redes de relacionamento, novas formas 
de conversar, de interagir e de construir conhecimentos 
(ROCHA; LEMOS, 2014). Em outras palavras, para atender 
as demandas dessa nova geração, os professores necessitam 
compreender e inserir em suas práticas pedagógicas os 
recursos tecnológicos e as estratégias de ensino inovadoras, a 
exemplo das metodologias ativas (MA). 

São inúmeras as pesquisas que atestam que os estudantes 
criam condições para ter sua visão de mundo ampliada, que 
a aprendizagem deles ocorre por meio de estímulos, em que 
os conhecimentos prévios são considerados e aliados aos 
novos saberes para ocorrer assimilação de novas informações 
cognitivas, o que os tornam capazes de elaborar pensamento 
crítico sobre os conteúdos estudados (BACICH; MORAN, 
2015). Esses mesmos estudos apontam que os estudantes 
manifestaram habilidades críticas e que tiveram uma melhor 
compreensão de conceitos científicos, principalmente pelo fato 
dessas MA envolverem acesso a outras fontes de informação, 
tais como vídeos, animações computacionais, leituras, palestras 
com especialistas, entre outras. 

Dessa forma, é possível entender que as MA ocorrem 
associando estratégias de ensino a recursos tecnológicos 
das TDIC, modelo conhecido como o ensino híbrido. 
Essa associação permite ao professor propor variadas 
combinações, ou seja, amplia-se as possibilidades para ocorrer 
a aprendizagem, sem contar que o ensino híbrido auxilia na 
busca por soluções para os atuais desafios do que realmente é 
necessário aprender (MORAN, 2017).
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De acordo com Mattar (2017), o ensino híbrido 
coloca o foco, o centro da aprendizagem no estudante, ou 
seja, ele se torna o protagonista de sua aprendizagem, tendo 
o professor como mediador e orientador em suas atividades. 
Em outras palavras, o ensino híbrido é uma metodologia de 
ensino ativa, que tem o estudante como ator principal do seu 
próprio conhecimento, que segue os caminhos apontados 
pelo professor para o construir.

Na mesma vertente de pensamento, Camillo, Vargas 
e Medeiros (2018) esclarecem que há várias descrições sobre 
o que é o ensino híbrido, entretanto, todos se baseiam em 
dois modelos e momentos de ensino: o presencial, o qual é 
desenvolvido em sala de aula; e o online, que se dá por meio 
das TDIC.

 Bates (2016) complementa descrevendo que as 
metodologias híbridas como aprendizagem ativa, possuem 
como características principais a contextualização e 
experimentação, a exemplo dos métodos: sala de aula 
invertida, aprendizagem baseada em problema, laboratório 
rotacional, rotação por estações, aprendizagem colaborativa, 
estudo de caso, entre outros.

Dentre tantos métodos de ensino híbrido existentes, 
nesse estudo optamos por abordar a sala de aula invertida 
(SAI). Essa MA também é conhecida como “Flipped classrrom” 
ou “Blended Learning”, a qual torna o estudante protagonista 
de sua própria aprendizagem, desenvolvendo aspectos como 
investigação e colaboração (GIMENES, 2018).

Bergmann e Sams (2018) descrevem a SAI como 
um modo de ensino híbrido, que tem como principal 
característica a inversão apresentação de conteúdo, em que 
ocorre de forma individualizada, na casa do estudante e 
com materiais disponíveis, e as atividades em grupo no caso 
do momento em sala de aula. Já Camillo, Vargas e Meeiros 
(2018), definem a SAI como um método de ensino oposto 
da organização tradicional de uma sala de aula, sendo esta 
invertida de maneira integral.
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Para Almeida e Teles (2018), a SAI é uma MA que 
possui como fundamento a objeção em oposição às certezas, 
que são consumadas pelas metodologias tradicionais. Essa 
metodologia é invertida pelo fato de os estudantes realizarem 
com antecedência o estudo daquilo que será interpelado 
em sala no momento presencial, tendo acesso livre e 
indeterminado que possibilita consultar e utilizar diferentes 
ferramentas para aprender. Dessa forma, somente durante 
a aula presencial acontece o debate do conteúdo abordado, 
envolvendo atividades, esclarecimento de dúvidas e até 
definição de conceitos.

Segundo Valente (2014), a SAI é literalmente uma 
inversão das ações que ocorrem dentro e fora de sala de aula, 
sendo disponibilizado materiais de estudo com antecedência, 
para acesso e conhecimento dos estudantes. Ainda segundo o 
autor, essa MA leva em consideração a assimilação, discussões 
e atividades práticas e simulatórias, que possuem como um 
dos principais objetivo, o desenvolvimento do estudante, que 
conta com a mediação do professor no decurso do processo 
educativo.

De acordo com Datig e Ruswick (2013), a SAI 
oportuniza aulas interativas, participativas e criativas, não 
só para os estudantes, mas também ao professor. Mas para 
que ocorra essa inversão sem perdas para ambas as partes, 
é necessário planejamento, deixando claro como todos os 
momentos devem ocorrer para ambas as partes.

Silva, Pesce e Netto (2018) utilizaram-se do método 
SAI para ensinar língua portuguesa a turma de Ensino Médio 
de uma Escola Pública de São Paulo, que teve resposta positiva, 
pois seus estudantes disseram estarem mais engajados com 
os conteúdos proposto, e que o conhecimento estava mais 
acessível e fácil.

Trevelin et al. (2013) pesquisaram por dois anos, 
na Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga, uma turma 
controle, na qual recebia aulas de método de ensino tradicional 
e outra turma que utilizou da metodologia SAI combinados a 
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outros estilos de aprendizagem. Ao fim da pesquisa, conclui-
se que houve redução no número de estudantes reprovados, e 
obtiveram várias narrativas de aceitabilidade e contentamento 
dos estudantes que fizeram parte da turma que recebia como 
base os conteúdos sob o método de SAI.

Souza e Duarte (2017) desenvolveram o método 
de SAI em quatro turmas de Administração de um centro 
universitário, em 2017. Antes de ocorrer a SAI, eles explicaram 
aos estudantes como iria ocorrer o método, indicando 
leituras, sites e materiais para consultas prévias. Os resultados 
indicaram que a SAI teve impacto positivo para os estudantes, 
melhorando a compreensão de conceitos, novos pontos de 
vista, contribuindo para aliar o conhecimento teórico ao 
prático, além de uma maior colaboração entre os estudantes 
em sala de aula.

Dantas et al. (2015) descreveram uma vivência da 
metodologia SAI, ocorrida com uma turma de pós-graduação 
em Informática na Educação, em que a maioria era formado 
por professores de rede pública. Como pontos positivos 
foram destacados a participação dos estudantes em aula e 
o envolvimento com os estudos, já como ponto negativo foi 
citada a resistência de alguns, principalmente referente a ter 
que pesquisar sobre o assunto.

O estudo desenvolvido por Wilson (2013), possibilitou 
ao autor constatar que esse método SAI é um ótimo 
proponente para ser implementado nas salas de aula, uma vez 
que dinamiza o processo, facilita a interação e considera os 
constantes avanços tecnológicos, que fomentam o acesso fácil 
a inúmeras informações. 

Diante do exposto, o presente texto tem como objetivo 
descrever o desenvolvimento da metodologia de ensino SAI, 
ocorrida com uma turma de licenciandos em Química, e 
como os acadêmicos participantes avaliaram essa MA que 
vivenciaram em sala de aula. 

A realização desse estudo foi motivada pelo Projeto de 
Pesquisa “Metodologias de ensino centradas nos estudantes: 
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Soluções práticas para as aulas de Ciências da Natureza”, 
aprovado no Edital 045/2019 IFMT/FAPEMAT, que tem 
como finalidade investigar metodologias de ensino centradas 
no estudante no intuito de estimular o desenvolvimento de 
soluções práticas para o ensino de Ciências da Natureza desde 
a formação inicial de professores.

Desenvolvimento
Esse texto relata o uso da metodologia de ensino 

SAI, no modelo de ensino híbrido, que ocorreu no segundo 
semestre de 2019, sendo desenvolvida com uma turma 
do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com 
habilitação em Química, no Instituto Federal de Educação, 
Ciências e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) - Campus 
Confresa.

A SAI foi uma atividade proposta pela disciplina de 
Metodologia de Ensino de Química, componente curricular 
do 5º semestre indispensável para a formação pedagógica 
dos nove acadêmicos matriculados e que serão futuros 
professores de química na região Norte Araguaia, localizada 
no nordeste do estado de Mato Grosso, distante entorno de 
1.200 quilômetros (km), de Cuiabá/MT. 

O professor formador propôs que todos elaborassem 
um plano de aula envolvendo uma MA específica para cada 
acadêmico e uma sequência didática para abordar um assunto 
de química, de livre escola, que seriam desenvolvidos com os 
colegas como em uma situação real de aprendizagem. Após a 
escolha das metodologias, foi organizado um cronograma de 
maneira que ocorreu uma delas em cada semana. 

A acadêmica responsável por ministrar a atividade 
SAI, planejou e estruturou seu plano de aula de maneira a 
criar as condições para ocorrer esse modelo de ensino híbrido, 
inclusive organizando sites, artigos e softwares que serviram 
como fontes de estudos. Antes de ocorrer o desenvolvimento 
da SAI, os acadêmicos da turma foram recomendados a 
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estudar com antecedência, em meios eletrônicos, livros e 
outros materiais, o tema sobre “Constante de Avogadro” e 
suas relações como o “Mol”. Essa instrução prévia e indicação 
de materiais é recomendada por Souza e Duarte (2017). 

Assim, podemos afirmar que a SAI inicia antes 
mesmo da aula presencial propriamente dita, pois a atividade 
pedagógica ocorreu em quatro momentos. O primeiro 
momento foi constituído pela motivação, orientações e 
indicações de leituras, vídeos, sites e outros objetos virtuais 
de aprendizagem, além do conselho para que os acadêmicos 
pesquisassem sobre a temática em sites confiáveis. 

O segundo momento, já em sala de aula, a responsável 
levantou os conhecimentos já proporcionados por meio do 
estudo dos materiais indicados e pesquisas realizadas sobre o 
assunto e complementou com conceitos e definições pontuais 
para ancorar os prévios que trouxeram. Cabe ressaltar que 
essa aula iniciou de maneira diferenciada, pois partiu dos 
questionamentos, acompanhados de desafios, motivações 
e provocações, para que os acadêmicos conceituassem 
os assuntos estudados de maneira remota. Isso provocou 
discussões e contribuiu para a participação de todos.

 O terceiro e quarto momento ocorreram quase que 
simultaneamente, sendo inicialmente abordados os conceitos 
âncoras da aula, que além de revisar os conceitos pesquisados, 
sanou dúvidas e ampliou a compreensão. Para explorar ainda 
mais os recursos tecnológicos, foi apresentada e explorada 
a plataforma FisQuiWeb, elaborada pelo pesquisador Luis 
Ignácio García, denominado “El número de Avogadro”, como 
ilustra a figura 1. A plataforma foi acessada na presença de 
todos e projetada com auxílio de um aparelho multimídia.
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Figura 1: Plataforma interativa do FisQuiWeb para visualização da 
constante de Avogadro.

Fonte: García, L. I. “El constante de Avogadro”. Disponível em: https://
fisquiweb.es/ayuda.htm.

Esta plataforma permite interação, pois vai ilustrando, 
com exemplos do cotidiano, as dimensões dos materiais que 
são medidas por meio do sistema decimal. A plataforma 
apresenta os vinte e três zeros da constante de Avogadro, o que 
permite realizar uma correlação entre coisas de dimensões 
macro e micro. Por meio dessa correlação que os acadêmicos 
visualizaram, foi possível refletir e dialogar sobre a grandeza 
dessa constante, levantando sua definição, facilitando a 
compreensão e esclarecendo sobre sua utilização ao estudar 
os materiais. Cabe ressaltar que a interação entre estudantes 
e recursos tecnológicos é uma característica da SAI (DATIG; 
RUSWICK, 2013).

A utilização desta plataforma digital na SAI foi 
idealizada por meio da leitura de García (2013), o qual sugere 
a utilização da plataforma como forma de dinamizar o ensino 
de química, sobretudo na introdução e explicação do que é 
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Mol e suas relações com a constante de Avogadro. O texto 
também apresentou a sugestão de um experimento, além de 
equações e cálculos de reações química, sendo esses voltados 
para o ensino secundário. Tudo isso foi uma tentativa do autor 
em ressaltar a importância de compreender esses conceitos 
básicos da química. Ao longo de mais esse momento mediado 
por tecnologias, os acadêmicos visualizaram e estabeleceram 
correlações entre as dimensões dos objetos com o número da 
constante de Avogadro, o que contou com a participação de 
todos novamente. 

O quarto e último momento foi constituído por uma 
atividade prática que consistiu na realização da pesagem e 
contagem de grãos de feijão e de milho. Essa atividade prática, 
ilustrada na Figura 2, utilizou materiais de baixo custo, tais 
como: copos e colheres plásticas, feijão carioquinha e milho 
de pipoca, além de uma balança eletrônica, a qual poderia ter 
sido substituída por uma balança de cozinha, utilizada para 
aferir a massa de alimentos.

Figura 2: Atividade prática envolvendo materiais concretos.

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores (2019).
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A atividade foi proposta para que verificassem, agora 
por meio de materiais concretos, as dimensões e grandezas 
dos objetos. Para concluir a SAI, a responsável perguntou o 
que os acadêmicos compreenderam sobre o assunto e ficou 
evidente que associaram a grandeza do número da constante 
de Avogadro, seiscentos mil trilhões, destacando que a 
representação deste número é grande, todavia ele em si é 
extremamente pequeno. 

Também foi salientado que nem todos tinham a noção 
do quanto este número representa. Dessa forma, a utilização 
da plataforma FisQuiWeb e a realização da atividade prática 
com material concreto enriqueceu o estudo da química, 
conforme sugerido por García (2013), pois permitiu aos 
acadêmicos e futuros professores perceberem o quão é 
pequeno este número e sua importância para a química. 
Pierce e Fox (2012) destacam a SAI envolve energeticamente 
os estudantes e estimulam o engajamento na solução de 
problemas e de pensamento crítico.

Após a realização da SAI, no intuito de coletar a 
percepção dos acadêmicos sobre a aula que vivenciaram, foi 
utilizado um questionário impresso, constituído por três 
perguntas fechadas e uma aberta. Para garantir o anonimato 
dos acadêmicos participantes, os nomes foram substituídos 
por algarismos alfanuméricos, da seguinte maneira: A1 
(Acadêmico 1), A2 (Acadêmico 2), A3 (Acadêmico 3) e assim 
consecutivamente.

A primeira questão indagou se a SAI estimulou o 
interesse pelos estudos daquele conteúdo, sendo que a metade 
da turma afirmou que houve estímulos e a outra metade 
afirmou que talvez, como ilustra o Gráfico 1.
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Gráfico 1: Avaliação de a aula estimulou o interesse pelo estudo.
 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2019).
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Andrade e Souza (2016) afirmam que quando o 
estudante possui o controle de quando, onde e como eles irão 
estudar há um aumento em suas habilidades e maior chance 
de êxito em seus desempenhos, além de que os estudantes com 
maiores dificuldade caminham de acordo com seu próprio 
ritmo de aprendizagem. 

Na segunda pergunta foi averiguado se os acadêmicos 
consideram que a professora aliou o conteúdo ao recurso 
digital escolhido. A resposta de todos foi unânime em afirmar 
que sim, como demonstra o gráfico 2.

Gráfico 2: Avaliação sobre a postura adotada pela professora ao utilizar 
essa metodologia.

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2019).
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Os autores supracitados defendem que os recursos 
digitais são favoráveis até aos estudantes não os possuem, pois, 
mediante a escola eles poderão se beneficiar de experiências 
digitais, utilizadas durante as aulas presenciais como foi 
essa que está sendo relatada. Corroborando essa proposição, 
Oliveira (2018) também defende que o uso de tecnologias nas 
escolas é pertinente, em virtude de que ela compartilha o 
saber de vários indivíduos, de todas as partes do mundo.

Além disso, ao desenvolver a SAI, o papel do professor 
é desafiador, em contraste com o método tradicional, pois 
precisa manter os estudantes participativos, os incitando à 
atuação eles em sala de aula, valorizando as particularidades 
de cada um, esclarecendo as dúvidas e permitindo um maior 
aprofundamento do assunto (OLIVEIRA, 2019). 

Leão, Del Pino e Oliveira (2016) consideram que o 
professor contemporâneo não pode e nem deve ser expectador 
no processo de construção de conhecimento dos estudantes, 
visto que ele possui o papel de mediador, organizando, 
intervindo e os direciona à aprendizagem. De acordo com 
Bergmann e Sams (2018), no método de SAI o professor 
promove um feedback específico ao tema abordado, e que o 
professor deve ter como centro da aula os estudantes.

Na terceira pergunta, foi questionado se a utilização da 
metodologia de SAI facilita a aprendizagem dos estudantes. 
Conforme demonstra o gráfico 3, todos foram unânimes 
em afirmar que sim, que a metodologia de SAI facilitou a 
aprendizagem.
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Gráfico 3: Avaliação dos acadêmicos sobre a metodologia em si.
 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2019).
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ao menos não foram citados. Os pontos positivos relatados 
por eles, foram: “A contextualização do conteúdo trabalhado, 
tornou a aula mais atrativa” (E2). “Algo abstrato foi possível 
de compreender por meio do concreto e manipulável” (E5). 
“As comparações da constante de Avogadro, nos trouxe um 
melhor conhecimento do mesmo” (E7).

Essa avaliação realizada pelos acadêmicos é mais 
positiva do que aquela obtida por Dantas et al. (2015), na qual 
os pós-graduação em Informática na Educação destacaram 
como pontos positivos a participação e o envolvimento dos 
estudantes. Assim, percebemos que nessa aula envolvendo 
a SAI para ensinar um conceito abstrato que é a constante 
de Avogadro, o diferencial foi aliar os recursos tecnológicos 
para apresentar dimensões de objetos do cotidiano ou 
ainda utilizar de tecnologias, como a balança digital, para 
proporcionar aprendizados.

Algumas considerações 
A SAI relatada possibilitou um ambiente mais próximo 

da realidade dos acadêmicos, que tiveram a possibilidade 
de aprender o assunto por meio de pesquisas, exploração 
de uma plataforma interativa e de uma atividade prática 
com materiais concretos. Isso favorecer a compreensão de 
conceitos abstratos da química e possibilitou a construção de 
aprendizagens com significado. Assim, é possível entender 
que a SAI favorece a criação, autonomia e envolvimento 
dos estudantes pelos estudos, os tornando protagonistas no 
processo de construção de conhecimentos.

Também é importante destacar que o maior desafio 
para desenvolver essa MA foi o planejamento, visto que a 
elaboração de cada uma das quatro etapas foi imprescindível 
para se obter êxito pedagógico, o que não se restringe a ter um 
cronograma, mas sim selecionar recursos digitais para antes, 
durante e até depois da aula presencial, pois isso norteará a 
aula dinâmica e atrativa.  
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Se a SAI for bem planejada e os estudantes motivados 
de maneira a envolve-los, o processo educativo é favorecido, 
pois se associa os momentos online e presencial de maneira 
a tornar a aprendizagem significativa. Para tanto, o professor 
precisa atuar como mediador, e não deixar os estudantes 
sozinhos na busca do conhecimento. Diante dos resultados 
obtidos, podemos concluir que a SAI é uma MA viável para 
o ensino de Química, tanto no Ensino Médio, quanto no 
Ensino Superior, visto que essa metodologia proporciona uma 
aula interativa, diferenciada e dinâmica.

