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AS CONTROVÉRSIAS NAS AULAS DE BIOLOGIA A PARTIR DA 
LEITURA DE JORNAIS IMPRESSOS: O DESASTRE AMBIENTAL 
DA SAMARCO 
 
ALEXSANDRO LUIZ DOS REIS 1 
FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES E SILVA 2 
 

Na presente pesquisa analisamos as contribuições das reportagens de jornais impressos no processo de 
ensino e aprendizagem dos alunos em uma aula de Biologia, a partir da leitura e produção escrita durante 
uma oficina pedagógica com jornais. A oficina teve seu desenvolvimento em uma turma de ensino 
médio de uma escola pública estadual, situada em uma cidade em que a exploração mineral é intensa. As 
atividades desenvolvidas na oficina se pautaram em reportagens veiculadas em jornais da região dos 
Inconfidentes, que abordavam o maior desastre socioambiental ocorrido no Brasil (HELLER e 
MODENA, 2016). O rompimento da Barragem de Fundão foi provocado pela empresa Samarco em 
novembro de 2015, no subdistrito de Bento Rodrigues, localizado a 35 km da cidade de Mariana-MG. 
Passados dois anos, temos que os atingidos,  a fauna, a flora, a ictiofauna, as tribos indígenas, como os 
índios Krenak, e o Rio Doce, que se encontra poluído pela elevação de metais pesados, entre outros 
agonizam em face da grande morosidade das decisões judiciais impetrados contra a referida empresa. 
Até a presente data, poucas soluções foram empreendidas para a reparação do meio ambiente, 
pagamento de indenizações e o reassentamento dos atingidos, o que nos leva a uma sensação de 
completa impunidade. O desastre de Bento Rodrigues, enquanto uma controvérsia socioambiental foi 
uma oportunidade para trabalharmos a temática da mineração e suas implicações para o meio ambiente e 
sociedade, contribuindo dessa forma para com a educação científica dos alunos na escola básica. 
Entendemos assim como Melo et al. (2015), que a educação científica pode ser desenvolvida a partir de 
reflexões e críticas mais acuradas, perante o trabalho e a observação de um tema de pesquisa. As 
reportagens sobre o evento da Samarco, ainda proporcionaram o debate, a discussão e diversas 
ponderações, em que vieram à tona, muitas das implicações decorrentes do rompimento da Barragem de 
Fundão, no âmbito social, econômico, judicial, cultural, meio ambiente, etc. Dessa forma, realizamos o 
trabalho com aspectos em que Ciência/Tecnologia/Sociedade/Meio Ambiente (CTSA) se relacionavam. 
Destacamos também que essa pesquisa se fundamentou nas premissas teórico-analíticas da Teoria Ator-
Rede (TAR). A TAR emergiu na França, na década de 1980, tendo Bruno Latour, John Law e Michel 
Callon como seus principais difusores. Para a TAR os humanos e não humanos são denominados de 
actantes (COUTINHO et al., 2014). Ainda na perspectiva da TAR, utilizamos do princípio da simetria 
generalizada. Para tanto, não distinguimos os actantes durante a oficina, ou seja, alunos, professor e 
jornais, foram analisados em um mesmo plano ontológico neste trabalho. Ainda balizados na TAR, 
consideramos que as relações entre os actantes são denominadas de translação, e foi as análises destas 
translações entre os actantes, durante a oficina com jornais, o objetivo principal dessa pesquisa. Para tal, 
enfatizamos que os jornais ou as matérias de jornais, juntamente com os alunos e o professor, a partir 
das muitas associações durante a oficina, formaram o que na TAR é denominado de redes 
sociomateriais. Tais redes foram descritas e analisadas durante a pesquisa, destacando-se a sua 
complexidade e heterogeneidade, em que foram muitos os interesses, motivações e concepções 
envolvidas. Ressaltamos que, a partir dos dados analisados, tivemos vários momentos de mobilização 
entre os actantes, fato esse que nos remeteu a um fluxo contínuo de ações, circulações e informações em 
relação à tragédia. Diante o contexto apresentado, destacamos que o professor, aqui também chamado 
de “construtor”, foi preponderante ao adotar durante as atividades de leitura e produção escrita, diversas 
estratégias de interesses com vistas à estabilização das redes performadas. Destacamos também que a 
                                                 
1 Mestre em Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Ouro Preto MPEC-UFOP. 
2 Doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Professor da Universidade Federal 
de Ouro Preto. 
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partir das análises referentes às produções escritas dos alunos, obtivemos os muitos entendimentos e 
encadeamentos que o desastre da Samarco suscitou. Portanto, a partir das análises obtidas, debates e 
produções escritas, assumimos que a oficina com as matérias de jornais contribuiu para com a 
aprendizagem dos alunos. Tivemos que tais matérias “afetaram” os alunos, causando nestes 
entendimentos sobre o desastre que não possuíam antes do desenvolvimento da oficina. Salientamos 
aqui, que tal pesquisa está inserida em um programa de mestrado profissional em Ensino de Ciências que 
implica no desenvolvimento de um produto educacional. Nesse sentido, desenvolvemos como produto 
educacional um caderno de oficina voltado para professores da educação básica, tendo como tema o 
desastre socioambiental em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana. Tal caderno se perfaz em um 
instrumento para o desenvolvimento de aspectos como a reflexão, discussão e debate, em torno das 
reportagens dos jornais, que na maioria das vezes apresentam notícias parciais ou inverídicas publicadas 
na sociedade. Reiteramos que a partir dos resultados obtidos na oficina refletimos sobre as suas 
limitações, o que motivou algumas adaptações após a sua aplicação. Acreditamos que tais adaptações são 
relevantes, uma vez que propiciará aos professores da educação básica uma melhor aplicabilidade, como 
uma melhor afeição ao trabalho com controvérsias envolvendo as reportagens dos jornais. Portanto, 
entendemos que a oficina com jornais consiste em um produto educacional a ser desenvolvido nas salas 
de aula, em que os alunos podem desenvolver princípios relevantes como o da ética, democracia e justiça 
social, além de refletir sobre os nuances de uma mineração desmedida e insustentável. Por fim, 
acreditamos que trabalhos em que os objetos, como os jornais, são tomados no mesmo plano ontológico 
que outros elementos, devem ser difundidos na academia, sendo suas limitações percebidas e superadas 
em trabalhos futuros. 
 

Palavras-chave: Controvérsias. Ensino/Aprendizagem. Jornais. Oficina. Teoria Ator-Rede. 
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ENSINO NÃO FORMAL PARA ADULTOS SOBRE CÂNCER DE 
PRÓSTATA COM ENFOQUE CTSA HUMANISTA 
 
ANTÔNIO MOURTHE FILHO3  
FERNANDO COSTA AMARAL 4 
WOLNEY LOBATO 5 
CLAUDIA DE VILHENA SCHAYER SABINO6  
 

INTRODUÇÃO 
 
O câncer de próstata - CaP - é o sexto tipo de tumor mais frequente em ambos os sexos no mundo, e o 
segundo mais prevalente em homens no Brasil. Sua detecção precoce pelo exame de “toque retal”, que 
poderia reduzir substancialmente as taxa de morbidades e mortalidade e mesmo conduzir à cura de 
muitos pacientes, não é buscado por muitos homens na idade recomendada por ignorância sobre o 
assunto, por medo ou preconceito. Com o objetivo de contribuir para a melhoria desta situação, a 
presente pesquisa desenvolveu a produção, aplicação e avaliação de uma sequência didática para a 
educação não formal de funcionários de apoio e infraestrutura da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais, Belo Horizonte.  Destaca-se que os funcionários convidados para participar da Palestra 
sobre Câncer de Próstata apresentam baixo nível socioeconômico, com formação educacional deficiente 
e, como verificado na pesquisa, com total ou parcial desconhecimento da temática, além de resistência 
cultural ou psicossocial ao exame, que poderia torná-los refratários ao aprendizado e resistentes às 
mudanças de posturas pessoais. A elaboração da sequência didática foi baseada nos conhecimentos 
atuais sobre os vários aspectos que envolvem o câncer de próstata e orientada por “Mapa Conceitual” 
elaborado com base nas seguintes teorias educativa: enfoque CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente); Humanismo de Paulo Freire e Andragogia. Foi escolhida como estratégia metodológica a 
realização de um pré-teste, e de um pós-teste, entre os quais foi realizada uma palestra sobre o tema, 
empregando linguagem e imagens simples e acessíveis aos sujeitos da pesquisa.  
 
 
OBJETIVO 
 
Produção e avaliação de uma sequência didática sobre “O câncer de próstata: aspectos patológicos, 
sociológicos e a importância do diagnóstico precoce para o tratamento e a qualidade de vida”, voltado 
para a educação não formal de adultos. 
 
METODOLOGIA 
 
A pesquisa foi feita dentro de uma abordagem essencialmente qualitativa, objetivando a descrever e 
analisar o contexto em que se encontram os sujeitos da pesquisa, relativamente ao tema escolhido. Esse 
tipo de abordagem enseja a grande possibilidade da aproximação com a natureza dos significados, e das 
relações e reações humanas, percebendo todo o universo de motivações e atitudes, que equações, 
gráficos e outras ferramentas da estatística certamente teriam dificuldades em perceber e demonstrar. 
Os sujeitos da pesquisa, em número de 45, atenderam ao convite para assistirem uma palestra sobre 
câncer de próstata feito pela Pró-Reitoria de Infraestrutura da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico, 
abrangendo especialmente o pessoal de obras e serviços gerais. Antes e depois da palestra, com a 
                                                 
3 PUC Minas – ICBS 
4 PUC Minas – Programa de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática 
5 PUC Minas – Programa de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática 
6 PUC Minas – Programa de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática 
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duração aproximada de 30 minutos, os sujeitos da pesquisa responderam a questionários (pré-teste e 
pós-teste), envolvendo conhecimentos sobre o CaP. O palestrante, mestrando do Programa de Mestrado 
em Ensino de Ciências e Matemática da PUC Minas, é professor de Anatomia e médico urologista com 
mais de quarenta anos de experiência, e desenvolveu uma sequência didática adequada para o ensino não 
formal de adultos com baixo nível instrucional, e com enfoque CTSA, orientado pelo Mapa Conceitual 
mostrado na Figura 1. 
 

Figura 1 – Mapa Conceitual para o ensino de Câncer de Próstata com abordagem CTSA 
 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A maioria da audiência da Palestra (91,2% dos pesquisados) apresentava idade entre 28 e 48 anos. Esse 
levantamento é necessário uma vez que o perfil etário dos homens é fundamental para se definir os 
grupos de maior risco para o desenvolvimento do CaP e recomendar os exames para diagnóstico.  
As respostas do pré-teste analisadas por metodologia qualitativa mostraram um resultado preocupante 
quanto ao desconhecimento quanto à glândula prostática e suas doenças (Tabelas 1 e 2). Sua única 
relação com o ânus decorre do exame de toque retal, capaz de detectá-la através da parede do reto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelas 1 e 2 – Respostas dadas 
para duas questões do pré-teste. 
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A relação da próstata com câncer era de domínio da maioria, seja porque esse é um tema recorrente na 
mídia televisiva e/ou por eles foram convidados para participa de palestra sobre o tema, mas a maioria 
(80%) não tinha ainda realizado exame de toque retal. Sabendo previamente do nível sociocultural e 
instrucional dos funcionários convidados, e dos tabus e temores que normalmente desestimulam o 
exame de toque retal, foi elaborada uma sequência didática palestra com uso de terminologia simples e 
significativa, com imagens (diapositivos) e sem sobrecarga cognitiva e abordagem não apenas científica e 
técnica, mas em grande extensão psicossocial, humanista e dialógica. As figuras abaixo são 
representativas dos trabalhos desenvolvidos.  
 

 
Ficou evidente no pós-teste e relatos coletados a aquisição de conhecimentos a respeitos do órgão, suas 
patologias benignas e malignas, e a importância do exame para a detecção precoce das patologias e para 
os melhores resultados no tratamento e na manutenção da qualidade de vida, com o desenvolvimento de 
uma atitude positiva com relação à busca da prevenção. Também, foram mencionadas as principais 
dificuldades para o acesso ao exame urológico preventivo e colocadas algumas sugestões para o 
atendimento a essa demanda. Com a finalidade de passar o conteúdo básico sobre o assunto e orientar 
ações educativas semelhantes, foi elaborada uma cartilha, produto final do mestrado, intitulada: “Câncer 
de Próstata: o que precisamos saber”, a qual é amplamente disponibilizada em site específico, visando 
esclarecer, quebrar tabus e preconceitos que, usualmente, afastam os indivíduos da opção preventiva.  
 
Palavras-chave: Câncer de próstata. Ensino não formal de adultos. Enfoque CTSA Humanista. 
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A ENERGIA FOTOVOLTAICA NUM CONTEXTO CTSA: UMA 
SEQUÊNCIA DE ENSINO SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES DE 
ENERGIA SOLAR EM ELÉTRICA 
 
CARLOS EDUARDO LIMA7 
ORLANDO GOMES DE AGUIAR JR8 
 

Neste trabalho será feita uma breve apresentação do trabalho de pesquisa desenvolvido no âmbito do 
Mestrado Profissional Educação e Docência (PROMESTRE) da FaE/UFMG, que recebe o mesmo 
título deste trabalho. O trabalho de pesquisa desenvolvido teve origem nas inquietações do então 
mestrando e professor que buscava (e ainda busca) por formas de ensino que pudessem levar ao 
aumento do interesse e engajamento dos estudantes nas aulas de Física, levando-os a verem maior 
sentido em aprender a matéria, impactando positivamente no aprendizado deles. 
Em nossa pesquisa, foi elaborada, aplicada e analisada uma SE, em Física, cujo título foi “As 
Transformações da Energia Solar em Energia Elétrica”, para estudantes do 3° ano EM de uma escola 
pública estadual, na cidade de Belo Horizonte. A SE possui uma estrutura de ensino com enfoque em 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), pautada em atividades com características do 
Ensino de Ciências por Investigação (ECI), contando com o uso de recursos mediacionais (RM) 
diversos como vídeos, textos, fluxogramas, mapas, simuladores, entre outros, além de um artefato 
tecnológico (uma mini-usina solar fotovoltaica). 
O objetivo principal do trabalho de pesquisa desenvolvido foi o de elaborar, aplicar e analisar a SE sobre 
energia solar fotovoltaica, de forma que pudéssemos a reestruturar e disponibilizá-la como material 
didático de apoio para professores de Física do EM. Esse objetivo principal se desdobrou em outros 
específicos que foram: a) Avaliar o desenvolvimento da SE a partir dos sentidos e significados dados a 
ela por parte dos sujeitos da pesquisa (estudantes, professor e bolsistas do PIBID/Física)9; b) Reelaborar 
a SE, a partir dos dados analisados, de maneira a disponibilizá-la como material didático de apoio para 
professores de Física e Ciências do ensino básico, juntamente com orientações para seu uso pelos 
docentes. 
O referencial teórico-metodológico da pesquisa se dividiu em duas partes, o de construção da SE e o de 
análise dos dados da pesquisa. Quanto à construção da SE, utilizamos o enfoque CTSA (MORTIMER; 
SANTOS, 2002), o ECI (SÁ; LIMA; AGUIAR JR., 2011) e as implicações do conceito de energia para o 
ensino de Física (LIU;PARK, 2014). Já quanto à análise dos dados, utilizamos a Teoria da Ação Mediada 
– TAM (WERTSCH, 1998) e os Núcleos de Significação dos Discursos (AGUIAR, 2001) 
(AGUIAR;OZELLA, 2006). 
Seguimos os preceitos do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG e todos os sujeitos participantes da 
pesquisa receberam e, em acordo, assinaram os devidos termos de autorização para coleta de dados e o 
respectivo uso dos dados na pesquisa.  Para a coleta de dados utilizamos gravações das aulas, em vídeo e 
áudio, anotações em caderno de campo, atividades escritas dos estudantes e entrevistas semi-estruturadas 
com os sujeitos da pesquisa. 
A seguir, temos um trecho da fala de um estudante (a partir das entrevistas realizadas) que mostra um 
dos sentidos dados por ele à SE. Em sua fala podemos perceber que a SE propiciou maior sentido para 
as aulas de Física, contextualizando o seu ensino e aproximando-a do seu dia-a-dia. Também podemos 
perceber em sua fala certa preocupação com a sociedade e meio ambiente. 
 

[...] Eu acho interessante porque ele (o professor) envolve dinâmica, principalmente os vídeos que 
ele passou, muitos deles, muito deles fala mais do nosso cotidiano e... é quando a gente chega 

                                                 
7 PROMESTRE/FaE/UFMG, Mestre em Ensino de Ciências. 
8 PROMESTRE/FaE/UFMG, Doutor em Educação e Orientador da Pesquisa. 
9 Maiores informações em http://www.fae.ufmg.br/pibid/?page_id=18. 
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em casa ou então vai em qualquer lugar na rua a gente vai percebendo tudo que a gente tá 
aprendendo nas aulas de Física, tanto que eu tive uma conversa com meu pai uma vez no carro, 
acho que a gente tava falando sobre o trabalho, que ia tê dele né, de energia em locais públicos e 
eu não sabia que os nossos postes de luz, eles tinham uma mini bateria que, um mini 
fotovoltaico que ele só acende quando escurece como se fosse um... [...] É... sobre os projetos 
que ele passou também achei muito interessante porque eu envolvi mais com a energia 
fotovoltaica e é uma energia que eu não, que eu desconhecia e que eu via assim e achava que era 
totalmente sem sentido alguém ter. É... até descobrir que o meu pai também teve, já teve na 
nossa casa um tempo, só que depois ele tirou por causa da crise e eu acho interessante o país 
inovar com a energia fotovoltaica porque pro Brasil, pro nosso país, é uma coisa muito 
econômica porque... nossa localização é boa, nossa posição geográfica, nosso clima e seria muito 
melhor porque evitaria a poluição e também geraria mais economia pro país porque poderia ser 
gerada pra educação e pra outros casos.(ESTUDANTE) 

 
Na busca por indícios do domínio e apropriação de conceitos e ideias chave da SE, por parte dos 
estudantes, a partir de suas produções escritas, temos o trecho adiante retirado da atividade de escrita de 
uma carta ao colega. No trecho transcrito podemos perceber o domínio, por parte de um estudante, da 
implantação de um sistema fotovoltaico distribuído. 
 

[...] Nesse bimestre aprendemos sobre a placa fotovoltaica que é uma boa opção para captação 
de energia limpa e renovável. Então vamos começar falando sobre a placa. A placa fotovoltaica 
tem custo relativamente alto, onde precisa de uma infra-estrutura correta para a implantação do 
projeto e que não tenha nenhum obstáculo para a diminuição da captação de raios solares. A 
implantação deste projeto tem que levar em conta o ângulo em relação ao Sol que muda de 
cidade para cidade. Sua eficiência é relativamente baixa, de 11,0 a 19,3%, aproximadamente nas 
placas residenciais. Porém, tem um retorno ao longo dos anos, variando com o preço da placa. 
[...] Antes que eu me esqueça, o sistema da placa é bem simples. Primeiro ela capta a radiação do 
Sol, transformando-a em energia (elétrica) que passa pelo conversor de energia e manda-a para o 
quadro de energia. Ela tem dois caminhos, o da sua casa, abastecendo-a com a energia da placa, 
ou a rede da fiação que vai coletando a energia não usada na sua casa, virando um tipo de 
crédito para você.(ESTUDANTE) 

 
A partir da análise dos dados da pesquisa, podemos concluir que o uso da SE com enfoque CTSA e 
possuindo atividades com características investigativas, pautadas no uso de RM diversos e realizadas em 
grupo pelos estudantes, contribuiu enormemente para a atribuição de sentido para o aprendizado de 
Física e na formação de cidadãos mais críticos e reflexivos, atuantes na sociedade e meio ambiente. 
Também tivemos fortes indícios de que a SE propiciou mudanças no espaço da sala de aula, impactando 
positivamente na prática docente do professor que passou a atuar como um mediador na construção do 
conhecimento dos estudantes. 
 
Palavras-chave: Sequência de Ensino de Física. CTSA. Núcleos de Significação do Discurso. Teoria da 
Ação Mediada. Energia Solar Fotovoltaica. 
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A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DAS LAGOAS URBANAS: UMA 
SEQUÊNCIA DE ENSINO PARA A CONSTRUÇÃO DE 
CONCEITOS E ATITUDES AMBIENTAIS REFERENTES À 
LAGOA PAULINO, SETE LAGOAS – MINAS GERAIS 
 
FABRÍCIO THIAGO MOURA OLIVEIRA10 
CARMEN MARIA DE CARO MARTINS11 
 

A prática da Educação Ambiental em contextos locais aprofunda os conhecimentos do indivíduo com 
relação a suas ações no ambiente e constrói uma visão abrangente de cidadania (JACOBI, 2003). Diante 
da argumentação, abordar a situação ambiental das lagoas urbanas no Ensino de Ciências é uma 
alternativa para o estudo e a preservação dos recursos hídricos situados no espaço urbano. Dessa forma, 
elaboramos e desenvolvemos uma sequência de ensino investigativa objetivando promover a 
aprendizagem dos processos ecológicos presentes nas lagoas urbanas, tomando como objeto de estudo o 
ecossistema aquático lagoa Paulino situado no município de Sete Lagoas, Minas Gerais. As sequências de 
ensino são importantes instrumentos de promoção da aprendizagem por construir-se em uma 
perspectiva construtivista e social. As etapas são baseadas em atividades intencionais, estruturadas e 
intensivas adaptadas às necessidades particulares dos sujeitos e do ambiente socioambiental que será 
objeto de estudo. Dessa forma, apropriamos das ideias de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), Wang e 
Burris (1997), Sauvé (2005), Aguiar Jr. (2005) e Sasseron (2015) para a construção de um produto 
educacional que atrela novas práticas de linguagem ou práticas dificilmente domináveis pelos educandos 
ao ensino de ciências investigativo. Destacamos que as etapas de sequência permitem (a) a determinação 
dos conhecimentos prévios e percepção ambiental por meio de fotografias da lagoa Paulino capturadas 
pelos sujeitos da pesquisa (Photovoice), como suporte para a problematização; (b) a indução de hipóteses 
sobre as causas e efeitos da degradação ambiental; (c) o uso de procedimentos de pesquisa para o 
desenvolvimento dos conceitos, utilizando duas reportagens publicadas em jornais local que tratam, 
respectivamente, das causas e efeitos do problema ambiental existente na lagoa Paulino; (d) a análise dos 
dados e aplicação dos conhecimentos com a coletas de evidências em visita orientada à lagoa Paulino; (e) 
a reflexão por meio da avaliação final que culminou na construção de reportagens referentes a situação 
atual da lagoa Paulino (Figura 1).  
 

Figura 1 – Fluxograma da sequência de ensino investigativa. 

 
Fonte: Adaptado de Paula (p.190, 2015) 
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A sequência proposta foi desenvolvida com alunos do Ensino Médio de uma escola pública. Os dados 
foram coletados por meio do caderno de campo, documentos e gravações em áudio e os instrumentos 
metodológicos de interpretação e inferência se aproximaram da Análise de Conteúdo de Bardin (2011) e da 
análise desenvolvida por Silva (2009), sem a obrigatoriedade de utilização dos critérios metodológicos. A 
análise semelhante à proposta por Bardin (2011) auxiliou a desvendar, por trás do discurso aparente, 
quais os conhecimentos prévios que os educandos possuem a respeito do ecossistema aquático lagoa 
Paulino e quais atitudes ambientais e conceitos ecológicos foram apropriados durante o 
desenvolvimento da sequência. 
Também analisamos a linguagem utilizada nas reportagens construídas pelos educandos em relação à 
situação atual da lagoa Paulino adequando os critérios utilizados por Silva (2009). Buscamos nas 
reportagens identificar a presença de nominalizações, referentes empíricos, referentes teóricos e o tipo 
de linguagem (científica ou cotidiana) que constatam a construção de conhecimentos e a apropriação de 
termos científicos no decorrer da sequência de ensino que construímos. A análise dos dados permitiu 
identificar que o Photovoice utilizado como metodologia participativa para a identificação da percepção 
ambiental frente ao recurso hídrico assumiu a função de engajar os educandos e problematizar sobre a 
situação atual da lagoa Paulino. Nessa perspectiva, o Photovoice colaborou para o desenvolvimento da 
pesquisa, auxiliando na compreensão de como o público-alvo se relaciona com o ecossistema que 
tomamos como objeto de aprendizagem e fornecendo subsídios para o debate e questionamento frente à 
sua situação ambiental. Baseando-nos nos dados obtidos e discussões feitas ao longo do 
desenvolvimento da sequência de ensino, notamos que a percepção dos recursos naturais situados em 
espaços urbanos está atrelada à construção social. No que se refere à lagoa Paulino, a percepção desse 
ambiente como um local de entretenimento e lazer é expressiva apesar de alguns alunos pontuarem 
questões ecológicas. Todavia, ao debatermos com os alunos problemas ambientais visíveis nas 
fotografias dos Photovoices, passamos a subsidiar a formação de uma criticidade ambiental a respeito da 
situação atual da lagoa Paulino. Dessa forma, adaptamos e refinamos os módulos da sequência de ensino 
às necessidades que julgávamos necessárias serem desenvolvidas para a construção de conceitos e 
processos biológicos presentes nos ecossistemas aquáticos. Dentro do contexto da sala de aula, os 
módulos da sequência de ensino corroboraram para a compreensão dos processos ecológicos e 
apropriação de conceitos. A utilização de reportagens publicadas em jornais locais que informam a 
população sobre a situação da lagoa Paulino deu sentido à aprendizagem ao aproximar mais uma vez as 
atividades do contexto dos alunos. Ressaltamos a importante proximidade do trabalho desenvolvido das 
correntes Científica, Resolutiva e Biorregionalista da Educação Ambiental mapeada por Sauvé (2005) e 
que tomamos para a construção do nosso produto educacional. Esse enfoque permitiu, além do mais, a 
conformidade com o ensino de ciências por investigação. Considerando a importância para a pesquisa e 
a proximidade entre os referenciais adotados, visualizamos que a identificação de situações-problemas, o 
estabelecimento de hipóteses, o percurso investigativo e a comunicação dos resultados que favoreçam a 
construção de conhecimentos relativos às ciências da natureza estiveram presentes ao longo das 
atividades realizadas (SAUVÉ,2005); (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). A aproximação desse ambiente 
sob um enfoque cognitivo permitiu utilizar os conhecimentos construídos de forma atrativa e 
estimulante, viabilizando a coleta de dados para a produção final. Observamos nas reportagens 
produzidas a presença de conceitos e processos com a finalidade de informar à comunidade escolar a 
situação da lagoa Paulino. Além da função comunicativa, a produção final se distanciou de uma avaliação 
quantitativa tradicionalmente apresentada ao oferecer aos alunos a autonomia para abordarem temáticas 
relacionadas às evidências coletadas e saberes construídos ao longo das atividades desenvolvidas. 
 
Palavras-chave: Ensino de Ciências por Investigação. Educação Ambiental. Sequência de ensino. 
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O ENSINO DE BOTÂNICA EM UMA ABORDAGEM CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE – CTSA 
 
JOSÉ ARIMATÉA FIGUEIREDO12 
FERNANDO COSTA AMARAL13 
FRANCISCO ÂNGELO COUTINHO14 
 
INTRODUÇÃO 
 
É consenso que o ensino de Botânica apresenta muitas terminologias e é normalmente desenvolvido 
distanciando da realidade dos alunos. Os currículos e práticas pedagógicas utilizados no ensino de 
Botânica tendem a ser reproduções do ensino acadêmico ocorrido na formação dos professores. 
Segundo Chassot (2003) quando os conteúdos são meramente conjuntos de símbolos e conceitos 
distantes da realidade dos estudantes, o ensino não cumpre sua função de compreensão e transformação 
da realidade e nem educa para a cidadania. Soma-se a isso o fato de que esse quadro não é motivador do 
ensino-aprendizado e não favorece uma visão integradora que relacione as experiências escolares com as 
realidades locais e planetárias. De modo geral, muitos professores de Botânica, por não realizarem uma 
reflexão sobre “método de ensino” e por manterem-se restritos ao território da especialização, pensam 
estar fazendo o melhor no que se refere ao Ensino de Botânica, mas relegam as condições de ensino que 
poderiam ser refletidas na atuação dos sujeitos e na consideração do objeto de conhecimento pela prática 
educativa, que poderia oportunizar a apropriação crítica e contextualizada dos conhecimentos, 
indispensáveis à formação emancipatória do aluno (SILVA et. al., 2006).  
Resultados obtidos por questionário aplicado para 30 professores do ensino Fundamental, Médio e 
Superior, tanto de escolas da rede pública quanto privada do Estado de Minas Gerais, confirmam em 
grande extensão nossas suposições sobre as percepções dos professores sobre as dificuldades do ensino-
aprendizado de botânica em relação a outros conteúdos trabalhados na Biologia. Buscando contribuir 
para a solução dos problemas levantados desenvolvemos, testamos e avaliamos uma estratégia didática, 
com ampliação de conteúdo, para o estudo das flores no curso de Ciências Biológicas, por meio de uma 
abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade e Ambiente - CTSA.  
 
OBJETIVO 
 
Desenvolver e testar uma estratégia de ensino de Botânica para o ensino superior, que permita aos 
professores e alunos, buscando informações e recursos na natureza e nos meios de divulgação científica, 
compreender as relações morfofuncionais, ecológicas, evolutivas, econômicas e sociais no estudo de 
flores, por meio de uma abordagem CTSA. 
 
METODOLOGIA 
 
A problematização se deu por levantamentos e análise de pesquisas sobre o ensino de Botânica e através 
de questionário aplicado para 30 professores do ensino Fundamental, Médio e Superior, de escolas da 
rede pública quanto privada do Estado de Minas Gerais, confirmam em grande extensão nossas 
suposições sobre as percepções dos professores sobre as dificuldades do ensino-aprendizado de botânica 
em relação a outros conteúdos trabalhados na Biologia. 
A estratégia didática aplicada constou, inicialmente, de aulas teóricas e práticas sobre flores em ambiente 
antrópico e natural com abordagem morfofuncional, na qual os próprios alunos coletaram espécies e 
                                                 
12 PUC Minas/ Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde / professorarimatea@yahoo.com.br 
13 PUC Minas/ Programa de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática / fcoamaral2@gmail.com. 
14 UFMG/ Faculdade de Educação/ http://www.fae.ufmg.br/site-novo 
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produziram e apresentaram aos colegas modelos didáticos sobre as estruturas florais e suas funções, 
favorecendo uma melhor relação e integração dos alunos com o estudo de Botânica. Complementando 
os estudos teórico-práticos os alunos assistiram e analisaram um filme sobre as relações ecológicas e 
evolutivas das flores com os agentes polinizadores e realizaram em grupo uma atividade prática avaliativa 
em campo com posterior socialização entre os colegas. Para a produção de trabalhos sobre flores com 
enfoque CTSA os alunos realizaram pesquisa bibliográfica, nos diversos meio de divulgação científica 
para a elaboração e apresentação em grupos de diversos trabalhos propostos sobre o tema: “O estudo de 
flores numa abordagem ecológica, evolutiva, sociocultural e econômica.” Após o estudo dessa unidade 
de ensino os alunos avaliaram os trabalhos desenvolvidos em relação ao ensino tradicional de Botânica. 
Ao final desses trabalhos, uma sondagem sobre a percepção sobre as estratégias desenvolvidas, e a 
possível nova percepção da Botânica, foi realizada através de questionário respondido pelos alunos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Constatou-se que os problemas do ensino de Botânica nos níveis fundamental e médio são os mesmos 
relatados anteriormente pelos professores. Várias pesquisas apontam dificuldades no ensino-aprendizado 
de Botânica: Krasilchic (2004) defende a tese de que, de forma geral, o ensino de Botânica vem sendo 
desenvolvido com intenções meramente propedêuticas. Melo et. al. (2012) revelam que no ensino 64% 
dos estudantes pesquisados no Ensino Médio não souberam descrever a importância das plantas para o 
seu cotidiano, esses resultados demonstram a falta de contextualização do conteúdo e a importância de 
buscar estratégias para facilitar a aprendizagem.  
Os professores pesquisados reconhecem no ensino de Fisiologia e de Morfologia Vegetal (destacados no 
Gráfico1) apresentam elevado “grau relativo” de dificuldade frente a outros conteúdos da Biologia, e 
não são normalmente sedutores para os alunos.  
 

Gráfico 1: Ensino de Fisiologia e de Morfologia Vegetal 

 
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores.  

 
Os trabalhos iniciais, desenvolvidos pelos próprios alunos, contemplaram o estudo morfofuncional de 
flores com esquemas explicativos (como os exemplificados na Figura 1). 
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Figura 1 - Esquemas didáticos para estudo estrutural e funcional de flores, produzidos pelos 

alunos. 

 
Fonte: Elaborado pelo alunos participantes da pesquisa. 