Referências
ANDRADE, M. do C. F. de.; SOUZA, P. R. de. Modelos de 
rotação do ensino híbrido: Estações de trabalho e sala de 
aula invertida. E-Tech: Tecnologias para Competitividade 
Industrial. Florianópolis-SC, v. 9, n. 1, 2016.

ALMEIDA, M. E. B.; ASSIS, M. P. Integração da Web 2.0 ao 
currículo: a geração web currículo. La educ@cion revista 
digital, nº 145, ISSN 0013-1059. Maio de 2011.  Disponível 
em: http://www.educoas.org/portal/La_Educacion_Digital/
laeducacion_145/articles/ART_bianconcini_ES.pdf. Acesso 
em: 05 de maio de 2020.

ALMEIDA, S.G.; TELES, C. C. Sala de aula interativa: relato 
de experiência em educação a distância e presencial com o uso 
de ambiente virtual de aprendizagem na graduação. Revista 
Em Rede, v. 5, n. 3, p. 619, ISSN 2359-6086, 2018.

BACICH, L.; MORAN, J. Aprender e ensinar com foco na 
educação híbrida. In: Revista Pátio, n. 25, p.45-47. São Paulo: 
ECA/USP, 2015. Disponível em:http://www2.eca.usp.br/
moran/wp-content/uploads/2015/07/hibrida.pdf. Acesso em: 
05 de maio de 2020.



138

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: 

BATES, A.W. Educar na era digital: design, ensino e 
aprendizagem. São Paulo: Artesanato Educacional, 2016. 

BERGMANN, J. e SAMS, A. Sala de aula invertida: Uma 
metodologia ativa de aprendizagem. Rio de Janeiro: LTC, 
2018. 

BONILLA, M. H. S.; PRETTO, N. L. Inclusão digital: 
polêmica contemporânea. EDUFBA, 2011. Disponível em: 
http://books.scielo.org/id/qfgmr. Acesso em: 08 de maio de 
2020. 

CAMILLO, C. M.; VARGAS, M. E. G.; MEDEIROS, L. M. 
Ensino híbrido: a sala de aula invertida como possibilidade 
de ensino e aprendizagem. Ciclo Revista, [S.l.], v. 3, n. 1, set. 
2018. ISSN 2526-8082. Disponível em: https://www.ifgoiano.
edu.br/periodicos/index.php/ciclo/article/view/854. Acesso 
em: 09 de maio de 2020.

COSTA, A. N. S.; et al. Elaboração de paródias como estratégia 
didática para ensinar ciências naturais. IN: LEÃO, M. F.; 
DUTRA, M. M.; ALVES, A. C. T.(Org.). Metodologias de 
ensino de ciências naturais vivenciadas na formação inicial 
de professores. 1. ed. Uberlândia - MG: Edibrás, 2019. p. 9 - 26.

DANTAS, A. D.; et al. Uma avaliação do Modelo Sala de 
Aula Invertida no Ensino Superior. In: Congresso Brasileiro 
De Informática Na Educação (CBIE), 4., 2015, Maceió. Anais 
dos workshops. Maceió: SBC, 2015. 

DATIG, I.; RUSWICK, C. Four Quick Flips: Activities for 
the Information Literacy Classroom. College & Research 
Libraries News, v. 74, n. 5, p. 249-251, 257, 2013. Disponível 
em: http://crln.acrl.org/content/74/5/249.full#sec-. Acesso em: 
02 de maio de 2020.



139

MÚLTIPLOS OLHARES E VIVÊNCIAS

GIMENES, R. A sala de aula invertida na disciplina 
literatura no Ensino a distância. In: Congresso Internacional 
ABED de Educação a Distância, 24º. 2018. Florianópolis – SC. 
Anais 24º CIAED, ABED, 2018. 

GARCÍA, L. I. A vueltas con el mol: estrategias para explicar 
e introducir el concepto en secundaria. Enseñanza de la 
Química. An. Quím. v. 109, n. 3, p. 209-212, 2013. 

GARCÍA, L. I. “El número de Avogadro”. FisQuiWeb. 2010. 
Disponível em  https://fisquiweb.es/ayuda.htm. Acesso em: 02 
de maio de 2020.

LEÃO, M. F.; DEL PINO, J. C.; OLIVEIRA, E. C. Reflexões 
teóricas sobre as metodologias de ensino voltadas ao 
atendimento das especificidades da Educação de Jovens e 
Adultos. Revista Prática Docente, v. 1, n. 1, p. 104-115, 12 
dez. 2016. Disponível em: http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/
periodicos/index.php/rpd/article/view/19. Acesso em: 02 de 
maio de 2020.

MATTAR, J. Metodologias ativas para a educação presencial, 
blended e a distância. São Paulo: Artesanato Educacional, 
2017. 

MORAN, J. Metodologias ativas e modelos híbridos 
na educação. In: YAEGASHI, Solange e outros (Orgs). 
Novas Tecnologias Digitais: Reflexões sobre mediação, 
aprendizagem e desenvolvimento. Curitiba: CRV, 2017, p. 
23-35. Disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wp-
content/uploads/2018/03/Metodologias_Ativas.pdf. Acesso 
em: 09 de maio de 2020.

OLIVEIRA, S. G. Educação Híbrida: a aprendizagem 
colaborativa através da sala de aula invertida. Rev. Arq. 
Científicos (IMMES). Macapá, v. 1, n. 2, p. 38-43, 2018. 
Disponível em: http://arqcientificosimmes.emnuvens.com.br/
abi. Acesso em: 02 de Maio de 2020. 



140

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: 

OLIVEIRA, R. C. de. Aplicação da metodologia sala de 
aula invertida em disciplina do curso de nutrição: relato de 
experiência. In: Congresso de Professores do Ensino Superior 
da Rede Sinodal, VIII, Anais... v. 1, nº 1, 2019. Joinville – SC. 
Disponível em: http://sinodalsuperior.ielusc.br/index.php/
congresupsinodal2019/article/view/10/27. Acesso em: 02 de 
Maio de 2020. 

PIERCE, R.; FOX, J. Vodcasts and Active-Learning Exercises 
in a “Flipped Classroom” Model of a Renal Pharmacotherapy 
Module. American Journal of Pharmaceutical Education, 
Alexandria, v. 76, n. 10, p. 1-196, 2012. Disponível 
em: http://search.proquest.com/docview/1327186179/
fulltextPDF/317DD1F9E5DB47CAPQ/1?accountid=40690. 
Acesso em: 03 de Maio de 2020.

ROCHA, H. M.; LEMOS, W. D. Metodologias ativas: do 
que estamos falando? Base conceitual e relato de pesquisa 
em andamento. In: Simpósio Pedagógico E Pesquisas Em 
Comunicação, 9., Resende, 2014. Anais... Resende: Associação 
Educacional Dom Boston, 12, 2014. 

SANTOS, C. P. dos; SOARES, S. R. Aprendizagem e relação 
professor aluno na universidade: duas faces da mesma moeda. 
Estudos em Avalição Educacional, São Paulo - SP, v. 22, n. 
49, p. 353-370, 2011. Disponível em: http://www.fcc.org.br/
pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1641/1641.pdf. Acesso em: 
09 de Maio de 2020.

SILVA, M. I. Z; PESCE, L; NETTO, A. V; Aplicação de sala 
de aula invertida para o aprendizado de língua portuguesa 
no ensino médio de escola pública. Tecnologias, Sociedade e 
Conhecimento, Campinas, v. 5, n. 1, dez. 2018. 



141

MÚLTIPLOS OLHARES E VIVÊNCIAS

SOUZA, V. M. R. de.; DUARTE, J. C. A sala de aula invertida 
no processo ensino aprendizagem nas IES. Caderno PAIC. 
v. 18, n. 1, 2017. Disponível em: https://cadernopaic.fae.edu/
cadernopaic/article/view/268. Acesso em: 01 de Maio de 2020.

TREVELIN, A. T. C.; PEREIRA, M. A. A.; OLIVEIRA 
NETO, J. D. A utilização da “sala de aula invertida” Em 
cursos superiores de tecnologia: Comparação entre o 
modelo tradicional e o modelo invertido “flipped classroom” 
Adaptado aos estilos de aprendizagem. Revista de estilos de 
aprendizaje, v. 6, n. 12, 1 oct. 2013. Disponível em: http://
revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/992Acesso em: 
02 de maio de 2020.

VALENTE, J. A. Blended learning e as mudanças no ensino 
superior: a proposta da sala de aula invertida.  Educar em 
Revista,  Curitiba ,  nº especial 4, p.79-97, 2014. Editora UFPR. 
Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0104-40602014000800079&lng=pt&tlng=pt. 
Acesso em: 09 de Maio de 2020.

WILSON, S.G. The Flipped Class: A Method to Address the 
Challenges of an Undergraduate Statistics Course. Teaching 
of Psychology, Philadelphia, v. 40, n. 3, p. 193-199, 2013. 
Disponível em: http://top.sagepub.com/content/40/3/193.full.
pdf. Acesso em: 09 de Maio de 2020.

 





umA ABorDAGEm 
TECNoLÓGiCA PArA o 

ENSiNo DE ESTATÍSTiCA NA 
FormAÇÃo DE ProFESSorES 

DE mATEmáTiCA

Laila Luisa Ribeiro 19

Cristiane Johann Evangelista 20

Reflexões iniciais
O presente capítulo apresenta um estudo de abordagem 

qualitativa empreendida a partir dos resultados do Projeto de 
Pesquisa “Ensino de Estatística através do Action” coordenado 
pela professora Dra. Cristiane Johann Evangelista, conforme 
Portaria 0095/2019 da Universidade Federal do Sul e Sudeste 
do Pará - Unifesspa, que teve como principal objetivo 
investigar as possibilidades do uso do software Action para 
o ensino de Estatística, em relação ao seu potencial para 
auxiliar na promoção do letramento estatístico, do raciocínio 
estatístico e do pensamento estatístico dos alunos.

O letramento estatístico ou literacia estatística é a 
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informações estatísticas, saber argumentar com base nos 
dados de pesquisas e também possuir habilidade para discutir 
e comunicar opiniões, interpretações e entendimentos sobre 
as informações estatísticas (GAL, 2002). 

O raciocínio estatístico pode ser compreendido como 
a forma que as pessoas raciocinam as ideias estatísticas 
e dão sentido a elas para tomar decisões em situações de 
incerteza. Para isso, é necessário compreender as informações 
estatísticas, realizar interpretações baseadas em conjuntos, 
representações ou resumos de dados. Consiste na habilidade 
de compreender e ser capaz de explicar processos estatísticos, 
bem como ser capaz de tomar decisões ao interpretar 
resultados estatísticos (BEN-ZVI; GARFIELD, 2004). 

O pensamento estatístico trata-se do processo de 
compreender, interpretar e analisar os padrões com base na 
variação, o que inclui “uma compreensão de por que e como 
as investigações estatísticas são conduzidas e as ‘grandes 
ideias’ que embasam as investigações estatísticas” (BEN-
ZVI; GARFIELD, 2004, p. 7). Ele abrange a habilidade de 
compreender a produção de dados, utilizar modelos para 
simular fenômenos aleatórios, fazer amostragens, calcular 
probabilidades e utilizar ferramentas de inferência para 
realizar um processo investigativo. O pensamento estatístico 
ainda inclui realizar estratégias mentais ao compreender o 
contexto e criticar e/ou validar resultados de um problema 
para emitir conclusões e tomar decisões (BEN-ZVI; 
GARFIELD, 2004).

As competências de letramento estatístico, do 
raciocínio estatístico e do pensamento estatístico, apontadas 
pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 
2017) são vitais para tomada de decisões à frente de situações 
complexas e evidenciam a importância da estatística 
para resolver problemas reais ligados a diversas áreas do 
conhecimento. Estas competências proporcionam meios 
para pensar criticamente sobre aspectos sociais, econômicos 
e políticos da nossa sociedade, situações que abrangem 
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desemprego, habitação, escolaridade, taxas de crescimento 
populacional, renda, capital, entre outros. Também os 
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs especificam que

Um olhar mais atento para nossa sociedade 
mostra a necessidade de acrescentar a 
esses conteúdos aqueles que permitam ao 
cidadão ‘tratar’ as informações que recebe 
cotidianamente, aprendendo a lidar com dados 
estatísticos, tabelas e gráficos, a raciocinar 
utilizando ideias relativas à probabilidade e à 
combinatória. (BRASIL, 1998, p.49).

Os conteúdos matemáticos do Ensino Fundamental 
definidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 
1998) estão divididos nos eixos: tratamento da informação; 
espaço e forma; números e operações; grandezas e medidas, 
o que evidencia a necessidade de aprender Estatística para 
realizar a coleta, organização e representação de dados. 
Tanto a BNCC (BRASIL, 2017) quanto os PCNs apontam a 
necessidade de utilizar uma linguagem simples dos conceitos 
fundamentais da Estatística desde a Educação Infantil.

Apesar disso, Jacobini (2004) entende que muitos 
cursos de estatística ensinam a construir gráficos, distribuição 
de frequência e histograma, mas os alunos não aprendem a 
analisá-los. Neste formato, a aula privilegia a construção de 
tabelas e realização de cálculos, e o aluno aprende a fazer 
cálculos e a construir gráficos, mas não consegue interpretar 
os desvios e padrões existentes. 

Cazorla (2002) também aponta para a problemática 
de que diversos cursos de Ensino Superior possuem alunos 
com base matemática precária, atitudes negativas em relação 
à Estatística e à Matemática, didática apoiada em exercícios 
com ênfase nos cálculos, a falta de laboratórios de informática, 
pouco uso de tecnologias digitais, dentre outros.

Essa autora evidencia que a formação de bons usuários 
de Estatística e de bons consumidores de informações 
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estatísticas contribuirá para a “formação de um cidadão crítico, 
capaz de verificar a natureza das informações estatísticas 
antes de tomar decisões, tornando-se, desta maneira, menos 
vulnerável às distorções e aos propósitos, nem sempre éticas, 
subjacentes a essas informações.” (CAZORLA, 2002, p. 10).

Cabe à Universidade propiciar ações que visem 
diminuir essa problemática e contribuam para formação de 
cidadãos mais conscientes e críticos. Outra responsabilidade 
da instituição está relacionada ao uso das tecnologias digitais. 
A legislação brasileira, por meio das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de Matemática, bacharelado e 
licenciatura, instituída no Parecer CNE/CES 1.302/2001 
(BRASIL, 2001) estabelece que aos futuros professores sejam 
facultados conhecimentos relativos às tecnologias, de modo 
que saibam compreender, criticar e utilizar as tecnologias 
para resolver problemas e ser capazes de fazer uso pedagógico 
delas no exercício da sua profissão.

O acesso à informática, segundo Borba e Penteado 
(2001), precisa ser considerado um direito da sociedade e todos 
os estabelecimentos de ensino, seja de natureza pública ou 
privada, precisam desenvolver ações que visem proporcionar 
a alfabetização tecnológica, com o uso de atividades que 
possibilitem oportunidades de conceber novas formas de 
pensar e aprender com tecnologia.

Essa necessidade exposta na legislação e apoiada por 
Borba e Penteado (2001) justifica nosso interesse em realizar 
um curso abordando tecnologias na formação de professores 
e assim, investigar as contribuições do uso do Action para 
o ensino de Estatística, em relação ao seu potencial para 
auxiliar na promoção do letramento estatístico, do raciocínio 
estatístico e do pensamento estatístico dos professores e 
futuros professores de Matemática.

No contexto educacional, o conteúdo de estatística 
é inserido através de análises de dados e estudo de tabelas 
e gráficos, no qual o uso tecnologias pode propiciar aos 
alunos novas formas de gerar e disseminar o conhecimento 
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(MISKULIN, 2008). Desta maneira, Miskulin (2008, p. 219) 
propõe a inserção de tecnologias no ensino a partir de uma 
“intensa reestruturação e reorganização dos conteúdos a 
serem abordados e, ainda, uma transformação nos métodos 
de trabalho e teorias de ensino, adequando-os às necessidades 
e exigências da sociedade”.

Escolhemos para esta pesquisa, utilizar o Action, 
um complemento do Excel, que pode ser trabalho de forma 
integrada com este, tendo maiores recursos, sendo semelhante 
ao software Minitab, que realiza análises estatísticas, produz 
gráfico e tabelas, e é amplamente utilizado em pesquisas 
por ser de fácil manuseio, abrangente e confiável. Desse 
modo, trabalhamos as potencialidades desses dois softwares. 
Inicialmente realizamos atividades investigativas no Excel 
e depois no Action, que apresenta mais opções de análises 
estatísticas. Esses softwares podem propiciar aos futuros 
professores conhecimentos e ações condizentes com as 
novas tendências educacionais. Alguns pesquisadores como 
Evangelista (2014) e Viali (2004) apontam que o uso do 
programa Excel e seus complementos podem gerar vários 
avanços na aprendizagem de Estatística, na análise de gráficos 
e na compreensão de conceitos estatísticos, conteúdos de 
medidas de tendência central: moda, mediana e média, 
além dos conteúdos de medidas de dispersão: desvio padrão, 
variância e coeficiente de variação. Em seus estudos, Viali 
(2004) apontou que esse recurso motivou os estudantes e 
reduziu o temor da estatística, e tornaram-se mais dispostos a 
utilizá-la profissionalmente.

Ao ensinar estatística nas aulas de matemática, 
diversos autores evidenciam a necessidade de usar tecnologias 
digitais, indicando o uso da planilha do software Excel, como 
Viali (2004, p. 13) ao explicitar que

Melhorar este quadro [de desinteresse do 
aluno], tornando o ensino mais visual, mais 
atrativo e mais abrangente, envolvendo 



148

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: 

perspectivas globais pode ser feito. Uma das 
maneiras para se atingir este objetivo é mudar 
substancialmente a maneira de apresentar a 
disciplina de probabilidade e estatística, através 
da eliminação do trabalho manual improdutivo 
que pode ser obtido através do uso da planilha.

A BNCC (BRASIL, 2017, p. 9) também aponta a 
necessidade de realizar esforços no sentido de implementar o 
ensino e aprendizagem de estatística por meio de tecnologias 
e assevera que precisamos “Compreender, utilizar e criar 
tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 
sociais [...]”. 

Levando em consideração essas preocupações, 
realizamos um curso de extensão na formação dos professores 
de matemática com o uso do Excel e Action que buscou 
analisar criticamente suas ações e resultados. Miskulin 
(2008, p. 218) enfatiza que os cursos voltados à formação 
de professores precisam “formar indivíduos críticos, 
conscientes e livres, possibilitando-lhes o contato com as 
novas tecnologias, para que eles não percam a dimensão 
do desenvolvimento tecnológico que perpassa o país”. 
Compreendemos que a formação desses profissionais deve 
adequar-se às novas tecnologias e utilizá-la para compreender 
o mundo, interpretando e avaliando criticamente informações 
estatísticas. 

De acordo com Freire (1999, p. 29), “quando o homem 
compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre os 
desafios desta realidade e procurar soluções”. A adaptação dos 
professores aos recursos tecnológicos é de suma importância 
tanto para sua formação acadêmica quanto para seu 
crescimento profissional. Para que ocorra inserção adequada 
do sujeito a uma sociedade permeada pela tecnologia, ele 
precisa ser exposto a ambientes computacionais no contexto 
educacional (MISKULIN, 2008).



149

MÚLTIPLOS OLHARES E VIVÊNCIAS

Tendo em conta que na análise de Leite et al. (2011, p. 
74) que “um dos principais agentes de transformação no meio 
escolar é o professor, o mesmo necessitará apropriar-se destas 
ferramentas de forma a possibilitar a criação ou a produção 
de conhecimentos.” Concordamos que o conhecimento do 
professor influenciará de modo decisivo como as tecnologias 
digitais serão implantadas na escola, o que torna imprescindível 
proporcionar aos acadêmicos oportunidades de exploração, 
construção e representação de conceitos estatísticos por meio 
da utilização consciente e crítica de tecnologias digitais.

Desenvolvimento
A abordagem da pesquisa utilizada nesse estudo é 

a qualitativa, pois nos interessamos “mais pelo processo do 
que simplesmente pelos resultados ou produtos” e temos 
como fonte dos dados “o ambiente natural, constituindo o 
investigador o instrumento principal” (BOGDAN; BIKLEN, 
1994, p. 47 -49).

Privilegiamos o contato direto e o diálogo flexível 
e aberto, como estratégia de produção de dados, junto aos 
acadêmicos, participantes da pesquisa, e junto ao contexto 
que se desenvolveu o curso.

Desta forma, escolhemos como proposta metodológica 
a pesquisa-ação, que se trata de uma tentativa sistemática, 
continuada de melhorar a ação, ou seja, configura-se como uma 
prática contínua, reflexiva e transformadora. (TRIPP, 2005) 

Pesquisa-ação é uma forma de investigação 
baseada em uma autorreflexão coletiva 
empreendida pelos participantes de um grupo 
social de maneira a melhorar a racionalidade 
e a justiça de suas próprias práticas sociais 
e educacionais, como também o seu 
entendimento dessas práticas e de situações 
onde essas práticas acontecem. A abordagem 
é de uma pesquisa-ação apenas quando ela é 
colaborativa. (KEMMIS; MC TAGGART, 1988, 
apud ELIA; SAMPAIO, 2001, p. 248).
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As etapas seguidas nesta pesquisa-ação foram: planejar, 
agir, observar e refletir. O planejamento envolveu o estudo 
da literatura de educação estatística e tecnologias digitais, 
escrita do projeto de pesquisa, organização de atividades 
investigativas com o uso do Excel e Action, preparação do 
plano de ações (calendário, instalação do Action, elaboração 
de slides com problemas e desafios), divulgação do curso de 
extensão para professores e futuros professores de Matemática. 
O agir foi a etapa realizada durante os dez encontros do curso 
que caracterizou o momento de execução das atividades 
investigativas com o uso do Excel e Action. A observação foi o 
momento de monitorar as ações realizadas, nela verificou-se 
o potencial do Action para que os participantes desenvolvam 
competências estatísticas, como explicitadas no objetivo desta 
pesquisa. Os resultados da ação foram possíveis somente com 
a etapa de reflexão sobre a ação. Durante essa etapa, avaliamos 
a potencialidade das atividades investigativas desenvolvidas e 
a necessidade de reformular ações, redimensionar as práticas 
e atingir melhores resultados na pesquisa-ação.

O curso de extensão “Ensino de Estatística através do 
Action” ocorreu no laboratório de informática da Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), em Santana 
do Araguaia, onde participaram discentes da Licenciatura 
em Matemática no período vespertino, no percurso de 
10 encontros semanais. As atividades foram elaboradas e 
realizadas com o auxílio de dois professores, sendo um deles, 
a coordenadora professora Dr. Cristiane Johann Evangelista 
e um colaborador, professor Dr. Dilson Henrique Ramos 
Evangelista. Era disponibilizado um computador para cada 
aluno presente.

As atividades do curso buscavam investigar o uso de 
tecnologias digitais no ensino de estatística com apoio do 
software Excel e Action. Os participantes não detinham o 
conhecimento dos conteúdos ministrados, pois em sua maioria 
eram alunos do 1° ao 4° período do curso de licenciatura em 
matemática e a disciplina de Estatística é abordada no oitavo 
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período do curso. Eles relataram que na Educação Básica não 
foi privilegiado esse conteúdo, o que corrobora a colocação de 
Silva (2014, p. 26)

O ensino de “Estatística” não tinha sua 
importância reconhecida, figurando sempre 
no final dos livros didáticos, quase nunca 
contemplados pelos planos de ensino de 
professores na Educação Básica. Outrora, 
recebia tratamento mecânico, técnico, 
instrumental.

O maior desafio para a realização das atividades foi o 
depoimento inicial dos participantes de que não recordavam 
dos conteúdos de estatística da Educação Básica, decorrentes 
da formação recebida. Porém, isso não afetou a participação 
deles nas atividades. 

Em cada encontro foi abordado conceitos de estatística, 
no qual os alunos iam investigando e descobrindo algumas 
ferramentas dos softwares. Inicialmente os conteúdos 
estudados foram a partir de explorações dos programas para 
a realização de arredondamento de números e somatório, o 
que foi debatido com os alunos através de exemplos práticos 
e do dada show, quadro branco e pincel, com a participação 
de todos, o que tornou a experiência agradável e ocasionou 
questionamentos, interpretação e entendimento mútuo dos 
alunos. 

A seguir estudamos o método estatístico por meio da 
coleta de dados de experimentos realizados entre os alunos 
e servidores da própria Universidade. Essa experiência foi 
prazerosa para os alunos que puderam observar a Estatística 
em seu convívio diário, não somente em sua vida acadêmica, 
mas para sua trajetória profissional. Concordamos com 
Evangelista (2014) que responsabilizar o aluno pela obtenção 
dos dados torna a Estatística mais fácil, produtiva e 
significativa para ele. 
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Durante a organização dos dados, os alunos criaram 
suas próprias planilhas no Excel, digitaram os dados coletados, 
refletiram sobre eles, e com o conhecimento adquirido, 
fizeram conjecturas para conseguir analisar o problema com 
mais clareza. A apresentação das análises de cada aluno foi 
diante toda a turma, havendo então um debate dos resultados 
encontrados. Observamos que o uso do Excel aliado ao Action 
favoreceu a compreensão da análise dos dados. O ensino de 
estatística com o uso de tecnologias, como afirma Jacobini 
(2004), auxiliou na compreensão das informações para tomar 
decisões e fazer melhores previsões que podem influenciar 
sua vida pessoal e em comunidade.

No decorrer das atividades investigativas estudamos 
representação tabular e gráfica, séries estatísticas, 
distribuição de frequências, medidas de tendência central 
e de posição; médias: harmônica, geométrica, aritmética; 
moda; separatizes: mediana, quartil, decil, centil; medidas 
de dispersão; amplitude total; desvios: médio e mediano; 
variância e desvio padrão; coeficiente de variação; introdução 
à probabilidade; experimento aleatório; espaço amostral; 
evento; operações entre eventos, todos esses conceitos foram 
compreendidos com os dados coletados pelos alunos a partir 
de experimentos realizados na Unifesspa.

Para trabalhar com definições de Probabilidade 
estudamos diagrama de árvores; probabilidade condicional 
e independência; distribuição de probabilidades, variáveis 
aleatórias, função de distribuição de probabilidades, teste 
de hipótese: teste para média e teste para proporção e testes 
não paramétricos. Todas as atividades foram desenvolvidas 
no laboratório, sendo realizadas conjecturas, planejamento 
para a resolução dos problemas no caderno e realização das 
análises com os softwares disponíveis. 

Os dados coletados foram analisados pelos alunos 
através de interpretação dos resultados com o auxílio das 
planilhas do Excel e Action durante a realização da atividade. 
Seguimos as recomendações de Ben-Zvi e Garfield (2004) de 
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utilizar um conjunto de dados reais, convidar os alunos a 
construir e testar conjecturas. Consideramos que esta proposta 
promoveu o diálogo em sala de aula com argumentações sobre 
ideias estatísticas significativas e o pensamento estatístico por 
trás das análises.

Observamos os questionamentos dos alunos e 
buscamos compreender quais suas dúvidas em relação ao uso 
dos softwares e quanto ao seu entendimento na realização 
das tarefas. Todos os participantes do processo educativo 
escutaram as dúvidas que foram compartilhadas por toda 
a turma, o que possibilitou trocas de conhecimentos entre 
eles, e assim, percebemos que estavam conseguindo avançar 
no conhecimento estatístico. Eles também reconheceram 
que estavam tendo êxito nas atividades investigativas e 
se mostraram confiantes para explicar como fizeram as 
análises com o uso dos softwares. Isso os incentivou a serem 
mais participativos nas discussões, trocarem informações 
com os colegas, e julgamos que essa prática contribuiu 
para adquirirem competências estatísticas. O processo de 
aprendizagem, segundo Levy (1999) deve ocorrer por meio 
de um ensino cooperativo, a partir de um compartilhamento 
de informações entre professores e alunos, para que sejam 
capazes de adquirir habilidades e competências.

A partir da pesquisa-ação, observamos e refletimos 
sobre a ação desenvolvida, os questionamentos durante a 
produção e análise de dados e o desempenho dos alunos ao 
resolverem as atividades com os softwares, ou seja, refletimos 
se eles estavam conseguindo desenvolvê-las sem problema, se 
relatavam dúvidas ou dificuldades. As inferências realizadas 
foram importantes para os professores responsáveis 
intervirem e para compreenderem se as análises estatísticas 
realizadas com o Action promoveram o desenvolvimento de 
competências estatísticas.

Dessa forma, os professores transformaram a atitude 
de transmissor de informações e assumiram o papel de 
mediador da aprendizagem. Essa mediação foi ocasionada 
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com discussões e troca de informações. Concordamos que “as 
tecnologias representam uma oportunidade para mudanças 
na educação, em especial da prática docente, da centrada 
no professor (ou tradicional) para a centrada nos alunos, de 
forma a atender os anseios e demandas de conhecimento 
destes” (MALTEMPI, 2008, p. 60).

Destacamos que a maioria dos alunos não 
apresentou dificuldade de realizar as tarefas, pelo contrário, 
mantiveram-se concentrados e empolgados na realização 
de cada atividade sugerida, argumentando que foi bastante 
agradável e estimulante compreender novos conceitos de 
maneira diferenciada e com análise de dados coletados por 
meio de experimentos que os interessaram. Como apontado 
por Jacobini (2004), uma abordagem que proporcione uma 
aprendizagem significativa de Estatística envolve atividades 
investigativas no qual os participantes trabalhem com o 
tratamento de dados relevantes para eles.

Durante todo o projeto ocorreram discussões das 
atividades vivenciadas pelo Action para o entendimento dos 
conceitos da estatística. Essa experiência trouxe aprendizado 
interdisciplinar. As atividades realizadas podem ser adaptadas 
e inseridas em qualquer nível de ensino e considerar o 
tratamento de dados, coletas e temas de acordo com o interesse 
dos alunos. Os desafios impostos nas atividades possibilitaram 
a busca por conhecimento e a autonomia na aprendizagem de 
cada acadêmico. Nesse sentido, Lorenzato (2008) argumenta 
que é fundamental os professores observarem se as atividades 
propostas são desafiadoras e os alunos são sujeitos ativos 
do conhecimento. Essa preocupação do professor com a 
metodologia a ser empregada, de acordo com Lorenzato (2008) 
se torna determinante para o comportamento e construção 
do conhecimento dos alunos durante a aula.

A análise dos dados produzidos nesta pesquisa-
ação traz evidências de que os alunos construíram 
conhecimentos estatísticos durante as atividades do 
curso, pois: compreenderam as informações estatísticas 
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e realizaram interpretações baseadas em um conjunto de 
dados (letramento estatístico), foram capazes de explicar os 
processos estatísticos (raciocínio estatístico), analisaram os 
padrões com base na variação, compreenderam o contexto e 
criticaram os resultados (pensamento estatístico).

Decorrente disso foi possível observar a importância 
do uso de novos métodos de ensino na estatística, com os 
softwares Excel e Action, pois eles contribuíram para a 
promoção das competências estatísticas, além de despertar 
o desejo dos alunos em aprofundar mais os conhecimentos 
de estatística. Ao final das atividades os alunos explicitaram 
seu desejo de ensinar estatística com o Excel e o Action e 
questionaram sobre a realização de próximos cursos que lhes 
possibilitassem aprender matemática com tecnologias digitais, 
porque explicaram que consideram tais cursos fundamentais 
para sua formação. 

Evidenciamos que o curso de extensão realizado na 
Unifesspa mediado por softwares estatísticos contribuiu para 
a formação de acadêmicos mais preparados para iniciar sua 
atuação na Educação Básica com apoio de tecnologias digitais.

Destacamos também que a pesquisa-ação colaborou 
com o ensino de Estatística, diretamente relacionada às 
disciplinas da Licenciatura em Matemática da Unifesspa que 
envolvem teoria e prática de estatística e tecnologias educativas, 
a saber: Informática no Ensino da Matemática e Estatística, 
oferecidas no sétimo e oitavo período, respectivamente. Essas 
disciplinas preveem o desenvolvimento da capacidade de 
compreender, criticar e utilizar conhecimentos, novas ideias 
e tecnologias para resolver problemas, que foi contemplado 
no curso de extensão. A pesquisa-ação foi condizente com 
o Projeto Pedagógico da Licenciatura em Matemática da 
Unifesspa que fundamentada na resolução CNE/CP 2/2015 
(BRASIL, 2015), destaca o domínio das tecnologias de 
informação e comunicação para o desenvolvimento da 
aprendizagem, o uso adequado das tecnologias para aprimorar 
a prática pedagógica.



156

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: 

Algumas considerações 
Esta pesquisa teve como objetivo investigar as 

possibilidades do uso do software Action para o ensino de 
Estatística, em relação ao seu potencial para auxiliar na 
promoção do letramento estatístico, do raciocínio estatístico 
e do pensamento estatístico dos alunos.

Durante a pesquisa-ação, elaboramos atividades 
investigativas de estatística e incentivamos o uso dos 
softwares Excel e Action. O projeto foi realizado para auxiliar 
os professores e acadêmicos do curso de licenciatura em 
matemática na aprendizagem de conceitos estatísticos, com 
ênfase na promoção das competências estatísticas.

Algumas análises conclusivas podem ser delineadas a 
partir dessa pesquisa-ação. O Action se mostrou um ótimo 
recurso didático para trabalhar com questões de Estatística ao 
contribuir para a compreensão com os conteúdos abordados, 
conclusões, organizações, análises de conjuntos de dados e 
oportunizar a reflexão dos resultados de forma mais crítica. 
Evidenciamos que o uso dos softwares tornou o ensino 
motivador e prazeroso.

Durante as observações e reflexões da ação, 
percebemos a dedicação e o empenho de cada aluno para 
realizar suas próprias pesquisas e coletas de dados. Pode-se 
afirmar que todos os acadêmicos conseguiram manusear as 
ferramentas estatísticas dos softwares e realizar análises para 
tomar melhores decisões. 

Por meio da pesquisa-ação, podemos inferir que o 
ensino de estatística com o Action e atividades investigativas 
contribuíram para o desenvolvimento do raciocínio, da 
flexibilidade de pensamento dos futuros professores. O uso 
dos softwares estatísticos favoreceu a criação de estratégias 
para a resolução de problemas estatísticos, a comprovação, 
justificativa, argumentação na tomada de decisões, o 
desenvolvimento do espírito crítico, da iniciativa pessoal e da 
autonomia dos licenciandos.
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Por fim, esperamos que este trabalho possa contribuir 
para o incentivo e desenvolvimento de novas propostas de 
pesquisa-ação com o uso de tecnologias digitais na formação 
de professores de Matemática. 

Recomendamos a realização de pesquisas que tenham 
a preocupação de melhorar a formação dos professores, no 
que se refere aos avanços da tecnologia, priorizando a reflexão 
do seu papel na educação. E com isso, construir metodologias 
alternativas para produzirmos cenários interativos de 
aprendizagem em Estatística.
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Reflexões Iniciais
Sabemos que, para quem mora em sítios ou fazendas, 

não é nada fácil conciliar a vida no campo com as atividades 
escolares, isso tanto para estudantes quanto para professores. 
A própria época do ano pode ser considerada um fator 
complicador para que as aulas transcorram na normalidade 
esperada, por exemplo, o período chuvoso – geralmente 
entre os meses de outubro a abril na região – faz com que as 
estradas fiquem alagadas e o transporte escolar não chegue 
até os estudantes.

No decorrer de minha formação inicial em Ciências 
da natureza com habilitação em Química, senti necessidade 
de conhecer mais como ocorre o ensino de Química em 
escolas do campo, situadas na região de Confresa-MT, 
no intuito de entender quais as principais dificuldades e 
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desafios que os professores enfrentam durante o exercício da 
docência. O interesse se deu devido nem todos conhecerem 
as reais situações que os profissionais da educação enfrentam 
cotidianamente em uma escola, que, sendo situada na zona 
rural, carece de adequadas estruturas físicas e dependem até 
mesmo de estradas transitáveis e de transportes escolares 
para os estudantes e profissionais que atuam na escola.

É notório que, para ser um professor, exige-se 
dedicação e muito esforço. No caso das escolas do campo, 
as dificuldades vão além e são diárias, como a precariedade 
dos meios de transportes, vias não pavimentadas e de difícil 
acesso, falta de materiais didáticos, entre outras demandas. 
Com isso, surgem questões, como: O que os professores têm 
feito nessas situações? Como devem agir para resolver certas 
dificuldades?

Diante desse cenário e dessas indagações, este estudo é 
resultado de uma pesquisa que objetivou conhecer os desafios 
que professores de Química enfrentam em escolas no campo 
e como eles se desdobram para superá-los.

Nesse contexto, se faz necessário entender a legislação 
que trata da educação do campo no Brasil. A primeira Lei 
Geral da Educação foi criada no Brasil, no dia 15 de outubro 
de 1827 ainda no período imperial, ela autorizava a criação de 
escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares 
mais populosos do Império, entretanto, não contemplava as 
escolas do campo (BRASIL, 1827). 

Essa primeira lei da educação, era voltada apenas para 
o funcionamento das escolas de modo geral, ou seja, como 
deveria se organizar as práticas de ensino, não levando em 
consideração o modo de vida específico no meio rural que, por 
sua vez, precisa de uma atenção maior. Percebemos também 
que, na primeira metade do século XX, a população que 
residia no campo era maior do que a urbana, mesmo assim 
o estado não se preocupava com políticas educacionais que 
pudessem proporcionar melhorias voltadas para o campo.

É notável que o descaso e abandono por parte das 
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políticas públicas para com essa população se estendeu por 
muitos anos. Nos dias atuais, com muita luta de grupos 
sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), e com o apoio das universidades é que se têm 
conseguido implementar ações de formação de professores 
para o campo e legislações específicas para o referido 
público. Dessa forma, nem sempre os moradores do campo 
foram lembrados na construção ou elaboração de planos 
educacionais que fosse apropriado com sua realidade e modo 
de vida.

A constituição de 1934, que dispõe sobre a educação 
do campo em apenas um artigo, de forma bem superficial, 
nele é relatado apenas do orçamento que seria destinado 
a educação do campo, na qual tinha a seguinte orientação: 
“Para a realização do ensino na zona rural, a união reservara 
no mínimo, vinte por cento das cotas destinadas a educação 
no respectivo orçamento anual” (BRASIL, 1934 apud 
FERREIRA; BRANDÃO, 2011, p. 6).