 
O mapa conceitual mostrado ao lado, representa 
uma expansão das abordagens utilizadas no 
ensino tradicional, incorporando abordagens 
CTSA. Ele foi elaborado no início da pesquisa, 
apresentado e discutido com os alunos para 
orientar e abrir possibilidades para a produção 
de trabalhos sobre flores com enfoque CTSA. 
Os alunos, em grupos, puderam sugerir novas 
abordagens e escolher os temas a serem 
pesquisados para a produção se trabalhos em 
forma de cartilhas ilustradas e apresentações 
para os colegas. Os seguintes enfoques foram 
escolhidos: Flor e misticismo; Flores medicinais; 
Flor na alimentação; Flor e tecnologia; Flores e ornamentação; Flor, polinização e coevolução; Flor na 
indústria; Flor, evolução e biodiversidade; Flor e banhos; Flor e evolução dos grupos vegetais. As figuras 
a seguir representam uma pequena amostra dos trabalhos produzidos. 
 

Figura 2:  Atividades do alunos pesquisados 

    
Fonte: Elaborado pelo alunos participantes da pesquisa. 

 
A boa qualidade dos trabalhos desenvolvidos se deveu em grande parte, segundo relato dos próprios 
alunos, ao tipo de enfoque, que permitiu estudar a flor para além de seus aspectos puramente 
acadêmicos. Ainda, segundo os próprios alunos, esta nova abordagem proporcionou uma melhor 
identificação com os conteúdos acadêmicos de Botânica. Esse salto no modo de perceber o 
enriquecimento que o trabalho trouxe para a maioria alunos está destacado a seguir nos relatos de dois 
alunos:  
“[...] tornei-me um pouco mais sensível às flores e descobri a grande variedade do uso delas.”  
“[...] nós estamos acostumados a ver a flor somente como órgão reprodutor e foi bastante interessante 
pesquisar sobre suas variadas funções e tirar proveito do conhecimento do dia-a-dia 
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Conclui-se que a modalidade proposta para o estudo de Botânica, na abordagem CTSA atingiu a meta 
proposta, com confirmado de modo generalizado nos questionários respondidos. Por fim, concluímos 
que é preciso pensar melhor na formação dos professores nas Universidades, para que a proposta de 
ensino-aprendizagem seja desenvolvida através de práticas e conteúdos que fundamentem, apoiem e 
ressignifiquem a teoria. 
 
Palavras-chave: Ensino-aprendizado de Botânica. Formação de professores. Abordagem CTSA. 
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A DERIVADA E SUAS DIFERENTES ABORDAGENS: UMA 
PROPOSTA PARA INTRODUÇÃO DO SEU CONCEITO 
 
ALLAN SILVA FERREIRA15 
ELENICE DE SOUZA LODRON ZUIN16 
 

A partir da nossa experiência profissional e das conclusões de algumas pesquisas que indicavam os 
problemas em relação ao entendimento do conceito de derivada por alunos de cursos superiores da área 
de Ciências Exatas, realizamos um estudo que culminou com a dissertação intitulada “Diferentes abordagens 
do conceito de derivada: uma proposta de investigação matemática”, no programa de Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências e Matemática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Foi elaborado, 
como produto educacional, um guia destinado aos professores de Cálculo Diferencial e Integral, 
trazendo metodologias diferenciadas para a introdução do conceito de derivada, utilizado em um curso de 
extensão. 
Nesse guia, apresentamos um breve panorama histórico do Cálculo Diferencial, bem como as diferentes 
abordagens do conceito de derivada. Propusemos algumas atividades seguindo uma proposta de 
investigação matemática; uso do GeoGebra através de Smartphones e, para complementar, recorremos a 
vídeos, com um viés histórico e também com o objetivo de legitimar o conceito de derivada desenvolvido 
nas atividades propostas. O nosso intuito, com este trabalho, é de promover um ensino-aprendizagem 
mais efetivo do conceito de derivada. 
Tradicionalmente, as aulas de Matemática são centradas no professor, que expõe os conteúdos no 
quadro,  e “dita” as regras, cabendo aos alunos apenas aceitá-las. Em geral, o docente não oferece 
espaços para reflexão, discussão ou justificativas. Nosso material sugere outras possibilidades. 
Para Ponte (2003), existem muitas perspectivas sobre o que é investigar, para esse autor “investigar, não 
é mais do que procurar conhecer, procurar compreender, procurar encontrar soluções para os problemas 
com qual nos deparamos” (PONTE, 2003, p.2). Trata-se, segundo ele, de uma capacidade de suma 
importância para todos e que deveria permear todo trabalho da escola, tanto dos professores como dos 
alunos.  
Trabalhar com investigação matemática em ambientes escolares contribui para o processo de ensino-
aprendizagem, uma vez que desperta, no aluno a curiosidade e interesse pelo objeto de estudo, de 
acordo com Ponte, Brocardo, Oliveira (2013, p.48). Esses autores afirmam que, em uma atividade 
investigativa, o professor deve ficar atento com o desenvolvimento do trabalho dos alunos, é 
imprescindível, segundo eles, observar se os alunos entenderam bem a tarefa e como reagiram a ela, pois 
pode acontecer que os estudantes procurem apenas a resposta, como se fosse uma atividade qualquer, 
fugindo do caráter investigativo. 
Outra importante ferramenta utilizada na construção do material de apoio ao professor são as TICs, o 
aparecimento de novas tecnologias, como o computador, a televisão e a Internet tem levado os 
educadores matemáticos a tentar utilizar tais tecnologias em prol da educação.  
Foi trabalhado o conceito de derivada em duas atividades, sendo que, para cada uma delas foi utilizada 
uma abordagem diferente sobre o seu conceito. Na Atividade 1, seguimos uma abordagem algébrica da 
derivada. Inicialmente, contextualizamos uma situação baseada num problema concreto envolvendo 
conceitos da Física, (velocidade média/velocidade instantânea). Em seguida, elaboramos 13 tarefas de 
cunho investigativo, com o propósito de conduzir o aluno a determinar, no problema proposto, a 
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velocidade num instante qualquer. Para que isso fosse possível, as tarefas direcionaram os alunos ao 
conceito de limites, levando-os a inferir que à medida que a variação de tempo tendia a zero, a velocidade 
média tendia à velocidade naquele dado instante. Ressaltamos que não foi mencionada em nenhum 
momento durante a realização desta atividade a palavra “Derivada”. 
Na Atividade 2, evidenciamos a abordagem geométrica da derivada, aproveitamos a mesma situação 
problema proposta na atividade 1. Para potencializar nossos objetivos, optamos por utilizar o GeoGebra, 
aplicativo gratuito, previamente instalado nos Smartphones dos alunos. A escolha desse aplicativo se deu 
devido à sua funcionalidade e também por ser bastante intuitivo. 
Esta atividade foi composta por 9 tarefas, novamente de cunho investigativo, para as quais nosso 
objetivo foi de conduzir o aluno, com a ajuda do aplicativo GeoGebra, a perceber que uma reta secante à 
uma curva vai se tornando tangente à curva num determinado ponto quando a diferença entre as 
abscissas desses dois pontos vai se aproximando de zero – levando o aluno a novamente reconhecer a 
aplicação de Limites para encontrar o coeficiente angular da reta que tangencia a curva num determinado 
ponto. 
Nessa atividade espera-se que os alunos já estejam familiarizados com o limite destacado a seguir: 

 , uma vez que foi o mesmo modelo de limite encontrado na primeira atividade – 
tornando este momento bastante oportuno para o professor conduzir a aula introduzindo formalmente 
o conceito de derivada. 
Para a Atividade 3, sugerimos um trabalho sobre o aspecto histórico da Derivada, realizado por intermédio 
de vídeos. Para Moran (1995) “o vídeo está umbilicalmente ligado à televisão, a um momento de lazer”, 
é recurso pedagógico que traz, imperceptivelmente, um clima de entretenimento para sala de aula. Esse 
autor afirma que, o “vídeo, na concepção dos alunos, significa descanso e não ‘aula’, o que modifica a 
postura e as expectativas em relação ao seu uso.”(MORAN, 1995, p.) Nessa linha de raciocínio, ele 
afirma que é necessário aproveitar ao máximo essa expectativa positiva para atrair o aluno para os 
assuntos do planejamento pedagógico do professor. 
Comprovamos que os vídeos sugeridos no guia, os quais utilizamos em um curso de extensão, 
legitimaram as duas atividades realizadas anteriormente.  
Após os alunos assistirem aos vídeos, esperamos que possam perceber que o Cálculo conhecido hoje 
surgiu de dois grandes problemas daquela época: o problema da reta tangente e o problema da área. Essa 
se torna uma oportunidade para que saibam um pouco mais sobre os personagens que contribuíram para 
o desenvolvimento do Cálculo. Além disso, é nosso intuito que os estudantes possam correlacionar a 
Atividade 1, com os problemas de Newton, relativos à velocidade (método das fluxões), e a Atividade 2 
com um dos grandes problemas do Cálculo Diferencial, o problema da reta tangente. Inferimos que o 
material de apoio, por nós elaborado, contribui positivamente para a prática docente do professor de 
Cálculo Diferencial e Integral.  
 
Palavras-chave: Investigação Matemática. Derivada. Tecnologia da Informação e Comunicação   
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OBJETO DE APRENDIZAGEM: REPRESENTAÇÃO DE 
MODELOS DE FENÔMENOS COMO FUNÇÕES PARA O 
ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA 
 
ALOÍSIO MOISES DAUANNY JÚNIOR17 
JOÃO BOSCO LAUDARES 18 
 

A partir da nossa experiência em sala de aula e de discussões com professores, percebemos que muitos 
alunos demonstravam dificuldades para construir o conceito de função, esboçar gráficos e 
principalmente aplicar em outras áreas do conhecimento. Como função é um tema muito importante no 
currículo de matemática, realizamos um estudo que resultou na dissertação denominada “Objeto de 
Aprendizagem para o Estudo do Conceito de Função e seu Comportamento com Modelos Matemáticos 
no Ensino Médio e na Educação Profissional Técnica”, no Mestrado em Ensino de Ciências e 
Matemática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. No mestrado, encontramos 
fundamentação teórica para avançar com nosso objetivo e após várias discussões, elaboramos e 
validamos um Objeto de Aprendizagem (O.A.) virtual denominado “Representação de modelos de 
fenômenos com funções”. Segundo Wiley (2000), a tecnologia do Objeto de Aprendizagem é a mais 
forte candidata na área de produção de materiais didáticos flexíveis, pois evidencia alto potencial de 
reutilização, geração, adaptabilidade e escalabilidade, sem contar que tem um custo reduzido, o que é um 
forte estímulo para sua produção. 
Para a construção deste Objeto de Aprendizagem virtual, utilizamos três atividades sobre o conceito de 
função e de seu comportamento com modelos matemáticos, proporcionando experimentação e 
simulação, de forma que o estudante possa ter uma aprendizagem mais efetiva. Os referenciais teóricos 
que fundamentaram a investigação buscaram suportes nas seguintes temáticas: Sequência Didática; 
Informática na Educação; Objeto de Aprendizagem; Conceito de Função e seu ensino e Modelos 
Matemáticos. 
Com o objetivo de minimizar as dificuldades dos alunos quanto à construção dos conceitos 
matemáticos, foram utilizadas sequências didáticas, que são um conjunto sistematizado de atividades 
ligadas entre si, planejadas pelo professor. As etapas são organizadas de acordo com os objetivos de 
aprendizagem e da construção dos conceitos. 
Segundo Borges e Nehring (2008, p.135), Sequências Didáticas no ensino de Matemática “são 
compostas por situações didáticas, que refletem a intencionalidade do professor em fazer com que os 
alunos se apropriem de um determinado conhecimento matemático”. 
O uso da tecnologia pode amenizar as dificuldades dos alunos, principalmente na construção, simulação 
e análise de gráficos de funções. O computador é um dos principais instrumentos das TICs, e é uma 
poderosa ferramenta didática que apresenta uma série de facilidades para o processo de ensino e 
aprendizagem. Moran (2010, p.44) enfatiza que “O computador se converte em um meio de 
comunicação, a última grande mídia, ainda em estágio inicial, mas extremamente poderosa para o ensino 
aprendizagem”.  
O conceito de função tem aplicação nas mais diversas áreas do conhecimento e teve sua origem na busca 
de filósofos e cientistas para explicar a realidade e encontrar métodos de investigação que permitissem 
estudar, conhecer e prever os fenômenos naturais e sociais. Os filósofos e cientistas, pela observação e 
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pela descrição dos fenômenos naturais, conseguem estabelecer leis que descrevem o fenômeno, podendo 
tirar proveitos disso. A partir das observações, os dados são ordenados e tabulados em um quadro 
explicativo dos fenômenos naturais, fenômenos do mundo físico, humano, individual e social 
(CARAÇA, 1989). 
Na construção do O.A., preocupou-se muito em aliar visualização, movimentação, simulação e interação 
entre Objeto e usuário, processo facilitado pela utilização da informática, por intermédio de softwares 
gráficos. A utilização do software GeoGebra permitiu articular animações e simulações nos gráficos das 
funções, passando de uma representação para outra. Também foram utilizados simuladores do site 
https://phet.colorado.edu/pt_BR/ para ver a utilização das funções estudadas nos “modelos 
matemáticos em estudo de fenômenos”. Foi por meio do software Exelearning, um instrumento didático 
virtual, que foi desenvolvida a construção do Objeto de Aprendizagem. 
Foram elaboradas três atividades na construção do O.A., utilizando sequências didáticas nas atividades e 
nas questões, de modo a proporcionar para o aluno a apropriação do conhecimento de maneira natural. 
Na primeira atividade, foram criadas questões sobre o conceito de função e de suas representações; na 
segunda atividade, foram criadas questões sobre seis tipos de funções para serem aplicadas em modelos 
matemáticos, ou seja, tanto na primeira quanto na segunda atividade foram explorados os conteúdos e 
os conceitos do ensino médio no estudo de função, construindo, assim, uma base para a terceira 
atividade. 
Na terceira atividade, buscaram-se as aplicações dessas funções na área profissional técnica, com os 
modelos matemáticos direcionados para a área em questão e também modelos de regressão, que é uma 
ferramenta estatística que permite prever valores futuros de uma série de dados, a partir de uma equação 
que correlaciona duas grandezas.  
A aplicação do Objeto de Aprendizagem foi realizada com objetivo de sua validação. Os sujeitos da 
pesquisa foram alunos da educação profissional técnica da Escola do SEBRAE de Belo Horizonte, de 
acordo com o objetivo do O.A.. 
Para atingir o objetivo da pesquisa qualitativa no trabalho de campo, elaborou-se um questionário para 
subsidiar as observações realizadas durante a aplicação do O.A., onde os alunos marcaram as perguntas 
que erraram na primeira tentativa e, logo após responderam seis questões abertas sobre o O.A.. Para 
tratar os dados coletados por meio da experiência desse grupo de alunos, utilizou-se a metodologia de 
investigação e avaliação denominada análise de erros. A análise de erros, segundo Cury (2013), é uma 
abordagem de pesquisa em educação Matemática e também uma metodologia de ensino, que analisa os 
tipos de erros cometidos pelos alunos, que pode ser empregada em sala de aula, com o intuito de levá-los 
a questionar sua própria solução e, consequentemente, a superar as suas dificuldades. 
De acordo com as observações dos alunos, concluiu-se que trabalhar em um ambiente informatizado, 
com gráficos e figuras dinâmicas com animações, em que os alunos são incentivados a fazer simulações e 
experimentações, aumenta o poder de visualização geométrica. Faz com que os estudantes possam 
compreender melhor os conceitos trabalhados. Além disso, eles relacionam problemas de fenômenos 
naturais e problemas de outras áreas do conhecimento com as funções, utilizando os modelos 
matemáticos disponíveis. 
Concluiu-se, também, que a inclusão de um O.A. informatizado no estudo de função e de suas 
representações, incentiva o aluno a simular, para poder visualizar; interpretar para poder conjecturar os 
conceitos de uma maneira mais visual. Isso gera uma mudança de paradigma das práticas educativas 
tradicionais, surge uma nova abordagem acadêmica, em que o professor deixa de ser o centro do saber e 
passa a ser um mediador. 
 
Palavras-chave: Estudo do conceito de função. Educação Matemática. Informática Educativa. Objeto de 
Aprendizagem virtual. 
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ORIENTAÇÕES SUPLEMENTARES AO GUIA DE LIVROS 
DIDÁTICOS: TIPOLOGIA DOS CONTEÚDOS DE FÍSICA 
 
CARLOS WAGNER VIEIRA DE CALAIS19 
MARIA INÊS MARTINS20 
 
 
INTRODUÇÃO 

Trata-se de suplemento ao Guia do Livro Didático (GLD) de coleções de Ciências recomendadas pelo 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2014, o qual parte de levantamento docente sobre o 
papel do LD e o seu processo de escolha (CALAIS; MARTINS, 2017). O Produto fundamenta-se nos 
PCN para o ensino de Ciências (BRASIL, 1998), no PNLD (BRASIL, 2014), na Tipologia de Conteúdos 
(conceitual C, procedimental P e atitudinal A) de Coll (1998) e Zabala (1998), bem como na 
categorização utilizada por Prado (2013), a saber: C, CA, CPA e CP dividida em CP1: Observação; CP2: 
Experimentação; CP3: Comparação; CP4: Elaboração de hipóteses e suposições; CP5: Debate oral sobre 
hipóteses; CP6: Estabelecimento de relações entre fatos, fenômenos e ideias; CP6: Leitura e escrita de 
textos informativos; CP7: Leitura e escrita de textos informativos; CP8: Elaboração de roteiros de 
pesquisa bibliográfica; CP9: Busca de informações em fontes variadas; CP10: Elaboração de questões 
para enquete; CP11: Organização de informações por meio de desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e 
textos; CP12: Confronto entre suposições e entre elas e os dados obtidos por investigação; CP13: 
Elaboração de perguntas e problemas; CP14: Proposição para elaboração de problemas. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

O PNLD 2014 aprovou 20 coleções, 8 delas coincidentes com o PNLD 2011 e 12 novas coleções. O 
PNLD 2017 recomendou 13 coleções, 8 (62%) coincidentes com o PNLD 2014, tornando este produto 
contemporâneo. O GLD apresenta recursos para orientar o docente na escolha da coleção que melhor 
lhe atende. O Quadro 1, por exemplo, possibilita, pela intensidade da cor roxa, comparar as coleções, 
quanto ao grau de atendimento aos critérios do edital. Foram selecionadas 10 coleções para análise 
(destacadas em amarelo no Quadro 1), segundo os critérios: 1) Coincidência com o PNLD 2011 (8 
obras) e 2) Escolha/Distribuição (2 obras). Observa-se discrepância entre o atendimento ao edital 
(qualidade) e a escolha (distribuição) das coleções, resultado também observado por Barcelos e Martins 
(2011). Pretende-se completar essa análise, discutindo a tipologia dos conteúdos de Física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Centro Universitário UNA/carlos.vieira@una.com.br 
20 Professora do Programa de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da PUC Minas. 
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Posição na 
distribuição 

Coleção 
Proposta 

pedagógica 
Conteúdo 

Ciência, 
experimentação 

e pesquisa 

Manual 
do 

professor 

Projeto 
editorial 

1a Projeto Teláris       

2a Projeto Araribá       
3a Ciências Naturais – A. C.      
4a Ciências Novo Pensar      

5a Ciências      
6a Companhia Ciências      
7a Observatório de Ciências      

8a Jornada de Ciências      

9a Vontade de Saber Ciências      

10a Ciências da Natureza      
11a Para Viver Juntos Ciências      
12a Perspectiva Ciências      

13a 
Ciências para Nosso 
Tempo 

     

14a Ciências Naturais      

15a Projeto Radix      
16a Ciências nos Dias de Hoje      
17a Ciências, Nat. e Cotidiano      

18a Oficina do Saber Ciências      
19a Ciências no Século XXI      
20a Projeto Velear – Ciências      

 

Quadro 1 – Quadro comparativo das coleções 

Fonte: Adaptado de Brasil (2013, p. 14) 
 

As coleções analisadas apresentam, em média, 1.148 páginas totais, das quais 302 abordam os temas da 
Física. Os valores por coleção encontram-se detalhados no quadro 2. 
 

Quadro 2– Número de páginas nas coleções 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
As coleções PT e PA, com percentuais abaixo da média (26,30%) na abordagem dos temas da Física, 
foram as mais escolhidas pelos professores enquanto que a coleção PV, com o maior percentual de 
Física, foi a menos escolhida pelos professores. O gráfico 1 mostra a distribuição dos temas da Física 
por coleção. As coleções NC e NP contemplam todos os temas e observa-se a ausência do tema Energia 
na coleção CI e Ondas nas coleções PR e PV. 
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Grafico 1 - Percentual de distribuição dos temas da Física nas coleções 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Sobre a tipologia dos conteúdos da Física observa-se, nas coleções analisadas, a predominância dos 
conteúdos conceituais e procedimentais com pequena participação dos conteúdos atitudinais (gráfico 2), resultado 
que concorda com Zabala (1998, p. 31), pois é natural que “à medida que vai se avançando nos níveis de 
escolarização se incremente o peso dos conteúdos conceituais em detrimento dos procedimentais e 
atitudinais”. 
 
Gráfico 2 - Abordagem tipológica dos temas da Física nas coleções analisadas 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Pretendeu-se suplementar o GLD com informações adicionais acerca da organização dos conteúdos 
segundo sua tipologia. Através das teorias de Coll e Zabala, o termo conteúdos deixa de expressar apenas 
aquilo que se deve aprender, o ensino passa a ser pautado não somente pelo caráter cognitivo, mas por 
tudo o que possibilita o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de 
inserção social. Entende-se que a tipologia de conteúdos mostra-se adequada para a análise de unidades 
didáticas e de textos escolares. Por fim, como continuidade de pesquisa sugere-se aprofundar os 



Caderno de resumos do II Encontro de Mestrados Profissionais em Educação e Ensino do Estado de Minas Gerais 

 
[ 31 ] 

seguintes questionamentos: A grande abordagem de conteúdos de Física nas coleções de Ciências é um 
fator que define ou exclui uma coleção durante o processo de escolha do LD de Ciências? Porque 
coleções bem avaliadas são pouco escolhidas? O GLD, que analisa as obras e descreve os conteúdos 
abordados em cada volume, não deveria incluir um detalhamento sobre a abordagem dos temas e das 
tipologias de conteúdos de Biologia, Física e Química em todos os volumes das coleções de ciências? 
 
REFERÊNCIAS  
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OS AXIOMAS DO ORIGAMI 
 
ANITA LIMA PIMENTA21 
ELIANE SCHEID GAZIRE22 
 

As construções geométricas tradicionais feitas por dobraduras são regidas por um conjunto de axiomas 
que permite provar a existência de cada dobra possível de ser realizada. Rafael (2011) destaca o 
matemático ítalo-japonês Humiaki Huzita da universidade de Pádua na Itália – nasceu no Japão, mas 
viveu muitos anos na Itália – que na década de 70 criou as seis operações que ficaram conhecidas como 
axiomas de Huzita. Em 2001, Koshiro Hatori mostrou uma dobragem diferente dos axiomas existentes, 
surgindo, então, o sétimo axioma. A esse respeito Rafael (2011) ressalta “Estes axiomas (que na realidade 
são operações) descrevem operações básicas que se podem efectuar em Origami e permitem caracterizar 
formalmente o tipo de construções geométricas que é possível fazer com Origami.” (RAFAEL, 2011, p. 
19). 
De acordo com a autora, foi somente em 2003 que Robert Lang publicou um estudo no qual mostra as 
sete combinações de dobras, conhecidas agora como axiomas de Huzita-Hatori; em 2010, Lang publica 
um outro artigo atribuindo crédito apropriado a Jaques Justin para o 7° axioma. Segundo Lang (2010), o 
francês Jacques Justin publicou o artigo “Resolution par le pliage de l'équation du troisieme degre et 
applications geometriques”, em 1989, no qual enumerou 7 possíveis combinações de alinhamento, sendo 
o último apresentado antes da descoberta de Hatori. Pode-se então definir as combinações como 
Huzita-Hatori ou Huzita-Justin, de acordo com Lang (2010), isso mostra que pesquisadores 
independentes expressaram as mesmas leis universais na linguagem matemática. 
Essas operações permitem combinações entre si para obter qualquer construção simples em Origami. 
Segundo a autora: 
 
Na teoria matemática das construções geométricas com dobragens de papel os sete axiomas de Huzita-Hatori chegam para 
definir o que é possível construir com dobragens simples. (Admitindo dobragens simultâneas já vamos além do que é descrito 
pelos axiomas de Huzita-Hatori, passando por exemplo, a ser possível dividir um ângulo genérico em cinco partes iguais ou a 
construir o polígono regular de onze lados, algo que não é possível recorrendo apenas a dobras simples.) (Rafael, 2011, p. 19) 
 
Lang (2010) realizou um estudo completo de todas as dobragens possíveis que especificam um único 
vinco e comprovou a existência de somente 7 axiomas representados na tabela abaixo: 
 

Tabela: Axiomas do Origami 
 

Descrição dos Axiomas Diagramas 
Axioma 01: 
Dados dois pontos, P1 e P2, há uma única 
dobragem que passa pelos dois pontos. 

 
 

Axioma 02: 
Dados dois pontos, P1 e P2, há uma única 
dobragem que as torna coincidentes. 

 

                                                 
21 Mestre - PUC-Minas 
22 Doutora - PUC-Minas 
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Axioma 03:  
Dadas duas retas, I1 e I2, há uma única 
dobragem que as torna coincidentes. 

   
 

Axioma 04: 
Dados um ponto P e uma reta I há uma 
única dobragem perpendicular a I que 
passa por P. 

 

Axioma 05: 
Dados dois pontos, P1 e P2, e uma reta I, 
se a distância de P1 a P2 for igual ou 
superior à distância de P2 a I, então há 
uma única dobragem que faz incidir P1 
em I e que passa por P2. 

 

Axioma 06: 
Dados dois pontos P1 e P2, e duas retas I1 
e I2, se as retas não forem paralelas e se a 
distância entre as retas não for superior à 
distância entre os pontos, há uma única 
dobragem que faz incidir P1 e, I1 e P2 em 
I2. 

 

Axioma 07: 
Dado um ponto P e duas retas I1 e I2, se 
as retas não forem paralelas, há uma 
única dobragem que faz incidir P em I1 e 
é perpendicular a I2. 

 

Fonte: adaptado de MONTEIRO, 2008, p. 9-10. 
 
Como consequência desses axiomas é possível resolver equações, efetuar a trissecção um ângulo, 
duplicar um cubo, dentre outros. 
Assim, através desses axiomas será possibilitado ao aluno desenvolver sua destreza manual, além de 
colaborar com a compreensão de conceitos geométricos tais como: simetrias, congruências, ângulos, 
razões, proporções, dentre outros.  
Este estudo torna possível estabelecer relações matemáticas com o Origami, tendo embasamento 
geométrico. Para tanto, essa estrutura axiomática possibilita uma compreensão da Matemática que há 
por trás de uma simples dobradura de papel. 
Tendo estabelecida uma relação consistente entre a Matemática e o Origami é possível delinear os 
caminhos os quais esta pesquisa percorre. Agora com um consistente embasamento matemático é 
possível apontar o Origami como um recurso metodológico para as aulas de Matemática. 
Assim como Euclides organizou e fez a primeira estruturação sistemática da Geometria em “Os 
Elementos”, hoje, muitos matemáticos veem explorando e ordenando uma série de dobras que realizam 
diversas operações geométricas. Como discorre Engel (1994) para os matemáticos, a beleza do Origami 
é a simples Geometria. Segundo o autor:  
 

Today, a work of origami must exemplify both the artist’s and the mathematician’s standards of 
beauty. It must be anatomically accurate – an American demand, not a Japanese one – yet 
suggest more than it shows. It may employ folding techniques that are unexpected, but never 
arbitrary, and whose logic may become clear only when the entire figure has been completed. To 
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the folder who meets these demands head-on, the constraints of the medium are not a limitation 
but a stimulus to greater imagination. (ENGEL, 1994, p. 33) 

 
Ainda em concordância com o autor, os estudiosos atribuem a essa arte um novo padrão estético: os 
valores da Geometria. Para os professores que se propõem a ensinar Geometria através do Origami, a 
beleza é percebida através da simplicidade e da economia. Usando apenas folha de papel é possível 
realizar várias construções poliédricas que podem ser utilizadas para a abordagem e definição de 
conceitos. 
A proposta é criar linhas dobrando papel ao invés de usar régua e ensinar uma variedade de conteúdos 
matemáticos a partir de uma aula lúdica, criativa e direcionada ao ensino da Geometria.  
 
Palavras-chave: Geometria. Origami. Origami Modular. Axiomas do Origami  
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RESIGNIFICANDO O CONCEITO DE LOGARITMOS: UMA 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
CARLOS EDUARDO LADEIRA VIDIGAL23 
 

O ensino da Matemática, como mostram os PCN (BRASIL, 1999), deve ser composto por uma série de 
temas ou tópicos em Matemática, escolhidos a partir de critérios que visam ao desenvolvimento de 
certas atitudes e habilidades.  
O critério central é o da contextualização e da interdisciplinaridade, ou seja, é o potencial de um tema 
permitir conexões entre diversos conceitos matemáticos e entre diferentes formas de pensamento 
matemático, ou, ainda, a relevância cultural do tema, tanto no que diz respeito às suas aplicações dentro 
ou fora da Matemática, como à sua importância histórica no desenvolvimento da própria ciência. 
(BRASIL, 1999, p. 44) 
Os PCN+ (2002) ainda destacam que o aluno deve saber consultar, analisar e interpretar textos 
veiculados em diferentes meios: 
 

•Ler e interpretar diferentes tipos de textos com informações apresentadas em linguagem 
matemática, desde livros didáticos até artigos de conteúdo econômico, social ou cultural, 
manuais técnicos, contratos comerciais, folhetos com propostas de vendas ou com plantas de 
imóveis, indicações em bulas de medicamentos, artigos de jornais e revistas. 
•Acompanhar e analisar os noticiários e artigos relativos à ciência em diferentes meios de 
comunicação, como jornais, revistas e televisão, identificando o tema em questão e 
interpretando, com objetividade, seus significados e implicações para, dessa forma, ter 
independência para adquirir informações e estar a par do que se passa no mundo em que vive. 
(BRASIL, 2002, p. 114). 

 
Schoenfeld (1997) afirma que, mesmo que pudéssemos preparar os alunos com treinamento em cada 
uma das estratégias para resolução de problemas isoladamente, isso poderia resultar em pequena ou 
nenhuma diferença em seu desempenho global na resolução de problemas. 
Na tentativa de indagar acerca dessas estratégias, buscamos uma aprendizagem mais significativa através 
de uma sequência didática interdisciplinar, utilizando atividades exploratórias sobre vários aspectos dos 
logaritmos e que apresentam níveis de dificuldade diferenciados, partindo de situações-problema, 
algumas aplicadas à situações com referência na realidade. Tais atividades podem requerer o eventual 
apoio de recursos computacionais, com o objetivo de despertar o interesse dos alunos em buscar 
soluções, utilizando seus conhecimentos prévios e novos, sem que a aprendizagem se restrinja a uma 
memorização de fórmulas, regras e definições.  
A pesquisa que deu origem a esse trabalho propôs verificar se a utilização de uma sequência de 
atividades de resolução de problemas que privilegiam situações reais e históricas, incentivando a 
investigação matemática e contribuindo para a ressignificação do conceito de logaritmo e para a 
compreensão de algumas aplicações por parte dos alunos. Com uma perspectiva interdisciplinar, as 
atividades foram desenvolvidas de forma a se iniciarem com um texto base para a resolução das questões 
apresentadas, tornando o aprendizado ainda mais significativo e contribuindo para o entendimento de 
alguns fenômenos do mundo real.  
As atividades que compõem esta pesquisa foram criadas tendo por finalidade (re)significar conceitos, 
propriedades e aplicações dos logaritmos através da resolução de problemas, utilizando diversos gêneros 
textuais. Essas atividades foram planejadas no modelo de investigação matemática, para que os alunos 
fossem capazes de construir o conhecimento e ressignificá-lo de forma autônoma.  
                                                 
23  
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Schneuwly e Dolz (1999) destacam a importância de ações que incentivem a produção, compreensão e 
interpretação de enunciados escritos para oportunizar diferentes ações de linguagem. Por esse motivo, as 
atividades são sempre iniciadas com a leitura de textos de diversas fontes, que trazem informações da 
história da Matemática ou da atualidade. Segundo Miranda (2010), essa estratégia visa a incentivar e 
valorizar o hábito de leitura e escrita dos estudantes, bem como aproximá-los dos meios de 
comunicação.  
Portanto, a partir da leitura do texto de cada atividade, o aluno é levado a investigar, discutir e resolver as 
situações-problema. Com essa proposta, espera-se que o estudante vivencie experiências matemáticas de 
investigação, conjecturação e generalização. 
 

Em uma metodologia centrada na resolução de problemas, o aluno tem a possibilidade de 
colocar em ação seus conhecimentos e desenvolver a capacidade para ler e gerenciar 
informações expressas de diferentes maneiras, ampliando sua visão acerca da Matemática. 
(KLESSER, 2006, p. 113). 