Após a proclamação da República, em 1889, a 
organização escolar no Brasil sofreu influência 
da Filosofia positivista Francesa que teve 
como característica estimular e exaltar a 
industrialização moderna, sem nenhuma 
preocupação com as demais formas de 
organização da sociedade a exemplo dos que 
residem e produzem no campo (FERREIRA; 
BRANDÃO 2011, p. 5).

Logo depois de implantar o modelo mais urbano-
tecnocrata, o qual não leva em conta aspectos humanos e 
sociais, a educação tinha o campo como fornecedor de mão de 
obra para a indústria e a escola como ferramenta de lapidação 
dessa mão de obra. “Percebe-se que há uma orientação político 
educacional capitalista que fica bem explícita, sugerindo uma 
preparação de uma quantidade maior de mão de obra para as 
novas atividades abertas no mercado das industrializações” 
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(FERREIRA; BRANDÃO, 2011, p. 6). Durante quase todo 
século XX, fica bem claro que a educação da população do 
campo brasileira não teve a merecida e necessária atenção por 
parte dos governos brasileiros.

Apesar de tanta luta e descaso com a educação do 
campo, também existem algumas conquistas e uma delas 
se revela com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), a qual institui em seu artigo 28, os seguintes 
direcionamentos para a escola do campo:

Art. 28º. Na oferta de educação básica para 
a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua 
adequação às peculiaridades da vida rural e 
de cada região, especialmente:
I - conteúdos curriculares e metodologias 
apropriadas às reais necessidades e interesses 
dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo 
adequação do calendário escolar às fases do 
ciclo agrícola e às condições climáticas;
III - adequação à natureza do trabalho na zona 
rural (BRASIL, 1996, Art. 28).

Apesar de ser considerada, até hoje, uma conquista 
significativa para construção de um plano pedagógico, que se 
oriente pelos objetivos e finalidades condizentes com a vida 
no campo, a LDB atual recebe algumas críticas, por deixar 
de abordar de modo mais evidente algumas questões que 
são consideradas importantes para a prática pedagógica com 
eficiência. 

Diante da LDB atual, Leite (1999, p. 55-56) levanta os 
seguintes questionamentos: “Quem na verdade é o responsável 
pela educação? E em outras palavras, a quem cabe o dever 
de fazer com que este direito seja garantido? É o estado, 
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conforme reza a Constituição ou a Família, conforme apregoa 
a LDB?” Mas, as questões que são colocadas não se limitam 
simplesmente em saber a quem compete tal compromisso.

Ao mesmo tempo, a educação escolar vem sendo 
influenciada pelo sistema capitalista, o qual, direta ou 
indiretamente, vem transformando o modo de ensino e 
aprendizado, por meio de diversas interferências no sistema 
educacional brasileiro. Nesse sentido, Mészáros (2005, p. 35) 
nos traz como reflexão que:

A educação institucionalizada, especialmente 
nos últimos 150 anos, serviu no seu todo ao 
propósito de não só fornecer os conhecimentos 
e o pessoal necessário à máquina produtiva em 
expansão do sistema do capital, como também 
gerar e transmitir um quadro de valores que 
legitima os interesses dominantes, como se não 
pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da 
sociedade [...].

Quando pensamos nas escolas como um instrumento 
que de fato transforma o indivíduo, a partir do que traz as 
suas contradições e no meio onde está inserida, percebemos 
que não basta apenas o esforço individual dos professores 
como muitos fazem ou mesmo o trabalho coletivo envolvendo 
a comunidade, que a propósito está cada dia mais escasso este 
tipo de comportamento em algumas comunidades. O querer 
mudar o estabelecido, propor a quebra das velhas estruturas, 
e avançar em novas propostas, em muitos casos, esbarra 
na letra da lei que, no caso das escolas do campo, torna os 
profissionais da educação, principalmente os professores, 
mais vulneráveis as quaisquer mudanças que por ventura 
venham a acontecer.

Quando colocamos em discussão o tema que envolve 
a educação do campo, não podemos ignorar o que está escrito 
na legislação. Se ela estabelece diretrizes que contemplam 
a educação do campo, a mesma passa a possuir um papel 
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fundamental e importante na construção das propostas 
de educação nos vários sistemas de ensino e nas unidades 
escolares que estão espalhadas nas diferentes localidades do 
país. Não deixando de lado as fronteiras, distâncias entre 
os limites e as possibilidades da escola, na relação com a 
comunidade campesina, também é determinada ou facilitada 
ou por sua vez reprimida, pela legislação vigente. 

O papel da escola e o processo educacional brasileiro 
vêm ao longo do século, mais acentuadamente nos últimos 
anos, sendo alvo de importantes discussões nos campos 
educacional, político e social que obrigam sua transformação 
imediata em vários aspectos, especialmente quando se 
fala em metodologias de ensino e práticas pedagógicas dos 
professores.

 A prática pedagógica é também uma prática social, de 
caráter histórico e cultural que vai além da prática docente. Ela 
relaciona as atividades didáticas dentro da sala de aula, envolve 
os diferentes aspectos do Projeto Político Pedagógico (PPP) 
da escola com as necessidades da comunidade e da sociedade, 
e inclui a realidade do estudante na prática pedagógica do 
professor. Desse modo, o PPP determina a identidade da 
comunidade escolar e aponta caminhos para uma educação de 
qualidade. Assim como aponta Lopes (2009, n.p):

É projeto porque reúne propostas de ação 
concreta a executar durante determinado 
período de tempo. É político por considerar 
a escola como um espaço de formação de 
cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, 
que atuarão individual e coletivamente na 
sociedade, modificando os rumos que ela vai 
seguir. É pedagógico porque define e organiza as 
atividades e os projetos educativos necessários 
ao processo de ensino e aprendizagem.

Em outras palavras, fica evidente a importância do 
PPP para as escolas, pois por meio dele pode se fazer valer 
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propostas que valorizem o ensino de um modo geral, e através 
das suas propostas e normas pode se seguir um norte para 
uma educação de qualidade e igualdade para todos. 

Quando se fala em educação do campo, é importante 
recordar que a equipe técnico-pedagógica das escolas e 
também muitos professores quando não estão envolvidos 
de alguma forma em movimentos sociais e não vivenciam o 
dia a dia no campo, apresentam dificuldades de entender as 
reais necessidades e a realidade do campo. Nesse sentido, a 
falta desse convívio acaba reforçando muitas vezes o trabalho 
voltado à realidade urbana nas escolas e muitos professores, 
em sua prática pedagógica reforçam e espalham o ideário da 
educação do campo. 

Levando em consideração a atual formação de 
professores e a ausência de discussões nos currículos de 
licenciatura para a educação do campo, consideramos que tal 
formação deveria ser revista, porque “não é possível considerar 
essas condições socioeconômicas como irrelevantes, pois 
são essas que permeiam os processos de aprendizagem dos 
indivíduos do campo, independente delas serem referentes 
ao nível de renda ou ao seu mundo cultural” (MOLINA, 
MONTENEGRO; OLIVEIRA, 2009, p. 6).

Nesse sentido, o professor pode buscar diversas 
estratégias de ensino para que o estudante compreenda a 
realidade social em que está inserido para que possa se tornar 
um cidadão ativo. Dando continuidade nesse raciocínio, 
devemos lembrar que a formação de professores que irão 
trabalhar em escolas do campo necessita ser acompanhada 
um pouco mais de perto, por isso é preciso observar o que 
diz a orientação do Art. 7° das diretrizes complementares da 
Educação do Campo:

Art. 7º A Educação do Campo deverá oferecer 
sempre o indispensável apoio pedagógico aos 
alunos, incluindo condições infra- estruturais 
adequadas, bem como materiais e livros 
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didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca 
e áreas de lazer e desporto, em conformidade 
com a realidade local e as diversidades dos 
povos do campo, com atendimento ao art. 5º 
das Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica nas escolas do campo (BRASIL, 2008, p. 
3).

Há relatos de professores de algumas escolas do 
campo do município de Confresa que faltam ainda materiais 
e estrutura física, como veremos no decorrer da pesquisa, 
o que não é diferente para a maioria das escolas públicas 
do Brasil. Mas está bem explicito no art. 7° o que deve ser 
oferecido e feito para que os moradores do campo tenham um 
apoio melhor para que sua estada enquanto estudante seja a 
melhor, para que possa ter um fácil acesso à educação escolar. 
Também é preciso observar o que diz no parágrafo §2º.

§2º A admissão e a formação inicial e continuada 
dos professores e do pessoal de magistério de 
apoio ao trabalho docente deverão considerar 
sempre a formação pedagógica apropriada 
à Educação do Campo e às oportunidades 
de atualização e aperfeiçoamento com os 
profissionais comprometidos com suas 
especificidades (BRASIL, 2008, p.3).

Algumas questões nos instigam a refletir sobre a 
necessidade de fazer uma nova revisão e pensar novos formatos 
para a dinâmica dos cursos de formação inicial e continuada 
dos professores que atuem no campo, de forma a promover o 
direito à educação a grupos e sujeitos historicamente deixados 
de lado considerando seus contextos.

Ensinar Química em qualquer escola é um desafio, 
que exige do professor conhecimentos da área de referência 
e conhecimentos didáticos pedagógicos. Em uma escola do 
campo, o desafio pode ser ainda maior, e, ao mesmo tempo, 
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pode proporcionar a oportunidade de sair do tradicionalismo 
e experimentar novas estratégias de ensino. Para Machado 
(2014), ensinar ciências se configura como um processo 
no qual a exposição dos estudantes a situações de conflitos 
seria o caminho adequado para possibilitar a superação das 
concepções prévias e conceitos científicos.

Nesse sentido, Machado (2014) explicita a importância 
do conhecimento prévio do estudante para o processo de 
ensino-aprendizagem, e as escolas do campo tem grande 
contribuição para isso, no sentido que os atores do processo 
educativo ali envolvidos, estão sujeitos diariamente a diversos 
fatores que colaboram para o ensino de Química.  

É importante ressaltar que as escolas do campo são 
tão importantes quanto as escolas das cidades, pois as escolas 
do campo têm que ser reconhecidas como parte do mundo 
e não o que sobra das cidades. Devemos lembrar que no 
campo também são desenvolvidas pesquisas e descobertas de 
grandes valores sociais e econômicos.

Ainda de acordo com Machado (2014), ensinar ciências 
é superar desafios, expor os estudantes a novos conflitos e 
situações em que seja possível instigar seus conhecimentos 
e descobrir novos caminhos de aprendizagem. Entendemos 
que a química está presente no dia a dia das pessoas 
independentemente de onde elas vivem, pois, estando presente 
em diversas situações do cotidiano, desde uma gota de água 
até cada partícula do seu corpo, nas roupas, nos alimentos e 
remédios, em tudo há um processo químico, há substâncias 
químicas, sendo assim, podemos dizer que é imprescindível 
estudar química.

Quando focamos a atenção no Ensino de Química, 
podemos compreender que essa disciplina necessita de uma 
linguagem própria para a representação de suas inúmeras 
fórmulas e símbolos. Por esse motivo, cada vez mais é que 
os estudantes precisam ter uma atenção maior, para que 
aprendam e cheguem ao final da Educação Básica com um 
bom conhecimento do conteúdo estudado durante o ano letivo. 
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Contudo, não é tão fácil como muitos acreditam, 
uma vez que para criar as pontes dialógicas necessárias entre 
as especificidades das habilidades químicas e o universo 
cultural dos estudantes, requer muita dedicação. Além disso, 
nem todos estão determinados a enfrentar esses desafios que 
é aprender, afinal a aprendizagem requer uma dedicação 
especial independente do que seja.

Para os professores de química que pretendem atuar 
em escolas do campo, desde sua formação profissional 
devem se ater ao que diz o Art. 28º da LDB, que afirma 
que ao ofertar a Educação Básica para a população do 
campo, deve se adequar a todos as estratégias de ensino, às 
peculiaridades da vida campesina, pois existem diferenças 
entre cada região do país. Deve ter adaptações nos conteúdos 
curriculares e metodologias que devem ser apropriadas às 
reais necessidades e interesses dos estudantes do campo, mas 
sem desrespeitar ou burlar nenhuma lei já estabelecida, e que 
tenha uma organização escolar própria, incluindo adequação 
do calendário escolar às condições climáticas, ciclo agrícola, 
se adequando à natureza do trabalho rural, os conteúdos 
serão os mesmos, o que deve ser mudado em algumas regiões 
são as estratégias de ensino.

Cabe ressaltar que o município de Confresa está em 
constante mudança, tanto nos centros urbanos quanto na 
zona rural, mas isso não significa que as dificuldades para 
quem mora e trabalha em escolas do campo não existam, pelo 
contrário, ainda existem alguns locais que sofrem no período 
chuvoso por conta das estradas ruins, veículos danificados 
justamente pelas péssimas condições das estradas, sem falar na 
falta de materiais escolares para trabalhar com os estudantes, 
e se tratando de aula de química as dificuldades são maiores, 
pois os materiais e instrumentos de laboratório estão em falta 
na maioria das escolas, e para realizar uma aula prática pode 
ser ainda mais difícil. No entanto, onde faltam materiais 
escolares sobram criatividades por parte dos professores que 
não se deixam abater diante dessas dificuldades.
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Desenvolvimento
O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma 

pesquisa de caráter qualitativo, em que foram feitas coletas 
de dados para entender melhor os aspectos e dificuldades 
vivenciadas pelos profissionais da Educação Básica que 
lecionam a disciplina de química em escolas do campo.

A pesquisa realizada é descritiva, que, segundo Antônio 
Carlos Gil (2010), é aquela que descreve as características 
de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas 
peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas 
de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 
sistemática, a exemplo de pesquisas referentes à idade, sexo, 
procedência, entre outras.

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado 
um questionário, contendo 08 questões abertas. As questões 
versam principalmente sobre as estratégias para ensinar 
química e como os professores enfrentam os desafios de 
ensinar química em escolas do campo.  O questionário foi 
enviado por e-mail, para 05 professores, em 05 escolas. No 
entanto, apenas 03 responderam. A escolha dos professores 
foi baseada no fato deles serem habilitados em Química e 
estar atuando em diferentes escolas do campo da região de 
Confresa/MT.

O questionário é um instrumento que é prático, 
possibilita a análise de percepções, motivações, necessidades, 
expectativas e opiniões referentes aos desafios encontrados 
no exercício docente na escola do campo em que atuam. 

Para apresentar as características das práticas de 
ensino da disciplina de Química das Escolas no campo 
participantes, tomamos como referência o posicionamento e 
experiência dos professores destas escolas, no ano letivo 2019. 
Para a análise das respostas, os professores serão chamados 
de Professora 1, Professor 2 e Professora 3, assim, mantivemos 
o anonimato dos sujeitos.

Para tanto, identificamos alguns aspectos para que 
se desenvolvesse a pesquisa, tais como: O perfil de formação 
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dos professores; Dificuldades em lecionar aula de química nas 
escolas do campo; Dificuldades em lecionar aula de química 
em escola sem laboratório; Aulas experimentais; Reação dos 
estudantes durante os experimentos; Incentivo por parte da 
escola em relação as aulas experimentais; Aula prática sem 
materiais; e O ser professor de química.

Antes de trazer a análise dos dados, consideramos 
importante apresentar o perfil de formação dos professores 
que participaram da pesquisa. Conforme critério de escolha 
dos sujeitos, os três professores cursaram licenciatura e todos 
tem habilitação em Química, o que é um fator importante, 
pois algumas cidades não têm professores habilitados na área, 
e na região há professores habilitados atuando no campo. 
Entretanto, apesar de serem habilitados na área específica não 
possuem formação para a atuação no campo, como confirma 
Molina, Montenegro e Oliveira (2009), os currículos de cursos 
de licenciatura em geral não possuem a discussão sobre a 
educação do campo.

No Quadro 1 podemos visualizar o tempo decorrido 
após a conclusão do curso e o tempo de atuação em sala de aula.

Quadro 1: Perfil de formação dos professores

Professor (a) Tempo de Formação Tempo de docência

1 08 Anos 12 Anos
2 1 Ano 1 Ano
3 1 Ano 1 Ano

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com dados da pesquisa (2019).

A cerca do tempo de formação, o Professor 1 tem 08 
anos enquanto os Professores 2 e 3 tem 1 ano de formação, 
no que se refere ao tempo de docência o professor 1 possui 12 
anos de experiência e os professores 2 e 3 com 1 ano no cargo. 
Observamos que o Professor 1 atuava mesmo antes de ter 
concluído a sua formação inicial, o que costuma ser comum, 
sobretudo nas escolas do campo.
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Nesse sentido, vimos que apesar das diversas 
dificuldades encontradas nas escolas do campo, todos os 
professores pesquisados são formados na área em que atuam. 
Para conhecermos mais sobre as práticas de ensino e os 
desafios encontrados por esses professores, analisaremos as 
respostas dos pesquisados divididas em 8 categorias.

A primeira categoria apresentada é ‘Dificuldades em 
lecionar aula de Química nas escolas do campo’. Diante dos 
vários desafios em que os professores de Química das escolas 
no campo encontram para lecionar, os professores pesquisados 
destacam algumas das principais que eles enfrentam no dia a 
dia.

O professor 1 traz: “A falta de internet, que não 
significa a única ferramenta, mas é fundamental na busca de 
informações”.

A professora 2 descreve sobre: “A falta de materiais 
para as aulas experimentais, falta de espaço para montar um 
laboratório e carga horário da disciplina semanal apenas de 50 
minutos”.

A professora 3 coloca que: “Pela escola não ter estrutura 
predial, não falo em laboratório, mas sim falta de salas de 
aulas, carteiras para os estudantes, mesas para colocarmos os 
materiais para experimentos e os materiais para a realização 
das aulas”.

Nesse sentido, observamos que em ambas as descrições 
os professores trazem sobre a falta de materiais e recursos 
necessários para o planejamento e o desenvolvimento das 
aulas. O relato dos três professores aponta que não se cumpre, 
por parte dos administradores públicos municipais/estaduais 
o que preconiza as diretrizes complementares para a Educação 
do campo em seu Art. 7º, que é indispensável o apoio, desde 
os materiais pedagógicos, até a infraestrutura adequadas 
(BRASIL, 2008, p. 3).

Outra categoria discutida foi ‘Dificuldades em lecionar 
aula de Química em escola sem laboratório’. Apesar de não 
ser apenas na escola do campo a dificuldade em lecionar 
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aulas de Química sem laboratório, nessas escolas são mais 
frequentes, pois geralmente faltam recursos ou chegam bem 
depois em relação às escolas da zona urbana. Nesse sentido, 
os professores foram questionados sobre as dificuldades em 
lecionar aula de Química em uma escola sem laboratório, e 
foram obtidas as seguintes respostas.

O professor 1 fala da: “Falta de substâncias como 
reagentes e soluções para realizar reações químicas”.

A professora 2 descreve que: “Muitas vezes o professor 
consegue realizar aulas práticas com materiais alternativos, 
mas há algumas aulas que não consegue se aproximar o 
alunado da aula, eles acabam não vendo sentido ou relação 
com algo que eles possam relacionar em seu cotidiano”.

A professora 3 fala da dificuldade: “Em levar materiais 
da minha casa e tirar do próprio bolso para comprar o que 
não tenho em casa. Para que meus estudantes não fiquem de 
tudo sem uma aula experimental, uso utensílios de casa, e 
agora de que ganhamos um Datashow, mostrei para a turma 
como é um laboratório, ainda não tive a oportunidade de 
realizar experimentos no laboratório virtual, pois ganhamos o 
Datashow só tem duas semanas”.

 Apesar de não terem laboratórios nas escolas, 
alguns dos professores buscam meios alternativos para 
desenvolverem as aulas práticas, como a professora 2 relata 
que usa materiais alternativos e a professora 3 leva materiais 
da sua própria casa, e ainda utiliza a versão digital para 
demostrar aos estudantes a função e a importância de um 
laboratório. O professor da área de ciências da natureza, 
como argumenta Machado (2014) precisa utilizar as situações 
de conflitos e as concepções prévias dos estudantes, e no 
campo algumas atividades laborais podem ser utilizadas para 
ensinar química.

A terceira categoria denominamos de ‘Aula 
experimental’. A aula experimental é um dos momentos mais 
esperados pelos estudantes, pois é o momento em que eles 
aprendem na prática sobre os conceitos teóricos de química, 
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e diante desse aspecto colocamos em questão sobre como os 
professores procedem quando usam o método experimental 
em suas aulas. 

O professor 1 descreve: “Utilizo de materiais 
alternativos que é encontrado em farmácias ou supermercados 
na cozinha”.

A professora 2 relata que: “Muitas vezes não há 
possibilidade de a aula acontecer, então ela não acontece 
utilizo assim outras metodologias”.

A professora 3 diz: “Levo materiais de casa”.
Percebemos então, com os relatos abordados que os 

professores 1 e 3 usam materiais alternativos e/ou levados de 
casa, já a professora 2 quando não é possível desenvolver a aula 
experimental ele opta por mudar sua metodologia. Sabemos 
que a falta de materiais nas escolas públicas é algo recorrente. 
No entanto, os professores procuram meios para saírem das 
aulas teóricas e levar um pouco do conhecimento práticos 
aos estudantes. É claro que devido à falta de materiais, alguns 
professores vão sendo desmotivados, e acabam optando por 
não fazer aulas experimentais.

Conforme apontam Leão e Alves (2018), as atividades 
experimentais com materiais alternativos podem potencializar 
o ensino de ciências. Assim, mesmo sem uso de laboratórios 
no campo, os professores podem realizar algumas práticas 
que facilitem a aprendizagem dos estudantes, além de motivá-
los a observar seu entorno e cotidiano para discutir questões 
relacionadas a disciplina.

Na quarta categoria destacamos a ‘Reação dos 
estudantes durante os experimentos’. Mesmo com as 
dificuldades encontradas pelos professores para desenvolver 
as aulas experimentais, eles não a deixam de fazer, 
principalmente por ser uma aula motivadora para os 
estudantes. Quando questionados sobre a reação dos deles 
durante um experimento, os professores responderam:

O professor 1 relata que: “Eles se concentram melhor, 
prestam mais atenção participam mais da aula e sempre espera 
acontecer algo inusitado”.



176

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: 

A professora 2 descreve que: “Eles prestam bastante 
atenção então os experimentos os motivam a prestarem 
atenção”.

A professora 3 relata: “Prestam bastante atenção, tanto 
no experimento quanto nas explicações. Ainda consigo chamar 
atenção dos estudantes com experimentos simples”,  

Nesse sentido, os estudantes de ambos os professores 
demostram interesse nos experimentos, se sentem motivados 
ficam atentos as aulas. Fica evidente na fala dos três professores 
como o experimento pode ser um fator que motiva e faz com 
que os estudantes tenham interesse em aprender.

A quinta categoria é o ‘Incentivo por parte da escola 
em relação as aulas experimentais’. As aulas experimentais 
não são desafios apenas para os professores, a escola no 
geral também deve participar desse processo, incentivando 
e oferecendo os recursos necessários para se ter um bom 
aprendizado. Nessa perspectiva, perguntamos aos professores 
se as escolas na qual atuam oferecem algum incentivo em 
relação às aulas experimentais, os mesmos relataram:

O professor 1 respondeu: “Sim até adquiriu um 
mini laboratório portátil para a escola incentivando o uso 
de experiência prática para os estudantes e possibilitar aulas 
diferenciada”.  

A professora 2 conta que: “Este é o primeiro ano que 
a escola tem professora formada nessa área então procuram 
atender da forma que é possível, mas muitas vezes eles nem 
sabem qual é a melhor formar de nos atender”.

A professora 3 traz como resposta ao questionamento: 
“Não. Não há suporte para tal cobrança ou até mesmo 
incentivo”.

Enquanto o professor 1 relata que a escola traz 
incentivos para o desenvolvimento das aulas experimentais, a 
professora 2 diz que a escola procura atender da melhor forma 
possível, no entanto, pela falta de um profissional na área ela 
deixou de buscar os meios necessários para que essas aulas 
acontecessem. Já a professora 3 descreve que em sua escola 
falta suporte e incentivo para as aulas experimentais.
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O fato do professor 1 estar na escola há 8 anos pode 
contribuir para que a escola compreenda mais as suas 
necessidades, e pelos relatos das professoras 2 e 3, por ser a 
primeira vez que a escola possui um professor habilitado, há 
dificuldades de atender as demandas. A disposição deles e o 
diálogo com a escola nesse trabalho será essencial para que 
evolua e a escola busque formas de proporcionar materiais 
para o ensino de química e mesmo de outras disciplinas da 
área de ciências da natureza.

Como sexta categoria temos a ‘Aula prática sem 
materiais’. Para o desenvolvimento das aulas, práticas, o 
professor utiliza de materiais diversos, e nas aulas práticas 
o uso desses objetos são essenciais. No entanto, a falta 
dos mesmos muitas vezes pode ser um empecilho para o 
desenvolvimento das aulas. Nesse sentido, procuramos o que 
os professores fazem quando não tem materiais para as aulas 
práticas.

O professor 1 descreve: “Sempre que proponho uma 
atividade prática, incentivo os estudantes a pesquisarem e 
adquirirem materiais para sua experiência, assim incentivo 
à   pesquisa e a uma possibilidade maior de encontrar os 
materiais e o custo é divido entre os estudantes, deixando a 
responsabilidade e o compromisso para eles”.

A professora 2 diz: “Busco materiais alternativos”.
A professora 3 relata: “Se de tudo eu não conseguir os 

materiais, nem comprando, fico desanimada, desmotivada e 
revoltada com os nossos representantes, que cada dia diminui 
o repasse para a nossa Educação”.

Deste modo, observamos que as reações dos 
professores são diferentes em relação a falta de materiais, 
o professor 1 incentiva os estudantes a pesquisar e trazer 
os materiais para as aulas, a professora 2 busca materiais 
alternativos e a professora 3 diz procurar vários meios para 
obter os materiais. 

A falta de financiamento para as escolas públicas, 
que em grande parte não possuem estruturas adequadas 
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para uma aprendizagem efetiva, levou os professores a se 
responsabilizar pela compra de materiais, o salário que já não 
é o adequado tendo em vista  sua formação ainda é utilizado 
para comprar material pedagógico. A desmotivação da 
professora 3 é compreensível, pois apesar do seu empenho ela 
sabe que o financiamento não é suficiente para a promoção 
da aprendizagem dos estudantes.

‘A percepção dos professores sobre o envolvimento 
dos estudantes nas aulas de Química’ é a sétima categoria 
apresentada. Diante dos diversos questionamentos, 
acreditamos ser importante saber se eles gostam das aulas de 
Química, sobre isso os professores relataram:

O professor 1: “Não, principalmente se for só teórica”.
A professora 2 descreve que: “A maioria não gosta 

porque acham muito difícil compreender os conceitos e 
principalmente quando envolve algum cálculo”.

A professora 3 diz: “Acredito que sim, ficam atentos 
as explicações e participam da aula que a hora voa. Sempre 
falam: “mas já acabou professora”.

Com as respostas, podemos analisar que os professores 
1 e 2 descreve que os estudantes não gostam das aulas de 
Química, muitas vezes por acharem os conteúdos de difícil 
compreensão e principalmente se envolver teoria e cálculos. 
Já a professora 3 relata que os estudantes gostam das aulas, 
pois ficam atentos e participam das aulas. 

Por último, apresentamos a categoria ‘O que é ser 
professor de Química?’. Para concluir nossos questionamentos, 
procuramos saber o que é para eles serem professores de 
Química:

O professor 1 acredita que professor de Química tem 
um papel: “Inovador, orientador e facilitador da aprendizagem”.

A professora 2 diz que ser professor de Química: “É 
estar em constante aprendizado, buscando melhoria sempre 
ser professor e pensar e repensar tudo novamente porque 
talvez o que tenha planejado a metodologia usada não tenha 
conseguido atingir nem 50 % da sala de aula então ser professor 
não é uma tarefa fácil mas, muito prazerosa”.
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O professor 3 relata que o professor de Química deve 
ser: “Um professor que consegue relacionar a química com o 
dia a dia dos estudantes, consegue derrubar aquele tabu que a 
Química é coisa de louco, que não consigo entender ou que é só 
cálculo. Mostrar para o estudante aonde podemos identificar a 
Química nos lugares mais simples”.

Diante as respostas obtidas, os professores trazem 
sobre a importância de inovar, pois também estão em 
constantes transformações e se necessário planejam as aulas 
mais de uma vez, usando metodologias diferentes. Relatam 
ainda, sobre a importância de levar a Química para o 
cotidiano dos estudantes, fazendo com que os eles possam ter 
uma identificação melhor com o conteúdo e com a disciplina. 

Pela resposta da professora 3, nas últimas duas 
questões, verificamos que os estudantes gostam de sua aula 
e que ela tenta mostrar que a química não é só cálculo. 
Essas duas respostas podem estar relacionadas pelo fato de a 
professora demostrar a importância da disciplina e facilitar a 
forma como os estudantes aprendem. 

Para finalizar as discussões sobre as práticas do ensino 
de Química, trazemos a fala da professora 2, quando descreve: 
“ser professor não é fácil, mas é muito prazeroso”. Com 
isso, observamos que, mesmo com as grandes dificuldades 
enfrentadas pelos professores, eles procuram meios para 
driblar essas dificuldades e tentar tornar o processo educativo 
o mais prazeroso possível.

Entre tantas dificuldades enfrentadas pelos 
profissionais da área da educação do campo, ainda existe força 
e coragem para mostrar que consegue relacionar a química 
com o cotidiano dos estudantes, conseguem “derrubar aquele 
tabu que a Química é coisa de louco” (Professora 3), que seja 
incompreensível ou apenas cálculos matemáticos difíceis. 
Mostrar para o estudante onde podemos identificar a Química 
nos lugares mais simples de sua vida. Isso faz com que os 
mesmos vejam essas dificuldades não como um empecilho, 
mas como um desafio a ser encarado e ser vencido. 
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Por meio dos relatos dos professores que responderam 
ao questionário ficou bem claro que, é uma triste realidade em 
dar aulas em uma escola na qual o professor procura ensinar 
da melhor maneira possível em um ambiente inapropriado 
faltando de tudo um pouco, mas aos “olhos” dos governantes 
não há dificuldades nessa área da educação.  

Algumas considerações
O presente estudo teve o intuito de demonstrar a 

realidade de quem trabalha em uma escola do campo. Haja 
vista que são inúmeros os desafios e as dificuldades para 
superar, entre eles o reconhecimento da educação do campo 
como política pública. Sabemos que existem dificuldades que 
um profissional da área de química precisa vencer, para que 
consiga ministrar uma boa aula e ensinar os estudantes os 
conteúdos programados, o professor precisa ter em suas mãos 
materiais didáticos e uma estrutura escolar no mínimo digna 
para que o processo de ensino e aprendizagem seja efetivado.

Em algumas escolas do campo, muitas sem estrutura 
predial, faltam salas de aulas, carteiras para os estudantes, 
mesas onde colocar os materiais para experimentos e os 
materiais para a realização das aulas. Se não há salas de aula, 
muito menos laboratórios de Ciências ou de Química. Assim 
como na cidade, os professores levam materiais das suas casas 
e tiram do próprio bolso para comprar o que falta na escola, 
para que os estudantes não fiquem sem aulas experimentais. 

Os professores que participaram da pesquisa 
confirmam que a educação do campo está sendo, de certo 
modo, deixada um pouco de lado, pois ainda existem escolas 
que não possuem as mínimas condições estruturais para 
funcionamento, mesmo assim fazem o possível para melhor 
essa triste realidade. O resultado da pesquisa nos faz refletir 
sobre uma realidade do cotidiano dos profissionais que atuam 
nessas escolas do campo, mostrando que existem dificuldades 
frequentes na vida desses profissionais
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O ensino de química para escola do campo é algo 
que está além das salas de aula, é algo político e pedagógico. 
É preciso não considerar apenas a vivência de educação no 
espaço rural, mas no cotidiano dessa população que vive 
nesse local, e ainda a cultura de cada região incluindo clima, 
estações da agricultura familiar, entre outros. As dificuldades 
existem, sempre existiram e sempre irão existir, mas como 
profissionais que ama o que faz, essas dificuldades podem ser 
superadas. Portanto, a luta não cessa, pois ainda se tem muito 
a conquistar, lutar pelo direito de ter uma escola melhor um 
ensino de qualidade nunca será em vão.
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Estadual de Campinas, professora Adjunta da Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará, ceciliaoc@unifesspa.edu.br
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 Entre algumas ações realizadas nas turmas de 7º ano 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jorceli Silva 
Sestari, voltadas à disciplina de matemática, verificou-se, 
com o apoio dos professores regentes, a falta de compreensão 
significativa nas regras de sinais e, consequentemente, nos 
conceitos de adição e subtração de números inteiros entre 
os alunos dessas turmas. Com isso, uma das intervenções 
desse projeto foi a implementação do jogo Matix como uma 
proposta de revisão do conteúdo de adição e subtração de 
números inteiros.

Dessa forma, tanto para o desenvolvimento do projeto 
quanto para este trabalho, buscou-se analisar e refletir em 
quais aspectos o jogo Matix auxilia no desenvolvimento do 
ensino e aprendizagem de operações com números inteiros 
nos anos finais do Ensino Fundamental.

Os jogos pedagógicos são tratados como um recurso 
pedagógico que pode ser utilizado nas aulas de matemática, 
com o intuito de auxiliar no processo de ensino e aprendizagem 
de conteúdos dessa disciplina. Rodrigues (2012, p.188) 
destaca que “os materiais manipuláveis podem tornar as 
aulas de matemática mais dinâmicas e compreensíveis, uma 
vez que permitem a aproximação da teoria matemática, da 
constatação na prática, por meio da ação manipulativa”.

Smole, Diniz e Milani (2007, p. 9) afirmam que, “se 
tratando de matemática, o uso de jogos implica uma mudança 
significativa nos processos de ensino e aprendizagem que 
permite alterar o modelo tradicional do ensino”, visto que, 
na maioria das vezes, os livros didáticos e os exercícios 
tornam-se o principal recurso didático presente na realidade 
escolar. Com isso, além de auxiliar no processo de ensino 
aprendizagem, a utilização de jogos nas aulas de matemática 
ainda pode colaborar no desenvolvimento de algumas 
habilidades, como “observação, análise, levantamento de 
hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de decisões, 
entre outras” (SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007, p.9).

A importância do uso de Materiais Didáticos (MD’s) 
manipuláveis pode ser um excelente catalisador para o aluno 
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construir seu saber matemático (LORENZATO, 2009). No 
entanto, o autor atenta para a forma como o professor utiliza 
os MD’s em sala de aula, pois “a eficiência de um material 
didático depende mais do professor do que do próprio MD” 
(LORENZATO, 2009, p. 25). O autor também defende que a 
matemática ensinada dessa forma traz consigo a beleza e a 
harmonia que esta disciplina possui.

Para o aluno, mais importante que conhecer 
essas verdades matemáticas, é obter a alegria da 
descoberta, a percepção da sua competência, a 
melhoria da autoimagem, a certeza de que vale 
a pena procurar soluções e fazer constatações, 
a satisfação do sucesso, e compreender que a 
matemática, longe de ser um bicho – papão, 
é um campo de saber, onde ele, aluno, pode 
navegar (LORENZATO, 2009, p.25).

D’Antonio, Guirado e D’Antonio (2012, p. 50) 
comentam que os jogos estimulam a interação:

Piaget (1980) atribui grande importância 
à interação social, para ele as trocas são 
indispensáveis, tanto para que as crianças 
elaborem o pensamento lógico, quanto para 
que os adultos construam as ciências. Contudo, 
para que tais trocas ocorram se faz necessário o 
uso de estratégias que possibilitem ao docente 
criar espaços de interação.

Nessa perspectiva, os autores reiteram que os jogos 
geram situações desafiadoras para os alunos, contribuindo 
assim para o desenvolvimento intelectual, como o raciocínio 
lógico, especialmente nos anos iniciais e finais do ensino 
fundamental.

O Matix é um jogo de quebra-cabeças que tem como 
objetivo desenvolver o raciocínio lógico através de estratégias 
de cálculo mental, levando o aluno a compreender a soma 
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algébrica de números negativos e positivos. Esse jogo foi 
aplicado em uma turma do 7º ano do ensino fundamental 
da escola pública do município de Santana do Araguaia-
PA. Durante a aplicação foi possível observar e analisar 
os procedimentos do cálculo mental, e como os alunos 
elaboraram estratégias para conseguir alcançar o objetivo 
final do jogo, sendo possível trabalhar o conceito de números 
inteiros, especificamente, das operações adição e subtração 
com esses números.

Desenvolvimento
O projeto que deu origem a este relato de experiência 

teve início em agosto do ano 2018 e contou com a participação 
de alunos do curso de Licenciatura em Matemática da 
UNIFESSPA, do Campus de Santana do Araguaia, e de 
professores de escola pública que atuaram como colaboradores 
de todos os bolsistas. 

O jogo Matix foi elaborado com base no livro “Cadernos 
do Mathema”, dos autores Katia Stocco Smole, Maria Ignez 
Diniz e Estela Milani (2007). Esse jogo tem por objetivo 
explorar os conceitos de números inteiros possibilitando que 
os alunos aprendam a soma algébrica dos números relativos e 
também desenvolvam a habilidade do cálculo mental. 

A seguir, é descrito o desenvolvimento do jogo, desde 
a construção do material a sua aplicação (Quadro 1). Os 
recursos necessários são: Tabuleiros quadrados com 36 casas 
e 36 cartas, conforme descritos na tabela abaixo, atentando 
para a quantidade de cada peça indicada:

Quadro 1 – Descrição das peças do jogo

Quantidade de peças “Número” escrito na peça

1 Coringa
1 -26
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1 -25
1 -21
1 -19
1 -14
2 -13
1 -10
2 -5
1 -4
1 -3
1 -1
2 0
1 40
1 32
1 27
1 25
2 22
1 20
1 18
1 17
1 16
1 12
1 11
1 9
1 8
1 5
2 4
1 3
1 2
1 1

Fonte: Elaboração própria (2019)
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 Para jogar, a turma pode ser dividida em duplas. Em 
seguida, distribui-se para cada dupla um tabuleiro (Figura 1) 
com as 36 cartas colocadas aleatoriamente sobre ele.

• Para iniciar o jogo, os participantes tiram 
ímpar ou par para decidir quem vai começar a jogar;

• Cada participante escolherá uma posição 
(vertical ou horizontal). A posição escolhida permanece até o 
fim do jogo;

• A carta coringa é retirada do tabuleiro;
• O primeiro participante retira do tabuleiro um 

número, ou da linha ou coluna ligada ao coringa (dependendo 
da posição que escolheu);

• Em seguida, o próximo jogador irá tirar um 
número ou da linha ou da coluna (dependendo da posição 
escolhida) que o primeiro retirou seu número, e assim por 
diante;

• O jogo termina ou quando todas as peças 
forem retiradas, ou então quando não existirem mais peças 
naquela coluna ou linha para serem tiradas;

• O total de pontos de cada jogador será a soma 
dos números retirados do tabuleiro;

• O vencedor é aquele que obtiver mais pontos.