 
Para a realização das atividades, propusemos o agrupamento em duplas. Coll (1997) nos motiva a usar 
esse agrupamento quando afirma que se deve dar ênfase às relações que se estabelecem entre aluno-
aluno, isto é, entre o grupo de pares. O mesmo autor afirma que numerosas investigações revelaram que 
as relações entre alunos incidem de formas decisivas sobre aspectos como a socialização, a aquisição de 
competências, o aumento do nível de desempenho e o rendimento escolar. 
Durante a realização da tarefa, os alunos foram observados informalmente e, a partir dessa observação, 
as informações sobre as atitudes dos alunos e o modo como articulam os conhecimentos matemáticos 
formais e informais foram coletados. Os registros realizados pelos alunos na resolução de cada situação 
proposta se deram através de pequenos textos, de registro numérico e registro algébrico. Após o 
cumprimento de cada atividade, as duplas socializaram suas experiências, dificuldades e reflexões e 
houve uma sistematização do conteúdo pelo pesquisador.  
O produto final da pesquisa foi um caderno com uma sequência de seis atividades que visam 
proporcionar ao aluno a reconstrução do conceito de logaritmos de forma interdisciplinar, com foco nas 
principais propriedades dos logaritmos, bem como na utilização da calculadora para o cálculo de 
logaritmos. 
 
Palavras-chave: Logaritmos. Investigação Matemática. Resolução de Problemas. 
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SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES: UMA ANÁLISE DE 
LIVROS DIDÁTICOS PUBLICADOS NO BRASIL (1930 A 1970) 
 
CÉLIO MOACIR DOS SANTOS24 
ELENICE DE SOUZA LODRON ZUIN25 
 
INTRODUÇÃO 
 
Em nossa pesquisa, tivemos como eixo central verificar se e como o tópico sistemas de equações do 
primeiro grau com duas incógnitas foi apresentado em livros didáticos no Brasil, se o modo de 
apresentação sofreu alterações ao longo de um período de quatro décadas. Procedemos a análise de oito 
livros didáticos, publicados no período de 1930 a 1970, confrontando com aspectos do ensino intuitivo, 
escolanovismo, da legislação escolar, relativa ao período estudado, e do Movimento da Matemática 
Moderna (MMM). Apontamos os principais aspectos que indicam como os autores introduziam o 
referido conteúdo, métodos de resolução, tipos de enfoque dado ao tema, características dos exercícios 
ou problemas, entre outros. 
 
METODOLOGIA 
 
Tomamos como principal aporte teórico os estudos de André Chervel (1990), para trazermos a história 
de um conteúdo escolar e utilizamos a metodologia de Laurence Bardin (2011) para a criação e 
classificação das categorias de análise. Chervel (1990) entende que os conteúdos escolares encontrados 
nos livros didáticos são peças fundamentais que o pesquisador tem em mãos para averiguar como uma 
disciplina é apresentada nos textos didáticos de um determinado período.  
A Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) é um conjunto de instrumentos metodológicos que está em 
constante progresso utilizando procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens. Em nossa pesquisa sobre os sistemas de equações de primeiro grau, realizamos uma 
categorização prévia do tipo “caixas”, pois consideramos algumas categorias como ponto inicial para a 
pesquisa e, ao mesmo tempo em que realizávamos a leitura nos livros didáticos, elaboramos as 
especificidades integrantes de cada categoria e as mudanças para a adaptação na própria categorização. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Verificamos que, no livro de Trajano (1932), as definições são mais minuciosas com um maior 
detalhamento. Em relação aos outros autores – Stávale (1941), Maeder (1948), Sangiorgi (1959), 
Quintella (1961), Sangiorgi (1965) e Bethlem (1969) – Antônio Trajano foi o único a fazer uma 
separação na definição de sistema, “simultâneas e independentes”. Para os demais, o termo 
“simultânea”, em alguns casos, até se torna sinônimo de “sistema”. Stávale (1941) usa uma palavra que 
não comparece nas demais definições, o termo “raízes” como sendo o valor numérico ou literal das 
incógnitas. Nos livros de Sangiorgi (1965) e Bethlem (1969), editados durante a vaga do MMM, 
observamos a presença da linguagem de conjuntos.  
Outra característica importante verificada é com relação aos exercícios, em sua grande maioria, eram 
resolvidos por meio da utilização da Álgebra. Dos oito livros envolvidos na investigação, constata-se 
que, apenas três (Stávale (1941), Maeder (1948) e Bethlem (1969)) traziam, em suas resoluções, o método 
geométrico. No entanto, não encontramos a mesma proporção entre os dois tratamentos, o algébrico e 
o geométrico em nenhum dos três livros. 
                                                 
24 Mestre em Ensino de Matemática pela PUC Minas. SEDU-ES. moacircelio@yahoo.com 
25 Doutora em Educação Matemática pela PUC SP/Universidade de Lisboa. Docente do Mestrado em Ensino de 
Ciências e Matemática da PUC Minas. elenicez@pucminas.br 
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Um ponto destacado é sobre como os autores introduzem o conteúdo de sistemas lineares (definições, 
exercícios, problemas e abordagem histórica). Averiguamos que, na maioria das vezes, esse início é 
apresentado através de exercícios ou problemas. Em nenhum dos livros encontramos qualquer 
abordagem histórica referente aos sistemas de equações lineares. 
A partir das obras analisadas, podemos dizer que, no período de 1930 a 1970, de uma maneira geral, o 
conteúdo de sistema de equações lineares com duas incógnitas permaneceu nos livros didáticos. 
Considerando as transformações ocorridas no referido período, as reformas Francisco Campos e 
Capanema, o MMM, todas as leis, decretos ou portarias, constatamos que, em nenhum momento, esse 
conteúdo desaparece. Observam-se, nas obras analisadas, metodologias distintas concernentes aos 
métodos de resolução, inclusão ou não da resolução gráfica e a forma metodológica de apresentar este 
conteúdo, que tem reflexo nos exercícios e problemas propostos. A alteração mais significativa fica 
restrita aos livros cujos autores seguiram princípios do MMM como Sangiorgi (1965) e Bethlem (1969). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Foi verificado que, nos livros mais antigos, não se dava ênfase aos exercícios ou problemas de sistemas 
sem solução, havendo predominância nas resoluções algébricas. De um modo geral, não se constata 
muitos problemas com aplicações ou contextualizações, sendo Maeder (1948), um dos autores que insere 
mais problemas nessa perspectiva. As variações, em relação aos métodos de resolução, foram 
diminuindo com a chegada da Matemática Moderna. A utilização simbólica excessiva com enfoque na 
teoria de conjuntos ficou evidenciada nos autores que aderiram ao MMM. Como produto educacional, 
foi elaborado um material, para a formação inicial e continuada de professores de Matemática e áreas 
afins, abordando aspectos históricos dos sistemas de equações lineares, tendências pedagógicas em voga 
no período estudado, legislação escolar e apresentação de seis dos oito livros analisados; sendo o nosso 
propósito possibilitar mais conhecimentos e reflexões no campo da História da Educação Matemática. 
O desenvolvimento da pesquisa possibilitou a elaboração do produto educacional “Sistema de equações 
lineares em livros didáticos (1930-1970): apontamentos para a formação inicial e continuada de 
professores de Matemática e áreas afins”, no qual são abordados os aspectos históricos dos sistemas 
lineares, correntes pedagógicas, legislação e análise do conteúdo em questão em seis livros didáticos. 
 
Palavras-chave: Sistemas de equações lineares. História da Educação Matemática. Livros didáticos. 
Brasil. 
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LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: 
DESCOBRINDO AS POTENCIALIDADES DO SEU USO EM UM 
CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 
FREDY COELHO RODRIGUES26 
ELIANE SCHEID GAZIRE27 
 

O Laboratório de Educação Matemática (LEM) tem sido o objeto de estudo de várias pesquisas em 
Educação Matemática. Nessas pesquisas, muito se tem discutido sobre as diferentes concepções de 
LEM, os objetivos, o papel e a importância deste laboratório na formação de professores, bem como as 
diferentes propostas de sua utilização nas diversas instituições de Ensino Superior comprometidas com a 
formação de professores. (LORENZATO, 2006); (VARIZO, 2007); (BENINI, 2006); (LOPES E 
ARAÚJO, 2007); (TURRIONI, 2004). 
Este trabalho se propôs a investigar as potencialidades do uso do Laboratório de Ensino/Educação 
Matemática na formação de professores, tomando como referência os dados coletados em uma 
instituição de ensino superior também comprometida com a formação de professores em Matemática.  
O primeiro passo no desenvolvimento desse trabalho consistiu na construção de um quadro teórico 
através do qual foi possível categorizar de forma inédita os vários tipos de laboratórios existentes na 
literatura em razão dos seus diferentes objetivos e propostas de utilização. São eles: 1 - 
Laboratório/Depósito-arquivo. 2- Laboratório/Sala de aula. 3 - Laboratório/Disciplina. 4 - 
Laboratório/Tecnologia. 5 - Laboratório/ Tradicional (Laboratório de Matemática). 6 - 
Laboratório/Sala Ambiente – (Laboratório de Ensino de Matemática). 7 - Laboratório/Agente de 
formação (Laboratório de Educação Matemática). (RODRIGUES; GAZIRE, 2015). 
Como etapa complementar a esse processo, investigou-se, por meio de entrevistas e análise de 
documentos, a experiência de dois projetos de laboratório desenvolvidos na referida instituição no 
período de 2001 a 2009, com o objetivo de verificar o tipo de laboratório implementado em cada 
projeto, bem como as suas contribuições para a formação de professores.  
Com base na avaliação dos dois projetos de laboratório desenvolvidos nesta instituição, os resultados 
revelaram que: O projeto de laboratório (2001-2002) foi identificado como “Agente de formação” e, 
dessa forma, ofereceu maiores contribuições para a formação de professores do que o projeto de 
Laboratório (2006-2009), identificado como “Sala Ambiente”. A atuação de cada um dos projetos 
implementados revelou a existência de contribuições capazes de potencializar o uso do laboratório na 
formação de professores. Essas contribuições identificadas durante a avaliação dos dois projetos 
constituem ações e propostas que caracterizam o tipo de laboratório (Agente de formação) que, de 
acordo com a literatura estudada, oferece maiores contribuições para a formação de professores. 
Além disso, procurou-se investigar também, por meio de questionário, a concepção de laboratório dos 
professores do curso de Licenciatura em Matemática dessa instituição em busca de contribuições 
capazes de potencializar o uso de um laboratório na formação de professores. As contribuições 
identificadas passaram a fazer parte de uma proposta de Laboratório (Agente de formação) elaborada 
para o Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Salinas. A referida proposta constitui o produto 
final desta pesquisa, cujo perfil do laboratório é apresentado abaixo: 
 
 
 
 
 
                                                 
26 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, Campus Passos. Mestre em Ensino de Ciências e 
Matemática. 
27 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC MINAS. Doutora em Educação Matemática. 
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Quadro 1: Perfil do Laboratório de Educação Matemática 
Laboratório de Educação Matemática – Agente de formação 
Tipo de Laboratório -Agente de formação 
Atuação -Formação inicial e continuada de professores 
Público alvo -Comunidade acadêmica interna e externa 
Característica das 
atividades 

-Interdisciplinar, contextualizadas e desenvolvidas por meio de 
projetos. 

Metodologia de trabalho -Trabalho colaborativo. Uso da metodologia de projetos. 
Montagem de grupos de estudos. 

Papel do professor -Mediador. 
Utilização de MD. -Meio auxiliar do processo ensino-aprendizagem. 

 
 
 
Características 
do ambiente 
Construtivista 
de 
Aprendizagem 

 
 
Lugar 

-Lugar para experimentar a prática pedagógica. 
-Estudo, discussão, investigação, produção e difusão do 
conhecimento. 
-Agradável e prazeroso. 
-Lugar para tornar a Matemática mais próxima da realidade. 
-Convivência, interação e troca de experiências. 
-Lugar para atender às necessidades formativas dos acadêmicos. 
-Espaço de pesquisa e produção científica. 

 
 
Processo 

-Ambiente para estruturar, organizar, planejar e fazer acontecer o 
pensar matemático. 
-Ambiente que facilita professores e alunos conjecturar, 
experimentar, analisar, concluir, aprender, aprender a aprender. 
-Aprender a fazer fazendo. 
-Desenvolver competências e habilidades. 
-Criação e descoberta. 
-Reflexão na ação. 
-Interação. 

 
 
Atitude 

-Indagação. 
-Procura. 
-Criatividade. 
-Mudança de atitude frente ao ensino tradicional. 
-Despertar a aprendizagem crítica. 
-Estimular o desenvolvimento de habilidades sociais. 
-Despertar o interesse pelo estudo da Matemática. 
-Contribuir para o desenvolvimento de atitudes relacionadas ao 
hábito de frequentar a universidade para estudar e socializar o 
conhecimento. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Palavras-chave: Formação de professores. Laboratório de Matemática. Laboratório de Ensino de 
Matemática. Laboratório de Educação Matemática. 
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MEMÓRIAS DE PROFESSORES: UM ESTUDO SOBRE A 
FORMAÇÃO CONTINUADA NO PACTO NACIONAL PELO 
FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO 
 
ANA FLÁVIA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO28 
DRA. MARIA AMÁLIA ALMEIDA DA CUNHA29 

 

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM) apresenta-se como um programa 
pioneiro na reestruturação do Ensino Médio e na formação continuada de professores, constituindo uma 
proposta de intervenção na escola, devidamente fundamentada e organizada para atender tanto os 
professores, quanto os alunos desse nível de ensino da escola pública, priorizando a formação humana e 
integral. Em princípio, o ensino médio não era um nível de escolaridade pensado para a sociedade como 
um todo, o seu caráter era elitista; só mais tarde assumiu perfil mais popular, voltando-se para mão de 
obra e o trabalho, porém, nunca havia sido prioridade das políticas públicas e nem tinha foco na 
formação continuada dos docentes desse nível de ensino, por se caracterizar como um nó e carregar 
consigo uma carência identitária no cenário da escola pública. Esse nó identitário perpassa não só as 
estruturas escolares, o currículo, como também a formação continuada dos professores que lecionam 
neste nível de ensino. O PNEM além de precursor na valorização do docente da educação básica, no 
segmento do Ensino Médio, objetivou o redesenho curricular, orientado pela perspectiva de inclusão. 
Diante disso, este estudo se justifica pelas inquietações das autoras no que tange às questões dos desafios 
expostos em relação ao ensino médio e à formação continuada de docentes desse público em seu locus de 
trabalho. Mais especificamente, as memórias guardadas por esses participantes e os impactos dessas 
memórias na formação continuada desses cursistas. Algumas questões nortearam este estudo, como: as 
reflexões do PNEM ainda estão presentes na memória dos cursistas? Houve mudanças na forma de 
pensar/agir em torno de suas práticas pedagógicas? As discussões do PNEM promovidas pela formação 
ainda se fazem presentes no mesmo locus de formação continuada? Das questões, surgiu o objetivo 
pretendido geral: analisar o processo de formação continuada de professores do Ensino Médio por meio 
das memórias trazidas do PNEM, no locus de formação Escola Estadual Prof. Antônio Nóvoa .  Para 
tanto, optou-se pela metodologia do Estudo de Caso, de natureza qualitativa, pois, foi necessário realizar 
levantamento e estudo do referencial teórico por meio de pesquisas bibliográficas. Em seguida, foi 
realizada a visita in loco para coletar, organizar e investigar as memórias deixadas nos registros 
documentais. Posteriormente, foi aplicado questionário como pesquisa exploratória para delimitação dos 
participantes (professores, cursistas que ainda permaneciam na escola à época da realização da pesquisa), 
e ainda foram realizadas entrevistas semiestruturadas e aplicação dos Ateliês da Memória, com o intuito 
de reconstruir as memórias da formação no PNEM e apresentá-las em um pequeno manual denominado 
Ateliê de Memórias do PNEM. Diante do percurso metodológico percorrido, obtivemos os seguintes 
resultados: nos arquivos do PNEM, foram garimpados os seguintes documentos, relacionados no 
Quadro 1. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) FAe/Promestre, Mestre em Educação, fevereiro, 2018. 
29 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) FAe/Promestre, Orientadora. 
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Quadro 1 – Documentos encontrados – Garimpando o PNEM. 

DOCUMENTOS ENCONTRADOS NO ARQUIVO DO PNEM   ESCOLA ESTADUAL PROF. 

ANTÔNIO NÓVOA 

DESCRIÇÃO TOTAL 

Lista de Presença do Cursistas (1ª e 2ª Etapas) .................................................................   19 
Caderno de Formação (1ª e 2ª Etapa) .............................................................................. 11 
Atividades Individuais (1ª e 2ª Etapas)  ............................................................................. 324 
Atividades coletivas  (1ª e 2ª etapas) ................................................................................. 179 
Planejamentos dos encontros do PNEM no Módulo I e II ..................................................... 20 
Lista de cursistas Bolsistas ................................................................................................. 01 
Ofício circular nº 08/2014  ................................................................................................ 01 
Slides do 1º encontro de formação de orientadores ............................................................. 01 
E-mails da SRE – MG ....................................................................................................... 04 
Orientações para o PACTO de 30/09/2014.......................................................................... 01 
Resolução nº 02 de 30/01/2012 – MEC .. .......          ......................................................... 01 
Resolução nº 51 de 12/12/2013 – MEC ............................................................................. 01 
Portaria nº 1140 de 22/11/2013 – MEC ............................................................................. 01 
Fotografias dos encontros ................................................................................................. 20 
Calendário dos encontros do PACTO no Módulo II .............................................................. 01 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

O quadro 1 apresenta os documentos encontrados nos arquivos do PNEM, entendendo esses 
documentos como memória do processo de formação vivenciado e por serem relevantes. Os 
documentos são relatos de práticas, leis, fotos dentre outros. Acredita-se que o manuseio desses 
documentos elucidam uma visão de organização da formação, pois ao entrar em contato com eles 
experimentam-se os seguintes procedimentos: encontrá-los, observá-los, lê-los e retirar-lhes a essência, 
colocando-nos como observadores do vivido e expectadores de uma viagem à memória coletiva do 
grupo que participou da formação. Ao apresentar esses achados neste estudo, concordou-se com as 
ideias de Stenhouse (1987) quando o autor enfatiza que o professor pesquisador, nas tentativas para 
pesquisar suas práticas, mobiliza a reflexão docente. Portanto, ao conhecer esses pensamentos e práticas 
guardados na própria escola e torná-los públicos, pode-se ressignificar a prática pedagógica e a formação 
continuada do PNEM. Os documentos ainda revelaram que a capacitação do PNEM, como afirma 
Correa et al. (2017), trouxe assuntos e reflexões primordiais para o exercício da docência. Na memória 
do cursista, citada a seguir, pode-se perceber que essas discussões contribuíram para a sua formação 
continuada,  

Todas as atividades de reflexão propostas foram extremamente proveitosas. A 
interação dos professores mostra transformar nosso ensino médio e colocar ele com 
uma cara nova (diferente), mostrando para nossos alunos que a educação está 
caminhando para um melhor aproveitamento do tempo que eles passam na escola.  
(CURSISTA 6P, 2014.) 
 

As entrevistas e os Ateliês apontaram como resultado da investigação neste estudo, que o PNEM se 
constituiu como um espaço de formação ainda guardado nas memórias dos participantes e em suas 
práticas pedagógicas cotidianas. O PNEM trouxe a produção da escola básica para academia e também 
uma política pública destinada à formação de professores como objeto de pesquisa. Assim, o PNEM 
tornou-se um diagnóstico para subsidiar as mudanças necessárias para as construções de modelos de 
formação e qualificação profissional, atendendo às necessidades da escola atual. Ao final, apresentou-se 
o produto técnico por meio de um pequeno manual denominado ‘Ateliê de Memórias do PNEM’ 
contendo todas as vozes dos participantes da pesquisa e, trazendo a memória da escola, antes guardada 
na memória de cada um e não no coletivo, guardada nos arquivos. O grande mérito deste estudo é trazer 
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para um texto de dissertação o registro das memórias da contribuição de uma política pública inédita, 
voltada para a formação de professores do Ensino Médio. 
 

Palavras-chave: Ensino Médio. Formação continuada. PNEM. Memórias. 
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GESTÃO ESCOLAR NA REDE ESTADUAL DE MINAS GERAIS: 
DESAFIOS DA FORMAÇÃO DO DIRETOR 
 
EDUARDO SANTOS ARAÚJO30 
DANIEL EVELING DA SILVA31 
 

Este trabalho nasce a partir da pesquisa desenvolvida durante o curso de Mestrado Profissional em 
Gestão e Avaliação da Educação Pública (PPGP) do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da 
Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAED/UFJF). A pesquisa pretendeu discutir a 
formação de gestores no âmbito da Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana B, da 
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). Diante das mudanças na configuração 
da educação e suas atividades nas últimas décadas tornou-se necessário que o diretor escolar 
desempenhe múltiplas funções. As atividades da direção não apenas enfocam as questões de cunho 
pedagógico, mas perpassam pela gestão de pessoas, administrativa e financeira. Nesse contexto, os 
processos de formação de diretores tornam-se condição sine qua non para o alcance dos objetivos 
educacionais. Esse processo formativo não pode prescindir do objetivo precípuo da escola de educação 
básica – o ensino e efetiva aprendizagem do aluno, com formação plena para a vida nos diversos 
âmbitos –, que enfoca a gestão efetiva e eficaz do pedagógico escolar. Assim, as demais dimensões da 
gestão são atividades-meio, mas que se configuram como condição de possibilidade para que se instaure 
o ensino-aprendizagem. Desse modo, nenhuma das dimensões da gestão escolar pode ser preterida pelo 
gestor à frente da instituição escolar básica. Consequentemente, os processos formativos propostos pelas 
redes de ensino devem considerar a importância de todas as dimensões gestoras implicadas. Sander 
(1993) propõe um paradigma educacional que indica centralidade para a administração da educação. 
 

Quadro 1 - Paradigma multidimensional de administração da educação 

 
Fonte: SANDER (1993, p. 243) 

 

Como se pode depreender a partir da figura apresentada, a gestão administrativa toma um lugar central 
não por se constituir um fim em si mesma, mas por subsidiar as demais dimensões, tornando possível 
que a instituição desempenhe suas funções e atinja seus objetivos, tanto internos quanto externos, seja 
na dimensão substantiva ou instrumental. Segundo Paro (2010) a escola requer um tipo de mediação 
administrativa singular, tanto no viés da técnica quanto no político. Essas assertivas constroem a 
indicação da necessidade de processos formativos que considerem tal envergadura. Na pesquisa em 
pauta assumiu-se como suposição inicial que existem gaps formativos para a função do diretor de escola, 
especialmente na dimensão administrativa da gestão. Visando averiguação dessa suposição, a pesquisa 
teve caráter qualitativo, usando a entrevista individual e o questionário estruturado como instrumentos. 
A amostra adotada foi composta de 14 entrevistas (que se limitaram a 13 diretores escolares estaduais do 
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Município de Ibirité, um dos municípios integrantes da SRE Metropolitana B, além de uma entrevista 
com a Diretora da Diretoria Administrativa e Financeira da mesma regional) e da aplicação censitária de 
210 questionários estruturados (dos quais se obtiveram 146 respostas). O uso dos diferentes 
instrumentos tencionou garantir validação dos dados a partir da triangulação (NEVES, 1996). Pela 
seleção do público partícipe a pesquisa se configurou numa amostra por conveniência e não 
probabilística. A revisão teórica embasou-se, principalmente, em Lück (2000); Sander (1993); Paro 
(2010); e Teixeira e Malini (2012) para construir os eixos de análise. A seleção desses autores permitiu 
correlacionar as diferentes dimensões da gestão escolar além de indicar as competências requeridas ao 
diretor e as necessidades de sua formação. Lück (2000) afirma que sem competências específicas, num 
modelo de gestão que articule todas as demandas, “o diretor age conforme as pressões, podendo ser 
dominado por elas, em vez de agir sobre elas para fazer avançar, com unidade, a organização escolar” 
(LÜCK, 2000, p. 29-30). A autora enfatiza ainda que as competências necessárias para assumir o cargo 
de diretor escolar têm aumentado, desse modo, mesmo sendo um grande desafio para as redes de 
educação básica, torna-se imperativa a promoção da formação dos seus gestores. Teixeira e Malini (2012) 
concordam com essa indicação quando afirmam que a melhoria dos processos de gestão escolar é 
proporcional aos níveis de formação do gestor. A partir dos processos de descentralização educacional a 
escola e sua gestão tem se tornado locus de interpretação das políticas públicas, em detrimento de apenas 
implementá-las (TEIXEIRA E MALINI, 2012). Sendo o líder por excelência desse processo, é exigido 
do gestor na contemporaneidade a mesma medida das competências técnica e política para que 
concatene sinergicamente a sua equipe (viés político) e, por outro lado, monitore a implementação das 
ações alcançando o resultado esperado (viés técnico-gerencial). Diante desse contexto, ao final, os dados 
da pesquisa de campo confirmaram a suposição inicialmente mencionada, quando se constatou a 
inexistência de formação inicial para os diretores, o desconhecimento desses a respeito dos cursos de 
formação disponíveis na rede, além de reiterado sentimento de abandono demonstrando durante as 
entrevistas. Desse modo, os resultados da pesquisa indicaram a existência de hiato substancial entre a 
formação do diretor e as competências exigidas para a gestão escolar eficaz. Por tratar-se de uma 
pesquisa realizada a partir de mestrado profissional, propôs-se um Plano de Ação Educacional (PAE) 
visando minimizar as dificuldades encontradas. A proposta consta, entre outras ações, da criação de um 
núcleo de formação e acompanhamento de diretores na SRE pesquisada, para que os gestores escolares 
tenham um setor de referência que articule as diversas demandas da Superintendência, além de planejar, 
executar e acompanhar os seus processos formativos.  
 

Palavras-chave: Gestão Escolar. Formação de diretores. Gestão administrativa. Dificuldades 

gestoras.  
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UMA PROPOSTA PARA ESTUDO DE POLIEDROS COM AUXÍLIO 
DO SOFTWARE GEOGEBRA NO TABLET 
 
FERNANDA COELHO GOODWIN32 
TANIA FERNANDES BOGUTCHI33 
 

INTRODUÇÃO 

 
A informática tem gerado softwares educativos, aplicativos para internet e notebooks, tablets e smartphones. O 
professor é desafiado a se abrir para novas situações didáticas, que gerem interface com a TI  
(Tecnologia da Informação) e que ajudem nas dificuldades que surgem no processo de aprendizagem 
dos alunos. A TI pode ser incorporada às aulas de Matemática com os softwares educativos, que geram, 
segundo Borba (1999), ambientes dinamizadores dos conteúdos, fortalecendo seu caráter experimental e 
uma nova postura de construção do conhecimento. Valente (1996) alerta que, “sem o professor 
preparado para desafiar o aluno, é muito difícil esperar que o software por si só crie as situações para o 
aluno atingir o nível da compreensão” (VALENTE, 1996, p. 46). 
O software GeoGebra foi desenvolvido para o estudo da Geometria, Álgebra, Aritmética e Cálculo por 
Markus Hohenwarter, da Universidade de Salzburg. Foi escolhido por ser um programa dinâmico, 
gratuito e livre, pela interface de fácil manipulação, interação e visualização. Em 2013 foi lançada a 
versão para tablets, compatível com as plataformas Windows, Android e IOS; um dos seus principais 
recursos é a barra de ferramentas otimizada para toque (cf. MOREIRA; PEIXOTO; BATISTA, 2013, 
pg. 4). Em 2014, a versão do GeoGebra com visualização em 3D foi disponibilizada para tablets, 
ampliando as possibilidades de uso no estudo da Geometria Espacial. 
Segundo Moreira, Peixoto e Batista (2013) o GeoGebra pode ser utilizado para demonstração e 
visualização; como ferramenta de construção; para a aprendizagem por descoberta; e para a preparação 
de materiais didáticos. O software permite, por meio da visualização, que o aluno desenvolva a 
autonomia na exploração, levando à descoberta e construção do conhecimento. Uma de suas limitações 
é não permitir a visualização da planificação de corpos redondos. Assim, algumas experiências podem 
ser levadas para o campo da tecnologia, outras não; diferentes meios de visualização (papel, quadro, 
tablet etc.) geram mobilizações cognitivas diferentes. Todas, porém, são importantes e podem ser 
utilizadas em sala de aula, inclusive concomitantemente. 
Artigos, como os publicados pela Revista do Instituto GeoGebra da PUC São Paulo, têm 
abordado o uso didático do software GeoGebra. Bairral e Barreira (2017) e Costa e Santos 
(2017), por exemplo, enfatizam que o software pode ser um relevante recurso para que os 
alunos formalizem os conceitos matemáticos, além de propiciar condições autônomas de 
produção, visualização e manipulação de objetos geométricos. 
 

OBJETIVO 

 

Desenvolver atividades guiadas no formato de sequência didática, complementando o trabalho 
pedagógico do professor pelo uso de uma Tecnologia da Informação, levando os alunos à construção do 
conhecimento e formalização de área e volume de alguns poliedros, por meio da experimentação, 
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manipulação e visualização das figuras no software GeoGebra, no tablet, de maneira mais dinâmica e 
interativa.  
 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi realizado com uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Metodista 
Izabela Hendrix, Belo Horizonte, MG, para a qual a professora pesquisadora lecionava a disciplina de 
Matemática. Foram sete encontros em que foram desenvolvidas 16 atividades, abordando área de alguns 
polígonos, planificação, área e volume dos poliedros. A sequência didática proposta teve como fio 
condutor a investigação guiada para significação dos conceitos matemáticos, por meio da construção dos 
poliedros no software GeoGebra, promovendo sua compreensão e verbalização em termos formais. 
Proporcionando, assim, condições aos alunos de atuarem como sujeitos ativos em seu processo de 
ensino e aprendizagem. As atividades foram elaboradas como etapas de um caminho investigativo, 
permitindo aos alunos, gradativamente, a construção dos conceitos, sua utilização para resolução de 
problemas e a descoberta de como formalizá-los. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi realizada uma oficina tutorial prévia para familiarizar os alunos com os recursos do software. As 
atividades foram entregues em forma impressa, com o passo a passo da construção do sólido no 
software GeoGebra e um roteiro de estudo dirigido; nesse mesmo material impresso deveria ser feita a 
transcrição das observações, respondendo às questões apresentadas. Cada aluno recebeu um tablet, para 
que todos tivessem a oportunidade de construir, manipular e visualizar as figuras geométricas.  
Para este artigo foi escolhida uma atividade, em que foram trabalhados o significado e a formalização da 
área da pirâmide de base quadrangular, exemplificando o potencial da abordagem proposta. Na 
atividade, representada na Figura 1, o uso do GeoGebra possibilitou um resultado positivo, apesar de 
dificuldades relativas à sensibilidade da tela de toque. O sólido construído na janela de visualização 3D 
possibilitou que os alunos fizessem relações, como do sólido com sua planificação e da altura da face 
lateral com o apótema da pirâmide, por meio da manipulação. E que explorassem outros recursos, como 
a vista do sólido superior, frontal, lateral e rotação da cena, reforçando a identificação dos polígonos da 
face da pirâmide. Isso possibilitou que os grupos compreendessem o significado e formulação da área da 
pirâmide de maneira dinâmica. 
 

Figura 1- Pirâmide de base quadrangular 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tela do software GeoGebra. 
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De acordo com Zabala (1998), para promover atividade mental, “os alunos terão que ver, tocar, 
experimentar, observar, manipular, comparar etc., e a partir destas ações será possível ativar os 
processos mentais que lhes permitam estabelecer relações necessárias para a atribuição de 
significados” (ZABALA, 1988). 
 

CONCLUSÃO 

 

O processo de consolidação e ampliação do conhecimento pelos alunos foi potencializado pelo uso da 
tecnologia da informação, especificamente o software GeoGebra. A utilização didática de seus recursos, 
como a manipulação e visualização de áreas e volumes dos poliedros, propiciou a prática de uma 
investigação guiada, permitindo aos alunos identificar as partes que compõem um sólido e deduzir as 
relações entre elas. O trabalho realizado permite afirmar que a utilização de softwares educativos ajuda a 
superar dificuldades que os alunos possam ter com a geometria, além de criar ambientes dinâmicos nos 
quais os alunos possam interagir entre si e com o professor, tornando-se sujeitos da construção do seu 
conhecimento. 
 
Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Tablet. GeoGebra. Poliedros. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O USO DE IMAGENS E 
PALAVRAS COM BASE NA TEORIA COGNITIVA DA 
APRENDIZAGEM MULTIMÍDIA 
 

FERNANDA DE JESUS COSTA 34 
ANDREA CARLA LEITE CHAVES 35 
FRANCISCO ÂNGELO COUTINHO 36 
 

Vivemos em uma sociedade fortemente marcada pela presença das Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC), é preciso que os diferentes profissionais sejam capazes de inserir as tecnologias 
no seu ambiente de trabalho de maneira eficiente. No ambiente escolar é preciso que os professores 
sejam capazes de inserir efetivamente as TDIC na sua tarefa docente, já que estas contribuem de maneira 
eficiente para os processos de ensino e aprendizagem.  
Especificamente no ensino de Ciências e Biologia, a utilização de imagens e palavras é de grande 
relevância para os processos de ensino e aprendizagem. Podemos dizer que o ensino destas disciplinas é 
multimodal, ou seja, mediado por diferentes recursos técnicos que favorecem os processos de ensino e 
aprendizagem (SCHTZ; LOWE, 2003). 
Porém, para que a inserção dessas diferentes modalidades sensoriais favoreça a aprendizagem é preciso 
que o professor esteja atento à teoria cognitiva da aprendizagem multimídia (TCAM). A carga cognitiva 
pode ser entendida como um conjunto de princípios que geram um ambiente de aprendizagem eficiente 
e que como consequência promove um aumento na capacidade de cognição humana (VAN 
MERRIENBOER; SWELLER, 2005). É preciso atentar para aspectos relacionados à capacidade da 
memória para evitar uma possível sobrecarga da memória e consequentemente prejudicar a aquisição de 
conhecimentos. 
Baseando-se na inserção da aprendizagem multimídia no ambiente escolar e na necessidade dos 
professores conhecerem sobre TCAM, o presente trabalho teve por objetivo elaborar um material de 
apoio para os professores. Através deste material, o professor pode inserir em sua prática docente a 
aprendizagem multimídia sem sobrecarregar a memória de seus alunos. Antes de elaborar o material 
realizamos uma investigação que buscou compreender os conhecimentos dos professores sobre o tema 
e, ainda, quais seriam os aspectos mais relevantes dentro desse assunto na concepção dos participantes. 
Para elaboração do material de apoio, buscamos compreender aspectos da aprendizagem multimídia, da 
teoria cognitiva e ainda maneiras de colocar essas informações em um material de acessibilidade e de 
fácil compreensão para os professores. Com base no referencial teórico e na pesquisa realizada, optamos 
por elaborar duas cartilhas: uma eletrônica que abordava o tema de maneira robusta e uma impressa que 
abordava o assunto de maneira mais breve.  
Abordamos nas duas cartilhas alguns princípios da TCAM. O primeiro princípio abordado foi o da 
sinalização, que destaca a necessidade de direcionar a atenção do aluno para os elementos mais 
relevantes da aprendizagem (MAYER, 2005). O princípio da proximidade espacial relaciona-se com a 
proximidade de palavras e imagens correspondentes, quando o texto e a imagem estão integrados existe 
uma facilidade na conexão mental e consequentemente na aprendizagem (MAYER, 2005). O princípio 
da coerência relaciona-se com a exclusão de palavras, imagens ou sons irrelevantes para o tema 
abordado. De acordo com este princípio quando mais simples e objetiva for à apresentação do 
conteúdo, mais livre ficará a memória operacional para processar um número maior de conhecimentos 
(SANTOS; TAROUCO, 2007). 
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A segmentação relaciona-se com a divisão do conteúdo em etapas para facilitar o trabalho da memória 
operacional. Já o princípio da segmentação refere-se à apresentação das partes, de acordo com Mayer et 
al., (2002) o ideal é apresentar as partes principais do sistema e somente depois introduzir os detalhes. 
Uma imagem que descreve um processo deveria vir antecedida de uma imagem que resumisse as 
principais etapas. A contiguidade temporal refere-se à apresentação de palavras e imagens 
simultaneamente ao invés de sucessivamente (SANTOS, TAROUCO, 2007). Quando existe 
correspondência entre a narração e a animação, essas devem ser apresentadas ao mesmo tempo. 
Para compreender o princípio da modalidade é importante destacar que existem dois canais, um para a 
parte visual e outro para o auditivo, desta forma, deve-se utilizar esses dois canais com o objetivo de não 
sobrecarregar a memória. Assim, podemos dizer que esse princípio afirma que é melhor utilizar 
animação e narração do que utilizar animação e texto escrito, ou seja, quando as imagens e palavras são 
apresentadas visualmente, o canal visual ficar sobrecarregado, enquanto que o canal não verbal não foi 
utilizado. 
Estes princípios foram abordados com base na TCAM, utilizando de exemplos próximos da realidade 
escolar. Após a elaboração, o material foi testado com professores de uma escola e também com 
estudantes do mestrado em ensino.  
Com relação à cartilha impressa, 85,7% dos professores avaliaram o material de apoio como boa, 
enquanto que o restante avaliou como ótima. Podemos afirmar que o material foi de boa qualidade na 
concepção dos professores, servindo como uma ferramenta eficaz para informar a respeito do tema. Em 
relação à importância, todos os professores participantes consideraram o material como importante para 
a formação de professores sobre o tema. 
Com relação à avaliação da cartilha eletrônica, 83,3% dos professores classificaram o material como bom 
e o restante,16,7%, como ótimo. Todos os professores consideraram que o material é importante para a 
formação docente. Os resultados encontrados foram semelhantes aos obtidos na análise da cartilha 
impressa. 
Podemos inferir que a utilização do material de apoio para a formação dos professores é uma ferramenta 
de grande relevância na nossa sociedade, já que essa encontra-se fortemente marcada pela presenças 
TDIC nos mais variados contextos e especificamente no ambiente escolar. 
 
Palavras-chave: Formação de professores. Teoria cognitiva da aprendizagem multimídia. Ensino de 
ciências e biologia. 
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O SOFTWARE GEOGEBRA NUMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
 
JOSIAS JÚLIO DE ARAÚJO37 
FREDERICO DA SILVA REIS38 
 

Esta pesquisa (ARAÚJO, 2017), defendida no Mestrado Profissional em Educação Matemática da 
Universidade Federal de Ouro Preto, buscou investigar os indícios de benefícios que a formação 
continuada pode oferecer ao Professor de Matemática do Ensino Fundamental, para que ele possa 
repensar / redirecionar a sua prática pedagógica, utilizando-se de atividades exploratórias de Álgebra e 
Geometria, tendo como ferramenta auxiliar o software GeoGebra na resolução das atividades. 
Inicialmente, dedicamo-nos aos estudos dos referenciais teóricos relacionados à formação continuada do 
Professor de Matemática e também às Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação 
Matemática – TICEM. Nossa base teórica contou com referenciais tais como Valente (1999), Fonseca 
(2001), D’Ambrosio (1996), Gladcheff (2001) e Mercado e Silva (2008), que fundamentaram nossa 
investigação, propiciando assim, um embasamento teórico rico em informações que foram essenciais 
para encaminhar o trabalho e consolidar a proposta da pesquisa. 
A partir de nossas leituras relacionadas às TICEM e da motivação adquirida a partir de nossa vivência 
como docente, elaboramos a seguinte questão de investigação que norteou nossas ações no campo 
teórico-metodológico: 
Quais são as possíveis contribuições de atividades exploratórias de Álgebra e Geometria com a utilização 
do software GeoGebra para a formação continuada de Professores de Matemática do Ensino 
Fundamental?  
A partir de tal questão, a análise bibliográfica nos possibilitou estruturar solidamente nossa pesquisa e 
trilhar um caminho rumo ao objetivo principal desse trabalho, que é responder de forma consistente à 
questão de investigação. 
Após essa etapa, os participantes da pesquisa, Professores de Matemática do Ensino Fundamental da 
rede pública estadual de Minas Gerais, foram convidados a participar do minicurso oferecido pelo 
pesquisador para implementarmos as atividades exploratórias, utilizando-se do GeoGebra como 
ferramenta auxiliar no processo de resolução das questões propostas. A proposta aqui não foi 
simplesmente “verificar” os conhecimentos matemáticos em si, mas a aplicação das ferramentas 
disponíveis no GeoGebra, buscando assim, a implementação de tal ferramenta nos processos 
educativos. 
Levamos em consideração para a conclusão desta pesquisa, o envolvimento dos participantes no 
minicurso realizado. Os participantes demonstraram grande interesse e salientaram que tal processo de 
formação, utilizando-se de softwares educativos, possibilitou-lhes uma nova expectativa na utilização de 
novas ferramentas, estímulo a buscar novas aprendizagens, mudanças das suas práticas pedagógicas, 
além da reestruturação do planejamento, ação e envolvimento com o software apresentado. 
À guisa de conclusão, o minicurso proposto para consolidar a nossa pesquisa e buscar respostas para 
nossa questão de investigação, possibilitou visualizar algumas categorias de contribuições encontradas 
em tal formação, dentre as quais destacamos: 
 
- A contribuição para a formação tecnológica dos professores de Matemática para a utilização de softwares 
educativos; 
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- A contribuição para a prática pedagógica dos professores de Matemática; 
- A contribuição para a (re)aprendizagem dos conteúdos matemáticos pelos professores de Matemática; 
- A contribuição para uma mudança de paradigmas do professor em relação ao uso das TICEM nos 
processos de ensino e aprendizagem de Matemática. 
 
Destacamos em nossa pesquisa, alguns fatores que puderam, substancialmente, influenciar positivamente 
na aceitação dos professores participantes, diminuindo sua resistência em relação ao uso das tecnologias 
na sua pratica pedagógica. Segundo depoimentos dos participantes, a utilização do software GeoGebra 
propiciou facilidade no manuseio de algumas de suas ferramentas, o que mostrou suas vantagens de 
utilização em relação a outras mídias disponíveis atualmente, especialmente, por sua compatibilidade 
com o ambiente escolar e pela possibilidade de criar novos modelos e práticas e, assim, atrair o interesse 
dos alunos bem como proporcionar maior interação entre alunos e alunos e alunos e professor. Tais 
destaques nos permitem apontar para uma mudança notável de paradigmas dos participantes de nossa 
pesquisa.  
Entretanto, cabe salientar que nós, professores, precisamos sempre estar dispostos a certa “adaptação” a 
novas ferramentas e novos modelos de ensino, baseando-nos na evolução da sociedade em que estamos 
inseridos. Precisamos continuamente buscar formação adequada para atuar frente à nova demanda da 
sociedade moderna. Precisamos estar antenados às tecnologias disponíveis, buscando sempre que 
possível, utilizá-las em nossas práticas pedagógicas, quebrando assim, a “barreira da resistência” ao uso 
das TICEM que, talvez, insistirá em perdurar. 
Por fim, como tarefa de pesquisa, elaboramos um conjunto de atividades exploratórias, sob a forma de 
Produto Educacional que, esperamos, possa contribuir para a prática pedagógica dos professores de 
Matemática do Ensino Fundamental e, mais amplamente, para um repensar sobre a prática pedagógica 
de Álgebra e Geometria no Ensino Fundamental. 
 
Palavras-chave: Formação Continuada. Ensino de Álgebra e Geometria. GeoGebra. 
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APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PASSOS UTILIZADA 
NO LIVRO DIDÁTICO: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 
ORDINÁRIAS E TRANSFORMADAS DE LAPLACE: ANÁLISE 
GRÁFICA DE FENÔMENOS COM RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS ATIVIDADES COM SOFTWARES LIVRES 
 
JOÃO BOSCO LAUDARES39 
JÚLIO PAULO CABRAL DOS REIS40 
SAULO FURLETTI41 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Matemática busca por propostas que possam auxiliar na interação professor/aluno e nos 
processos construção de conhecimento matemático. Nesse campo do conhecimento encontram-se 
filosofias, teorias, tendências e propostas metodológicas que contribuem demasiadamente nos processos 
de ensino e aprendizagem. 
Apresenta-se uma metodologia inovadora, a qual foi construída para ser utilizada no livro Equações 
Diferenciais Ordinárias e Transformadas de Laplace. Essa metodologia foi elaborada a partir de características e 
elementos de metodologias e teoria da Educação Matemática. Utilizaram-se as metodologias: resolução 
de problemas de Polya (1994) e modelagem matemática, com referências em Bassanezi (2014) e a teoria 
das representações semióticas de Duval (2003). A metodologia foi denominada metodologia de passos. 
O livro editado de Laudares et al. (2017) contempla a metodologia: parte-se de um problema, se utiliza 
da modelagem matemática pela interpretação de modelos, e contempla a diversificação das 
representações com equações diferenciais ordinárias e transformadas de Laplace, inclusive com aporte 
tecnológico. 
 

OBJETIVO 

 

Apresentar a metodologia do livro Equações Diferenciais e Transformadas de Laplace. 
 

METODOLOGIA 

 

A metodologia do livro com o conteúdo de equações diferenciais ordinárias e transformadas de Laplace 
possui um design próprio. Esse design tem base em nas metodologias da Educação Matemática 
denominadas: resolução de problemas, modelagem matemática e na teoria denominada representação 
semiótica. 
A resolução de problemas é identificada por Polya (1994) como metodologia na área de Educação 
Matemática. Segundo Polya (1994), pode-se considerar quatro fases para a resolução de um problema:   
(i) Entender o problema; (ii) fazer um plano; (iii) executar o plano e (iv) fazer uma retrospectiva 
                                                 
39 Doutor e Educação- Professor da PUCMinas- jblaudares@terra.com.br 
40 Mestre em Ensino de Ciências e Matemática – Professor do IFMG – julio.reis@ifmg.edu.br 
41 Doutorando em Educação – Professor do IFMG – saulo.furletti@ifmg.edu.br 
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relacionando o resultado com as condições dadas para uma compatibilização. Nesse devir é possível 
construir o conhecimento matemático. 
O livro, além dos “métodos de resolução” com o desenvolvimento dos seus algoritmos, destaca a 
“análise dos modelos de fenômenos pela resolução de problemas”, de uma forma bem analítica, modelos 
esses que são representados por uma Equação Diferencial ou um sistema das mesmas, ou ainda com o 
uso das Transformadas de Laplace. 
Segundo Bassanezi (2014), a modelagem matemática parte de problema da realidade, que pode ser 
traduzido para a linguagem da matemática, por modelos existentes ou a construir, a fim de resolver o 
problema e interpretar a sua solução. Em Laudares et al (2017) na modelagem matemática, as Equações 
Diferenciais são instrumentos valiosos para formular, descrever, analisar sistemas físicos da realidade e 
da tecnologia com  propriedades e linguagem específicas, realizando o que denominamos, 
matematização. Matematizar é fazer uma análise da situação problemática e expressar matematicamente 
o problema, o qual se encontra no fenômeno em estudo. Pode-se constatar que o modelo matemático é 
constituído, em sua essência estruturante, da Matemática básica (aritmética, geometria e álgebra), 
elementos basilares de todo o corpo da modelação quantitativa e, ainda, oferece subsídios para a 
modelação qualitativa. 
Na resolução dos problemas, são analisadas as situações ou os contextos da elaboração dos modelos 
matemáticos, com quatro distintas representações desses modelos, conforme também assumidos por 
Stewart (2013) ,   o que este autor chama de “Regra dos quatro Passos”: (a) visual, pelo 
gráfico/geométrico ou diagrama; (b) numérico, por tabelas ou séries numéricas; (c) algébrico, pela 
equação; (d) verbal, pelo discurso escrito ou falado. Ao diversificarmos  as  representações,  segundo  
Duval  (2009),  poderá  se  efetivar  uma compreensão da situação problemática, acompanhada, com 
frequência da compreensão dos conceitos inerentes. 
A metodologia que usaremos na resolução de um problema com Equação Diferencial é a determinação 
de passos, que apresentaremos a seguir, sempre num quadro e com um esquema, isto é, um design 
próprio que instituímos para que o estudante possa fazer uma análise (estudo em partes) da situação 
problema e assim facilitar a sua compreensão e elaborar em linguagem natural uma síntese (estudo 
global) para reter a compreensão totalizante do fenômeno em processo.  
 

QUADRO 1 - Interpretação do enunciado 
 

 
1º Passo: Matematização da lei física 
 
2º Passo: Constantes dadas – Substituição na equação do fenômeno 
 
3º Passo: Condições iniciais ou de contorno 
 
4º Passo: Resolução da Equação Diferencial do modelo 
 
5º Passo: Cálculos solicitados nos problemas: explicitar o que se pede 
 
6º Passo: Modelo das equações do fenômeno 
 
7º Passo: Modelo dos gráficos do fenômeno 
 
8º Passo: Descrição sintética do fenômeno num pequeno texto 

 

Fonte: LAUDARES, et al, 2017, p. 98. 
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Cada tipo de problema exige uma determinação de passos. Essa estrutura dada pode ser considerada um 
padrão a ser seguido, ocorrendo alterações de acordo com o tipo de problema a resolver. 
 
CONCLUSÃO 

 

A experimentação da metodologia de passos está sendo realizada pelos pesquisadores do GRUPIMEM e 
por autores do livro, já elucidando contribuições significativas nos processos de ensino e aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Metodologia de Passos. Resolução de Problemas. Representação 
Semiótica. Modelos Matemáticos. 
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AS PRÁTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS REALIZADAS NO 
ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG 
 
KÁTIA ARIANE DA SILVA42 
SILVANIA SOUSA DO NASCIMENTO43 
  

Esta pesquisa se propôs a investigar as ações realizadas pelos mediadores do Espaço do Conhecimento 
UFMG para o público com necessidades especiais durante a mediação, além disso, foi desenvolvido em 
conjunto com os mediadores um caderno de processos como resultado final deste trabalho. Como 
objetivo central houve a intenção em desenvolver encontros formativos com os mediadores, a fim de 
identificar o potencial inclusivo das atividades realizadas por esses sujeitos durante a mediação para o 
público com necessidades especiais. O percurso metodológico teve como base a pesquisa documental e 
a pesquisa-ação. Os resultados finais deste estudo demonstram que a instituição é plural e diversificada, 
disponibiliza formação semestral aos educadores e está atenta às necessidades especiais dos sujeitos 
durante a fruição. Assim, o Espaço do Conhecimento UFMG busca fortalecer os processos de inclusão 
dos espaços culturais na contemporaneidade. 
Esta pesquisa se propôs a investigar as ações realizadas em um ambiente não escolar, em particular, as 
atividades realizadas pelos mediadores do Espaço do Conhecimento UFMG, que atuam com os aspectos 
da acessibilidade voltada ao público com necessidades especiais. O Espaço do Conhecimento UFMG 
está dividido entre as seguintes áreas: Setor de Ações Educativas e Acessibilidade; Setor de Astronomia; 
Setor de Audiovisual; Setor de Comunicação e Design e Núcleo de Expografia. 
O Espaço se destaca por ser um local aberto à experimentação em consonância com um diálogo 
profícuo com a Universidade e a sociedade. Surge, assim, a necessidade de identificar o potencial 
inclusivo das atividades realizadas no Espaço do Conhecimento UFMG. A escolha por essa instituição 
se deve ao fato dela integrar o Circuito Liberdade, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte, no 
Estado de Minas Gerais (MG), junto a outros equipamentos culturais, além de anualmente receber um 
quantitativo substancial de visitantes agendados e espontâneos. Outro ponto a se mencionar é a 
produção de atividades inclusivas a partir do financiamento da Lei Federal de Incentivo a Cultura, e 
também, do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG – NAI; em parceria com as Pró-Reitorias de 
Graduação, de Assuntos Estudantis, de Extensão e de Pesquisa, do Programa de Apoio a Inclusão e 
Promoção à Acessibilidade – PIPA, que anualmente investe em projetos na área de inclusão da 
Instituição. 
A mediação cultural pretende dialogar com os modos de individualização que vão além das relações 
entre os sujeitos e o espaço, enquanto modelo estrutural das ações educativas que desenvolvem. Para 
isso, tal como propõe Hissa (2011), é preciso emergir na mobilidade dos sujeitos, por esta ser uma das 
fontes de se potencializar a criatividade e a inovação. As atividades realizadas pelos mediadores atuam de 
forma a possibilitar a inserção de novos sujeitos, com particularidades e perspectivas distintas nessa 
vivência cultural. Assim, busca-se promover a aproximação da arte com a linguagem da instituição, 
devido a sua configuração de museu de ciência e divulgação científica. 
Assim, Nascimento e Plantin (2009) apontam a importância educativa, social e cultural dos museus, 
devido à capacidade de se construir conhecimento, além de promover a compreensão do mundo pelo 
sujeito, tornando-o crítico e reflexivo sobre os fatos que o rodeiam. A partir dessa colocação, pode-se 
verificar a relevância dos setores educativos das instituições culturais para o fortalecimento das ações 
educativas que visem à mediação entre os sujeitos. Neste contexto, "[...] a mediação estabelece uma nova 
relação entre o sujeito e o objeto designado, isto é, promove um agir produtor, reflexivo e finalizado do 
sujeito sobre o objeto [...]" (NASCIMENTO, 2013, p. 181). Assim, o intuito da mediação é 
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compreender os acontecimentos que “vivificam” as relações dos sujeitos com seus pares, dos sujeitos 
com os objetos e dos sujeitos com o espaço. 
O caderno de processos foi desenvolvido a partir da ideia de "experiência cotidiana" defendida por 
Oiticica (2011), ao discorrer sobre a apropriação dos múltiplos recursos sociais para a construção de algo 
significativo, permanente e, ao mesmo tempo, plural. Pois, os sujeitos, de modo geral, possuem formas 
distintas de se apropriar e se relacionar em um espaço de cultura.  
A oficina "Processos Criativos em Mediação Acessível" foi realizada durante três dias não consecutivos, 
realizada nos dias 01, 02 e 06 de dezembro de 2017 e teve a intenção de promover a formação 
continuada dos mediadores do Espaço do Conhecimento UFMG. Desse modo, os encontros tinham 
como intuito apresentar e discutir a singularidade da mediação a serem realizadas para esses sujeitos, em 
particular, aos surdos e cegos. Após os encontros com os mediadores e com base nas inquietações 
apresentadas durante a segunda oficina, deu-se origem ao caderno de processos "Proposições das 
Vivências no Espaço Cultural" a ser utilizado pelos mediadores, professores, educadores e público em 
geral interessados na inserção das pessoas com necessidades especiais no espaço museal.  
Os resultados desta pesquisa demonstram que o Espaço do Conhecimento UFMG, desenvolve ações 
educativas específicas para os sujeitos com necessidades especiais ao fazer uso de recursos 
multissensoriais e intérprete de LIBRAS. Nesse sentido, podemos destacar que instituição realiza ações 
educativas inclusivas, promove a formação continuada dos mediadores que atuam no espaço e produz 
ações formativas e inclusivas para a sociedade de modo a incluir esses sujeitos nos espaços culturais em 
duas frentes: nas questões espaciais e cognitivas, a última ao adaptar o conteúdo das exposições e 
atividades para os sujeitos de forma singular. Esses indicativos estão presentes nos documentos 
pesquisados, que remetem às atividades desenvolvidas no ano de 2016. Desse modo, o Espaço do 
Conhecimento UFMG vai de encontro ao papel social que desempenha voltado à inovação, divulgação e 
ampliação dos aspectos sociais que promove. Portanto, o caderno de processos pode vir a auxiliar outras 
instituições a refletir e se reorganizar de modo a promover o acesso e a fruição autônoma das pessoas 
com necessidades especiais no espaço museal.  
 
Palavras-chave: Práticas acessíveis. Museu. Acessibilidade. Práticas Multissensoriais. Pessoas com 
deficiência. 
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PRODUÇÃO DE POEMAS NAS AULAS DE CIÊNCIAS E A 
TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO: POEMISANDO A 
APRENDIZAGEM E CONSTRUINDO A AUTONOMIA NAS 
SÉRIES INICIAIS 
 
KÁTIA GONÇALVES ZERLOTTINI44 
MARIA LUIZA RODRIGUES DA COSTA NEVES45 
 

Neste trabalho, apresentamos a análise do processo de escrita de poemas elaborados por alunos de uma 
turma do 1º ano do 2º ciclo, do vespertino, com idade entre 8 e 9 anos, de uma escola pública do 
município de Belo Horizonte, interpretados à luz da Teoria da Autodeterminação (SDT), 
especificamente no que se refere à autonomia. Os poemas foram escritos pelos alunos nas aulas de 
Ciências e foram analisados sob a perspectiva da SDT, mais especificamente no que diz respeito à 
Motivação Extrínseca e os tipos de regulação que a compõem, segundo Ryan e Deci (2000). Sendo esse 
um recorte da dissertação de mestrado “Ensino de Ciências por investigação e produção de textos: um 
diálogo possível para a construção da autonomia de alunos das séries iniciais” do 
PROMESTRE/UFMG defendida em dezembro de 2017.Quando falamos da sala de aula dos anos 
iniciais, percebemos muita preocupação das professoras, no que diz respeito à construção da autonomia 
dos alunos. Aqui propomos tratar a autonomia pelo viés do Ensino de Ciências, à luz da Teoria da 
Autodeterminação (SDT), a nós apresentada por autores como Deci e Ryan (1985); Ryan e Deci (2000); 
Gagné e Deci (2005) e Clement, Custódio e De Pinho Alves Filho (2015). Buscamos interpretar os 
poemas escritos pelas crianças, à luz desta teoria, tentando compreender se houve um aumento de 
motivação das crianças ao longo do desenvolvimento das atividades em sala de aula, especificamente da 
construção da autonomia. Foi elaborada e aplicada uma Sequência Didática sobre o tema “água”. 
Realizamos a construção de dois terrários e os observamos por três semanas. Depois de sua construção 
e atenta observação, as crianças foram convidadas a elaborar poemas sobre o que observaram no terrário 
e posteriormente esses poemas foram analisados sob a perspectiva da STD. Essa teoria baseia-se em 
princípios de avaliação dos diversos tipos de motivação que influenciam no processo de ensino-
aprendizagem, procurando atingir três necessidades básicas do sujeito: a autonomia, a competência e o 
vínculo social ou de pertencimento (CLEMENT; CUSTÓDIO; ALVES FILHO, 2015). Interessa-nos, 
nesse trabalho o que se refere à autonomia. Ryan e Deci (2000) dividiram, em um continuum, três tipos de 
motivação. O primeiro tipo de motivação refere-se à ausência de determinação, também chamado de 
Desmotivação. O segundo tipo apresenta-nos a Motivação Extrínseca, que é composta de quatro tipos 
de regulação: a Externa, a Introjetada, a Identificada e a Integrada; e, finalmente, a Motivação Intrínseca. 
Fizemos um recorte dentro do segundo tipo de motivação: a Motivação Extrínseca por considerá-la mais 
de encontro com a realidade da sala de aula, onde, como professores, buscamos incentivá-los a buscar 
pela construção do conhecimento e assim trabalhar a autonomia de cada um segundo suas 
especificidades. Mais especificamente, tratamos das regulações Identificada e Integrada, que, segundo 
Leal, Miranda e Carmo (2013), relacionam-se à motivação mais autônoma. Assim buscamos interpretar a 
produção de poemas, pelas crianças, à luz deste continuum, tentando compreender se houve um aumento 
de motivação das crianças ao longo do desenvolvimento das atividades em sala de aula, especificamente 
da construção da autonomia. A autonomia é uma condição e, como professores, devemos criar situações 
que a promovam. Para isso, podemos utilizar de muitas estratégias. Neste trabalho, optamos por utilizar 
a escrita de poemas como maneira de criar oportunidades para que os estudantes participassem desta 
construção. A elaboração dos poemas seguiu uma ordem gradual de produção, do coletivo ao individual, 
analisados à luz da SDT. Com esta intenção, analisamos a construção dos poemas, pelas crianças, 
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durante toda a sequência didática. Primeiramente, trabalhamos a produção de poema coletivo, que pode 
ser interpretada à luz da SDT, como uma Motivação Extrínseca, com Regulação Externa (RYAN; 
DECI, 2000), na qual a motivação é controlada pela pesquisadora, que toma a maior parte do tempo 
estabelecendo a organização e escrita do poema. O segundo poema foi elaborado coletivamente com 
maior participação dos alunos. Nesse sentido, podemos falar de Motivação Extrínseca com Regulação 
Introjetada (RYAN; DECI, 2000), na qual ocorreu uma Motivação Moderadamente Controlada. A 
escrita do terceiro poema foi realizada por grupos de alunos; garantindo a dimensão coletiva do trabalho 
e a interação entre eles (GIL; CASTRO, 1996). Exigindo assim, mais autonomia de escrita por parte das 
crianças. Nessa perspectiva, podemos interpretar, à luz da SDT, que houve Motivação Extrínseca com 
Regulação Identificada (RYAN; DECI, 2000), na qual supomos ter ocorrido uma Motivação 
Moderadamente Autônoma. A última proposta de poema foi individual. Nela, os alunos deveriam 
expressar um pouco do que aprenderam, no decorrer da aplicação da Sequência Didática. Nessa fase, os 
poemas adquirem mais a personalidade dos alunos, gerando, como produto final, um poema, cuja 
autoria pode ser atribuída à própria criança. Podemos, assim, ser levados a interpretar que, sob os 
aspectos apresentados pela SDT, houve a Motivação Extrínseca com Regulação Integrada (RYAN; 
DECI, 2000), na qual identificamos a Motivação Autônoma. Independentemente do conteúdo 
conceitual, que ficou claro na elaboração dos poemas pelos alunos, interessa-nos destacar a autonomia 
da escrita, que foi ocorrendo durante o processo de aplicação da Sequência Didática. Segundo  Almeida;  
Oliveira e  Souza (2007), é muito comum, no ensino escolar, as atividades que envolvem o processo da 
escrita estarem direcionadas a exercícios mecânicos, onde prevalece a reprodução de ideias. Quando 
elaboram os textos individualmente, os alunos têm a oportunidade de compor e refletir sobre o que 
aprenderam, fazendo uma transposição para a escrita, de forma própria e autoral. Dessa forma, a Ciência 
também ensina a ler e escrever poemisando a aprendizagem e construindo a autonomia.  
 
Palavras-chave: Ensino de ciências nas séries iniciais. Ensino por investigação. Teoria da 
autodeterminação. Motivação extrínseca. Uso de poema no ensino de ciências. 
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O PROGRAMA PDE ESCOLA NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE 
ENSINO DE MINAS GERAIS: UMA ANÁLISE DOS DESAFIOS E 
CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO PEDAGÓGICA 
 
LEISE DE PAULA REIS LIMA46 
SUZANA DOS SANTOS GOMES47 
 

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa sobre a implementação do PDE Escola na Rede 
Pública Estadual de Ensino de Minas Gerais (RPEE-MG). Para realizar a investigação, optou-se pela 
pesquisa de campo de abordagem qualitativa, associada à pesquisa documental e bibliográfica. O 
referencial teórico tem suas bases em pesquisas que discutem políticas públicas, PDE Escola e avaliação 
educacional, à luz das colaborações de Fonseca (2003), Scaff (2007; 2008), Afonso (2015), Gomes (2015) 
e Cordeiro (2015). Constatou-se que a introdução das tecnologias digitais no contexto escolar favoreceu 
a disseminação do PDE Escola e otimizou a elaboração do plano de ação pelos profissionais da escola. 
Os resultados revelaram duas características no programa: a primeira, o financiamento do Governo 
Federal para melhoria da infraestrutura física e da gestão pedagógica da escola, e a segunda, a política 
pública educacional, voltada para a gestão escolar, que enfatiza o protagonismo dos profissionais, 
preservando a lógica gerencialista.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O PDE Escola surgiu em 1998, em um contexto de democratização da educação e enfrentamento de 
altos índices de reprovação em busca da equidade de oportunidades e melhoria da gestão em municípios 
mais populosos e pobres de três regiões do país, tais como: Norte, Nordeste e Centro-Oeste.  
Em 2007, a partir do lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) que tem por 
objetivo a melhoria da qualidade da Educação Básica e o Plano de Metas Compromisso Todos pela 
Educação houve expansão do PDE Escola para todo o país. O governo de Minas Gerais assinou um 
Termo de Adesão junto ao MEC em 2008, para atender às escolas que apresentaram baixos resultados 
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 
Convém salientar que algumas pesquisas realizadas sobre o PDE Escola, em diversas regiões do país 
foram relevantes e apontaram diferentes resultados, permeados por ideologias, embates e contradições. 
Nóbrega (2005), em estudo sobre a implementação do PDE em Recife - Pernambuco destacou a 
prevalência no processo de planejamento estratégico concernente ao PDE, em detrimento dos processos 
participativos condizentes com o Projeto Político Pedagógico (PPP). Em contraposição, Nogueira 
(2013), em seus estudos, afirmou que os diretores das escolas estaduais de Porto Velho preferiram 
utilizar o projeto pedagógico na gestão da escola, em detrimento do PDE Escola, não utilizando na sua 
totalidade como ferramenta estratégica para alcance dos objetivos escolares. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

A partir do cenário, ora apresentado, torna-se relevante investigar o seguinte problema de pesquisa: 
como a tecnologia educacional, Programa PDE Escola tem sido utilizado pelos profissionais da escola? 
Com o intuito de responder esse questionamento, o objetivo geral para desenvolvimento do estudo foi 
investigar a influência do PDE Escola, identificando as possíveis contribuições e os desafios desse 
programa para a gestão e as práticas pedagógicas de uma escola da rede estadual, localizada em Belo 
Horizonte.  
Realizou-se esta pesquisa, por meio de levantamento bibliográfico, pesquisa documental sobre PDE 
Escola, avaliação e financiamento, seguidos de pesquisa de campo realizada por meio de estudo de caso. 
Adotou-se a abordagem sócio-histórica pautada nas contribuições de Vygotsky (2005), que sugere uma 
postura dialógica entre pesquisador e sujeitos, marcada pela alteridade, na busca da compreensão das 
práticas, considerando a dimensão histórica e social que os sujeitos estão inseridos.  
Destaca-se, no plano de ação da escola pesquisada, ações que propõem articulação entre o PDE Escola e 
o PPP e a realização da avaliação diagnóstica no início de cada etapa de ensino para facilitar aos 
professores um planejamento coerente com as habilidades a serem vencidas por seus alunos.  
O Gráfico 1 apresenta a expansão do PDE Escola em 5 regiões do país, atingindo o público-alvo de 
19.096 escolas públicas. Destaca-se a Região Nordeste com quase 50% do total de escolas selecionadas. 
 