O Matix não é um jogo de sorte, mas de estratégias. 
Deve-se antecipar a jogada do oponente para evitar que este 
tenha a possibilidade de pegar cartas com valor alto. É neste 
momento que os alunos demonstram que sabem a importância 
do jogo de sinais, pois eles devem procurar números positivos, 
e, na sua ausência, números menos negativos. Ou seja, as 
decisões que forem tomadas pelo participante em cada jogada 
interferirão sobre quem vencerá e perderá o jogo, pois neste 
caso, literalmente, o resultado é a soma das decisões tomadas.
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Figura 1: Tabuleiro com as 36 cartas

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores (2019).

Antes de visitar a escola, houve um planejamento 
com as professoras coordenadoras do PIBID na área de 
matemática e também com o professor regente dos alunos 
que seriam nosso público-alvo. Inicialmente foi explicado aos 
alunos o motivo pelo qual os bolsistas estavam realizando 
esta atividade. Aproveitou-se para explanar sobre o PIBID e 
sua importância para o público presente na escola. 

Em seguida, oralmente, foi apresentado como seria o 
desenvolvimento do jogo e algumas instruções; foi entregue 
a cada dupla um roteiro de uso como mostrado na Figura 2, 
a seguir. 
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A aplicação do jogo foi realizada por duas bolsistas 
do projeto. Antes de iniciar o jogo, propriamente dito, as 
bolsistas escreveram no quadro operações com números 
inteiros e perguntaram aos alunos quais seriam os resultados. 
Um dos alunos prontamente respondeu corretamente todas 
as perguntas, enquanto outros tentavam timidamente 
apresentar suas respostas, as quais também foram ouvidas. 
Feito isso, foi apresentada uma aula curta de revisão dos 
conceitos de números negativos e positivos, sua representação 
na reta numérica e a importância desses no cotidiano.

Figura 2: Exemplo de roteiro de uso entregue para os alunos participantes
 

Fonte: Acervo do Laboratório de Educação Matemática (LEM) do 
Instituto de Engenharia do Araguaia (IEA/UNIFESSPA) (2019).

Nesse encontro estavam presentes 22 alunos. Assim, 
foi solicitado que formassem 11 duplas. Em seguida, foi 
distribuído um tabuleiro para cada dupla e explicadas as 
regras do jogo. 
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Durante esse período, o material foi deixado com os 
alunos para que eles pudessem explorá-lo, familiarizando-
se com eles. Isso porque, segundo Lorenzato (2006, p. 26), 
“todas as pessoas passam por essa primeira etapa em que, 
por meio da observação, conhecem o superficial do MD, tal 
como suas partes e cores, tipos de peças e possibilidade de 
dobra e decomposição”. Portanto, quando o MD é novidade 
para os alunos, é necessário que um tempo seja dado a eles, 
para que se apropriem e realizem uma livre exploração desses 
materiais. 

Durante a aplicação foi observado que alguns alunos 
tinham dificuldades significativas para realizar as jogadas, 
gastavam muito tempo pensando em como obter um bom 
resultado. Por outro lado, outros alunos demostraram 
habilidades no cálculo mental e bom desenvolvimento de 
estratégias. 

Além disso, algumas dicas sobre o jogo foram 
apresentadas pelos próprios alunos. Um dos alunos 
mencionou que o ganhador do jogo é sempre o que inicia a 
jogada; outro aluno comentou que para conseguir realizar 
uma boa jogada o participante tem que “pegar” uma peça com 
número maior. Nesse sentido Falkembach (2007, p.1) comenta 
que “o desenvolvimento de atividades lúdicas, como o jogo, 
contribui para tornar o aluno um ser independente, capaz de 
se autoexpressar, realizando experiências e descobertas”.

Após algumas jogadas, os participantes trocavam 
de duplas, oportunizando assim uma maior interação entre 
eles. Todos participaram de forma ativa e demostraram 
bastante interesse no jogo. Muitos deles ainda demonstraram 
capacidade não apenas para entender rapidamente as regras 
do jogo como também escolher adequadamente a melhor 
carta em cada jogada. 

Observou-se que, no geral, os alunos gostaram do jogo. 
Segundo eles, o jogo foi divertido principalmente pelo fato de 
propiciar as habilidades de cálculo mental, a capacidade de 
traçar estratégias antecipadas e a interação entre eles.
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Figura 3: Aplicação do jogo Matix
 

Fonte: Acervo dos autores (2019).

Conforme cada dupla foi acabando com as fichas 
de cada tabuleiro, perguntamos para os alunos qual seria a 
melhor maneira de decidir quem era o ganhador em cada 
dupla. Imediatamente eles pegaram lápis e papel para fazer 
as contas (Figura 3). Essa atitude foi parabenizada, pois 
demonstrou o interesse do aluno no jogo. Indagamos-lhes 
uma vez mais perguntando se existia uma maneira mais 
fácil para realizar as contas. Deixamos a pergunta em aberto, 
com um tempo razoável para alguém responder. Como 
ninguém se manifestou, perguntamos se eles conheciam a 
propriedade associativa dos números inteiros. Com esta dica 
em mãos, um aluno respondeu que o melhor era separar as 
quantidades positivas das negativas em dois grupos e realizar 
a soma em cada grupo para, em seguida,  trabalhar com as 
quantidades resultantes em cada grupo. Depois da fala do 
aluno, explicamos para toda a turma que ele estava usando a 
propriedade associativa dos números inteiros e que, de fato, 
esse era o melhor caminho para fazer as contas do resultado 
obtido por cada jogador. 
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Neves (2010, p. 80) comenta que os “alunos dos anos 
finais do ensino fundamental – Ciclo 1, quando iniciam a 
aprendizagem formal dos números negativos nas séries finais 
do ensino fundamental – Ciclo 2, já possuem conhecimentos 
em algumas dimensões”. Assim, para o autor, é necessário que 
o professor investigue sobre os conceitos já compreendidos 
pelos alunos e quais ainda eles precisam compreender. Logo, 
o jogo é uma ferramenta que pode ser utilizada para avaliar 
esses aspectos, contribuindo para um melhor diagnóstico, 
tanto dos conhecimentos já possuídos, quanto das principais 
dificuldades existentes, mesmo após o ensino do conteúdo.

O desenvolvimento dessa atividade foi de grande 
importância, pois, além de identificar e diagnosticar as 
dificuldades que os alunos ainda possuíam na compreensão 
desses conceitos, impulsionou a aprendizagem desses, 
instigando-os a realizar os cálculos, mesmo que por meio da 
“brincadeira”.

Sobre as dificuldades observadas durante a aplicação, 
essas estão relacionadas às operações com os números 
negativos. A mais frequente foi no momento de obter o 
resultado negativo, pois os alunos o colocavam como positivo, 
apesar deles terem a noção de que o resultado da conta era 
negativo. O fato é que os alunos “esqueciam” de escrever a 
representação desse resultado. 

Considerando que o jogo apresenta como característica 
a competição baseada em obter o maior número inteiro na 
soma total de cartas, os alunos perceberam que um número 
inteiro é bem diferente do seu oposto aditivo. Logo, percebe-
se que o jogo pode ser visto como um estímulo cognitivo, 
favorecendo a memória e a fixação das propriedades do 
conteúdo que se pretende ensinar.

Outro aspecto analisado foi a interação desses alunos 
em sala de aula. Notou-se que o jogo foi, de fato, uma ponte na 
relação entre o professor e o aluno, pois durante o desenvolver 
da atividade houve muito diálogo, esclarecimento de dúvidas; 
os alunos se sentiram confortáveis e abertos para questionar. 
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Além disso, é importante observar que “ao jogar, o aluno 
constrói relações quantitativas e lógicas, que se caracterizam 
pela aprendizagem em raciocinar e demonstrar, questionar 
o como e porquê dos erros e acertos, quando da situação-
problema ou do jogar com competência” (NEVES, 2010, p.81).

Isso porque, conforme afirma Araújo (2000, p. 11),

a construção de conhecimento é um processo 
de elaboração e reelaboração de suas vivências 
e do seu saber. E o professor, é o grande 
responsável, por mediar essa construção de 
conhecimento. O professor é convidado a 
participar deste processo transformando as 
aulas em atividades prazerosas, trabalhando a 
auto-estima do aluno e criando condições para 
que ele possa modificar e desenvolver ideias, 
habilidades, atitudes e comportamentos.

Partindo disso, considera-se a importância do uso 
de materiais manipuláveis como uma forma de auxiliar no 
desenvolvimento do ensino e aprendizagem de matemática, 
pois, “o professor permeia esse processo utilizando-se de 
atividades lúdicas, não só como um motivador, mas como 
uma situação que instigue a encontrar a forma de aprender” 
(ARAÚJO, 2000, p.11). Com isso, o aluno passa a ser um agente 
ativo em sua aprendizagem, pois tem a chance de participar e 
vivenciar a construção do seu saber.

Algumas considerações
Durante o percurso das práticas pedagógicas dos 

discentes do curso de Licenciatura em Matemática, da 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, do campus 
de Santana do Araguaia-PA, realizadas nas escolas públicas 
do município, ficaram evidente as muitas dificuldades e 
complexidades de ensino e aprendizagem de conteúdos 
matemáticos vivenciados por alunos e professores. 
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O professor “tenta” ensinar tais conceitos aos alunos, 
porém esses acham que são de difícil compreensão; outras 
vezes, os estudantes relatam que “as aulas são cansativas, 
entediantes e complexas” e, apesar de haver muito desinteresse 
por parte do aluno, também se percebe certa “fadiga” por 
parte de alguns professores.

Diante dessa situação, a universidade, por meio 
das ações de professores e licenciandos, busca contribuir 
no processo de ensino e aprendizagem de matemática na 
Educação Básica do município, propondo materiais lúdicos 
de apoio à aprendizagem, que são utilizados pelos discentes 
em sua prática pedagógica. 

Este estudo teve por objetivo demonstrar, de um 
modo geral, que jogos pedagógicos podem sim ser utilizados 
com o intuito de ajudar na construção da aprendizagem dos 
conteúdos de matemática. Sendo mais específico, mostrou 
que o Jogo Matix auxiliou e pode auxiliar os alunos na 
compreensão dos conceitos e operações algébricas com 
números inteiros.
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Reflexões iniciais
Atualmente, o debate sobre o Ensino de Ciências 

em nossa região tem se tornado frequente nas discussões 
entre professores e geralmente está voltado para a busca de 
novas metodologias que venham fomentar o aprendizado do 
estudante. Há certa frustração por parte desses professores 
com a escassez de materiais didáticos que tragam propostas 
metodológicas, que tenham como estratégias a utilização de 
situações do cotidiano e que consideram os conhecimentos 
prévios trazidos para o ambiente escolar. 

É perceptível que o professor de Ciências tem sido 
historicamente exposto a uma série de desafios, os quais 
incluem acompanhar as descobertas científicas e tecnológicas, 
constantemente manipuladas e inseridas no cotidiano, e 
tornar os avanços e teorias científicas palatáveis a estudantes 
do Ensino Fundamental, disponibilizando-as de forma 
acessível (LIMA; VASCONCELOS, 2006).  
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Para Freire (1996), é dever da escola, não só respeitar 
os saberes com que os estudantes, sobretudo os das classes 
populares chegam a ela, mas também, tem o dever de discutir 
com esses estudantes a razão de ser de alguns desses saberes 
em relação com o ensino dos conteúdos. Desse modo, 
assegura que eles sejam capazes de associar os conhecimentos 
adquiridos no âmbito escolar e usá-los em seu contexto social.

Dentre as motivações para o desenvolvimento desse 
estudo destaca-se a percepção de que as escolas, especialmente 
da rede pública, são constituídas de estudantes cultural e 
socialmente heterogêneos, o que requer do professor o uso 
equilibrado de conceitos e técnicas adequadas à comunidade. 
Viabiliza-se assim, que a aprendizagem se estabeleça pelas 
descobertas feitas por cada um, e nessa perspectiva o 
professor se torna um facilitador no processo de busca pelo 
conhecimento. 

Dessa maneira, esse trabalho foi desenvolvido a partir 
de uma pesquisa realizada com estudantes do 9º ano do 
Ensino Fundamental da Escola Estadual Antônio Alves Dias, 
localizada na Agrovila Jacaré Valente, município de Confresa, 
Estado de Mato Grosso. Teve como maior objetivo identificar 
as principais atividades desenvolvidas no meio rural, que 
são características da Agricultura Familiar e que se fazem 
presentes no cotidiano dos estudantes. 

Uma vez identificadas essas atividades, buscou-se 
relacioná-las com os conteúdos programáticos da disciplina 
de Ciências, reconhecendo as estratégias que podem ser 
utilizadas no processo de construção de conhecimento 
científico partindo de conhecimentos empíricos, ou seja, 
adquiridos através do senso comum.

Ao longo da história, a produção científica e 
tecnológica brasileira foi regida ideologicamente por uma 
forma acadêmica e internacional de fazer ciência e sofreu com 
a falta de estabilidade política e o autoritarismo. Com o passar 
dos anos o ensino de ciências passou por diversas mudanças, 
que envolviam principalmente interesses econômicos e 
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políticos, e apenas a partir de 1990 é que se tornou explícita a 
necessidade de analisar a articulação existente entre ciência, 
tecnologia e sociedade (NASCIMENTO; FERNANDES; 
MENDONÇA, 2010).

Muito se tem discutido sobre a grande importância 
do ensino de Ciências Naturais nas escolas e em todos os 
níveis de escolaridade. Essa importância é reconhecida por 
inúmeros pesquisadores, havendo uma concordância relativa 
à inclusão de temas relacionados à Ciência e à Tecnologia nos 
Anos Iniciais.

Segundo Schnetzler (1992) pelo simples fato de 
estarem no mundo e procurarem dar sentido às inúmeras 
situações com as quais se defrontam em suas vidas, os nossos 
estudantes já chegam ás aulas de Ciências com ideias sobre 
vários fenômenos e conceitos científicos que, geralmente, são 
distintas daquelas que queremos ensinar. Como para eles suas 
concepções prévias fazem sentido, muitas vezes elas são tão 
resistentes à mudança que comprometem a aprendizagem das 
ideias que ensinamos. Neste sentido, o que nossos estudantes 
aprendem depende tanto do que já trazem, isto é, de suas 
concepções prévias sobre o que queremos ensinar, como das 
características do nosso ensino.

Para Giordan (1999) é de conhecimento dos 
professores de Ciências o fato da experimentação despertar 
um forte interesse entre os estudantes em diversos níveis de 
escolarização. Os estudantes também costumam atribuir à 
experimentação um caráter motivador, lúdico, essencialmente 
vinculado aos sentidos. Por outro lado, os professores 
consideram que a experimentação aumenta a capacidade 
de aprendizado, pois funciona como meio de envolver o 
estudante nos temas que estão em pauta.

No entanto, é necessário que o professor tenha claro 
que o ensino de ciências não se resume à apresentação 
de definições científicas, em geral, fora do alcance da 
compreensão dos estudantes. Nesse sentido:
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A experimentação baseada na resolução de 
problemas não é suficiente para a descoberta de 
uma lei Física, tampouco achamos necessário 
que o aluno passe por todas as etapas de 
resolução de maneira autônoma, mas que, 
com base nos conhecimentos que os alunos 
já possuem do seu contato cotidiano com o 
mundo, o problema proposto e a atividade de 
ensino criada a partir dele venham despertar o 
interesse do aluno, estimular sua participação, 
apresentar uma questão que possa ser o ponto 
de partida para a construção do conhecimento, 
gerar discussões e levar o aluno a participar das 
etapas do processo de resolução do problema 
(AZEVEDO, 2004).

Com isso, fica evidente a importância de a realidade 
dos estudantes ser considerada no ambiente escolar e as 
atividades da agricultura familiar que estão presente no 
cotidiano desses estudantes apresentam um grande potencial 
para o favorecimento do ensino de ciências.

Segundo Souza (2012), um dos impactos e desafios das 
lutas da educação do campo é o reconhecimento da diversidade 
de trabalhadores do campo brasileiro no momento de elaborar 
políticas educacionais. Isso se mostra perceptível na medida 
em que o ensino oferecido por grande parte das escolas 
públicas do campo apresenta um sistema escolar voltado 
basicamente para a realidade urbana, onde os conhecimentos 
são transferidos para o meio rural e geralmente não atendem 
às necessidades e anseios dos estudantes e de seus familiares. 

Para Backes e Prochnow (2016), atualmente vive-se uma 
realidade onde a maioria dos professores, por vários diferentes 
fatores, como o excesso de carga horária e principalmente a 
falta de interesse dos estudantes, sentem-se desmotivados para 
planejarem aulas mais atraentes aos olhos dos estudantes. A 
falta de contextualização com o dia-a-dia deles acaba tornando 
essas aulas distantes de suas vidas, contribuindo assim para a 
dificuldade de sua melhor compreensão.
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Desse modo, é notória a necessidade de que as situações 
vividas pelos estudantes sejam identificadas e, com estas, 
seja possível construir o conhecimento científico necessário. 
Assim torna-se essencial a busca por modelos educacionais 
alternativos que atendam a realidade das escolas do campo, e 
que venham de encontro com as necessidades desse meio com 
propostas de ensino que sejam coerentes com o cotidiano dos 
estudantes para tornar os saberes adquiridos ao longo do 
convívio familiar algo presente na disciplina de Ciências em 
sala de aula.

Desenvolvimento
O presente estudo foi realizado com 15 estudantes do 9° 

ano do Ensino Fundamental de ambos os sexos, matriculados 
na Escola Estadual Antônio Alves Dias localizada na Agrovila 
Jacaré Valente no município de Confresa, Estado de Mato 
Grosso, no mês de outubro do ano letivo de 2017. A escolha 
pela referida escola foi devido à localização geográfica, o 
que possibilitou fácil acesso, uma vez que está distante 40 
quilômetros do núcleo urbano do município. Já a opção pela 
turma do 9° ano, foi por acreditar que o Ensino de Ciências 
deve ser considerado como essencial aos conhecimentos 
dos estudantes, para que os mesmos tenham melhores 
desempenhos ao ingressar no Ensino Médio, levando noções 
amplas a respeito dos conceitos discutidos.

Os procedimentos para o desenvolvimento dessa 
pesquisa foram baseados no estudo “A vida no campo e 
o ensino de química: a agricultura familiar como aliada 
na construção de saberes” publicado no 34° Encontro de 
Debates sobre o Ensino de Química (EDEQ) promovido pela 
Universidade de Santa Cruz do Sul entre os dias 02 e 03 de 
outubro de 2014. (CARRA; CARRA, 2014)

A fundamentação teórica partiu da revisão 
bibliográfica (livros, revistas científicas e artigos acadêmicos) 
relacionada ao ensino de ciências com foco na educação no 
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campo. Para a coleta dos dados, foi aplicado um questionário 
estruturado, com questões que possibilitou identificar o 
contato dos estudantes com determinadas atividades, sendo 
a pecuária de corte e de leite, equinocultura, suinocultura, 
piscicultura, apicultura, avicultura e horticultura além da 
relação dessas atividades com os conteúdos presente nas aulas 
de Ciências. 