GRÁFICO 1 - Distribuição regional do PDE Escola 2011 

 
Fonte: Brasil (2012) 

 

Esses dados demonstram que mesmo alterando o referencial para seleção das escolas para receber o 
financiamento das ações do PDE Escola, ou seja, de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para 
IDEB, a região Nordeste, Norte e Centro-Oeste são as regiões do Brasil que mais necessitam de ações 
de melhoria do Governo Federal, sinalizando que as condições socioeconômicas das famílias, da escola e 
da comunidade interferem diretamente nos resultados de aprendizagem dos alunos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PDE Escola, política pública nacional de apoio à gestão escolar, em seus 18 anos de implementação, 
foi fortemente influenciado pelo avanço das tecnologias digitais, potencializou dados estatísticos, 
promoveu maior compreensão dos desafios a serem enfrentados pelos gestores e pela comunidade 
escolar. A sua relevância está na possibilidade de tornar a escola cada vez mais um espaço democrático e 
participativo.  
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Palavras-chave: Políticas Públicas. PDE Escola. Avaliação Educacional. Financiamento e Tecnologia 
Educacional. 
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PROJETOS DE TRABALHOS PRÁTICOS NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS: UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA 

 
LEONARDO OLIVEIRA BARBOSA48 
NILMA SOARES DA SILVA49 

 
Em diversas escolas, da rede pública e particular, permanece a cultura de elaborar projetos de trabalhos 
práticos com vistas a expor em uma feira de ciências. No entanto, a orientação dos trabalhos junto aos 
alunos é um grande desafio para a escola e professores devido a diversos fatores como: cumprimento do 
currículo escolar, grade de horário das aulas, condição docente, concepção de aprendizagem, de Ensino 
de Ciências e entre outros. Diante dessas dificuldades, uma das opções adotadas por professores para 
participar de feiras de ciências externas é orientar um grupo específico de alunos (geralmente os mais 
interessados) em horários alternativos. Nesse contexto, surge uma questão: Seria possível a elaboração 
de projetos de trabalhos práticos com todos os alunos? Com o intuito de responder essa questão 
desenvolvemos um curso, produto da dissertação do Mestrado Profissional (PROMESTRE), que visa 
proporcionar uma formação continuada a professores sobre o desenvolvimento de projetos de trabalhos 
práticos em uma perspectiva crítico-reflexiva, no qual os mesmos tenham momentos de debate e 
elaboração coletiva de conceitos e práticas. 
Desse modo, o objetivo geral do nosso trabalho é: Elaborar, desenvolver e analisar um curso de 
atualização sobre projetos de trabalhos práticos para professores que lecionam a disciplina Ciências 
Naturais no 3º Ciclo do Ensino Fundamental na Rede Pública Municipal de Contagem. 
E os objetivos específicos são:  
 
Elaborar uma proposta de curso denominado “Desenvolvimento de Projetos de Trabalhos Práticos no 
Ensino de Ciências”; 
Desenvolver o curso com professores de Ciências Naturais que atuam no 3º Ciclo do Ensino 
Fundamental da Rede Pública de Educação de MG; 
 Analisar o modo ou a maneira como os professores cursistas orientam os projetos de trabalhos práticos 
dos alunos a partir das discussões e orientações do curso (metodologia e organização dos tempos e 
espaços escolares); 
 Identificar as necessidades formativas desses professores em relação ao tema “Desenvolvimento de 
Projetos de Trabalhos Práticos no Ensino de Ciências”; 
 Elaborar uma 2ª versão do curso apoiada nos dados coletados e analisados no desenvolvimento da 1ª 
versão. 
 
Os percursos metodológicos adotados neste estudo foram: (1) Estudo e levantamento bibliográfico que 
constituiu o referencial teórico, o qual foi utilizado na elaboração, desenvolvimento e análise do curso. 
(2) Elaboração do curso baseado em três eixos norteadores: (a) Resgate e potencialidades do 
desenvolvimento de projetos de trabalhos práticos no Ensino de Ciências; (b) Discussão sobre as 
possibilidades acerca de como, por que e para que promover e participar de uma feira de ciências com os 
alunos (divulgação científica); (c) Reflexão crítica sobre: o que é Ciência, Ensino de Ciências, Didática de 
Ciências, saber dirigir o trabalho dos alunos, estudante e aprendizagem. O primeiro e segundo eixo 
foram analisados com base nas diretrizes dos projetos de trabalhos práticos, na discussão sobre 
aprendizagem nas feiras de ciências, nas racionalidades que embasam os modelos formativos, nos 
projetos de formação como as Situações de Estudo, nas diferentes fases do desenvolvimento 
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profissional dos professores presentes nas escolas e, consequentemente, nas formações, e na necessidade 
de formação continuada no contexto brasileiro (referencial teórico de nossa pesquisa). O terceiro eixo 
não foi analisado, pois optamos por focar nossa análise nos dois primeiros eixos, no entanto, os dados 
coletados estão arquivados para futuras análises. As informações foram coletadas durante o período do 
curso por meio de anotações em nosso diário de bordo, de registros escritos dos professores em 
atividades aplicadas e de imagens e áudios gravados nos encontros. 
Em nossos resultados desenhamos o seguinte perfil dos 18 professores cursistas: todos possuem 
graduação em Ciências Biológicas, 14 graduaram há mais de 10 anos e possuem especialização em 
alguma área do conhecimento, e uma professora possui mestrado. Para apresentar e/ou resgatar as 
potencialidades do desenvolvimento de projetos de trabalhos práticos no Ensino de Ciências, ao longo 
do curso, os professores vivenciaram o desenvolvimento das etapas de um projeto de trabalho prático: 
questão de pesquisa, justificativa, objetivos, metodologia, resultados e discussão. Nos intervalos entre os 
encontros presenciais foi proposto aos cursistas que desenvolvessem com os seus alunos projetos de 
trabalhos práticos. Essas etapas foram colocadas em debate para que os professores por meio da 
experimentação com os seus alunos analisassem sobre os desafios da elaboração de um projeto de 
trabalho prático. Também discutimos sobre as feiras de ciências. Na oportunidade de discussão sobre o 
julgamento dos trabalhos no evento, diversos foram os posicionamentos dos professores: alguns 
validaram o julgamento dos trabalhos como fator que motiva os estudantes, outros disseram que o 
julgamento intimida alunos com menor rendimento, eles também apontaram a dificuldade do jurado em 
avaliar os trabalhos. Conversamos sobre a avaliação participativa dos trabalhos no qual o corpo de 
jurados é composto por pessoas dos diversos segmentos da comunidade escolar (professores, pais, 
alunos e entre outros). Trouxemos a discussão sobre avaliação, com o intuito de evitar aspectos 
negativos como revanchismo, valorização da competição, desmotivação e etc. Para concluir, os 
professores elaboraram uma ficha de avaliação de trabalhos participativa com as orientações. No último 
encontro avaliamos o curso por meio de uma conversa em grupo e um questionário. Em aspectos gerais, 
os professores gostaram do curso. Eles avaliaram como positivo o espaço para o debate e troca de 
experiências. Disseram que a carga horária da formação é pequena para o tamanho da proposta. 
Percebemos que o aspecto “grau de envolvimento do professor com a formação” está relacionado às 
fases de desenvolvimento profissional proposta por Huberman (1992). O formador precisa estar atento 
ao seu público, à subjetividade de cada sujeito. Os professores desistentes alegaram problemas de saúde 
e/ou sobrecarga de trabalho.  
A elaboração, o desenvolvimento e a análise da formação continuada sobre projetos de trabalhos 
práticos no Ensino de Ciências nos proporcionou as seguintes reflexões: (1) O público cursista apresenta 
demandas individuais que podem ou não ser atendidas pela proposta do curso. (2) Os espaços para a 
discussão e troca de experiências nos encontros presenciais e a distância são fundamentais para o 
crescimento profissional dos cursistas. (3) Um ambiente de valorização dos saberes dos professores 
fortalece a autonomia profissional. (4) E por último destacamos a importância de se analisar de maneira 
criteriosa um curso após a sua aplicação, baseando-se em reflexões cuidadosas junto às referências 
bibliográficas da área, desse modo é possível uma revisão e reestruturação do curso, melhorando a sua 
eficácia. 
 
Palavras-chave: Projeto de Trabalho Prático. Feira de Ciências. Formação Continuada de Professores. 
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NÚMEROS IRRACIONAIS: A RAZÃO ÁUREA COMO ALIADA NO 
ENSINO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
LILIANE REZENDE ANASTÁCIO50  
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam a importância de se trabalhar conteúdos diversificados 
na matemática como prática de professores do Ensino Básico. 
 
E consensual a ideia de que não existe um caminho que possa ser identificado como único é melhor para o ensino de 
qualquer disciplina, em particular, da Matemática. No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é 
fundamental para que o professor construa sua prática. (BRASIL, 1998, p. 14) 
 
Seguindo essa linha de raciocínio e destacando que o tema pode ser um conteúdo diversificado que pode 
contribuir para a prática docente do professor de matemática esse trabalho foi fomentado. O estudo 
constitui-se de uma revisão literária feita durante o trabalho de Conclusão de Curso do Mestrado 
Profissional em Matemática concluído na Universidade Federal de São João Del Rei que tem o intuito de 
auxiliar os professores de educação básica na aplicação de Razão Áurea em suas aulas. 
Existe a possibilidade de desenvolver um trabalho com razão áurea na matemática que envolva noções 
de medida, razões e estimativas, números irracionais e operações com radicais além de construções 
geométricas e cálculos. O trabalho com Razão Áurea é uma oportunidade de aprendizagem mais 
significativa, atraente, diferenciada e aplicada. 
O professor de matemática pode optar pelo modo de apresentar o número de ouro para seus alunos 
utilizando os exemplos descritos a seguir. A escolha deve ser feita de acordo com os interesses do 
professor e turma. O tema poderia ser abordado, dentro do planejamento do professor de matemática, 
como parte das curiosidades matemáticas e/ou história da matemática. 
A Razão Áurea pode ser definida pelo quociente entre as medidas de dois segmentos específicos da 
seguinte forma: tomemos um segmento AB e um ponto C no seu interior dividindo-o em duas partes no 
qual a razão entre a maior e a menor parte é igual a razão entre a medida do segmento e a parte maior, 
ou seja: 
 

 
 
As construções geométricas apresentam, também, uma forma de se encontrar os segmentos AB, AC e 
CB que satisfazem a Razão Áurea.  
Pode-se desenvolver a razão áurea encontrando o número de ouro utilizando um pentágono regular. A 
partir dele calcula-se a razão entre qualquer de uma de suas diagonais e seu lado, utilizando-se 
semelhança de triângulos. 
Há outras maneiras de se encontrar o número de ouro a partir de expressões matemáticas, cujo resultado 
é Razão Áurea. 
 

     ou       

Um dos estudiosos sobre Razão Aurea foi Paciole, que em 1509, publicou um livro no qual possuía o 
título de: “Proporção Divina”. Ele acreditava que Razão Áurea era um conteúdo para mentes humanas 
perspicazes e inquisidoras e todas aquelas que gostam de artes, arquitetura, música, perspectiva, pintura, 
                                                 
50 Graduada em Matemática pela PUC MINAS, Mestrado Profissional em Matemática pela UFSJ, bolsista 
CAPES. 
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filosofia e tantas outras. Paciole (1509) também afirmava que os estudos sobre Razão Áurea levariam a 
delicados, sutis e admiráveis ensinamentos e que estes levariam a uma ciência muito secreta. 
Fibonacci (Pisa, c. 1170 — Pisa ?, c. 1250) também tem grande contribuição na história da razão áurea, 
ele expandiu os exemplos e aplicações como o problema que o deixou mais conhecido, o caso dos 
coelhos. O problema dos coelhos pertence ao livro Liber Abaci  Leonardo de Pisa (1180-1250), 
popularmente conhecido como Fibonacci, no capítulo XII. Um homem pôs um par de coelhos num 
lugar cercado por todos os lados por um muro. Quantos coelhos podem ser gerados a partir deste par 
em um ano, se, supostamente, todo mês cada par dá à luz um novo par, que é fértil a partir do segundo 
mês. 
Um outro conceito relacionando Razão Áurea é o retângulo de ouro ou retângulo áureo, no qual os 
comprimentos dos lados desse retângulo estão em uma Razão Aurea entre si. E um retângulo bem 
proporcionado e de grande valor estético. 
A espiral logarítmica é descrita por Rimoldi (2012) como a distância do polo a cada volta é definida por 
uma progressão geométrica, sendo tangenciada por todas as retas situadas em seu plano. Essa espiral é 
também conhecida como spira mirabilis, de forma que a razão entre as distâncias de voltas sucessivas 
aproxima-se da proporção áurea. O Pentagrama é conhecido desde os pitagóricos que o utilizavam 
como símbolo de sua seita. Há diversas propriedades aplicadas ao pentagrama que o fazem ser uma 
figura geométrica intrigante e fascinante, como a intersecção de duas de suas diagonais que as dividem 
em média e extrema razão: Razão Áurea. 
Para alguns autores, foi Leonardo Da Vinci (Anchiano, 15 de abril de 1452[1] — Amboise, 2 de maio de 
1519) que chamou a Razão Áurea de divina proporção. Suas obras contaram com a proporção divina e 
por isso são tão harmoniosas. “Monalisa”, sua pintura mais famosa, foi feita sobre as medidas de 
extrema e média razão. Pode-se construir um retângulo de ouro sobre seu rosto e facilmente 
descobrimos Φ entre suas medidas. O Homem Vitruviano também é um exemplo das aplicações de 
Razão Áurea. O desenho foi proposto por Marcus Vitruvius Pollio em sua obra “Os Dez Livros da 
Arquitetura no século I a. C.”. A proposta era um modelo ideal do corpo humano em que parte de suas 
medidas baseavam-se na Razão Áurea. 
A proposta arquitetônica e estética do corpo humano também promovem a beleza e harmonia perfeitas, 
e não se pode falar em harmonia sem citar Razão Áurea. Esse é um assunto muito presente nos tempos 
atuais e desperta interesse em várias pessoas. Proporções como essas podem ser exploradas pelos alunos 
de matemática do Ensino Básico. Este tipo de análise torna interdisciplinar o estudo, uma vez que 
explora conhecimentos das ciências, artes, história e da matemática. 
O fascínio pelo aprofundamento do estudo sobre este tema não para de ser alimentado. A Razão Áurea 
é, sem dúvida, um conteúdo que desperta interesse até mesmo daqueles que se dizem mentes bloqueadas 
para a matemática. Mesmo não aprofundando o tema, matematicamente falando, a história que o rodeia 
já tem grande valor acadêmico. 
A abordagem sobre Razão Áurea deve ser realizada no Ensino Fundamental e Médio pelos professores a 
fim de que essa possa ajudar na abstração de conhecimentos matemáticos, históricos, artísticos e tantos 
outros. Razão Áurea é interdisciplinar. 
A matemática pela “visão platônica” é universal, eterna e algo que existe independentemente de nós 
seres humanos. E como se ela já existisse e apenas fossemos descobrimos cada vez mais. Essa 
concepção faz sentido analisando-se a Razão Áurea, uma vez que seria possível encontrar o número Φ 
em diversas relações diferentes, desde caramujos ao crescimento das folhas de alface. 
Razão Áurea desperta emoções, misticismo e até mesmo surpresas. O assunto é cheio de surpresas que 
merece ser conhecido, estudado e até mesmo aplicado pelos alunos em todos os níveis de ensino. 
 
Palavras-chave: Razão Áurea. Ensino. Matemática. Proporção. Professores. 
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BERTOLEZA EM HQ: CAFUZA, A BESTA DE CARGA 
 
LO-RUAMA LÓRING BASTOS51 
JOSILEY FRANCISCO DE SOUZA52 
 

Este artigo é o recorte da pesquisa de mestrado, que investigou o potencial educativo de clássicos da 
literatura brasileira adaptados para a linguagem dos quadrinhos, como metodologia criativa para o ensino 
de História. O estudo envolveu o comportamento da sociedade brasileira, no último quartel do século 
XIX, e tem como objeto de análise a personagem de Bertoleza, de O Cortiço, de Aluísio Azevedo – obra 
escolhida pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE). A ideia foi perceber, nas imposições da 
cultura patriarcal, as condições de vida da mulher negra e escrava, discutindo questões como o feminino, 
a submissão, a pobreza, a escravidão, a exploração do outro, a injustiça, a ganância, o acúmulo de bens e 
o suicídio. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que, além dos problemas estruturais, o cenário escolar é marcado pela desmotivação de 
professores e alunos, onde, cada um a seu modo, vivencia as angústias da responsabilidade e do dever. 
Em destaque está o ensino de História que, pautado nas escolas Metódica e Positivista, contava uma 
sucessão maçante de fatos datados, sem sentido e reflexão crítica. E, ao longo de uma década 
lecionando, essas questões me lembravam todo dia como era difícil ensinar e entrar numa sala de aula. 
Além dos anos de leitura de HQs, propor seu uso na educação está relacionado às indagações acerca dos 
caminhos e propósitos da Educação Básica no Brasil; pela busca em dinamizar a prática docente; em dar 
boas aulas; em promover um ensino que contribuísse para a formação intelectual do aluno, despertando 
seu interesse pela disciplina História, a sua compreensão crítica acerca da vida, de política, 
comportamento e sociedade. 
 
 

OBJETIVO E METODOLOGIA 

 

Este trabalho objetivou apresentar o potencial educativo das adaptações em HQs como um recurso 
inovador, criativo, reflexivo e dinâmico. Foi proposto perceber na personagem Bertoleza as imposições 
da cultura patriarcal, a submissão feminina, o machismo e o preconceito racial da sociedade brasileira 
oitocentista. A pesquisa, de caráter bibliográfico, se apoiou em trabalhos que debatem questões 
relevantes acerca do uso de HQs em sala de aula que, além de determinarem a organização e os 
questionamentos erguidos na pesquisa, serviram de base para direcionar e trabalhar os conceitos-chave 
que nortearam a investigação. 
 

 

 

 

                                                 
51 Mestra em Educação e Docência, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 
52 Orientador, Faculdade de Educação (FaE-UFMG). 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A linguagem dos quadrinhos é própria e única, não é uma narrativa simples ou primitiva. Como já 
advertiu um dos maiores quadrinistas do mundo, HQs é uma arte sequencial e deve ser compreendida 
em sua totalidade; a sua leitura é complexa e exige percepção estética e certa sofisticação intelectual 
(EISNER, 1999, p. 02). Vergueiro (2004) defende o uso de HQs em sala de aula, e ratifica que elas são 
atrativas para crianças e jovens, que acabam recebendo essa opção pedagógica de forma entusiasmada. 
Ressalta, ainda, que as HQs ajudam o aluno a desenvolver o hábito pela leitura, amplia seu vocabulário 
de forma despercebida e que, através da leitura, os estudantes “são constantemente instados a exercitar o 
seu pensamento, complementando em sua mente os momentos que não foram expressos graficamente” 
(VERGUEIRO, 2004, p. 23). 
No caso das adaptações, essas possibilidades seguem com o mesmo potencial pedagógico. E na obra O 
Cortiço, podemos perceber como a Literatura pode enriquecer o ensino de História e desenvolver no 
aluno a capacidade de observar e compreender a História por um outro ângulo didático. É papel do 
ensino de História objetivar uma história problema, crítica, reflexiva e formadora. E isso exige estudo, 
variação e atualização de técnicas de aprendizagem. 
Para questionar e enfrentar os nossos problemas sociais, é função de quem vai ensinar a História do 
Brasil combater as visões distorcidas da história social e refletir sobre a identidade nacional e a sua 
construção, que foi feita não por uma, mas por diferentes etnias e classes sociais. E para refletir sobre a 
forma como a mulher é representada no Brasil oitocentista, a personagem Bertoleza retrata as péssimas 
condições de vida da mulher negra e escrava. 
Bertoleza é uma mulher negra, trintona, forte e trabalhadora. Era escrava de um velho cego que residia 
em Juiz de Fora, a quem pagava de jornal vinte mil réis por mês. Além dessa mensalidade, ela se 
sustentava e ainda fazia reserva para comprar sua alforria. Improvisando continuamente seus meios de 
subsistência, ela representa as mulheres pobres que em geral, eram autônomas e trabalhavam 
pesadamente. Pois, longe de ser uma escolha, o trabalho era uma imposição frente às péssimas 
condições de vida, marcada pela precariedade material. 
Em seu caminho está João Romão, seu amante e explorador. Ele é o dono do cortiço, um imigrante 
português, que tem a obsessão de ficar rico a qualquer custo. Ao longo da história, ele alcança seus 
objetivos, que envolvem meios ilícitos, o trabalho árduo e a exploração de sua escrava-amante, 
Bertoleza. Para além de empregada e amante, Bertoleza representa o meio para a cumulação de capital 
desejada por Romão. Enquanto objeto, ela é posta na condição de besta de carga, explorada à borra da 
sociedade e depois descartada. 
Após seu enriquecimento, Romão planeja casar-se com a filha de um comerciante rico, e Bertoleza é seu 
maior empecilho. A trama que sela seu plano de ascender na sociedade é desumanamente inescrupulosa: 
ele devolve Bertoleza aos seus antigos donos, levando-a se matar. A mulher que o acompanhou ao longo 
dos anos, que representava o pilar do seu enriquecimento, preferiu morrer ao ser restituída ao cativeiro. 

 

FIGURA 1 - Bertoleza: borralheira, pobre, negra e escrava 

 
Fonte: JAF; ROSA, 2009, p. 67. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir da revisão de bibliografia, constatamos que as pesquisas e o uso de adaptações em HQs na sala 
de aula, ainda, são embrionárias. Defendemos que o uso de HQs em sala de aula desenvolve o senso 
crítico e criativo do aluno, além de incentivar seu interesse e gosto pela leitura. As adaptações são 
eficientes na compreensão dos processos históricos e possibilitou a discussão sobre as péssimas 
condições de vida da mulher negra e escrava, no Brasil oitocentista. Além de contribuir para a ampliação 
de pesquisas sobre HQs no ensino de História, esta pesquisa pretende provocar uma reflexão sobre as 
metodologias tradicionais, que tantas vezes impedem o professor e o aluno de pensarem a História de 
forma mais crítica. 
 

Palavras-chave: História em Quadrinhos. Adaptação. Ensino de História. 
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OBJETOS DE APRENDIZAGEM NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 
FÍSICA: UMA ANÁLISE DOS LIVROS RECOMENDADOS NO 
PNLD ENSINO MÉDIO 2015 
 
LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA ROCHA53 
MARIA INÊS MARTINS54 
 

INTRODUÇÃO 

 

Crianças e jovens do mundo atual estão muito familiarizados com a tecnologia do cotidiano. Jogos 
eletrônicos e celulares repletos de aplicativos estão cada vez mais sofisticados e não são mais desafios 
para os jovens que apresentam cada dia mais interesses no mundo tecnológico. Do outro lado está a 
escola, em moldes atuais praticamente idênticos aos de décadas atrás. Desprender-se dessas amarras é 
tarefa difícil para professores desvalorizados e desmotivados. Pensando em estabelecer uma ponte entre 
essas realidades surgiu o interesse em pesquisar objetos educacionais nos livros didáticos (LD) de Física 
recomendados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 
Kenski (2003) explica que é preciso que o professor tenha tempo e oportunidade de 
familiarização com as novas tecnologias, para conhecer as suas possibilidades e limites 
para ser capaz de fazer escolhas conscientes sobre o uso das formas mais adequadas ao 
ensino de um determinado tipo de conhecimento, para um grupo específico de alunos e no 
tempo disponível.  
 

OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 

Um objeto de aprendizagem (AO) é qualquer recurso utilizado para dar suporte ao aprendizado. Sua 
principal ideia é quebrar o conteúdo educacional disciplinar em pequenos trechos que podem ser 
reutilizados em vários ambientes de aprendizagem. Qualquer material eletrônico que provém 
informações para a construção de conhecimento pode ser considerado um OA, seja essa informação em 
forma de imagem, uma página HTM, uma animação ou simulação. (RIVED, 2006) 
No presente trabalho focalizamos objetos de aprendizagem, tais como: ANIMAÇÕES, 
INFOGRÁFICOS, JOGOS, SIMULADORES, VIDEO E MIDIA IMPRESSA. 
 
OBRAS INDICADAS PELO PNLD 2015: ANÁLISE 

 
O Guia do PNLD 2015 traz 14 coleções de Física, cada uma com seus recursos e sugestões de OA. 
Algumas coleções preferem unir todas as suas sugestões em secção única, ao final do livro, outras 
preferem o uso de secções ao final de cada capítulo e há ainda as que preferem pontuar as sugestões no 
decorrer da matéria. As coleções foram classificadas em 3 grupos aqui denominados como: Banco de 
dados (6 Coleções), Continue por aqui (2 Coleções) e Mapa do tesouro (6 Coleções) que passam e a ser 
apresentadas. 
 

BANCO DE DADOS 

                                                 
53 Mestre em Ensino de Ciências e Matemática na PUC Minas.  
54 Professora do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da PUC Minas.  
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A coleção desse grupo apresenta apenas uma secção de sugestão de aprofundamento ou complemento, 
como um banco de dados. Em alguns casos as sugestões são comuns aos três volumes e então a secção é 
destinada a uma complementação geral e não ao assunto de cada livro. São elas: 
Compreendendo a Física – Alberto Gaspar. Editora Ática. 
Física – José Roberto Castilho, Piqueira, Wilson Carron, José Osvaldo de Souza e Guimarães. Editora 
Ática. 
Física Aula Por Aula – Claudio Xavier; Benigno Barreto. Editora FTD. 
Física Contexto e Aplicações – Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga. Editora Scipione 
Física – Ricardo Helou Doca; Newton Villas Bôas; Gualter José Biscuola. Editora Saraiva. 
Quanta Física – Carlos Aparecido Kantor; Lilio Alonso Paoliello Jr.;Luís Carlos de Menezes; Marcelo de 
Carvalho Bonetti; Osvaldo Canato Jr.; Viviane Moraes Alves. Editora Pearson. 
Este grupo de livros dá ao professor opções gerais de complementação, como sites de pesquisa, consulta 
e leituras para aprofundamento. As sugestões dadas aos alunos e ao professor pretendem subsidiar quem 
queira aprofundar-se nos assuntos tratados. Destaca-se que as quatro coleções que possuem livro digital 
estão neste grupo, possivelmente por contemplarem opções de vídeos, infográficos entre outros Objetos 
Educacionais Digitais, essas coleções não focalizam muitas sugestões no livro físico. 

 

CONTINUE POR AQUI 

 

Esse grupo apresenta uma secção de ideias, sugestões de aprofundamento ou complemento ao final de 
cada capítulo, trazendo dessa forma sugestões relacionadas ao conteúdo específico do tema tratado 
naquele capítulo, assim, terminado o conteúdo do capítulo do livro, você pode continuar seus estudos 
por aquelas indicações. Fazem parte deste grupo:  
Física Conceitos e Contextos: Pessoal, Social, Histórico – Maurício Pietrocola; Alexander Pogibin; 
Renata de Andrade; Talita Raquel Romero. Editora FTD. 
Ser Protagonista – Angelo Stefanovits. Edições SM. 
Apesar de o grupo ser pequeno, traz importante contribuição para aluno e professor. Ao dar sugestões 
ao final de cada capítulo, a obra dá uma ideia de continuidade, de que o conteúdo ministrado até aquele 
momento é uma porta de entrada para um conhecimento vasto que outras mídias podem oferecer. 
 

MAPA DO TESOURO 

 

Como um mapa de tesouro, as coleções pertencentes a esse grupo vão deixando pistas, sugestões no 
decorrer de todo o capítulo, trazendo pequenas pinceladas e complementos sobre o assunto estudado 
naquele momento. Uma abordagem bem específica e detalhada dos temas abordados. São elas: 
Física – Alysson Ramos Artuso; Marlon Wrublewski. Editora Positivo. 
Física – Bonjorno; Clinton; Eduardo Prado; Casemiro; Regina de F. S. A. Bonjorno; Valter Bonjorno. 
Editora FTD. 
Física Interação e tecnologia – Aurélio Gonçalves Filho; Carlos Toscano. Editora Leya. 
*Física para o Ensino Médio – Luiz Felipe Fuke; Kazuhito Yamamoto. Editora Saraiva.Conexões com a 
Física – Gloria Martini; Walter Spinelli; Hugo Carneiro Reis; Blaidi Sant’Anna. Editora Moderna. 
Física Ciência e Tecnologia – Carlos Magno A. Torres; Nicolau Gilberto Ferraro; Paulo Antônio de 
Toledo Soares; Paulo Cesar Martins; Penteado. Editora Moderna. 
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Esse grupo tem uma forma muito peculiar de ajudar o professor, ao pontuar sugestões que podem 
simplesmente incorporar conhecimento ao professor e até fornecer ferramentas para ajudar no processo 
de ensino aprendizagem do aluno. As sugestões dispostas dessa maneira montam uma aula completa, 
com introdução, recursos, sugestões de atividades. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso dos objetos de aprendizagem tem sido incorporado com parcimônia nas salas de aula e isso fica 
bem claro quando observamos as sugestões de aprofundamento das coleções indicadas pelo PNLD 
2015. Todas as 14 coleções trazem sugestões de pesquisa, aprofundamento, consulta e atividades extras, 
porém, a maioria ainda concentra suas sugestões em leituras extra, tanto de livros quanto de artigos. 
Dessa forma, o uso dos OA fica restrito à incorporação de novos textos, tornando o aprofundamento 
repetitivo.  
Em alguns casos é incentivado o uso de vídeos e simuladores, extrapolando a atividade cotidiana da sala 
de aula, tirando a aula do óbvio e incorporando elementos atrativos ao conteúdo. A indicação de museus 
e centros de ciência também foi uma grata surpresa, pois uma aula não precisa acontecer no espaço 
físico da escola. Lembrar ao professor de que isso é possível, proveitoso e viável é uma ideia incrível. 
Muitas revistas e entidades são mencionadas em mais de uma coleção, como a Revista Brasileira de Ensino 
de Física, a revista Superinteressante, a Revista Catarinense de Ensino de Física, a Sociedade Brasileira Física, o 
Ministério da Educação, entre outras. 
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MÃOS LIMPAS: UM SOFTWARE EDUCATIVO SOBRE 
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PARA EQUIPES 
MULTIPROFISSIONAIS DE SAÚDE 
 
MARIA CLARA EVANGELISTA MAIA RIOS BUENO55 
ANDRÉA CARLA LEITE CHAVES56 
 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a Higienização das Mãos (HM) é, 
indiscutivelmente, uma das medidas mais importantes para prevenir e controlar as Infecções 
Relacionadas à Assistência de Saúde (IRAS). Mundialmente, estudos demonstram que a realização 
efetiva da HM resulta em melhorias na qualidade, sendo que o contexto educativo contínuo se faz 
relevante para que os colaboradores apliquem seus conhecimentos. A adesão a permanece baixa entre os 
profissionais de saúde, com taxas que variam em média, em torno de 40%. Recomendações específicas 
de melhoria na prática de HM incluem educação continuada aos profissionais. Sendo assim, se faz 
necessários métodos que evitem a subjetividade da informação repassada sendo fundamental que novos 
conhecimentos a serem aprendidos interajam com os conhecimentos já existentes para que a 
aprendizagem significativa seja de forma mais efetiva.  
 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa e qualitativa, realizado como dissertação de mestrado 
apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CDEP) do Hospital Madre Teresa (HMT)-
(CAAE: 46053315.1.0000.5127, sob o parecer: 1.209.775), realizado no segundo semestre de 2016, no 
HMT/Belo Horizonte/Minas Gerais. Durante a elaboração do software, buscou-se suprir as 
necessidades detectadas na investigação sobre os conhecimentos prévios dos profissionais, utilizando os 
resultados do pré-teste aplicado na Unidade de Terapia Intensiva I, adaptado da Organização Mundial de 
Saúde (OMS). A aplicação do software foi na Sala de Inclusão Digital do hospital e nos computadores da 
própria UTI. Na ocasião, foi obtida a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) dos concordantes e participantes do projeto, no qual participaram voluntariamente 60 
profissionais da equipe multidisciplinar da UTI I Clínica. Após a aplicação, o software foi avaliado 
conforme aspectos pedagógicos predefinidos e a mensuração da adesão à HM foi realizada. Resultados: 
 

Houve aumento de 26% de adesão à HM após a capacitação com o uso do software (Figura 1). 
 

 

 

 

 

                                                 
55 Hospital Madre Tereza. Mestre 
56 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Doutora 
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Figura 1: Adesão da equipe multiprofissional à HM na UTI, pré e pós aplicação do Software. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Comparando o antes e depois do uso do software, houve melhoria em 80 % das classes profissionais e 
20% de manutenção à adesão a HM (Figura 2). 
 

Figura 2: Adesão à HM por classe profissional antes e após a aplicação do software. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Benchmarking interno após o uso do software na UTI I demonstra o melhor resultado histórico da 
adesão à HM desde 2014 (Figura 3).  
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Figura 3: Evolução da Taxa de adesão à HM na UTI I. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Houve percepção significativa dos usuários na avaliação do software para aprendizagem (Figura 4). 
  

Figura 4: Qualificação da equipe multidisciplinar sobre a eficiência do software "MÃOS LIMPAS" em 
contribuir para aprendizagem da temática de HM. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O aprendizado profissional deve ser estimulado de forma contínua, com diversas estratégias. Espera-se 
que os métodos de capacitação sejam audaciosos, assim como o “MÃOS LIMPAS”, que se propôs a 
contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Acredita-se, assim, que as vantagens dos recursos 
didáticos como o software que pode e deve ser atualizado, sirvam como instrumento inovador para 
encorajar o aprendiz na busca pelo conhecimento, no desenvolvimento de diversas habilidades e na 
construção da sua autonomia consciente, favorecendo e preenchendo algumas lacunas entre o 
conhecimento teórico e a prática de trabalho.  
 

Palavras-chave: Higienização das mãos. Aprendizagem significativa. Software. Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação. Equipe multiprofissional de saúde. 
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ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM MANUAL COM 
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA A DISCIPLINA ERGONOMIA 
NO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. 
 
PROFª. DRª. CLÁUDIA DE VILHENA SCHAYER SABINO57 
 

Título da sequência didática: 

Conhecimentos básicos da ergonomia e taylorismo 
 

Público-alvo: 

Alunos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho. 
 

Problematização: 

 

A ergonomia é um conjunto de ciências que busca melhorar o local onde estamos, vivemos, estudamos e 
trabalhamos. Podendo ser aplicada para determinar as dimensões do tênis, da calça, todos os ajustes do 
automóvel, e da cadeira onde você está sentado. Enfim, pode ser útil em todos os lugares, em todos os 
ambientes.  
Objetivo: Demonstrar a importância da ergonomia e do taylorismo no trabalho e no dia a dia, redigir 
discutir e contextualizar o filme “Tempos modernos”. 
 

Dinâmicas: 

 
Exibição do filme “Tempos modernos” e elaboração de um texto que correlacione o filme com a 
ergonomia e o taylorismo. Realizar uma discussão em sala a respeito das ideias de Taylor, a forma como 
o trabalhador era tratado e a mecanização do trabalho humano. 
O filme é usado com uma crítica à mecanização do trabalho humano. O funcionário não podia ter 
participação/colaboração com ideias e levantar questionamentos. O sistema taylorista seguia a mesma 
linha de robotizar o trabalhador, além de desapropriá-lo de conhecimentos prévios.  
 

Avaliação 

 
Avaliação pré-teste: qual a definição de ergonomia? Qual o objetivo da ergonomia? O que você entende 
por sistema taylorista? 
 
Avaliação pós-teste: qual a definição de ergonomia? Qual o objetivo da ergonomia? O que você entende 
por sistema taylorista? 
 

Título da sequência didática: 

 NORMA REGULAMENTADORA - NR 17 
                                                 
57 Professora do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da PUC Minas.  
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Público-alvo:  

Alunos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho. 
 

Problematização: 

 
A Norma Regulamentadora 17 (NR 17) foi publicada sob a Lei número 3.214, de 8 de julho de 1978, e 
sua última atualização foi em julho de 2007. Essa NR foi criada com o intuito de adaptar melhor o 
ambiente de trabalho para o funcionário, de modo a proporcionar mais conforto, segurança e 
desempenho eficiente. Assim, a norma estabelece parâmetros para cinco aspectos que envolvem o 
ambiente de trabalho.Levantamento, transporte e descarga de materiais, mobiliário, equipamentos, 
condições ambientais do posto de trabalho e a própria organização do trabalho são os cinco parâmetros 
para os quais a NR 17 estabelece melhorias (BRASIL, 2014). 
Objetivos: Conhecer os parâmetros que a NR 17 estabelece quanto ao ambiente laboral. Estimular a 
criatividade do aluno. Estimular o desenvolvimento do pensamento crítico, promoção da expressão e da 
comunicação. Valorizar o trabalho em grupo. Despertar a curiosidade e a motivação. 
 

Dinâmicas 

 

A produção de vídeo deverá ser feita pelos alunos, divididos em grupos. Cada equipe apresentará, em até 
dez minutos, o vídeo produzido, abordando um dos aspectos da NR 17 discutidos acima. O programa 
usado na produção do vídeo ficará à escolha do grupo. 
A produção de vídeo é associada ao lazer e entretenimento, mas também pode ser utilizada como 
atividade de ensino e aprendizagem. Essa atividade ainda tem muito a ser explorado, devido ao amplo 
potencial educacional (VARGAS, 2007). 
De acordo com Vargas (2007), existem vários benefícios educacionais quanto à produção de vídeo. 
Entre eles, estão o desenvolvimento do pensamento crítico, a promoção da expressão e da comunicação, 
o favorecimento de uma visão interdisciplinar, a integração de diferentes capacidades e a valorização do 
trabalho em grupo.  
 

Avaliação 

 

Avaliação pré-teste: de acordo com a NR 17, que aspectos relacionados ao conforto uma cadeira deve 
ter? Para quais aspectos a NR 17 estabelece parâmetros? O que a NR 17 estabelece quanto à iluminação 
no ambiente de trabalho? 
Avaliação pós-teste: de acordo com a NR 17, que aspectos relacionados ao conforto uma cadeira deve 
ter? Para quais aspectos a NR 17 estabelece parâmetros? O que a NR 17 estabelece quanto à iluminação 
no ambiente de trabalho? 
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OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO DE 
MATEMÁTICA: UMA PRÁTICA EDUCATIVA. ABORDAGEM DE 
CONTEÚDOS PARA O ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA 
 

DIMAS FELIPE DE MIRANDA58 
JOÃO BOSCO LAUDARES59  
LANA DE PAULA RICOTTA NERY60 
TÂNIA FERNANDES BOGUTCHI61 
YARA PATRÍCIA BARRAL DE QUEIROZ GUIMARÃES62 
 
Palavras-chave: Aplicativos computacionais. Educação profissional. Ensino de matemática. Objetos de 
aprendizagem. Repositório. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta resultados da Pesquisa “Objetos de aprendizagem para o ensino de Matemática na 
educação profissional técnica de nível médio” cujo objetivo foi criar material didático para o processo 
ensino e aprendizagem do ensino médio e técnico, no âmbito deste mestrado. 
É resultado de um trabalho cooperativo entre dois grupos de estudo e pesquisa “Informática e 
metodologia em educação matemática-GRUPIMEM”  vinculado a este mestrado e, do “Professores de 
matemática do CEFETMG-CEFEMAT”. Também recebeu apoio da OBEDUC. 
Todos os produtos foram de mestres egressos da PUC Minas, que são docentes da educação básica e das 
instituições da educação profissional: CEFETMG, Institutos federais, SEBRAE, entre outras. Tanto a 
pesquisa do mestrado que gerou a dissertação, cujo objeto se referiu à produção de material didático 
pelos objetos de aprendizagem, quanto a atuação profissional dos autores, com significativa experiência 
na docência no ensino médio e técnico, favoreceram a criação e desenvolvimento dos OA. 
 

 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir para que o ensino de alguns conteúdos matemáticos que constam no programa curricular do 
ensino médio ocorra de forma sequencial e estruturada (Zabala, 1998). 
 

 

 

 

                                                 
58 Doutor em Geografia – Tratamento da Informação Espacial: PUC Minas, professor da PUC Minas. 
59 Doutor em Educação: PUC SP, Professor do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da PUC Minas. 
60 Mestre em Ensino de Ciências e Matemática: PUC Minas, Professora na Fundação de Educação para o 
trabalho de Minas Gerais/Utramig. 
61 Doutora Geografia – Tratamento da Informação Espacial: PUC Minas, Professora do Mestrado em Ensino de 
Ciências e Matemática da PUC Minas. 



Caderno de resumos do II Encontro de Mestrados Profissionais em Educação e Ensino do Estado de Minas Gerais 

 
[ 87 ] 

METODOLOGIA 

 

O livro é dividido em duas partes: a primeira aborda a concepção e desenvolvimento de um OA, um 
capítulo sobre a criação do repositório ROAMEP, a história do computador (uma vez que a maioria dos 
OA usam-no como ferramenta) e resultados do projeto que provocou o livro. A segunda parte traz os 
capítulos com os OA criados, tendo sido contemplados vários dos conteúdos que são trabalhados no 
ensino médio. 

 
APRESENTAÇÃO DOS OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

Autor(es) Título do OA  
Aloísio Moisés Dauany Júnior Representação de modelos de fenômenos com 

funções. 
Geancarlo Almeida Antunes Exponencial e Logarítmico com aplicações no 

Ensino Médio e em Cursos Técnicos. 
Lana Paula Ricotta Nery Explorando a Trigonometria do Modelo 

Harmônico Simples. 
Mauro José da Rocha Seno, cosseno e suas inversas arco seno e arco 

cosseno na área técnica em eletroeletrônica. 
Rialdo Luiz Resende Atividades para o ensino significativo da 

trigonometria. 
Antônio Fernando Vargas Análise Combinatória com Resolução de 

Problemas. 
Christiano Otávio de Resende Sena Exploração das propriedades do triângulo de 

Pascal. 
Maria Beatriz Guimarães Barbosa Medidas estatísticas num curso de turismo 
Tânia Fernandes Bogutchi Estatística e Probabilidade 
Vânia Maria Fazito Rezende Teixeira Resolução de problemas em fenômenos físicos da 

área Eletroeletrônica. 
Fábio Mendes Ramos Sistemas de equações algébricas lineares aplicados 

em circuitos. 
Augusto Cesar Machado Ramos Geometria plana e sólida com aplicações em 

desenho técnico mecânico. 
Adilson Lopes de Oliveira Atividades para representação de secções cônicas. 
Yara Patrícia B. Q. Guimarães Geometria analítica para o estudo de retas e 

cônicas. 
José Eustáquio Pinto Descomplicando os complexos. 
Daniela A. S. Moura Limite e Continuidade. 
Gisele Teixeira D. C. Pinto Uma introdução ao estudo de limites de função 

real. 
Luiz Gonzaga Alves da Cunha Estudo do comportamento de funções por meio 

da análise de suas derivadas. 
Yara Patrícia B. Q. Guimarães Exploração de convergência em tópicos de cálculo 

diferencial, integral e numérico. 
Lunarde Lourenço dos Santos Freitas Ambiente Virtual de Aprendizagem de Lógica 

Matemática – AVALM. 
Fonte: elaborado pelos autores-organizadores. 

                                                                                                                                                                    
62 Mestre em Ensino de Ciências e Matemática: PUC Minas, Professora do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais - CEFET/MG. 
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CONCLUSÃO 

 

Como afirmou o prof. Marcelo Borba no prefácio, este não é apenas mais um livro sobre tecnologias 
digitais e Educação Matemática, pois apresenta Objetos de Aprendizagem disponíveis para acesso no 
ROAMEP por professores e alunos. As unidades publicadas serão doadas para professores do ensino 
médio da rede pública. 
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ANÁLISE DA METODOLOGIA ALTERNATIVA “AÇÃO DA 
RODA” NA FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM E NA 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NAS QUESTÕES  DE ECOLOGIA 
DO ENEM 
 
MOEMA ROCHA QUINTÃO63  

CLÁUDIA DE VILHENA SCHAYER SABINO64 
 
Palavras-chave: ENEM. Ação da Roda. Ecologia. Metodologia didática. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Atualmente é possível perceber uma preocupação crescente dos profissionais da área da educação em 
formar leitores competentes em todo o mundo.  O bom leitor consegue retirar do texto informações 
implícitas, busca mensagens na memória de longo prazo e a relaciona com o contexto sócio cultural 
[BRANDÃO & SPINILLO, 1998].  
O ENEM foi criado em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de avaliar a qualidade 
do ensino médio no Brasil, sendo constituído por uma prova anual padronizada.  [BRASIL, 2011]. 
Este trabalho envolveu a aplicação de uma metodologia didática alternativa, a qual procurou incentivar a 
leitura e a extração das informações do enunciado, para trabalhar as questões de Ecologia do ENEM. 
Ele se baseou no método construtivista, na fundamentação das dificuldades apresentadas pelos alunos 
para a realização dos exames.  
 
OBJETIVO GERAL: Utilizar a metodologia no ensino e aprendizagem. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: -Utilizar a metodologia no ensino e aprendizagem de ecologia; utilizar 
a metodologia no estudo e resolução de questões do ENEN; -Avaliar o uso da metodologia. 
 
METODOLOGIA 
 
Foram utilizadas questões interdisciplinares do ENEM dos últimos cinco anos, de 2006 a 2010, e 
selecionadas 15 questões que favoreciam o desenvolvimento da habilidade de pensamento dos alunos, 
respeitando seus tempos e os seus contextos socioculturais, fomentando dúvidas e estimulando o 
raciocínio. Vale destacar a importância da interpretação de texto das questões de forma que a leitura seja 
um instrumento de percepção e interação com o mundo. Uma parcela de tais questões foi utilizada em 
sala de aula para a aplicação da metodologia denominada “Ação da Roda”, a qual trabalha a informação 
e a busca de soluções no próprio enunciado de cada questão.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
63 Mestre em Ensino de Ciências e Matemática na PUC Minas. 
64 Professora do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da PUC Minas. 
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Figura 1 – Etapas necessárias para resolução de Problemas em Ciências pelo Método “Ação da 
Roda” 

 
Fonte: Adaptado de Blades, 2004 

 
O restante das questões selecionadas foi utilizado para avaliação da metodologia empregada para aquelas 
resoluções realizadas pelos alunos.  
A autora do presente trabalho fez, por meio da leitura minuciosa das provas dos últimos cinco anos do 
ENEM, uma seleção prévia das questões que abordavam a área da ecologia. As questões selecionadas 
foram separadas e agrupadas em três cadernos, os quais foram denominados “cadernecos” e distinguidos 
por cores: Amarelo, Azul e Verde. Os cadernecos foram preparados de forma similar as provas do 
ENEM, conservando o aspecto de coluna de maneira didática e clara. O Caderneco Amarelo foi 
utilizado para explicar a metodologia aos alunos e apresentou três tipos de questão: com imagem, com 
texto ou com ambos. Os outros dois cadernecos foram utilizados para a avaliação da metodologia 
proposta. As questões previamente selecionadas, dos cadernecos Azul e Verde, foram aplicadas aos 97 
alunos do estudo. A amostra era composta por estudantes do terceiro ano do ensino médio, do turno 
noite, de uma escola estadual pública de Nova Lima. Os alunos pertenciam a 3 turmas diferentes.  Uma 
parte desses (59 alunos), divididos em duas turmas compôs o grupo denominado “teste”, e os alunos 
restantes, os quais pertenciam a terceira turma, compôs o grupo denominado “controle”. O grupo teste, 
além das questões dos Cadernecos Azul e Verde, respondeu previamente as questões do caderno 
Amarelo, durante o qual aprenderam a metodologia “Ação da Roda”,  
 
RESULTADOS 
 
A pesquisa foi desenvolvida com alunos dos três anos do Ensino Médio, do turno noturno de uma 
escola pública de Nova Lima, cidade situada na região metropolitana de Belo Horizonte. Participaram do 
estudo 258 alunos. Os resultados das avaliações dos alunos que aprenderam a metodologia analisada 
foram estatisticamente superiores a do grupo que não teve acesso a ela.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Pode-se dizer, previamente a análise de seus resultados quantitativos, que o emprego da metodologia 
mostrou-se positivo, segundo as observações do professor, a partir do momento em que ela altera a 
percepção dos alunos quanto a questões extensas, com textos e figuras. A partir das observações dos 
professores, os alunos foram se mostrando mais receptivos às questões abrangentes, presentes nos 
exames do ENEM, à medida que a metodologia da Ação em Roda foi sendo empregada em aula no 
grupo teste. 
Os alunos tendem a não apresentar o hábito de leitura, tanto de literatura quanto revistas ou jornais 
[BORUCHOVITCH, 2001]. O professor pode intervir nesta atividade para auxiliar os alunos a trabalhar 
as informações contidas nas questões. Quando o aluno aprender a organizar a informação pela 
exploração, escolha e seleção, ele se tornará capaz de interpretar qualquer questão do ENEM, de 
qualquer área do conhecimento, o que já é o princípio para sua resolução apropriada. Este é o maior 
estímulo para o desenvolvimento da técnica: o aprendizado e o sucesso do aluno. 
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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS PARA A REALIZAÇÃO DE FEIRA 
DE CIÊNCIAS NAS SÉRIES INICIAIS A PARTIR DAS 
CONCEPÇÕES DE PROFESSORES 
 
NAYRA LUCAS PAOLI65 
PENHA SOUZA SILVA66 
 
RESUMO 
 
Este trabalho objetivou identificar as concepções dos professores das séries iniciais do Ensino Básico 
sobre a preparação e montagem de uma feira e, a partir disso, elaborar um material com contribuições 
pedagógicas que possam auxiliar os professores desse segmento de ensino no desenvolvimento de uma 
feira de ciências. Para isso, o foco da análise desta pesquisa foi o papel do professor no planejamento em 
cada fase do processo até a culminância que é a feira. Os sujeitos que possibilitaram a elucidação da 
investigação são trinta professores das séries iniciais do Ensino Fundamental de três instituições de 
ensino localizadas em Belo Horizonte. A investigação foi realizada a partir da análise de conteúdo dos 
questionários respondidos por estes professores, nos quais foram atribuídas as seguintes categorias: 
escola, professor e processo, que auxiliaram na compreensão da pesquisa. Além disso, o estudo foi 
apoiado em um referencial teórico voltado para o desenvolvimento das feiras, modelo e funcionalidade, 
referendados por autores como, Wanderley, Lima, Mancuso, Ormastroni, Pavão, Silva; e, também, à 
formação dos docentes envolvidos, procurando assim, estabelecer diretrizes pedagógicas que poderiam 
auxiliar a realização das feiras nas séries iniciais da Educação Básica. Como produto dessa pesquisa, foi 
desenvolvido um E-book com orientações para o desenvolvimento de uma feira; alicerçando a prática 
pedagógica proposta em fundamentos teóricos e metodológicos. Todas estas práticas têm como objetivo 
tornar a feira de ciências um instrumento pedagógico pertinente que visa à melhoria na qualidade do 
ensino do conteúdo dessa disciplina. Foi possível identificar ao final da pesquisa, algumas conformidades 
nos dados das três instituições pesquisadas, tais como: o período de realização da culminância do 
trabalho, o uso de diferentes estratégias para a realização das atividades de ciências para a feira e a 
importância do desenvolvimento de feiras no ambiente escolar nas séries iniciais, uma vez que 
possibilitam a aprendizagem de forma significativa e o desenvolvimento de habilidades importantes para 
a formação dos alunos. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Ao introduzir as aulas de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, muitos questionamentos e 
dúvidas surgem no momento do planejamento: É possível ensinar Ciências para alunos tão pequenos? O 
que eles entendem por Ciência? Como trabalhar essa disciplina de forma que ela seja significativa ao seu 
aprendizado? Como verificar se o aluno aprendeu e se consegue aplicar esse aprendizado em seu dia a 
dia? Essas indagações podem parecer difíceis ao se tentar esclarecê-las em um primeiro momento, 
porém ao se pensar que esses alunos têm contato em seu cotidiano com várias situações que 
independem do estudo da Ciência, mas que a envolve diretamente compreende-se que eles já possuem 
ideias sobre os conteúdos dessa disciplina em seu dia a dia. 
O educador que atua nos anos iniciais deve imbuir-se da ideia de que ensinar Ciências não é um desafio. 
Pode até ter desafios, porém o que deve destacar-se é a concepção de que ensinar essa disciplina haverá 
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uma oportunidade de grandes produções para o educador e o educando. Com esse ensino, o professor 
também aprende, podendo aprimorar a sua prática, buscando novas estratégias metodológicas para 
desenvolver os conteúdos trabalhados (MORAIS e LIMA, 2012). Entre as várias estratégias utilizadas 
pelos professores para ensinar ciências, acredita-se que a Feira de Ciências e o seu processo de 
desenvolvimento possam ser instrumentos relevantes. Gonçalves (2008) afirma que as feiras são 
experiências formativas para os estudantes e professores; contribuem para o desenvolvimento 
profissional dos professores e a formação cidadã dos estudantes e sua iniciação científica.  Já de acordo 
com Neves (1989), as feiras também são importantes elementos para melhoria da qualidade do ensino de 
Ciências, sendo consideradas como trabalhos em que o diálogo constante se destaca, principalmente 
durante o período do seu desenvolvimento. Baseado nisso, Carvalho (2009) afirma que, nesse sentido, os 
alunos são estimulados a “fazer” e a “falar” Ciências. Ainda segundo a autora, o discurso verbal tem um 
papel relevante no desenvolvimento da participação do aluno em outras disciplinas. Durante esse 
processo, principalmente nos momentos de discussão e reflexão, os alunos sistematizam coletivamente o 
conhecimento que está sendo construído. (CARVALHO, 2009).  
 
METODOLOGIA 
 
A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa e uma investigação a partir da análise de conteúdo dos 
questionários respondidos por trinta professores, nos quais foram atribuídas as seguintes categorias: 
escola, professor e processo, que auxiliaram na compreensão da pesquisa. Além disso, o estudo foi 
apoiado em um referencial teórico voltado para o desenvolvimento das feiras, modelo e funcionalidade, 
procurando assim, estabelecer diretrizes pedagógicas que possam auxiliar a realização das feiras nas séries 
iniciais da Educação Básica. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
A partir dos dados coletados e analisados foi possível perceber algumas questões e temas similares, e, 
também, algumas discrepâncias. Similaridades como, desenvolvimento de planos (projetos) de ensino e 
em relação ao pouco tempo para a realização das atividades para a feira. Já sobre as discrepâncias, foi 
possível verificar que as feiras da rede pública apresentam temas mais voltadas à questões sociais, o 
contrário do que é apresentado na instituição da rede particular, a qual aborda somente os temas de 
ciências envolvidos nas referidas séries, 1º ao 5º ano. Acredita-se que o produto desenvolvido com 
orientações para o desenvolvimento das feiras auxilie os docentes nas diferentes etapas de 
desenvolvimento da feira, uma vez que a pesquisa abordou três realidades de ensino, visando a sua 
diversidade. 
Por fim, destaca-se que este trabalho buscou identificar as concepções dos professores sobre o potencial 
da realização da feira nas escolas e parece ser unânime que todos concordam que esta é uma estratégia 
importante. Entretanto, sugerimos para futuras pesquisas a investigação do potencial desta estratégia do 
ponto de vista dos alunos, uma vez que, em termos de aprendizado várias questões poderão ser 
elucidadas ao se investigar os alunos.  
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FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: UM OLHAR PARA AVALIÇÃO COMO 
SABER PROFISSIONAL DOCENTE  
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Palavras-chave: Educação Matemática. Currículo. Licenciatura. Saber docente. Avaliação em Matemática. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Em nossa trajetória estudantil e profissional docente, temos observado que os processos de avaliação 
dos alunos em sala de aula de Matemática, da Educação Básica ao Ensino Superior, têm-se constituído 
majoritariamente de avaliações somativas (provas aplicadas ao final da apresentação de um determinado 
“tema ou conteúdo”). Como se sabe, esses tipos de provas são realizados como parte da tradição escolar, 
quase sempre cumprindo etapas formais e obrigatórias de avaliação dos alunos, tendo em vista a 
aprovação ou reprovação, sendo, normalmente, desarticuladas de uma análise de suas implicações para 
os processos de ensino e de aprendizagem. 
No cenário brasileiro, as discussões envolvendo avaliação da aprendizagem em sala de aula passaram a 
ter maior visibilidade no final dos anos 60 e início dos anos 70, portanto, há cerca de quarenta anos. 
Antes deste período, o foco do conceito, e sintomaticamente, da linguagem, estava nos exames escolares, 
aceitos como forma “natural” de validar a conquista da certificação nas diferentes etapas do processo 
sequenciado de escolarização vigente a cada época. Luckesi (2011) defende essencialmente uma 
concepção na qual a avaliação precisa ser vista como um elemento integrante da prática pedagógica, mas 
na condição de meio e não de um fim em si mesma. Um meio de verificar se o processo de ensino está 
ocorrendo de forma sincronizada com o processo de aprendizagem e em acordo com os objetivos 
definidos. O autor reforça, ainda que as decisões a respeito da avaliação da aprendizagem não são 
neutras, elas se vinculam, implícita ou explicitamente, às concepções sobre educação, sobre escola, sobre 
aprendizagem, ou seja, a uma concepção pedagógica mais ampla, a uma determinada visão de educação 
escolar. Sendo assim, a forma como se concebe e se realiza a avaliação pode refletir uma visão mais 
conservadora ou mais transformadora do papel da educação escolar na sociedade. 
De acordo com Enguita (1989) a avaliação poderia ser vista também como uma forma de impor a 
submissão, acostumar o aluno a aceitar a autoridade, a fazer o que se espera que ele faça, uma forma de 
domesticação. Na escola, aceitar a autoridade do professor, que diz o que está certo e o que está errado, 
em nome do saber. Mais tarde, no trabalho, aceitar a autoridade do chefe, que dá ordens e instruções, em 
nome da produção e do lucro.  
Nosso ponto de vista é o de que as diferentes visões, a partir das quais se pode compreender o papel dos 
processos concretos de avaliação em Matemática que ocorrem nas salas de aula das escolas, constituem 
parte importante dos saberes profissionais docentes e precisam estar presentes nos currículos de 
formação desses profissionais. O objetivo central da pesquisa foi entender o que constitui o saber 
profissional docente sobre avaliação, de acordo com os programas de formação inicial do professor de 
Matemática. A produção dos dados se deu a partir de uma busca on line dos currículos de 26 cursos de 
licenciatura em Matemática de universidades públicas brasileiras e complementarmente, entrevistas com 
os formandos de um curso de licenciatura em Matemática da região metropolitana de BH, a fim de 
conhecer com que visão sobre a avaliação terminam sua formação universitária e iniciam o exercício da 
prática docente escolar. Assim, nossa investigação está orientada para a seguinte questão: Que saberes 
relativos à avaliação escolar fazem parte explícita dos programas e/ou ementas de disciplinas dos 
currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática de instituições formadoras brasileiras?  
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A produção e a análise dos dados se realizaram a partir de interações recorrentes do pesquisador com a 
literatura especializada sobre o tema, visando uma descrição adequada (aos objetivos do estudo) dos 
saberes sobre avaliação que os currículos de cursos de licenciatura em matemática explicitam como parte 
do processo de formação inicial do professor de matemática da Educação Básica, assim como das visões 
sobre avaliação que os formandos de um curso de licenciatura em matemática carregam para a prática 
docente escolar. Na medida em que as leituras dos dados foram tornando possível captar as 
regularidades, as categorias foram emergindo, sendo dispostas segundo a classificação a seguir: 
 

• Grupo A – Relevância alta – currículos que apresentam pelo menos uma disciplina 
obrigatória cuja ementa trata especificamente da avaliação da aprendizagem, com referências 
bibliográficas abrangentes sobre o assunto, destacando claramente esse tópico como um saber 
docente a ser trabalhado no processo de formação do professor de matemática da Educação 
Básica. 03 currículos, correspondendo a 11%. 
• Grupo B – Relevância média – currículos que apresentam avaliação da aprendizagem 
como tópicos, entre outros, constantes na ementa de uma (ou mais) disciplina obrigatória, sendo 
que na bibliografia recomendada aparecem textos referentes a esses tópicos. 14 currículos, 
correspondendo a 54%.  
• Grupo C – Relevância baixa – A avaliação da aprendizagem consta como tópicos, entre 
outros, em ementas de disciplinas do currículo, porém nas referências bibliográficas 
recomendadas não aparecem textos que tratem especificamente do assunto. 07 currículos, 
correspondendo a 27%.  
• Grupo D – Relevância Zero – Não há referência, nas ementas de nenhuma disciplina do 
currículo do curso, a esse assunto como saber a ser trabalhado no processo de formação (talvez 
alguma referência no texto do PPP). 02 currículos, correspondendo a 8%.  
A análise dos dados produzidos nos permitiu formular as nossas respostas para a questão de 
pesquisa, respostas essas que apresentamos abaixo, de forma bastante resumida: As diferentes 
concepções ou teorias sobre a avaliação, incluindo o desenvolvimento histórico dessas 
concepções. 

 
a) As relações da avaliação com o sucesso/fracasso escolar. Entre avaliação, ensino e aprendizagem. As 
diferentes funções da avaliação, métodos, procedimentos e instrumentos e os erros nas diferentes 
modalidades de avaliação. 
b) Elaboração, aplicação e correção de diferentes instrumentos de avaliação. 
c) A prova escrita é considerada, quase unanimemente, um instrumento de avaliação  que tem seus 
defeitos, mas do qual  não se pode abrir mão. 
d) Os entrevistados conhecem instrumentos tradicionais e outros não tradicionais de avaliação, mas os 
que conhecem MESMO são os tradicionais. 
e) Há relação entre ensino, aprendizagem e avaliação, que formam a tríade ensino-avaliação-
aprendizagem. 
f) A avaliação é essencial (segundo os entrevistados) para  informar professor e aluno, o que se aprendeu 
sobre o que foi ensinado. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Finalizamos este estudo com a clareza de que avaliar a aprendizagem em nossas escolas tem sido 
basicamente uma atividade cuja sustentação discursiva se dá pela suposta possibilidade de medir e 
comparar com justiça as aprendizagens alcançadas pelos alunos ao longo do processo de formação 
escolar, mas que, na realidade, acabam servindo para sustentar um processo de certificação formal (sem 
fundamentação teórica ou prática convincente), através da aprovação/reprovação e da outorga do 
diploma aos que chegam ao final do processo escolar. No entanto, ao que pudemos inferir, apoiados na 
análise dos dados dos PPP e demais documentos consultados, de modo geral, os saberes docentes 
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associados às práticas avaliativas escolares mantêm uma relação distanciada com a formação inicial do 
professor de Matemática. Nossos resultados indicam que a formação nas licenciaturas em matemática 
não engloba, de forma aprofundada, as experiências práticas concretas e as discussões teóricas correntes 
relacionadas com a avaliação da aprendizagem escolar.  
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INTRODUÇÃO 
  

A temática de estudo e pesquisa, relaciona-se diretamente com minha trajetória profissional. De 2010 a 
2017 trabalhei na Rede Municipal de Educação de Betim, lotado no Centro Infantil Municipal (CIM) 
Alessandro Ferreira de Souza e nesta instituição exerci diferentes funções como Coordenador 
Administrativo, Diretor, Auxiliar Administrativo (cargo efetivo), membro do conselho escolar e, 
também, participei de diversos conselhos de políticas públicas na cidade. Neste contexto, a partir da 
forte ligação que possuo com a comunidade escolar e a grande preocupação com o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de gestão dos Centros Infantis Municipais de Betim, o problema central que orientou este 
estudo se resume na seguinte pergunta: como ocorre a participação da comunidade escolar nos 
processos de decisão que envolvem a política de Educação Infantil em Betim frente ao desafio de se 
consolidar a gestão democrática que também contribui para a oferta de um atendimento de qualidade? 
 

OBJETIVOS  
 

Objetivo  geral: analisar a participação da comunidade escolar na gestão da Educação Infantil e a relação 
que a participação tem com a oferta de um atendimento público, gratuito e de qualidade. Objetivos 
específicos: analisar a construção da política de Educação Infantil em Betim; identificar como é a 
participação das comunidades escolares na gestão da Educação Infantil; verificar quais avanços são 
necessários rumo a uma Educação Infantil democrática e de qualidade; e apontar a elaboração do PPP 
como estratégia para assegurar a gestão democrática das instituições de Educação Infantil. 
 