Foi uma pesquisa de abordagem mista, com 
predomínio da qualitativa.  Segundo Godoy (1995), na 
perspectiva da pesquisa qualitativa, um fenômeno pode ser 
melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é 
parte, devendo ser analisado de maneira integrada. Para tanto, 
o pesquisador vai a campo buscando “captar” o fenômeno em 
estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, 
considerando todos os pontos de vista relevantes. Nesse caso, 
os estudos conduzidos em “campo”, ou seja, no ambiente 
natural dos sujeitos, podem ainda ser caracterizados como 
pesquisa de campo. 

As fases da pesquisa de campo requerem, em 
primeiro lugar, a realização de uma pesquisa 
bibliográfica sobre o tema em questão. Ela 
servirá, como primeiro passo, para se saber em 
que estado se encontra atualmente o problema, 
que trabalhos já foram realizados a respeito e 
quais são as opiniões reinantes sobre o assunto. 
(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 186).

Ainda de acordo com Marconi e Lakatos (2003) a 
coleta de dados através de questionários estruturados, entre 
outras vantagens, economiza tempo, obtém grande número 
de dados, atinge maior número de pessoas simultaneamente, 
abrange uma área geográfica mais ampla além de que há 
menos risco de distorção, pela não influência do pesquisador.

Desse modo, a coleta dos dados necessários para o 
desenvolvimento do presente estudo partiu de um roteiro 
previamente estabelecido e com o uso de um questionário 
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estruturado, contendo 11 questões fechadas de múltipla 
escolha com uma série de três possíveis respostas e 02 questões 
com uma série de quatro possíveis respostas.

Para o tratamento dos dados coletados foi usada à 
análise qualitativa, que segundo Alves e Silva (1992), é um 
fenômeno de análise que se caracteriza por ser um processo 
indutivo que tem como foco a fidelidade ao universo de 
vida cotidiano dos sujeitos, estando baseada nos mesmos 
pressupostos da pesquisa qualitativa. 

Em primeiro momento, ao ser aplicado o questionário 
(anexo I) todos os estudantes foram perguntados se 
identificavam a presença de Ciência nas atividades 
desenvolvidas frequentemente na propriedade familiar. O 
gráfico 1 expõe os resultados para esse questionamento.

Gráfico 1: Nas atividades habitualmente desenvolvidas no contexto 
familiar, em quais o estudante consegue identificar a presença da Ciência 
que é estudada na escola.
 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2017).

Por meio do gráfico é possível observar que 09 
estudantes que participaram da pesquisa conseguem 
identificar a existência de Ciência somente em algumas das 
atividades do seu cotidiano. Desse modo, ficou evidente que 
ainda permanece certo distanciamento entre o que é vivido 
pelos estudantes e o que é estudado na escola. 
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Segundo Rosa e Schnetzler (2003), o aluno é concebido 
como um sujeito que não possui ideias explicativas que sejam 
prévias ao processo de ensino. Sua mente é supostamente 
“tábula-rasa”, de tal forma, que suas manifestações não 
são consideradas no planejamento do processo de ensino. 
Desse modo, percebe-se a relevância de que tais práticas da 
agricultura familiar estejam presentes no planejamento das 
aulas, para promover a construção de uma aprendizagem 
significativa. 

Sabendo da importância do ensino de Ciências 
contextualizado com a vida cotidiana, cabe ao professor fazer 
essa correlação dos temas discutidos às experiências individuais 
trazidas por cada estudante.  Ao serem questionados se os 
conteúdos estudados na sala de aula possuíam relação com 
as atividades comumente desenvolvidas no âmbito familiar, 
a maioria afirmou que raramente é feita essa relação, como 
mostra o gráfico 2.

Gráfico 2: Atividades do cotidiano que na visão dos estudantes possuem 
relação com os conteúdos estudados na escola

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2017).

Visto que 67% da amostra, ou seja, 10 estudantes 
responderam que não são trabalhados os conteúdos 
contextualizados com as atividades do seu cotidiano, o que se 
observa é um grande desafio a ser superado pelos professores, 
o de conseguir transformar os conteúdos teóricos sugeridos 
pelos livros didáticos em práticas que permitam ao estudante, 
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por meio de seus conhecimentos prévios, construir novos 
conhecimentos. Assim um conhecimento adquirido do senso 
comum por meio da convivência familiar e/ou social pode 
ser usado como ponto de partida para a construção de um 
conhecimento cientifico. Dessa maneira é estabelecida uma 
relação entre a Ciência e a vida cotidiana de cada estudante, 
criando possibilidades para o aperfeiçoamento de suas 
práticas habituais.

Diante desse fato, foi realizado um feedback com os 
estudantes sobre o desejo de que os conteúdos de Ciências 
sejam trabalhados futuramente usando práticas que tenham 
relação com as atividades presente no cotidiano. O gráfico 3 
apresenta os resultados:       

Gráfico 3: Desejo dos estudantes em usar práticas do cotidiano nas aulas 
de Ciências.

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2017).

Como observado através do gráfico existe um desejo 
por parte de quase totalidade dos estudantes para ter nas 
práticas comuns do meio rural uma forma de construir novos 
conhecimentos e apenas um dos entrevistados afirmou que 
o professor já trabalha relacionando os conteúdos com suas 
práticas diárias. Isso se apresenta como uma razão para o 
professor rever suas metodologias e traçar novas estratégias 
que forneçam a esses estudantes conhecimentos para que 
sejam capazes de compreender os fenômenos que ocorrem no 
seu cotidiano.
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Observou-se que a escola na qual foi aplicado 
o questionário de pesquisa não possui recursos que, 
tradicionalmente, contribuem na produção de conhecimento, 
tais como laboratório de informática e laboratório de ciências. 
Porém, quero destacar que a escola possui áreas disponíveis 
que podem ser, potencialmente, utilizadas pelos professores 
para a implantação de projetos que facilitem o seu próprio 
trabalho e ofereçam condições de aprendizagens significativas 
para os estudantes.

À vista disso, o questionário trouxe ainda uma lista 
com as principais práticas características do meio rural, e os 
estudantes apontaram aquela (as), que é desenvolvida no seu 
contexto familiar. Em tal caso, identifiquei que seis atividades 
se destacaram as mais presentes no âmbito familiar. A 
pecuária de leite é presente no cotidiano de 11 estudantes, 
equinocultura (10 estudantes), suinocultura (11 estudantes), 
avicultura (12 estudantes), horticultura (08 estudantes) e 
fruticultura sendo a mais comumente desenvolvida por eles, 
num total de 13 estudantes, o que pode ser observado no 
Gráfico 4.

Gráfico 4: Atividades presentes no cotidiano dos estudantes.

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2017).
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Essas atividades apresentam um grande potencial 
para o desenvolvimento de estratégias e metodologias que 
favorecem o Ensino de Ciências, uma vez que provocam o 
contato direto com situações que possibilitam a construção 
de opiniões sob um novo ponto de vista, permitindo ao 
estudante estabelecer um olhar crítico sobre a sua própria 
realidade.

Com base nisso, foi analisado os conteúdos 
programáticos para a disciplina de Ciências da turma em 
questão. Ficou evidente que todas as atividades identificadas 
que frequentemente são desenvolvidas no âmbito familiar 
dos estudantes podem ser relacionadas com esses conteúdos 
propostos. Conceitos como a composição e transformação 
da matéria, fenômenos físicos e químicos, estados físicos da 
matéria, substâncias puras e misturas, separação de misturas, 
elementos químicos, calor e temperatura podem ser trazidos 
para dentro do componente curricular de ciências relacionados 
com as atividades rurais desenvolvidas pelos estudantes. 

Expandindo as possibilidades acerca dessas atividades 
do cotidiano, verifica-se ainda que práticas como, fabricação 
de queijo, produção de fermento caseiro, confecção de 
conservas de frutas, obtenção de banha dos suínos, fabricação 
de sabão líquido e em barra, utilização de fitoterápicos em 
animais e pelos próprios estudantes, produção de vegetais 
orgânicos através de uma horta e obtenção de adubos 
orgânicos oriundos do esterco dos animais são estratégias 
que podem ser utilizadas pelo professor para fomentar o 
desenvolvimento de uma aprendizagem significativa.

Ao inserir conceitos que envolvam os temas referentes a 
elementos químicos, reações químicas, misturas homogêneas 
e heterogêneas e os processos para separação de misturas, o 
professor pode ter como base a atividade da Pecuária de Leite 
que é desenvolvida por 11 estudantes. Nesse caso, a produção 
de queijo surge como uma ótima estratégia, pois, em todas as 
etapas de produção, desde a obtenção do leite até o consumo 
do queijo, podem ser discutidos os temas já mencionados. 
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No que se refere à Horticultura, atividade que está 
presente no cotidiano de 08 estudantes, as possibilidades de 
metodologias para trabalhar Ciências se expandem ainda mais, 
podendo ser aprofundado as discussões acerca dos elementos 
químicos, que são a base da composição de toda matéria. Com 
essa estratégia podem ser discutidos ainda os conceitos de 
substâncias orgânicas e inorgânicas, os ciclos biogeoquímicos, 
os elementos químicos que são fornecidos pelos adubos e qual 
a importância deles pra o desenvolvimento da planta.

A conservação dos alimentos, como sabemos, envolve 
conhecimentos científicos, e isso pode ser trabalhado usando 
como estratégias as conservas, doces, geleias e compotas que 
tenham como base as frutas produzidas no contexto familiar 
desses estudantes. A Fruticultura é uma atividade que faz parte 
do cotidiano de 13 estudantes, o que garante a possibilidade 
que a grande maioria possa participar e contribuir com as 
discussões no desenvolvimento da aula. 

Atualmente as questões ambientais ganham cada vez 
mais espaço nas discussões entre líderes mundiais, sendo que 
o nosso planeta é afetado por vários problemas que em grande 
parte são provocados por ações humanas.  

Ao se tratar de problemas ambientais como o 
aquecimento global, a atividade industrial e os veículos que 
consomem combustíveis fósseis são apresentados, até mesmo 
nos próprios livros didáticos, como os grandes vilões desse 
fenômeno. Porem sabe-se que as atividades agropecuárias 
também influem para o aquecimento do planeta, pois durante 
o seu processo de digestão esses animais, como bois e vacas, 
emitem gás metano, um dos grandes vilões do aquecimento 
global.

Essas questões com temática ecológica também se 
apresentam como mais uma estratégia a ser explorada pelo 
professor de Ciências em suas aulas, podendo relaciona-las às 
práticas diárias dos estudantes, através de indagações acerca 
da contribuição dessas atividades em questões referentes ao 
desmatamento, assoreamento de rios e córregos e do próprio 
aquecimento global como já mencionado.



211

MÚLTIPLOS OLHARES E VIVÊNCIAS

Diante do exposto, fica perceptível que para o 
professor de Ciências não basta apenas ter o entendimento 
dos conteúdos específicos, é preciso ter a capacidade de criar 
situações que contribuem com a construção de conhecimentos, 
que reconheça os diversos contextos de aprendizagem dos 
estudantes além de compreender as especificidades da 
localidade a qual estejam inseridos. 

Essas práticas se forem bem utilizadas com 
planejamento podem cativar o estudante para a busca de 
um aprendizado significante e como consequência, dar 
sentido aquilo que se está aprendendo. Nesse caso, a principal 
função do professor não se resume apenas em reproduzir um 
conhecimento presente no livro didático, mas sim mostrar ao 
estudante, que os conhecimentos desenvolvidos no contexto 
escolar não estão separados do seu cotidiano, possibilitando 
a esse estudante encontrar relevância naquilo que é estudado.

Algumas considerações 
Os resultados obtidos permitem-nos concluir que a 

Agricultura Familiar pode e deve ser utilizada em escolas 
do campo de maneira transdisciplinar e não apenas na 
disciplina de Ciências. As atividades rurais constantemente 
desenvolvidas no contexto familiar dos estudantes 
permitem o estudo e a abordagem de diferentes variáveis, 
sociais, econômicas e ambientais, contribuindo para o 
desenvolvimento de estratégias que favorecem o ensino de 
Ciências. 

Cabe lembrar que vários fatores contribuem para 
dificultar o trabalho de muitos professores diariamente como, 
por exemplo, a falta de tempo para preparar suas aulas devido 
a períodos cada vez mais reduzidos, a cobrança para vencer os 
conteúdos até o final do ano, a falta de recursos, a carência de 
propostas metodológicas especificas para a escola do campo e 
em muitos casos a indisciplina por parte dos estudantes. 

Desse modo esse trabalho trouxe a proposta de 
trabalhar com aulas que permitam o estudante reconhecer e 
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refletir sobre questões que envolvem a sua própria realidade 
e mesmo que os recursos sejam escassos e a infraestrutura 
precária, tudo que for além do quadro negro, do giz e dos 
livros já é um grande avanço e principalmente na disciplina 
de Ciências que é uma das áreas do conhecimento que mais 
deve ser embasada na prática diária de cada estudante.
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Durante esse período de formação, os alunos têm na 
grade curricular a Matemática como disciplina obrigatória. Ela 
é considerada uma das mais difíceis e complicadas de serem 
compreendidas, tanto pelos alunos, como, em alguns casos 
também, pelos professores. Tal fato pode ser explicado, entre 
outras coisas, por apresentar inúmeros conceitos abstratos e 
outros conteúdos que precisam fazer paralelo imediato com a 
visão, como, por exemplo, o estudo das funções que exigem a 
construção de gráficos.

Se, para discentes que não possuem nenhum tipo 
de deficiência, a compreensão de conceitos matemáticos 
apresenta dificuldade, para os alunos que são deficientes 
visuais, no caso um indivíduo com cegueira, pode apresentar 
limitações, pois, como alguém que não enxerga conseguirá 
construir gráficos, figuras geométricas, conceitos geométricos 
de área, perímetro e pontos no plano cartesiano? Essa 
questão precisa ser discutida, analisada e respondida, já que 
a Matemática está presente, de forma direta ou indireta, em 
tudo que possuímos, vivemos e fazemos em sociedade.

Assim, objetivamos, neste artigo, apresentar uma 
alternativa para o ensino da Matemática, especificamente, 
sobre conceitos de Plano Cartesiano para alunos com 
deficiência visual. Para tanto, a investigação realizou um 
trabalho qualitativo, uma vez que está pautada na observação 
e anotação dos fatos ocorridos (VIANNA, 2003), tendo como 
base teórica autores como Santos (2004); Mascarenhas et al 
(2016), entre outros.

A visão é um dos cinco sentidos mais importantes 
para os seres humanos. Através dela, recebemos informações 
do ambiente, de pessoas, objetos, entre outros que estão ao 
nosso redor. Essas informações recebidas através de impulsos 
nervosos seguem até o cérebro, onde são decifradas e 
entendidas. Logo, os olhos são importantíssimos no processo 
de aprendizagem dos indivíduos, desde a Alfabetização, 
passando pelo Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino 
Superior e\ou inserção no mercado de trabalho.



217

MÚLTIPLOS OLHARES E VIVÊNCIAS

Durante esse período de formação, os alunos têm na 
grade curricular a Matemática como disciplina obrigatória. 
Ela é considerada uma das mais difíceis e complicadas de 
serem compreendidas, tanto pelos alunos, como, em alguns 
casos também, pelos professores. Tal pode ser explicado, entre 
outras coisas, por apresentar inúmeros conceitos abstratos e 
outros conteúdos que precisam fazer paralelo imediato com a 
visão, como, por exemplo, o estudo das funções que exigem a 
construção de gráficos.

Se, para discentes que não possuem nenhum tipo 
de deficiência, a compreensão de conceitos matemáticos 
apresenta dificuldade, para os alunos que são deficientes 
visuais, no caso um indivíduo com cegueira, pode apresentar 
limitações, pois, como alguém que não enxerga conseguirá 
construir gráficos, figuras geométricas, conceitos geométricos 
de área, perímetro e pontos no plano cartesiano? Essa 
questão precisa ser discutida, analisada e respondida, já que 
a matemática está presente, de forma direta ou indireta, em 
tudo que possuímos, vivemos e fazemos em sociedade.

Se todos são iguais, seja qual for a situação ou condição, 
segundo o art. 5º da Constituição Federal de 1988, todos têm 
o mesmo direito de aprender o que pode lhes proporcionar 
um melhor desenvolvimento intelectual e melhoria em sua 
condição de cidadão (BRASIL, 1988). Se o conhecimento de 
matemática pode gerar melhor condição de vida para alguém, 
é direito desse indivíduo ter acesso adequado a ele. 

Assim, apresentamos, neste artigo, uma alternativa 
para o ensino da Matemática, especificamente, a transmissão 
dos conceitos de plano cartesiano tátil para alunos deficientes 
visuais (cegos) que estão incluídos nas séries finais do Ensino 
Fundamental. Os deficientes visuais, por não possuírem 
– desde o nascimento, infância ou mesmo adultos – ou 
possuírem, de maneira comprometida, o sentido da visão, 
precisam usufruir de seus outros sentidos para viver e tornar-
se cidadãos independentes. Desse modo, o indivíduo cego 
tem o direito de acesso aos conceitos matemáticos de forma 



218

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: 

igualitária, buscando obter as mesmas oportunidades que um 
indivíduo sem deficiência (SÁ, 2007; MACHADO, 2009).

A Matemática é a ciência mais antiga descoberta 
pelos seres humanos, que, segundo registros, existia desde 
3000 anos a.C. nas civilizações egípcias e mesopotâmicas 
(D ÁMBROSIO, 2002). No início, era uma ciência um pouco 
difícil e possuía muitas limitações. Além disso, era restrita a 
poucos, visto que era praticada apenas pelos escribas e pessoas 
das altas classes sociais da época.

Com o passar do tempo, tornou-se uma das ciências 
mais complexas, exatas e conhecidas de que se tem notícia. 
Isso foi possível, devido ao estudo e dedicação de um número 
reduzido de homens, que, com seus esforços, conseguiram 
difundir a matemática para todos os continentes, ajudando, 
assim, nas melhorias, desenvolvimento e aprimoramento do 
comércio, da engenharia, da agricultura, da eletrônica, da 
astronomia e tantas outras áreas (EVES, 2004). Atualmente, a 
matemática está por toda parte, invadindo desde os sistemas 
de imagens de computador, perpassando pela biologia e 
chegando até as ciências médicas.

Sobre o vasto uso da matemática, Barthélemy (1999, 
p. 15) diz que “é necessário calcular para administrar, para 
negociar e para calendarizar”, justificando, assim, a presença 
de tal ciência como disciplina obrigatória nas redes de Ensino 
Fundamental e Médio. Devido a sua importância para a 
manutenção da vida social, não é justo que apenas as pessoas 
que possuam o sentido da visão a aprendam, é necessário, 
também, que os deficientes, e aqui, especificamente, os cegos, 
também possam fazer uso dessa ciência (MASCARENHAS 
et al, 2016).

Por causa dessa singularidade, surgiram leis como a 
Lei 9394/96, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996). Ela 
regulamenta que as pessoas com deficiência tenham o mesmo 
direito e devam aprender e ser incluídas, preferencialmente 
em salas regulares, convivendo com indivíduos que possuam 
outros tipos de deficiências físicas ou motoras, ou mesmo 
que não possuam deficiência. Antes da vigência dessa lei, as 
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pessoas deficientes eram inseridas em classes especiais, como 
as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE’s), 
onde conviviam apenas com discentes que possuíam 
deficiências. Além disso, o plano de ensino dessas escolas 
não objetivava ensinar as ciências exatas, mantendo o foco 
apenas nas atividades de socialização e trabalhos manuais 
(MACHADO, 2009). Como consequência, não havia 
preocupação em construir recursos pedagógicos ou materiais 
didáticos adaptados para que fossem utilizados por alunos 
com deficiência, em particular, no ensino-aprendizagem da 
Matemática. Os recursos existentes eram poucos e precários.