 

METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada baseou-se em revisão da literatura, análise documental e pesquisa de campo 
através de entrevistas e grupos de discussões com famílias, profissionais e lideranças comunitárias de 
duas instituições públicas de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação da referida cidade. Os 
dados coletados foram analisados a partir do método “análise de conteúdo” e estruturados em duas 
categorias: a) as interações entre os sujeitos da comunidade; b) a gestão da instituição – e em sete 
subcategorias: 1)a relação entre adultos e crianças; 2)a relação entre os profissionais e famílias; 3) a 
relação entre os profissionais; 4) o papel do diretor; 5) a eleição do diretor; 6) o conselho escolar e a 
sociedade civil; e 7) o Projeto Político Pedagógico. 
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RESULTADOS  E DISCUSSÃO  
 

No primeiro capítulo contextualizamos o desenvolvimento da política pública de Educação Infantil no 
Brasil desde o final do século XIX até o presente. No segundo, analisamos a política de Educação 
Infantil no município de Betim entre os anos de 1958 até 2016. No terceiro capítulo, discutimos a partir 
da literatura, aspectos sobre o que é participar numa perspectiva crítica, sobre gestão democrática e 
comunidade escolar, também, analisamos a gestão democrática na Educação Infantil de Betim. No 
quarto, apresentamos os itinerários metodológicos da pesquisa de campo, o campo investigado e os 
sujeitos da pesquisa. No quinto capítulo, analisamos os dados coletados na pesquisa de campo divididos 
em duas categorias e sete subcategorias. No sexto apresentamos os produtos elaborados e a aplicação 
dos mesmos na rede municipal de Betim. Os principais resultados a partir da realização do estudo de 
campo são: 1) há uma grande necessidade de afetividade na relação entre os sujeitos da comunidade 
escolar dos CIMs; 2) nos últimos anos têm ocorrido uma redução no número de reuniões pedagógicas e 
momentos escolares coletivos nas instituições; 3) quando há momentos para a participação das famílias 
elas são vistas pelos diferentes sujeitos como pouco participativas; 4) sobre a gestão dos CIMs um dos 
grandes desafios colocados para os diretores é realizar a gestão dos profissionais terceirizados; 4) o 
governo municipal não tem viabilizado condições para o alcance de uma integral gestão democrática das 
instituições públicas de educação com participação da comunidade nas tomadas de decisão; 5) o trabalho 
pedagógico desenvolvido nas instituições dá grande ênfase na escolarização e o Projeto Político 
Pedagógico é um tema pouco discutido na Educação Infantil da rede municipal de Betim. Por se tratar 
de uma pesquisa do programa de Mestrado Profissional Educação e Docência, foram desenvolvidos dois 
produtos durante a realização do estudo: um livro sobre o desenvolvimento histórico da política de 
Educação Infantil na cidade de Betim e um curso de formação sobre a implementação do Projeto 
Político Pedagógico na Educação Infantil. O livro “Educação Infantil em Betim (1958-2016)” foi 
produzido em dois formatos. No formato impresso foram confeccionados 500 livros e estes exemplares 
foram distribuídos para professoras(es) da Educação Infantil e demais profissionais e instituições ligadas 
à educação da cidade. O formato online está disponível no link 
<https://drive.google.com/file/d/0BziaQZfDaXgoeGpoNWdieDBpOVU/view> e também foi criada 
a página no Facebook < https://www.facebook.com/livroeducacaoinfantilembetim>. O segundo 
produto foi a realização do “Curso para Implementação do Projeto Político Pedagógico” com as 
profissionais da gestão e com os(as) conselheiros(as) escolares dos CIMs Alessandro Ferreira de Souza 
(AFS) e Recanto da Criança (RC). A proposta de promover o curso surgiu devido a seguinte conjuntura 
geradora: o Projeto Político Pedagógico e o conselho escolar são princípios básicos, conforme a LDB, 
da gestão democrática da educação; foi identificado durante a pesquisa de campo que nas duas 
instituições existiam os conselhos escolares compostos paritariamente por membros da comunidade, 
mas foi constatado que não havia ocorrido ainda uma elaboração democrática do PPP nas duas 
instituições; no início de 2016 entramos em contato com as direções dos dois CIMs e apresentamos a 
possibilidade de realização do curso; a partir da aceitação e comprometimento das gestões escolares em 
assumir conjuntamente com o pesquisador/formador a organização do curso, a ideia foi levada a diante 
e o mesmo foi realizado durantes os meses de março a outubro de 2016. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É possível dizer que apesar das limitações que os estudantes do PROMESTRE/UFMG possuem para o 
desenvolvimento de seus produtos, conseguir superar tais desafios e possibilitar contribuições para a 
Educação Infantil de Betim. O livro “A Educação Infantil em Betim (1958-2016) trouxe contribuições 
inovadoras para área na cidade, preenchendo uma lacuna que havia quanto a organização de registros 
históricos sobre esta política de atendimento à infância. Quanto ao curso de implementação dos projetos 
políticos pedagógicos, verifica-se que experiência foi exitosa para os dois CIMs, mas em relação ao 
alcance dos objetivos previamente definidos foram alcançados apenas no CIM RC. A solução para 
alguns dos problemas apontados nas duas instituições, bem como, o aprimoramento do que foi 
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desenvolvido no CIM RC, depende fundamentalmente do apoio e envolvimento da SEMED que até 
então tem se posicionado de forma omissa em relação do tema.  
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A BIDOCÊNCIA ENTRE CAMINHOS E REFLEXÕES DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A NECESSIDADE DE REFLETIR 
SOBRE A APROXIMAÇÃO DOS DOCENTES. 
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DANIEL EVELING DA SILVA** 

 
Palavras-chave: Inclusão. Alunos com deficiência. Professor de Apoio. Roda de conversa. Índex para a 
inclusão.  
 
Em Minas Gerais, em consonância com as preocupações nacionais, as ações pedagógicas inovadoras 
estão direcionadas para a Educação Básica, sendo frutos de formulações de políticas públicas que 
apresentam como meta atender ao princípio da qualidade educacional. Dentre essas ações notamos a 
preocupação das discussões voltadas à inclusão dos alunos com deficiência, alicerçadas em um conceito 
que acredita na formação do indivíduo ao longo da sua existência por meio da convivência e experiência 
com o outro. Segundo Marques et al. (2009, p. 31), “[...] a educação social é o ponto inicial da educação 
de todas as crianças, tenham elas alguma deficiência ou não”. 
Partindo disso apresentamos o presente resumo que é resultado da dissertação que foi desenvolvida no 
âmbito do Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação (PPGP) do Centro de Políticas 
Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF). A pesquisa 
empreendida buscou discutir o papel do Professor de Apoio no cotidiano escolar e refletir sobre a gestão 
das práticas inclusivas na escola pública, em específico uma escola da rede estadual mineira. Os objetivos 
definidos para este foram: descrever as funções desempenhadas pelo Professor de Apoio; observar e 
analisar como o Professor de Apoio da Escola Estadual Campo dos Sonhos tem atuado em suas 
funções, atentando para possibilidades e limites de sua atuação no interior da instituição, a partir não 
somente de sua própria percepção sobre as suas funções, mas também da comunidade escolar, como 
pais e/ou responsáveis, professores regentes e demais membros, para, ao fim, propor a implementação 
de um Plano de Ação Educacional que possibilite o desenvolvimento de estratégias de flexibilização e 
adaptação curricular, bem como de práticas pedagógicas alternativas colaborativas com os demais 
professores. Visamos, com isso, favorecer a interação social e o acesso dos alunos com deficiência ao 
currículo e às demais atividades da escola.  
Para o desenvolvimento do trabalho, partimos da hipótese de que a relação entre o Professor de Apoio e 
o professor regular é pautada por conflitos e pelo distanciamento entre o preconizado na base legal e nas 
práticas escolares da instituição analisada. Como embasamento teórico para esta discussão, optamos por 
autores como Capellini (2004); Beyer (2013); Booth e Ainscow (2011); Mittler (2003) e Mantoan (2015), 
por debaterem a educação inclusiva e o processo de formação de professores de forma abrangente. 
Além disso, esses autores colocam a discussão sobre o ensino colaborativo e o Índex para a Inclusão 
como estratégia e suporte para a expansão do processo de inclusão dentro da escola, a partir da tríade de 
políticas, culturas e práticas inclusivas. 
A partir desses apontamentos, a pesquisa em questão foi proposta com o intuito de analisar as possíveis 
causas de um provável distanciamento entre a prática do Professor de Apoio e a suas atribuições que 
estão previamente definidas no Guia de Orientação da Educação Especial. Para tanto, utilizamos, como 
metodologia, a pesquisa qualitativa e, como instrumentos, as rodas de conversa, além da pesquisa 
bibliográfica e documental. Ao propormos a realização de rodas de conversa como instrumento de 
pesquisa para este estudo, optamos por sair do lugar comum das citações e da leitura individual dos 
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problemas relacionados com a inclusão e mais especificamente com o papel do Professor de Apoio no 
desenvolvimento da sua prática no cotidiano escolar, para trilhar o caminho da conversa e da reflexão, 
construindo uma leitura do ambiente social do aluno com deficiência. Por ser esse instrumento uma 
possibilidade metodológica para comunicação dinâmica entre diversos grupos, acreditamos que sua 
utilização possibilitou um retrato do que acontece no cotidiano da escola.  
Adentrar os caminhos da análise das rodas de conversas para identificar e compreender as causas ou as 
possíveis causas do distanciamento da prática do Professor de Apoio com relação ao Guia de 
Orientações da Educação Especial trouxe dados importantes que, se, por um lado, incomodam, por 
outro, trazem subsídios para a formulação de ações que possivelmente trarão mudanças nas ações 
praticadas tanto pelo professor de sala de aula, quanto pelo Professor de Apoio no cotidiano da sala de 
aula e, por que não dizer, por todos os funcionários da escola. Percebemos, a partir da análise das rodas 
de conversa uma semelhança com “uma colcha de retalhos”. Para Mantoan (2015, p. 22), “o tecido da 
compreensão não se trama apenas com os fios do conhecimento científico”. Assim como cada retalho se 
encaixa ao outro unido por fios e se transforma em uma colcha, cada aceite para participar da roda de 
conversa, cada palavra proferida durante as rodas e cada reflexão foi fundamental para que se chegasse 
às conclusões do processo de inclusão do aluno com deficiência na escola.  
Assim, após análise das rodas de conversa, podemos concluir que o processo de inclusão na escola está 
acontecendo, porém, para ser solidificado, ele precisa ser fortalecido, o ensino colaborativo, mesmo 
sendo uma das atribuições do Professor de Apoio, conforme determina o Guia de Orientações, não 
acontece de forma plena nas salas de aulas que contam com o trabalho do professor de ensino regular e 
o Professor de Apoio. Por meio da análise das conversas, foi possível constatar que o trabalho dos 
professores de sala de aula está mais voltado para os alunos sem deficiência, enquanto a responsabilidade 
pelo aluno com deficiência é atribuída ao Professor de Apoio. Outro dado importante confirmado por 
meio da análise das conversas está relacionado com a formação do professor comum e do Professor de 
Apoio. Segundo o que foi possível apurar mediante as análises, o professor comum necessita adquirir 
uma formação para fazer frente aos alunos que possuem características peculiares. Já os Professores de 
Apoio necessitam ampliar seus conhecimentos para que possam contribuir de uma forma mais efetiva 
para o processo de inclusão.  
Baseados nos resultados da análise das rodas de conversa, propomos um plano de Ação Educacional que 
tem por objetivo iniciar o processo de discussão, formação e avaliação dos debates sobre inclusão na 
escola analisada. Cabe destacar a utilização do Índex para a Inclusão como ferramenta de revisão e 
autoavaliação do processo de inclusão da Escola Campo dos Sonhos. 
Após confirmação principalmente da falta de bidocência entendida como compartilhamento de ações e 
planejamentos pedagógicos, é preciso que a escola trilhe por novos caminhos e sobre os caminhos a 
serem trilhados e as ações desenvolvidas dentro da escola, lembro-me do diálogo entre Alice e o Gato de 
Cheshire. 
 

- Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui?  
- Isso depende bastante de onde você quer chegar, disse o Gato.  
- O lugar não importa muito…”, disse Alice.  
- Então não importa o caminho que você vai tomar, disse o Gato.  (CARROL, 2007, p. 84) 
 
 

No diálogo entre o Gato de Cheshire e Alice, fica nítido que a dificuldade não está em encontrar um 
caminho, a dificuldade está em saber qual o caminho ou onde se quer chegar. No caso da Educação 
Especial, saber qual o caminho que se quer trilhar e onde se quer chegar torna-se ainda mais importante 
na medida que esse processo vai se caracterizando como principal ferramenta de consolidação do 
processo de inclusão na escola regular.  
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CIANO QUIZ: UM JOGO DIGITAL SOBRE CIANOBACTÉRIAS 
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Palavras chave:  Jogo; Recurso didático digital; Cianobactérias; Educação ambiental; Ensino Médio. 
 
A EA deve ser um instrumento de sensibilização e capacitação do ser humano em relação à temática 
ambiental e, o uso do lúdico através de diversas atividades auxilia no desenvolvimento de atitudes 
ambientalmente responsáveis, desde a mais tenra idade, com o objetivo de apoiar a formação de uma 
consciência ambiental crítica que leve a mudanças de comportamentos e atitudes (GUERRA e 
GUSMÃO, 2004). Segundo Piaget (1993), a aprendizagem com crianças deve contemplar a brincadeira e 
o jogo, sendo essas ações particularmente poderosas para o exercício da vida social e da atividade 
construtiva da criança. Ainda para o epistemólogo, a atividade lúdica humana contribui para o 
desenvolvimento porque propicia a descentralização do indivíduo, a aquisição de regras, a expressão do 
imaginário e a apropriação do conhecimento. Cada ato de inteligência é definido pelo equilíbrio entre 
duas tendências: assimilação e acomodação. Na assimilação, o sujeito incorpora eventos, objetos ou 
situações dentro de formas de pensamento, que constituem as estruturas mentais organizadas; na 
acomodação, as estruturas mentais existentes reorganizam-se para incorporar novos aspectos do 
ambiente externo. Durante as atividades lúdicas, o sujeito adapta-se às exigências do ambiente externo 
enquanto mantém sua estrutura mental intacta. Para o autor, o que distingue a atividade lúdica da não 
lúdica é uma variação de grau de relações de equilíbrio entre o eu e o real, ou seja, entre a assimilação e a 
acomodação (PIAGET, 1993). De acordo com Macedo e cols (2005), em um contexto com jogos e 
resolução de situações-problemas ou desafios, os alunos colaboram bastante para que o ambiente em 
sala de aula fique mais favorável ao desenvolvimento do trabalho: envolvem-se com maior facilidade, 
prestam mais atenção, divertem-se aprendendo e pensando. Portanto, como a degradação ambiental é 
um problema de ordem mundial e devem-se buscar soluções eficazes para preservar o ambiente onde 
vivemos, a inserção de atividades lúdica pode ser um método importante para esse processo. Com as 
intensas inovações tecnológicas e o acesso a variadas tecnologias, a inserção de jogos digitais ou 
multimídias tem sido uma boa ferramenta para os professores. Com as mudanças no paradigma 
pedagógico e o surgimento das novas tecnologias, como o computador e a Internet, os professores 
"abriram as portas" para o uso de recursos que ultrapassam a visão tradicional e os métodos meramente 
discursivos no processo de ensino/aprendizagem. Tais recursos podem trazer consigo inúmeras 
possibilidades (TAROUCO e CUNHA, 2006). Diante desse quadro, o presente trabalho descreve o 
processo de elaboração, aplicação e avaliação de um jogo pedagógico digital – Ciano Quiz – destinado aos 
alunos do Ensino Médio. Seu objetivo é contribuir para uma abordagem lúdica e contextualizada dos 
impactos no meio ambiente e na saúde humana da contaminação das águas com cianobactérias. Para a 
elaboração deste recurso didático, levou-se em consideração a relevância da contextualização e da 
transversalidade na educação ambiental, sob os ditames dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), e 
o uso de jogos e de recursos multimidiáticos interativos como facilitadores do processo de ensino-
aprendizagem. Além do jogo, foi elaborado um tutorial para os professores, visando a facilitar o uso do 
jogo de forma construtiva e produtiva no contexto escolar. O Ciano Quiz foi desenvolvido no programa 
“Adobe AIR” e para sua confecção definiu-se alguns pontos importantes: a inserção de imagens estáticas 
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no jogo; a definição do número de jogadores que podem jogar simultaneamente (dois jogadores); a 
possibilidade de os jogadores escolherem o número de perguntas que irão responder durante o jogo; a 
opção pelo embaralhamento das perguntas no decorrer do jogo de forma que não haveria uma ordem 
exata das perguntas no momento da exibição, possibilitando que, cada vez que o jogador acesse o jogo, 
possa aparecer um conjunto de perguntas em ordem diferente; a possibilidade de o jogador aprender 
com seus erros e acertos e verificar o seu desempenho ao final do jogo. Trata-se de um jogo que aguça a 
competitividade entre os alunos, pois a ação de querer adquirir o conhecimento pode ser estimulada 
durante o ato de jogar e competir. Enfim, o jogo ensina os alunos a tomar decisões e, às vezes, antecipar 
o que o adversário poderia fazer, estimulando a busca pelo conhecimento. Em seguida à aplicação do 
jogo para alunos do Ensino Médio, foram avaliados aspectos pedagógicos do jogo e a aprendizagem 
sobre a temática trabalhada. A avaliação pedagógica revelou que os alunos consideraram que o Ciano 
Quiz: representa uma possibilidade de participação em uma atividade que foge da metodologia 
tradicional; é motivador, e traz um assunto interessante que tem relação com seu cotidiano; faz pensar 
sobre ações do dia-a-dia e colabora para que haja mudanças de atitudes na vida. A avaliação da 
aprendizagem mostrou que o jogo favoreceu a assimilação de conhecimentos específicos sobre a 
temática abordada. Os alunos utilizaram as informações assimiladas no decorrer do jogo para resolver 
situações-problemas sobre as cianobactérias e seus impactos no meio ambiente e na saúde humana. 
Verificou-se, ainda, que o desenvolvimento do Ciano Quiz, no contexto da sala de aula, promoveu uma 
dinâmica que teve o professor como mediador e os alunos como ponto central das ações e representou 
uma oportunidade de interação, de discussão de questões ambientais e de saúde, de troca de 
conhecimentos entre os estudantes, de esclarecimento de dúvidas, de entrosamento e de descontração, 
permitindo, também, uma aproximação do educador com os educandos. Sendo assim, pode-se inferir 
que o Ciano Quiz contribuiu para despertar o interesse para problemas relacionados à degradação do 
meio ambiente e aos danos que podem causar. Ele ampliou o conhecimento dos participantes, 
estimulando e conscientizando sobre a responsabilidade que nós temos sobre o meio ambiente e os 
cuidados com o mesmo, desenvolvendo habilidades e competências nas áreas de educação ambiental e 
de educação para a saúde. Finalizando, espera-se que os recursos didáticos apresentados - o jogo e o 
tutorial- sejam úteis para aumentar o interesse dos professores para o uso de recursos digitais com 
temáticas relacionadas ao meio ambiente, especialmente aquelas que envolvam o problema da floração 
de cianobactérias e sua importância para a preservação de recursos hídricos. Finalmente, espera-se que a 
utilização do jogo Ciano Quiz contribua para o aprimoramento dos conhecimentos e para o 
desenvolvimento de habilidades e competências nas áreas da educação ambiental e da saúde, aspectos 
importantes para a construção da cidadania.  
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE EGRESSOS DA 
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Palavras-chave: Educação do Campo. Formação de Professores. Representações Sociais. 

 
O presente trabalho versa sobre pesquisa realizada no âmbito da formação acadêmica do Mestrado 
Profissional em Educação e Docência (FaE/UFMG), está vinculado ao Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Representações Sociais (GERES) e ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação do Campo 
(NEPCAMPO). Apresenta-se como produto formativo e educativo uma cartilha72. 
Tendo como objetivo geral analisar as representações sociais de egressos do curso de Licenciatura 
em Educação do Campo (LeCampo/FaE/UFMG) sobre o campo, o referencial teórico desta análise 
perpassa pelas autoras Caldart (2008), Antunes-Rocha (2011) e Molina (2012) no que tange ao 
aspecto histórico e conceitual da Educação do Campo e a política pública de formação de 
professores. E, no tocante ao referencial da Teoria das Representações Sociais (TRS), utilizamos o 
autor Moscovici (2012) e as autoras Jodelet (2001) e Antunes-Rocha (2012).  
A escolha desses referencias teóricos se deu em função da sua abordagem teórica permitir 
compreender e explicar tensionamentos presentes no modo de pensar, sentir e agir dos sujeitos que 
estão em contextos suscetíveis às mudanças. 
A metodologia deste estudo é de cunho qualitativo-exploratório e se debruçou na realização de 
entrevistas narrativas (BAUER E JOVCHELOVIT, 2013: 91). Essa técnica ultrapassa a simples 
estrutura de perguntas e respostas, já que, confere liberdade ao entrevistado narrar suas experiências, 
utilizando seu modo próprio de pensar, sentir e agir. Para análise dos dados obtidos, utilizou-se de 
Bardin (2009) – análise de conteúdo.  
Este estudo revelou-se importante no sentido de possibilitar a compreensão de como os egressos do 
curso da LeCampo estão construindo suas representações sociais sobre o campo, quais desafios e 
possibilidades eles vivenciam nesse processo.  
A análise das entrevistas narrativas trouxe de forma nítida a percepção de que as representações sociais 
dos egressos sobre o campo têm como ponto de partida o reconhecimento da sua identidade, deles se 
reconhecerem enquanto camponeses. Pode-se perceber que os egressos a partir das suas vivências, 
experiências e acesso às novas informações possibilitadas pela LeCampo, são marcadas pelo sentimento 
de pertencimento ao campo como sendo o seu “lugar”, por isso, eles não só se reconhecem, como 
também se declaram camponeses.  
O vínculo dos egressos com o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR), 
foi considerado o segundo aspecto que compõe o processo de reelaboração das suas representações 
sociais sobre o campo, já que, as suas formas de pensar, sentir e agir em relação ao campo também são 
alteradas em função desse vínculo, inclusive pelo trabalho do MSTTR em torno da luta pela Educação 
do Campo.  
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política sindical, quanto pelas escolas do campo, nos processos de escolarização. 
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Já, o terceiro aspecto perpassa pelo significado e a trajetória de acesso à escola, no qual, é marcante nos 
relatos dos egressos: a vontade, o sonho, as muitas lutas travadas para garantir o direito à educação que 
em tese já está assegurado na Constituição Federal de 1988. Contudo, as falas dos egressos são marcadas 
pela dúvida: será possível mesmo conseguir ingressar numa universidade pública, federal? Possibilidade 
essa que se torna real e concreta com o curso de Licenciatura em Educação do Campo 
(LeCampo/FaE/UFMG).  
A presente pesquisa nos permite dizer que a LeCampo modificou os elementos das representações 
sociais dos egressos entrevistados sobre o campo sofrem um movimento de reelaboração antes, durante 
e depois do curso, ou seja, os egressos pensam, sentem e agem em relação ao campo de diferentes 
formas nesses três momentos, como se pode ver na figura 5. 
 

Figura 5: Movimento das Representações Sociais dos egressos sobre o campo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Esse movimento de reelaboração é marcado pelo estranhamento, pois, o acesso às novas informações na 
LeCampo os interrogaram acerca da representação inicial que tinham sobre o campo e sobre eles 
mesmos. É possível dizer que eles se deparam com três ações: negação, manutenção e/ou modificação 
das representações sociais acerca de um objeto (ANTUNES-ROCHA, 2012).  
Com as análises, é possível perceber que ao aprofundar o processo formativo e após a conclusão do 
curso, o movimento de reelaboração das representações sociais dos egressos sobre o campo tem sido 
processual. Desse modo, após a conclusão do curso, pôde-se apreender através das narrativas dos 
egressos que eles reelaboraram a representação social sobre o campo de um lugar atrasado, para um 
lugar de sujeitos de direitos, inclusive do direito à educação – um território em disputa material (espaço 
físico + relações de poder) e imaterial (pensamento, cultura, teoria, ideologia).  
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COMPOSIÇÃO E/OU DECOMPOSIÇÃO DE FIGURAS PLANAS 
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Palavras-chave: Composição. Decomposição. Figuras planas. Van Hiele.  
 
O presente trabalho, resultado decorrente de um processo de pesquisa no Mestrado de Ensino de 
Ciências e Matemática da PUC-Minas, foi orientado e sugerido pela professora Eliane Scheid Gazire e 
tem como objetivo apresentar ao educador uma possibilidade de intervenção pedagógica no ensino da 
Matemática, mais especificamente na composição e/ou decomposição de figuras planas na resolução de 
problemas geométricos.    
São apresentadas sugestões de vinte questões envolvendo o tema, com a sua resolução, orientações e 
comentários para o professor trabalhá-las em sala de aula. As atividades foram preparadas dentro de uma 
linha metodológica voltada para a resolução de problemas, definidas e testadas durante o processo da 
pesquisa. Após o contato com essas questões, muitas outras podem ser preparadas pelo próprio usuário 
que tenha interesse docente.  
A intenção é que este material, como modelo didático-metodológico, contribua para o desenvolvimento 
de habilidades e de conceitos geométricos, de raciocínio lógico e, em suma, de compreensão do processo 
de composição e/ou decomposição de figuras planas.  
Um dos principais objetivos do ensino de Matemática é fazer o aluno a pensar produtivamente e, para 
isso, nada melhor que apresentar-lhe situações-problema que o envolvam, o desafiem e o motivem a 
querer resolvê-las. (DANTE, 2002, p.11).  
Sugerimos, como proposta de trabalho pedagógico, atividades pautadas no modelo Van Hiele de 
desenvolvimento do pensamento geométrico, uma vez que sugere uma organização do trabalho de 
modo a propiciar uma aprendizagem significativa das habilidades geométricas, possibilitando ao aluno 
do Ensino Médio a competência necessária à resolução de problemas por meio da composição e/ou 
decomposição de figuras planas.  
O modelo consiste em cinco níveis ascendentes de compreensão, descrevendo características do 
processo de pensamento. O progresso de um nível para o seguinte se dá acerca da vivência de atividades 
adequadas, não dependendo da idade ou maturação do aluno. É fundamentado numa visão que valoriza 
a aprendizagem da Geometria ao longo de todos os anos de Ensino Básico, uma vez que se move 
sequencialmente a partir do nível inicial (visualização), até o nível mais elevado (rigor), sendo cada nível 
caracterizado por relações entre os objetos de estudo e linguagens próprias. Por isso, durante o estudo, é 
necessário um acompanhamento sistemático por parte do educador, no sentido de garantir ao educando 
atividades por meio das quais ele possa vivenciar cada nível de raciocínio a partir do domínio dos níveis 
anteriores. Assim, deve-se estar atendo aos cinco níveis de compreensão, a saber: 
 
Visualização: Apenas a forma de uma figura é percebida. 
Análise: A figura é analisada e seus componentes e propriedades são descobertos.  
Dedução informal: Percebe-se que uma figura pode ter mais do que um nome (inclusão de classes). 
Exemplo: um quadrado também é um retângulo (e um paralelogramo!).  
Dedução: Constrói-se demonstrações e não apenas as memoriza; enxerga a possibilidade de 
desenvolver uma demonstração de mais de uma maneira; compreende a interação das condições 
necessárias e suficientes; distingue uma afirmação e sua recíproca.  
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Rigor: A Geometria é vista no plano abstrato. Este nível recebe pouca atenção dos pesquisadores, por 
isso é menos desenvolvido. Até mesmo Van Hiele, fundamentador do modelo que leva seu nome, se 
dedicava mais aos quatro primeiros níveis do que a este. 
Vale ressaltar, ainda, que, são os desafios propostos pelo professor que vão orientar o trabalho do 
discente, tornando-o capaz de realizar quaisquer atividades que envolvam as habilidades adquiridas. 
Essas considerações mostram que o professor interessado na evolução cognitiva de seus alunos não 
pode apenas restringir-se ao conhecimento do conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula. É necessário 
buscar estratégias de ensino que favoreçam o interesse e a motivação dos alunos. 
Por fim, este trabalho tem como objetivo auxiliar o docente no exercício de seu ofício, a desenvolver 
habilidades geométricas baseando-se no modelo Van Hiele. Abaixo, uma das vinte atividades 
mencionadas. Enfatizamos que as demais se encontram junto à dissertação de Mestrado na Biblioteca 
Virtual PUC-Minas.  
 
Atividade 07 do Caderno de Atividades:   
 
Na figura está representado o retângulo ABCD cuja diagonal AC foi dividida em três partes iguais pelos 
pontos P e Q: 

 

Considerando-se que 12
___

=BC e 9=CD  é CORRETO afirmar que a área do triângulo CDQ é 
A) 18.               B) 18,75.               C) 22,50.               D) 45. 
 

Resolução: Alternativa A 
Considerem-se as seguintes construções na figura inicial:  

 
Trata-se de um item de nível elevado, pois o aluno precisa ter uma abstração capaz de visualizar uma 
reta, passando por D, paralela ao segmento AC. 
Entende-se, assim, que todo segmento perpendicular às duas retas é a altura. Inferir essa definição não é 
fácil. Além disso, o aluno deve ter o domínio de que a área de um triângulo não se altera quando sua 
base permanece fixa e o terceiro vértice percorre uma reta paralela à base. Finalmente, quando duas 
figuras possuem mesma área, dizemos que elas são equivalentes. A questão apresenta como habilidades 
cognitivas primordiais a compreensão, interpretação e extrapolação.   
A decomposição da figura se faz presente, uma vez que, primeiramente, decompõe-se o retângulo em 
duas partes iguais, através da diagonal AC  e, posteriormente, uma nova decomposição em três partes 
iguais, pois os triângulos ADP, PDQ e QDC possuem mesma base e mesma altura, logo, são 
congruentes e possuem área igual a 18, portanto alternativa correta é a A.  
Nessa atividade, a visualização, a análise e a dedução informal é de suma importância para a solução da 
questão apresentada. 
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Palavras-chave: Motivação, Ensino de Ciências por Investigação e Sequência de Ensino. 
 

Esta pesquisa debruçou-se sobre uma inquietação de professores e pesquisadores da educação básica a 
respeito da motivação de alunos do ensino básico para aprender conceitos científicos. Na sala de aula, 
muitos alunos tornam-se desmotivados e desinteressados em relação ao ensino de Ciências como 
discutido por Cardoso e Colinvaux (2000) e não apresentam uma motivação mais autônoma e de melhor 
qualidade, segundo o que teoriza Deci e Ryan (1985), na Teoria da Autodeterminação. Neves e Talim 
(2009) também afirmam que a diminuição da motivação é mais acentuada nas meninas e à medida que 
avançam das séries iniciais para as séries finais. Tal constatação pode ser resultado dos vários problemas 
ligados à educação como a questão dos currículos, metodologias e sua relação com a aprendizagem 
(PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2007; DEMO, 2010; MUENCHEN et al. 2004), a falta de 
motivação e interesse de professores e alunos (CARDOSO; COLINVAUX, 2000), o modelo ideológico 
ao refletir sobre a descontextualização do conhecimento, o conteudismo, a memorização e ausência de 
articulação interdisciplinar (SANTOS, 1999). Segundo Demo (2010) é necessário que o aluno se torne 
protagonista de suas oportunidades e para Gadotti (2000) é necessário desenvolver o domínio sobre 
mais metodologias. Com o intuito de investigar tal inquietação, propôs-se a seguinte questão: O Ensino 
de Ciências, numa abordagem investigativa, pode promover a motivação dos alunos pela aprendizagem 
de Ciências e mantê-la ao longo da trajetória de sua aprendizagem? Como ferramenta para construção 
dos dados foi elaborada uma sequência de ensino investigativa sobre o conteúdo curricular Anatomia e 
Fisiologia do Sistema Digestório Humano. Além dos referenciais da abordagem do Ensino de Ciências 
por investigação, esta pesquisa se apoiou nos estudos sobre a Motivação e utilizou as ferramentas da 
Teoria da Autodeterminação de Deci e Rhyan (1985), as quais auxiliam na compreensão da qualidade da 
motivação, compondo um continuum, avaliado por um conjunto de itens, que engloba três tipos 
referentes à motivação intrínseca (Saber, Realizar e Experimentar estímulos), a três tipos da motivação 
extrínseca (Externa, Introjeção, Identificação e Integrada) e Desmotivação. A Metodologia utilizada para 
construção e análise de dados foi de cunho qualitativo enfocado na pesquisa-ação. Tal escolha se deve ao 
fato de que estes arcabouços teóricos permitem, conforme elucidado por Godoy (1995), Franco (2005) e 
Thiollent, (2008), estudar e analisar o mundo empírico no seu ambiente natural, considera o pesquisador 
como preponderante nessa abordagem, possibilitando que este reflita sobre a prática. Os dados 
coletados vieram dos registros do diário de bordo dos alunos e do professor regente, assim como 
trechos das gravações, em vídeo, das aulas e das respostas dos alunos ao questionário de motivação 
extrínseca. Tais dados emergiram a partir do desenvolvimento de uma sequência de ensino investigativa 
elaborada e desenvolvida com uma turma de 8° ano em uma escola da rede pública estadual de Belo 
Horizonte, no final do segundo semestre de 2016. As análises forneceram uma perspectiva bastante 
promissora a respeito da motivação dos alunos nas aulas realizadas de maneira investigativa.  Por meio 
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das análises das declarações dos alunos, das transcrições das aulas e dos diários de bordo do professor e 
alunos, foi possível concluir que há evidências da satisfação das necessidades psicológicas básicas de 
autonomia, pertencimento e competência, elementos considerados necessários para considerar que 
houve motivação dos alunos em desenvolver as atividades propostas na sequência de ensino. Tal 
constatação nos leva a refletir sobre a inserção dessas práticas em salas de aula que consideram esta 
proposta curricular e metodológica com o objetivo de promover a motivação de seus alunos. Os 
resultados desta pesquisa apontaram também para questionamentos acerca da importância do 
levantamento de concepções prévias, da apropriação dos conceitos científicos enquanto descrições do 
próprio corpo e do mundo natural e da importância da leitura e escrita nas aulas de Ciências. Destaca-se 
também a importância de refletir sobre uma melhor elaboração e planejamento de sequências de ensino 
com caráter investigativo enquanto uma possível estratégia promissora em sala de aula, de maneira que o 
professor possa reconhecer suas possibilidades e limitações em relação aos pressupostos de 
aprendizagem e de ensino. 
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Este trabalho tem por objetivo apresentar o resultado de uma pesquisa de mestrado realizada em 2013 
na sala de aula em que atuava como professora do 9º ano do Ensino Fundamental de uma turma 
composta por quatro alunas surdas profundas, com idades entre quatorze e dezoito anos. Tive por 
objetivo entender de que forma o uso de materiais manipulativos e aulas dialogadas favorecem a 
aprendizagem de alguns conceitos da geometria espacial, assim como a ampliação do vocabulário em 
Libras e do português escrito. A pesquisa de cunho qualitativo teve como instrumentos de coleta de 
dados o diário de campo, entrevistas semiestruturadas, questionários e gravações em vídeo. Como aporte 
teórico foram utilizados os Estudos Surdos e conceitos da teoria histórico-cultural de Vygotsky tais 
como defectologia, mediação, zona de desenvolvimento proximal e outros.  
Para a teoria histórico-cultural é através da mediação que o indivíduo aprende com o ambiente, explora e 
se relaciona com ele (Oliveira, 2010), seja esta através da interação social, seja através de instrumentos 
(SOUSA, 2009).  
Desse modo as atividades da pesquisa foram pensadas de forma que a aprendizagem fosse mediada por 
instrumentos e interação em sala de aula. As atividades abordaram conteúdos da geometria espacial, 
como poliedros e suas propriedades. Ao iniciar o trabalho em sala de aula, não tinha a priori sinais de 
certos termos e conceitos matemáticos, julgando previamente ser um obstáculo a enfrentar. De fato, 
para Miranda e Miranda (2011) sobre o ensino de alunos surdos   
 

[...] uma das maiores dificuldades que o docente encontra está na comunicação em sala de aula com os alunos em 
virtude da ampla utilização da simbologia, seja ela da própria matemática, seja própria da língua de sinais 
(p.32). 
 