Ao ensinar os conteúdos matemáticos, os professores 
fazem uso de diversos recursos, dentre eles, papel, quadro, giz, 
pincel, livros, réguas. E em escolas que utilizam mecanismos 
mais avançados e atuais, há a presença de computadores, 
softwares e data show. Entretanto, apenas esses recursos, 
na maior parte dos casos, não são suficientes para atender 
às necessidades de aprendizados de alunos com deficiência 
visual. Alguns assuntos mais abstratos, como teoremas, 
propriedades, fórmulas e representações gráficas, precisam de 
outros recursos que facilitem a explicação e o entendimento 
pelos deficientes visuais, aparatos que não estão disponíveis 
nas escolas e nem mesmo no mercado para serem vendidos e 
adquiridos (REILY, 2012).

“A legislação atual e vigente prediz que as crianças 
com necessidades educacionais especiais devem estar 
preferencialmente incluídas na escola regular” (BRASIL, 1996, 
p. 22). Ou seja, sinaliza caminhos para facilitar a inclusão dos 
alunos com deficiência, porém, na prática não é garantida, 
pois depende também de esforços diversos que extrapolam os 
muros das escolas. Sobre isso, a Convenção da Guatemala, de 
08 de outubro de 2001, veio nortear e reforçar o fato de que 
não valorizar e oferecer condições educacionais que sanem 
as dificuldades de aprendizado dos alunos que possuam 
deficiência nas salas de aula regulares também é uma forma 
de discriminação.
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Gavioli (2005) diz que a inclusão não é feita unicamente 
pela aprovação de leis, criações de convenções e conferências, 
mas, principalmente, com a educação para todos e com 
ensino especializado para o aluno com deficiência. Segundo 
Eves (2004), o Plano Cartesiano surgiu na Grécia e foi 
desenvolvido pelo filósofo, físico e matemático francês René 
Descartes com o objetivo de localizar pontos em um plano, 
sendo este formado por duas retas perpendiculares, isto é, 
duas retas que se cruzam, na horizontal, chamadas de eixo 
das abscissas, ou eixo X, e uma reta na vertical denominada 
eixo das ordenadas, ou eixo Y.

Os pontos em um plano (X,Y) são formados pela 
junção de dois números, um do eixo das abscissas (X) e outro 
do eixo das ordenadas (Y), formando um par ordenado. Os 
números que constituem os pares ordenados são chamados de 
coordenadas de X e/ou Y. Além da formação de pontos, com 
o plano cartesiano ainda podem ser trabalhados os conceitos 
de gráficos de uma função do 1° e do 2° grau (neste caso) e 
assuntos relacionados a constituição de figuras geométricas 
planas, como o quadrado e o triângulo, assim também 
estudando temas como área de uma figura plana.

Na Matemática, porém, tais assuntos são considerados 
visuais, pois, quando vamos interpretar o gráfico de uma 
função ou calcular a área e o perímetro de alguma forma 
geométrica, fazemos o uso maioritariamente da visão 
(CARDOSO, 2017). Então, como fazer para alguém cego 
ou com baixa visão possa, também, analisar e encontrar os 
pontos e um gráfico ou formar figuras geométricas? Pensando 
em responder indagações como essas é que surgiu a ideia de 
fazer um Plano Cartesiano Tátil, de modo que o deficiente 
visual possa identificar, de maneira independente, pontos de 
uma coordenada, formar figuras geométricas e até mesmo 
construir gráficos de funções.

Portanto, neste artigo, objetivamos apresentar uma 
alternativa para o ensino da Matemática, especificamente, 
a transmissão dos conceitos de plano cartesiano tátil para 
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alunos deficientes visuais (cegos) que estão incluídos nas 
séries finais do Ensino Fundamental.

Desenvolvimento
Para a realização deste trabalho, inicialmente, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica no primeiro semestre 
de 2019, a partir da consulta de autores que apresentam 
afinidades com a proposta do artigo, como Santos (2004), 
Mazzota (2011) e Mascarenhas et al (2016). Teixeira (2003) 
afirma que a pesquisa bibliográfica possibilita a aproximação 
do assunto em questão com o uso de fontes secundárias, 
através de artigos publicados e análise de censos realizados 
sobre o assunto, indispensáveis para realização de uma 
pesquisa básica e objetiva para gerar conhecimento.

Em seguida, realizamos uma pesquisa de campo 
caracterizada como um estudo de caso, no segundo semestre 
de 2019. Para Yin (2001), o estudo de caso é o método que busca 
compreender fenômenos sociais complexos, preservando as 
características holísticas e significativas dos eventos da vida 
real, visando ainda compreender o evento em estudo e, ao 
mesmo tempo, o desenvolvimento de teorias a respeito do 
fenômeno observado. Assim, elaboramos um plano cartesiano 
adaptado para pessoas cegas e um questionário transcrito em 
Braille, visando a uma melhor compreensão do aluno que 
realizaria a atividade: um aluno cego que cursa o 9° ano do 
Ensino Fundamental em uma escola regular da rede pública 
municipal de Santana do Araguaia-PA.

Este trabalho pode ser descrito como pesquisa 
qualitativa, pautado na observação, em que os dados 
verificados foram anotados. Segundo Vianna (2003), observar 
não se trata de simplesmente olhar. Deve-se ter a devida 
consciência de saber ver, identificar e descrever diversos tipos 
de interações e processos humanos.

O primeiro Plano Cartesiano Tátil foi criado há anos, 
a partir de inquietações de educadores que não sabiam como 
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ensinar conteúdos matemáticos das séries finais do Ensino 
Fundamental a alunos com deficiência visual. Esse material, 
entretanto, sofreu alterações em sua fabricação.

No que se refere ao objeto desse artigo, o Plano 
Cartesiano Tátil é constituído por uma placa de isopor, 
revestida com acetato-vinilo de etileno ou espuma vinílica 
acetinada (E.V.A.), que forma a base do mesmo. Os eixos das 
abscissas e ordenadas foram feitos com duas tiras também de 
E.V.A., porém com texturas diferentes, uma mais lisa para o 
eixo x e outra mais áspera para o eixo Y, de modo a facilitar a 
identificação por parte de nosso aluno. 

Não sabendo como fazer para um aluno cego do 
9° ano do Ensino Fundamental entender e representar 
coordenadas (X,Y) em um plano cartesiano e representar 
gráficos de funções e retratar formas geométrica simples em 
um plano, percebemos que precisávamos explorar os outros 
sentidos que ele possui. Pensando nisso, elaboramos o Plano 
Cartesiano Adaptado para cegos, ou Plano Cartesiano Tátil, 
tendo sempre em mente a valorização do potencial desse aluno 
em concordância com o que defende a magnífica professora 
Dorina Nowill em entrevista (2006, s.n.):

Todo o trabalho da Fundação Dorina Nowill 
para Cegos fundamenta-se no reconhecimento 
da premissa de que a pessoa cega ou com 
baixa visão pode ser bem sucedida se lhe 
forem oferecidos os meios necessários para 
desenvolvimento pleno e inclusão social. As 
pessoas de todas as idades que procuram a 
Fundação para receber assistência, tratamento, 
treinamento, orientação, livros e materiais 
especiais perderam ou tiveram diminuída uma 
preciosa capacidade – capacidade de ver –, 
mas não perderam suas esperanças, sonhos e 
perspectivas da vida.
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As linhas que, no papel quadriculado convencional 
(papel utilizado para estudo dos gráficos de funções), são 
usadas para localização dos números, foram adaptadas no 
material em questão para linhas de barbante, construindo um 
relevo com o qual o discente pode trabalhar, como mostra a 
Figura 01.

Figura 01: Plano Cartesiano Tátil desenvolvido para realização da 
atividade com o aluno cego do 9º ano do Ensino Fundamental em uma 
sala regular de uma escola da rede pública municipal de Santana do 
Araguaia-PA.
 

Fonte: Acervo pessoal dos autores.

Para marcar os pontos, utilizamos alfinetes de costura 
sem as pontas para evitar um possível acidente. Além disso, 
para maior independência no manuseio do material pelo 
aluno, os números dos eixos foram todos escritos em braille, 
um sistema de códigos criado pelo francês Louis Braille no ano 
de 1925. Ele revolucionou a maneira como o deficiente visual 
vivia e aprendia na época, facilitando, assim, a comunicação 
mundial das pessoas sem visão. Isso permitiu a obtenção do 
conhecimento teórico na ponta dos dedos. Para a adaptação 
dos números, fizemos o uso de uma máquina braille que 
pertence a uma das escolas da rede pública municipal  local, 
demonstrado na Figura 02 a seguir.
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Figura 02: Máquina de Braille utilizada para transcrição dos textos 
impressos para o Sistema Braille.

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores.

Como já descrito anteriormente, nosso trabalho 
foi realizado junto a um aluno cego que cursa o 9° ano do 
Ensino Fundamental em uma escola regular da rede pública 
municipal de Santana do Araguaia-PA.

A princípio, nos apresentamos para o aluno e 
explicamos que gostaríamos de trabalhar os conceitos 
de pontos em um plano cartesiano, formação de figuras 
geométricas e, posteriormente, o gráfico de função do 1° 
grau. Entregamos o Plano Cartesiano Tátil para que ele 
pudesse manusear, familiarizar-se e descobrir o que ali estava 
exposto. Perguntamos se ele já havia estudado ou mesmo tido 
algum contato com o plano cartesiano e fomos surpreendidas 
por sua resposta negativa. Ele nos disse que nunca tinha tido 
contato com esse material, nem ouvido falar no assunto. 
Ainda assim, demos continuidade à nossa atividade com o 
Plano Cartesiano Tátil, explicando a ele sobre o que tratava 
o material. 
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Começamos explicando que o plano cartesiano 
era utilizado para a localização de pontos e, em casos mais 
avançados, para a construção de gráficos. Indicamos o eixo 
das abscissas na horizontal e dissemos que todas as outras 
linhas que seguiam no mesmo sentido eram paralelas a esse 
eixo. Depois, apresentamos o eixo vertical, ou seja, o eixo 
das ordenadas e, assim como no primeiro caso, também 
salientamos que todas as outras retas no mesmo sentido eram 
paralelas ao eixo Y.

O aluno, por sua vez, explorou com as mãos todo o 
campo que estava sendo estudado, percebeu que os eixos eram 
representados por texturas diferentes e disse que conseguiu 
compreender até ali o que estava sendo explicado.

A seguir, indicamos que os números estavam todos 
escritos em braille, ele, muito perspicaz, já havia reparado 
neste fato, além de dizer que também havia percebido que 
as letras X e Y que indicavam os eixos estavam em braille. 
Satisfeitos com os resultados que obtivemos, partimos para a 
segunda etapa do processo, que seria a formação dos pontos 
no plano por meio das coordenadas de X e Y. Para nortear essa 
parte da atividade, havíamos preparado previamente uma 
folha com exercícios voltados para essa temática, escritos com 
letras do alfabeto usual e com suas respectivas transcrições 
em braille.

A primeira pergunta do questionário pedia que, por 
meio das coordenadas apresentadas em cada letra, o aluno 
encontrasse o ponto. Em seguida, solicitamos que o discente 
encontrasse os pontos (1,2) que seriam: 1 (um) do eixo X e 
2 (dois) do eixo Y. A princípio, ele apresentou dificuldade, 
que pode ser explicada pela sua falta de conhecimento em 
relação ao tema, visto que esse era o primeiro contato com 
o conteúdo. Posteriormente, pedimos que ele encontrasse 
os pontos (3,4), nesta parte, o aluno ainda permaneceu 
com dificuldade. Adiante, perguntamos se ele conseguia 
encontrar as coordenadas (2,0), ele respondeu positivamente, 
encontrando e marcando com um alfinete o lugar do ponto, 
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sem dificuldades. Consideramos que, nesse momento, o 
discente compreendeu o conteúdo proposto através da 
atividade prática.

Além do Plano Cartesiano Tátil com as linhas que 
indicavam os números dos eixos, construímos o mesmo plano 
sem a presença das linhas para expor os quadrantes, parte 
fundamental para o entendimento do local onde se localizam 
os números positivos e negativos dos eixos. Mostramos para 
o aluno o 1°, 2°, 3° e 4° quadrantes transcritos em braille, 
tendo ele compreendido rapidamente esta parte da atividade 
(Figura 03).

Figura 03: Quadrantes marcados no plano e atividade em braille proposta 
para o aluno cego do 9º ano.

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores.

Em seguida, foi solicitado ao aluno que encontrasse os 
pontos (-1,0), (- 2,-3), (-4,-2) e (-5,-5), ele prontamente tateou o 
plano e marcou todos os pontos solicitados, como demonstra 
a Figura 04.
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Figura 04: Pontos (coordenadas) marcados no plano cartesiano 
desenvolvido pelo aluno do 9º ano.

Fonte: Acervo pessoal dos autores.

Após, pedimos que ele, utilizando os pontos que 
quisesse, construísse as formas geométricas solicitadas, 
ele concordou. Assim, perguntamos se o aluno conhecia o 
quadrado, respondeu que sim, solicitamos que formasse essa 
figura. Dada tal orientação, ele começou a explorar com as 
mãos o espaço do plano e decidiu os lugares onde gostaria 
de marcar para formar a referida figura, depois, nos pediu os 
alfinetes e marcou. Nesta etapa, utilizamos elástico para ligar 
os pontos. Perguntamos se o discente sabia que um quadrado 
tinha quatro lados iguais, ou seja, com a mesma medida, ele 
respondeu que sabia, por isso havia contado as linhas que 
usaria para formar a figura geométrica e que, assim, os lados 
tinham ficado todos com a mesma medida. Verificamos que 
o aluno havia realizado a atividade corretamente, estando 
todos os lados da figura iguais (Figura 05).
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Figura 05: Quadrado formado pelo aluno
 

Fonte: Acervo pessoal dos autores.

Em seguida, pedimos que ele formasse um triângulo 
com duas medidas iguais e uma diferente, então, começou a 
contar os espaços, pediu-nos o alfinete e marcou o triângulo, 
como mostra a Figura 06.

Figura 6: Processo de formação do triângulo pelo discente
 

Fonte: Acervo pessoal dos autores.

Por fim, solicitamos ao aluno que construísse a forma 
geométrica que desejasse, ele disse que faria um quadrado 
novamente. Dessa vez, porém, um dos lados da figura não 
estava do mesmo tamanho. Resolvemos não avisá-lo, já que 
havíamos percebido que ele não parava de analisar com a 
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ponta dos dedos a área da figura. Assim, depois de alguns 
minutos, ele exclamou: “Isso está errado, parece que tá torto! 
Ah, isso não é aqui! É aqui!”, concluiu, corrigindo o que não 
estava no lugar certo. 

Ao final da atividade, agradecemos sua participação 
e contribuição, dissemos que tínhamos ficado muito felizes 
com seu desempenho e que gostaríamos de desenvolver novas 
atividades com ele. Agradeceu-nos e falou que também estava 
muito feliz por ter aprendido.

A partir das experiências vivenciadas com o aluno, 
remetemo-nos às palavras de autores como Cardoso (2017) 
e Mazzota (2011), que dissertam ser notório que a educação 
especial, por muitas vezes, é considerada um assunto polêmico 
na sociedade, haja vista que ainda há pessoas com grandes 
preconceitos em relação ao tema proposto. Entretanto, 
acreditamos que a deficiência visual, assim como as demais que 
sofrem exclusão por não fazerem parte de um padrão social, é 
um desafio que vem sendo colocado em discussão há bastante 
tempo e, com certeza, tem uma longa trajetória a ser percorrida.

 Sabemos ainda que, com frequência, observa-se a 
falta de uma formação adequada ao docente, pois percebemos 
que é grandiosa a tarefa de trabalhar  com alunos que 
apresentam deficiência visual, muitas vezes, faltam apoio, 
conhecimento e estrutura para desenvolver um bom trabalho 
que possa englobar todos na sala de aula. Assim, aprendemos e 
constatamos que inserir o aluno na escola não significa apenas 
incluí-lo em sala e dizer que o mesmo está participando do 
processo de ensino-aprendizagem, pois, quando se trabalha 
somente com a inserção do aluno, a escola o recebe visando 
tão somente à quantidade. O que, de fato, deve ser feito é o 
processo de inclusão de todos nesse contexto, em que se busca 
a adaptação às diferenças dos alunos e às especificidades de 
cada um, focando na qualidade de ensino que precisa ser 
oferecida a todos.

Analisando toda a experiência vivenciada com o 
aluno na escola, percebeu-se que, muitas vezes, é necessária 
apenas uma oportunidade de acesso às pessoas com 
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deficiência, no caso específico, a pessoa cega em relação aos 
conteúdos matemáticos. Na experiência mencionada linhas 
atrás, observamos, de forma, geral que o aluno obteve êxito 
nas atividades propostas e os seus acertos mostraram que 
ele conseguiu aprender o que foi exposto na situação. Tais 
resultados nos levam às ideias de autores como Mascarenhas 
et al (2016) e Machado (2009), entre outros citados neste 
artigo, que dissertam ser importante buscar alternativas para 
que a pessoa deficiente possa ter eficiência no seu processo de 
aprendizagem.

Algumas considerações
O presente artigo teve como objetivo apresentar uma 

alternativa para o ensino da Matemática, especificamente, 
a transmissão dos conceitos de Plano Cartesiano Tátil para 
alunos deficientes visuais (cegos) que estavam regurlamente 
matriculados incluídos no Ensino Fundamental II, no 
segundo semestre de 2019. Verificou-se que o referido objetivo 
foi alcançado, haja vista que, diante do que foi apresentado, 
ficou evidenciado a relevância da percepção e valorização do 
deficiente visual, tanto como aluno quanto cidadão.

O deficiente visual é perfeitamente capaz de aprender, 
interagir, agir, cooperar, entender e trabalhar em diversos 
setores da sociedade, desde que sejam realizadas adaptações 
específicas, em especial, de recursos pedagógicos capazes 
de, na prática, colaborarem para a melhor compreensão dos 
conteúdos ensinados em sala de aula, em particular, dos 
conceitos matemáticos. Para tanto, há de ser observada a 
condição visual, forma de aprendizagem e atividades a serem 
realizadas com o aluno, visando a uma maior independência 
e aprendizagem.

Nesse sentido, constituem-se atores importantes 
nesse processo educacional a família e a comunidade escolar, 
vislumbrando-se, assim, uma melhor inclusão da pessoa 
deficiente visual na sociedade, uma vez que a “Educação 
Inclusiva é a transformação para uma sociedade inclusiva” 
(NETO et al, 2018).
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Mascarenhas et.al. (2016) corrobora a ideia do trabalho, 
pois considera que esse tipo de atividade, prática consolidada 
nas escolas regulares, permite a construção do conhecimento 
para que se torne uma consequência do processo de ensino-
aprendizagem e transforme as informações normalmente 
teóricas, que são repassadas nas escolas de forma tão 
sistemática, em uma aprendizagem efetivamente significativa. 
Desse modo, uma sociedade só será realmente inclusiva na 
medida em que todos se esforçarem para que sejam vistos 
como iguais.
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