Frente a isso, preparei atividades que contemplassem além do uso constante de materiais manipulativos 
entre outros recursos visuais, o estímulo da interação através do diálogo. Procurei nas aulas estabelecer 
intervenções durante as atividades de forma a estimular o diálogo entre aluna/aluna, aluna/intérprete e 
aluna/professora. Em todas as atividades, procurei explorar, discutir e ressaltar os conceitos estudados, 
dando oportunidade às alunas de externalizar o que abordei em sala de aula. 
A sequência das atividades foi pensada de forma a abordar os conceitos gerais dos sólidos para os mais 
específicos. Dentre as atividades desenvolvidas na pesquisa destaco quatro atividades: 
Construção de sólidos geométricos utilizando massinha de modelar 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
77 Professora de Matemática do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, Belo Horizonte - MG.  
Mestre em Educação Matemática pela UFOP e Especialista em Matemática pela UFMG. 
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Essa foi a primeira atividade do trabalho desenvolvido com as alunas. Nessa atividade tive por objetivo 
abordar as características gerais dos sólidos geométricos através da confecção desses sólidos usando 
massinha de modelar.  
 
Contornando os sólidos no papel 
 
 
 
 
 
 
Nessa atividade tive por objetivo que as alunas construíssem o conceito de face, sua característica planar, 
além da identificação dos diferentes polígonos (faces) que compunham cada poliedro ao contornar o 
poliedro em uma cartolina. 
Explorando os poliedros com um aplicativo da internet 
 
 
 
 
 
 
 
Tive por objetivo que as alunas explorassem, por meio de um aplicativo78, as representações 
bidimensionais e planificações de prismas e pirâmides além dos vértices, faces e arestas.  
Construindo “esqueletos” de poliedros 
 
 
 
 
 
 
 
Nessa atividade abordei os conceitos de vértice e aresta dos poliedros através da confecção de 
“esqueletos” de poliedros usando palitos, gominhas e massinhas de modelar.  
Considero que este trabalho apresentou resultados satisfatórios em relação à aprendizagem dos 
conceitos trabalhados. Identifiquei também que foi possível, ao longo do processo, estabelecer, negociar 
e compartilhar sinais de termos e conceitos matemáticos em Libras, recorrendo inúmeras vezes aos 
materiais manipulativos, demonstrando, assim, sua importância como instrumentos mediadores na 
aprendizagem da Matemática.  
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USO SEGURO E ADEQUADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: 
CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 
DESENVOLVIMENTO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM 
SALA DE AULA DA EJA 
 
LEONARDO MEDEIROS DE SOUZA79 
ANDRÉA HORTA MACHADO80 
 
Palavras-Chave: EJA; Sequencia Didática; Produtos de Limpeza; Ensino por Investigação. 
 
Este trabalho apresenta os produtos desenvolvidos no PROMESTRE/FAE/UFMG – uma sequência 
didática para o aluno, orientações para o professor e o texto da dissertação. Teve origem em uma 
inquietação frente às dificuldades vividas no ensino da química na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
Falta de material didático específico para esta modalidade, carga horária reduzida, turmas muito 
heterogêneas, cansaço dos educandos e desinteresse pela disciplina, são algumas delas. O objetivo geral 
foi elaborar uma Sequencia Didática (SD) sobre produtos de limpeza que enfrentasse as dificuldades 
identificadas e acompanhar seu desenvolvimento em sala de aula. Buscamos elaborar um material para 
uso do estudante e um material de apoio pedagógico para o professor. O referencial teórico-
metodológico que subsidiou a elaboração da SD inclui teóricos dos estudos da linguagem, da pesquisa 
em Educação em Ciências, da mediação da leitura de textos didáticos, do ensino por investigação e da 
abordagem Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS). A SD é constituída de 04 módulos, apresentados 
sinteticamente no quadro 1. Foi elaborada para ser aplicada em 16 aulas de 45 minutos e desenvolvida 
em uma turma de EJA, do segundo do ensino médio, em uma escola estadual da zona norte de Belo 
Horizonte.  

 
Quadro 1: Módulos da SD, Conteúdos e Atividades 

 
                                                 
79 Mestre  em Educação – FAE/UFMG 
80 Doutora em Educação COLTEC/UFMG 

Módulo Questões abordadas Conteúdos químicos Atividades 

1 As intoxicações ocasionadas pelo 

mau uso dos produtos de limpeza; 

A importância da leitura de rótulos 

e os riscos de se misturar 

indiscriminadamente os diversos 

produtos de limpeza (PL). 

CTS, Misturas de soluções. Leitura e Interpretação de Textos de 

ciências, Discussões em Grupos, 

Questionários pré-ordenados, 

Produção de Texto pelos Educandos 

2 Leitura e Interpretação dos Rótulos 

dos PL, identificação de 

simbologias de segurança. 

Composição Química dos 

produtos de Limpeza, Princípio 

ativo. 

Análise de Rótulos de PL, Leitura de 

Texto, Aula de Vídeos, 

Questionários, Produção de Texto 

pelos Educandos. 

3 Soluções e Misturas Classificação, Concentração, 

diluição e misturas de soluções. 

Leitura de Textos, análise de 

Rótulos, Questionários. 

4 Reações Químicas Características de 

Transformações Físicas e 

Químicas, 

Leitura de Texto, Atividade Prática, 

Aula de Vídeo, Produção de Texto 

pelos Educandos. 
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Os módulos destinados ao professor continham orientações quanto à organização da sala de aula, dicas e 
tempo estimado para o desenvolvimento das atividades, além da resolução dos exercícios. No texto da 
dissertação apresentamos os referenciais teóricos utilizados na elaboração da SD e a avaliação do 
desenvolvimento em sala de aula. As análises partir do referencial teórico da Análise Textual Discursiva - 
ATD (Moraes e Galiazzi, 2007). O corpus dos dados foi constituído pelas produções escritas dos 
educandos ao longo do desenvolvimento da SD relativas ao módulo 1 e a questão q-18 do módulo 2 e 
registros realizados pelo pesquisador ao longo das observações das aulas. Os dados analisados referentes 
ao módulo 1 da SD, apontam que 70% dos educandos tiveram alguma experiência negativa envolvendo 
o uso de PL. A maioria destas ocorrências se deu no âmbito familiar, e envolveram o próprio educando 
ou seus parentes mais próximos. 67% dos educandos não tinham uma prática de leitura dos rótulos 
destes produtos. Dentre aqueles que afirmavam ter o hábito da leitura dos rótulos, 58% diziam enfrentar 
alguma dificuldade na compreensão dos rótulos, seja devido ao tamanho das letras impressas ou à 
dificuldade de compreensão das informações nele contidas. Mesmo assim, 70,0% dos educandos 
afirmaram realizar algum tipo de mistura envolvendo produtos de limpeza diversos. As respostas foram 
agrupadas em duas categorias: Categoria 1- Metodologia Aplicada na utilização da Sequência Didática; 
Categoria 2 - Usos diversos Para os produtos de Limpeza. A análise dos dados produzidos indicaram 
resultados positivos quanto ao uso da SD em sala de aula. Foram encontradas evidências de que houve 
circulação e apropriação de conceitos propostos na SD por parte dos educandos.  A análise dos dados 
indicou também, que a promoção de um ambiente de sala de aula mais participativo pelos educandos, a 
inserção de atividades experimentais, trabalhos em grupo, associado a uma postura ativa de mediação do 
professor, podem ser fatores relevantes para aprendizagem processo de elaboração conceitual. O 
desenvolvimento da SD em sala de aula teve um saldo positivo. A proposta de incentivar o trabalho em 
grupo e as interações discursivas em sala de aula foi alcançada. O desenvolvimento da SD evidenciou 
que pode ser utilizada como uma ferramenta inclusiva, por meio das atividades propostas, bem como 
possível de ser utilizada uma ferramenta de auxílio ao professor, servindo como um instrumento de 
apoio, como um norte pedagógico, sem se tornar, entretanto, uma forma rígida e imutável de trabalho. 
O desenvolvimento da SD teve um foco definido que era a problematização inicial relacionada ao mau 
uso dos produtos de limpeza. Fato este que manteve uma relação com o cotidiano dos educando e foi 
decisivo para que os estudantes se empenhassem em realizar as atividades propostas, tornando mais 
eficaz o ambiente de desenvolvimento deste trabalho. 
Para o desenvolvimento da sequencia didática, enfrentamos diversas dificuldades, como a falta de 
infraestrutura física da escola, as atividades experimentais foram desenvolvidas com materiais 
improvisados e na área da cantina, devido à falta de um laboratório de ciências. Nesta área também 
funcionava o estacionamento da escola, o que dificultava a execução do trabalho devido ao fluxo de 
automóveis. Algumas atividades em grupo também foram desenvolvidas neste local. Ao tentarmos 
utilizar o laboratório de informática enfrentamos dificuldades devido à instabilidade da rede elétrica 
neste laboratório, o que impossibilitava o desenvolvimento da atividade do modo como havia sido 
previamente planejado. Outras dificuldades como utilização de sala de aula organizada para o ensino 
fundamental e não para a EJA, também foram vivenciadas neste processo.    
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ENSINO DA ANÁLISE COMBINATÓRIA POR MEIO DE UM 
APLICATIVO PARA ANDROID 
 
PAULO CEZAR MONTEIRO TAVARES81 
TÂNIA FERNANDES BOGUTCHI82 
 

Palavras-chave: Análise Combinatória. Jogos. Tecnologia no ensino. 
 
No contexto do ensino de Matemática na Educação Básica no Brasil, especialmente sobre o ensino de 
Análise Combínatória, o cenário apresenta de um modo geral, o desinteresse dos alunos em aprender tal 
assunto. A experiência de lecionar para alunos do Ensino Médio de uma escola privada no município de 
Ipatinga, em Minas Gerais entre os anos de 2009 e 2016, mostrou como tal desinteresse conduziu  esses 
alunos a resultados insatisfatórios nas avaliações escolares.  
Outro fato observado foi a utilização de smartphone por parte dos alunos durante as aulas no acesso às 
redes sociais, jogos, dentre outros, somente com finalidade lúdica, sem relação com o assunto abordado 
durante as aulas. O uso inapropriado deste recurso da tecnologia móvel pode ter prejudicado o 
aprendizado dos alunos . 
O cenário aqui apresentado deixa de ser  uma exclusividade  de um único professor e passa a ser da 
prática docente na Educação Básica no Brasil. De acordo com UNESCO (2008),  uma realidade 
apresentada pela educação brasileira é o fato de muitas escolas, ainda hoje, desenvolverem metodologias 
de ensino que não acompanham a evolução do mundo e acreditam que a forma de aprendizado do aluno 
não mudou em relação à do  século passado.  
Depois de leituras e análises, a pergunta central que direcionou esse trabalho é: Quais as contribuições 
que um aplicativo para smartphone, desenvolvido na plataforma Android Studio, pode proporcionar  para o 
ensino da Análise Combinatória aos alunos da Educação Básica? 
Segundo Silva (2015), Android Studio é uma plataforma aberta voltada para dispositivos móveis que foi 
desenvolvida pela Google, mas atualmente é mantida pela Open Handset Alliance (OHA). Ela é uma 
plataforma para desenvolvimento de software muito utilizada na criação de aplicativos e que pode ser 
muito útil na criação de produtos educacionais e Objetos de Aprendizagem 
A questão fundamental foi elaborar uma série de desafios em problemas envolvendo aspectos de Análise 
Combinatória que, organizados de modo adequado, poderiam gerar uma sequência didática que fosse 
interessante e consistente.  
Vale destacar que a intenção inicial para a criação de cada desafio era de que cada aluno tivesse 
condições de resolvê-lo, sem a necessidade de uma visão formal e teórica sobre Análise Combinatória e 
as relações matemáticas envolvidas.  
Desta maneira, a sequência didática foi construída, contendo 8 desafios, que foram organizados em 
ordem crescente de grau de dificuldade. Os dois primeiros desafios tratam de problemas básicos 
envolvendo Princípio Aditivo e Princípio Multiplicativo. O terceiro desafio aborda conceitos envolvidos 
em Permutações Simples e com repetição. O quarto, quinto e o sextos desafios já exploram a 
Combinação Simples e Arranjo Simples, enquanto o sétimo desafio aborda a Permutação Circular e o 
último trata de uma questão sobre Combinação Simples envolvendo Geometria Plana. 
Com base nessa sequência didática foi desenvolvido um aplicativo para smartphone, utilizando a 
plataforma Android Studio, com a criação de um jogo para o ensino de Análise Combinatória para a 
Educação Básica. O jogo foi denominado "Foca na Comb". Ele foi aplicado em 73 alunos do segundo 
                                                 
81Universidade Federal de Viçosa (UFV/Viçosa). Mestre em Ensino de Ciências e Matemática, área de 
concentração Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MG).  
82 Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais. Doutora em Geografia: Tratamento da Informação Espacial da PUC 
Minas  
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ano do Ensino Médio da Escola Educação Criativa, localizada no município de Ipatinga, MG. Foram 
analisados os dados gerados pelas anotações e gravações de áudio, coletados nos encontros de agosto e 
setembro de 2016, bem como dos questionários aplicados aos alunos envolvidos nesta pesquisa. 
Para a realização do processo investigativo e da coleta de dados para o desenvolvimento desse trabalho, 
optou-se pela pesquisa-ação. Segundo Fiorentini e Lorenzato (2012), esta é um tipo especial de pesquisa, 
pois o pesquisador entra no ambiente a ser estudado não só para observar e compreender, mas para 
contribuir  nas mudanças que irão promover melhorias das práticas e dar mais liberdade de ação e 
aprendizagem aos participantes.  
Na análise da transcrição dos áudios, ficou destacada a iniciativa apresentada pelos alunos para resolver 
os desafios, mesmo que este fato não tenha garantido que eles tenham resolvido todos os desafios 
corretamente. Erros e acertos fizeram parte do processo. Os alunos desenvolveram estratégias próprias 
para chegar à solução de cada desafio proposto no aplicativo por meio da discussão em grupo. Nas três 
turmas do segundo ano onde os encontros foram realizados, foi perceptível o desejo de resolver cada 
etapa de cada desafio sem a ajuda do professor. Apenas para ilustrar esse fato, no encontro realizado 
onde foram propostos os desafios V e VII do aplicativo “Foca na Comb”, devido ao fato de serem 
problemas mais elaborados em relação aos desafios dos encontros anteriores, algumas perguntas foram 
feitas ao professor-pesquisador, porém ele não as respondia diretamente mas,  sim, com outra pergunta 
ou com uma questão para motivá-los a pensar um pouco mais ou promover a reflexão em grupo. Como 
os desafios V e VII tratam de Combinação Simples e Arranjo Simples e Permutação Circular, as 
discussões entre os grupos foram mais calorosas do que as discussões feitas nos desafios I, II e III, que 
tratam sobre problemas básicos de Princípio Aditivo e Multiplicativo e Permutações Simples e com 
Repetição. 
Ao final do processo da aprendizagem e das experiências vividas nos cinco encontros com duração de 1 
hora e 40 minutos cada, os alunos expressaram suas opiniões e críticas respondendo a um questionário 
semi-estruturado. O aplicativo foi bem aceito pelos alunos e tornou as aulas mais dinâmicas e atraentes 
para a compreensão de conceitos ligados à Análise Combinatória. 
Com a realização desse trabalho, o aplicativo “Foca na Comb” surge como uma  sugestão metodológica 
que está disponibilizada como produto de uma dissertação do Programa de Mestrado em Ensino de 
Ciências e Matemática da PUC Minas, com a finalidade de promover o acesso e utilização por outros 
docentes. Espera-se,  que esses usuários façam sugestões e/ou proponham melhorias para que este 
aplicativo possa ser uma ferramenta que proporcione mudanças positivas para o ensino de Análise 
Combinatória.  
Por meio deste estudo foi possível verificar que novas metodologias de ensino aliadas ao uso de 
tecnologias podem contribuir para o ensino de Matemática, especialmente para o de Análise 
Combinatória.  
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SALA DE AULA INVERTIDA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – 
ENSINO DE PROPORCIONALIDADE COM ÊNFASE NO 
DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO PROPORCIONAL 
 
PETRINA RÚBRIA NOGUEIRA AVELAR TOBIAS83 
 
PALAVRAS CHAVES: Proporcionalidade, Raciocínio Proporcional, Sala de Aula Invertida. 
 
LUZ, CÂMERA, AÇÃO! 
 
Este pôster é um recorte da dissertação de mestrado profissional em Educação Matemática defendida na 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisa investigou as 
potencialidades da Sala de Aula Invertida (SAI) nas aulas de proporcionalidade de uma turma de 9º ano 
em uma escola da rede municipal de Belo Horizonte - MG. Mais especificamente, buscou analisar as 
percepções dos estudantes em relação à SAI; as possíveis influências da utilização de videoaulas no 
processo de interação estudante-aula-professor na perspectiva da SAI e também se essa interação traz 
elementos para colaborar com o ensino de proporcionalidade. A SAI foi a abordagem pedagógica 
escolhida para esse trabalho por apresentar uma proposta de trazer o estudante para ser protagonista de 
seu aprendizado, propiciando oportunidades de aprendizagem inclusive por meio de utilização das 
tecnologias digitais, nesse caso com o auxílio de videoaulas. A SAI também conhecida 
internacionalmente por Flipped Learning (aprendizagem invertida) é caracterizada basicamente por uma 
inversão de tarefas, o que tradicionalmente são deveres que o estudante realiza sozinho em casa passam 
a ser feitos na escola em parceria com os colegas de sala e com a mediação do professor. A aula  que 
acontecia na escola passa a acontecer em casa, ou onde o estudante preferir, por meio, por exemplo, de 
videoaulas. Todo nosso trabalho foi realizado levando em consideração os 4 pilares da SAI propostos 
pela FLN (2014). 
Moran (2015), ao refletir sobre as mudanças da educação em que o estudante tenha um papel mais ativo 
e não passivo, e o professor um papel de orientador e não somente de transmissor de conhecimento, 
afirma ser necessário “dar menos aulas e colocar o conteúdo fundamental na WEB, elaborar alguns 
roteiros de aula em que os estudantes leiam antes os materiais básicos e realizem atividades mais ricas em 
sala de aula com a supervisão dos professores” (p. 19). Estudiosos da SAI estão referindo-se a essa 
abordagem como uma proposta dentro das metodologias ativas de aprendizagem cujo objetivo principal 
é propiciar ao estudante a oportunidade de desenvolver ou aperfeiçoar autonomia para seus estudos.  
O conteúdo matemático escolhido para ser trabalhado com a SAI foi o de proporcionalidade. É uma 
matéria que está presente em diversas ocasiões práticas da vida, em situações tanto escolares como 
extraescolares e de grande importância para ser trabalhado na escola. O ensino de proporcionalidade no 
Brasil é por vezes permeado pela sistematização de regras mecânicas, especialmente pela regra de três, 
contudo esse trabalho traz uma reflexão sobre o ensino de proporcionalidade com o reconhecimento 
das estruturas multiplicativas buscando estimular o desenvolvimento do RP nos estudantes. Os 
referenciais teóricos balizadores desta pesquisa, de cunho qualitativo, foram encontrados em Bergmann 
e Sams (2016) e FLN (2014) para trabalhar com a SAI; para o ensino de Matemática, nos trabalhos dos 
pesquisadores do Rational Number Project (RNP), Ponte et al. (2010) e Silvestre (2012).  
Para utilizar videoaulas, no contexto SAI, para ensinar proporcionalidade com ênfase no 
desenvolvimento do RP, a pesquisadora não encontrou na internet material com a conotação desejada e 
então resolveu gravar suas próprias videoaulas. Como referência foram utilizados os estudos de 
exploração de regularidades propostos por Ponte et al (2010) por ser uma das formas pela qual os 
autores optam por trabalhar o princípio multiplicativo. Foram gravadas ao todo 6 videoaulas, assim 
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especificadas: uma denominada O que é Sala de Aula Invertida cujo objetivo foi orientar os responsáveis 
pelos estudantes sobre a SAI; 4 videoaulas para abordar o conteúdo de proporcionalidade:  Aula 1 - 
Introdução a grandezas; Aula 2 - Como as grandezas se relacionam; Aula 3 - Grandezas Diretamente Proporcionais e 
Aula 4 - Grandezas Inversamente Proporcionais. No decorrer da pesquisa, em sala de aula, uma garota que 
havia estudado proporcionalidade em outra escola decidiu, insistentemente, ensinar aos colegas que 
todas as questões poderiam ser resolvidas por regra de três e acrescentava que era uma forma mais 
simples e prática do que a maneira proposta pela professora. Segundo a menina, não havia necessidade 
de analisar se a situação-problema apresentava regularidades ou não, tudo era solucionado por regra de 
três, nas palavras da menina: “Regra de três é vida, professora!”. Diante desse acontecimento a professora 
decidiu intervir, como mediadora. Essa intervenção foi registrada com a gravação da videoaula número 5 
denominada Regra de três e o raciocínio proporcional. Os vídeos desta pesquisa estão hospedados no youtube: 
(www.youtube.com) no canal Petrina Avelar e organizados em uma playlist. As atividades desenvolvidas 
em sala de aula, as videoaulas, alguns trechos de resultados da pesquisa, sugestões e um breve texto-
conversa com o professor estão reunidos em um livreto denominado: “Possibilidades para o ensino de 
proporcionalidade: uma abordagem midiática para propiciar o desenvolvimento do raciocínio 
proporcional”. Para acessá-lo, basta ler o QR84 code-livreto (Figura 1). Para acessar somente a playlist dos 
vídeos basta ler o QR code-playlist (Figura 2). Esse conjunto de material constitui o produto educacional 
da pesquisa que denominamos: Kit educacional midiático para o ensino de proporcionalidade 
direcionado para o Ensino Fundamental com intervenção da sala de aula invertida.  
 

Figura 1 - QR code – livreto                         Figura 2 - QR code – playlist 
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84 QR code – QR é a sigla de Quick Response ou seja, resposta rápida. É um código que armazena informações de vários tipos 
de arquivos; no caso, poderá conter o link da playlist de vídeos ou do livreto em questão. Para ler o QR code você deverá ter um 
aplicativo leitor (reader) de QR code instalado no seu celular tipo smartphone, como por exemplo QR code reader. Ao ler o código 
QR, o dispositivo, geralmente um smartphone conectado na internet, abrirá automaticamente o arquivo. 
 

Fonte: Avelar (2018).                                  Fonte: Avelar (2018). 
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O USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS EM LISTA DE EXERCÍCIOS 
DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL: O QUE OS 
PROFESSORES DE CÁLCULO PENSAM, SABEM OU ACHAM 
SOBRE ISSO? 
 
Palavras-chave: Educação Matemática; Cálculo Diferencial e Integral; Tecnologias da Informação e 
Comunicação; Estratégias de Ensino e Aprendizagem; Técnica; Apps. 
 
Resumo 
 
Esta pesquisa é consequência do trabalho de dissertação realizada no Programa de Pós-graduação em 
Educação Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora que teve por objetivo investigar e analisar 
quais as influências das Tecnologias da Informação e Comunicação nas Estratégias de Ensino e 
Aprendizagem de professores e estudantes de Cálculo Diferencial e Integral, com o intuito principal de 
entender a relação entre homem e máquina na situação abordada. A pesquisa utilizou como 
procedimentos metodológicos entrevistas semiestruturadas com professores e ex-professores de Cálculo 
com intuito de investigar o que esses professores sabem, pensam e acham sobre as novas técnicas de 
resolver expressões matemáticas por meio de máquinas móveis. Além disso, foi elaborado também um 
questionário on-line para estudantes de Cálculo Diferencial e Integral com a intenção de verificar quais 
as estratégias aprendizagem utilizadas por eles no momento de estudos, além de buscamos também 
verificar se esses estudantes estão utilizando essas novas ferramentas nesses momentos. O material ora 
apresentado traz a discussão dos aplicativos disponíveis para dispositivos móveis (smartphones), suas 
potencialidades e uma discussão sobre como poderia ser apresentada uma lista de exercício da disciplina 
em questão. Uma das conclusões obtidas na pesquisa foi que a Revolução Tecnológica traduzida nas 
ferramentas disponíveis para a prática matemática já exerce alguma tendência nos modos de realizar 
operações e nas estratégias ensino e aprendizagem desses estudantes e que os professores concordam 
com as agregações tecnológicas ao ensino e aprendizagem de Cálculo, reconhecendo que sua utilização 
pelos estudantes possa ser um excelente recurso tanto para o ensino e a aprendizagem de Cálculo. 
Confirmando que embora tudo possa ser extremamente positivo, a relação entre à qualidade e interação 
homem e máquina é uma tarefa difícil na educação. 
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O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO GEOMÉTRICO: 
TRABALHANDO POLÍGONOS, ESPECIALMENTE 
QUADRILÁTEROS 
 
ROSELENE ALVES AMÂNCIO85 
ELIANE SCHEID GAZIRE86 
 
Palavras-chave: Ensino de Geometria. Pensamento Geométrico. Recursos Didáticos. Polígonos. 
Quadriláteros.  
 
A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do mestrado profissional87 e procurou investigar como se dá o 
desenvolvimento do pensamento geométrico e como os recursos didáticos podem favorecer a 
aprendizagem da Geometria. O trabalho foi desenvolvido, como estudo de caso de cunho qualitativo, 
em uma escola da rede particular de Belo Horizonte, numa turma de 8º ano composta por 16 alunos.  A 
primeira pesquisadora atuava nessa instituição de ensino como professora de Matemática do 6º, 7º, 8º e 
9º anos do Ensino Fundamental. A pesquisa se deu no horário das aulas de Matemática, com todos os 
alunos que faziam parte da turma. Os dados foram obtidos dos registros dos alunos, das gravações em 
áudio e nos protocolos de observação que foram realizados a cada aula. 
De forma bem sucinta descrevemos a seguir as ideias centrais do referencial teórico utilizado.  
Tall (1988), afirma que na atividade Matemática, os entes matemáticos não são usados somente de 
acordo com a definição formal, mas também através de representações mentais, as quais podem ser 
diferentes de pessoa para pessoa. Assim, o autor faz distinção entre “conceito imagem” e “conceito 
definição”.  
Segundo o autor, o conceito imagem é usado para descrever a estrutura total cognitiva, que é associada a um 
conceito. Construído ao longo de anos de experiência de todos os tipos, o conceito imagem vai sendo 
alterado à medida que a pessoa encontra novos estímulos, favorecendo seu amadurecimento e incluindo 
as imagens mentais, as propriedades e os processos associados a um conceito. Já o conceito definição se 
refere às palavras usadas para especificar um conceito. Pode ser aprendido pelo aluno de uma forma 
mecânica ou mais significativa, podendo estar relacionado a um menor ou maior grau com o conceito 
como um todo. Assim, para cada pessoa, um conceito definição gera um conceito imagem pessoal, e por 
isso mesmo, subjetivo. Em algumas pessoas, o conceito definição pode ser vazio ou praticamente 
inexistente. Em outras, pode estar relacionado de modo coerente, ou não, com outras partes do conceito 
imagem. 
Tall e Vinner (1991), afirmam que é possível ensinar aos alunos a responder corretamente as questões 
envolvendo definições formais, mas, mesmo assim, eles podem desenvolver conceitos imagens que 
incluem potenciais conflitos com a definição. Os autores,  afirmam que um conflito acontece quando o 
conceito imagem e o conceito definição são evocados em circunstâncias que causam conflito cognitivo, 
gerando um vago sentimento de mal estar. Outro tipo de conflito, que é mais grave, é aquele que o 
conceito imagem está em contradição, não com uma parte do conceito definição, mas com a definição 
do conceito em si.  
De acordo com Pais (1996), o estudante precisa recorrer a bases intuitivas e às atividades experimentais 
para chegar ao conhecimento téorico da Geometria,  devendo o professor considerar esses aspectos. 
Pois, segundo o autor, há quatro elementos fundamentais que influenciam no processo ensino e 
aprendizagem da Geometria: o objeto, o conceito, o desenho e a imagem mental. No entanto, Pais 
(1996), ressalta que a generalidade e a abstração dos conceitos geométricos são construídos lentamente, 
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num processo dialético entre o mundo físico e uma reflexão intelecutal sobre esse mundo. Assim, as 
atividades experimentais precisam estar articuladas a reflexões sobre os conceitos.  
De acordo com Fischbein (1993), os objetos de investigação e manipulação da Geometria são entidades 
mentais chamadas de “conceitos figurais”, que refletem propriedades espaciais (forma, posição, 
tamanho), e ao mesmo tempo, possuem qualidades conceituais (idealidade, abstração, generalidade, 
perfeição).  O autor enfatiza que muitas vezes, as restrições da figura, gráfica ou objeto, pode escapar ao 
controle conceitual e impor interpretações que são figurativamente consistentes, porém não estão 
sujeitos aos conceitos. Por exemplo, embora o aluno conheça a definição de paralelogramo, pode ser 
difícil para ele visualizar várias formas correspondentes a essa definição, pois a imagem mental que uma 
pessoa tem de um objeto pode enfraquecer o aspecto conceitual. Para Fischbein (1993), a integração das 
componentes conceituais e figurais em uma estrutura mental unitária, com predominância do aspecto 
conceitual, não é um processo natural, desse modo, deve constituir uma preocupação contínua do 
professor. Desse modo, devem ser criadas situações didáticas nas quais sistematicamente solicita-se a 
cooperação entre esses dois aspectos, até atingir a fusão de um objeto mental. 
A cerca da utilização dos recursos didáticos, Fiorentini e Miorim (1990) colocam que o professor nem 
sempre tem clareza sobre o motivo pelo qual os materiais didáticos são importantes e o momento em 
que devem ser usados. Mas muitas vezes, justificam sua utilização pelo seu caráter motivador. No 
entanto, os autores afirmam que a utilização do material didático deve ser justificada pela possibilidade 
de proporcionar experiências em que o aluno “participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o 
saber historicamente, produzindo e superando, assim, sua visão ingênua, fragmentada e parcial da 
realidade”.  (FIORENTINI E MIORIM, 1990, p. 6) 
Considerando as ideias dos autores citados, elaboramos uma sequência de quinze atividades utilizando 
diversos recursos, com o objetivo de possibilitar a construção ou ressignificação dos conceitos de 
polígonos, especialmente, dos quadriláteros. Os recortes, as dobraduras, o geoplano, o Geogebra, bem 
como o desenho geométrico, foram utilizados de forma que a utilização desses recursos estivesse 
associada a uma atividade intelectual que favorecesse o desenvolvimento do pensamento geométrico.  
Os alunos demostraram um grande envolvimento com a realização das tarefas propostas. Em vários 
momentos durante a pesquisa nos questionavam sobre a maneira correta de se expressar. Desse modo, o 
rigor da linguagem passou a ser uma necessidade sentida pelos alunos para comunicar ideias e 
descobertas. No decorrer da realização da sequência de atividades, pudemos verificar que houve uma 
melhora considerável na compreensão dos conceitos e na utilização de termos matemáticos. A utilização 
dos diferentes recursos didáticos foi essencial para que os estudantes tivessem experiências diversificadas 
a cerca dos conceitos trabalhados. Os registros dos estudantes e os diálogos realizados durante a 
aplicação da sequência de atividades nos dão fortes evidências que a aplicação da sequência de atividades 
contribuiu para o desenvolvimento do pensamento geométrico dos estudantes.  
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SOBRE O ENSINO DOS NÚMEROS COMPLEXOS: 
(RE)SIGNIFICANDO CONCEITOS, PROPRIEDADES E 
OPERAÇÕES POR MEIO DE CONSTRUÇÕES E 
INTERPRETAÇÕES GEOMÉTRICAS. 
 
RÉVERO CAMPOS DA SILVA 88 
ELIANE SCHEID GAZIRE89 
 
INTRODUÇÃO 
 
A razão e o interesse que me fizeram direcionar atenção para o estudo dos números complexos, em 
particular sobre o seu ensino, surgem de uma experiência intrínseca à minha formação acadêmica, na 
qual, em contato com esse conteúdo — de maneira superficial e pouco expressiva — meus professores 
contribuíram para que eu me tornasse reticente no trato com esse assunto. 
Esse trabalho é fruto de uma experiência que adquiri ao longo de quatorze anos de efetivo exercício do 
magistério, na qual tive a oportunidade de atuar, por diversos anos, no ensino desse conteúdo. 
Hoje, compreendo melhor a minha limitada atuação profissional de outrora, quando lecionei nos ensinos 
fundamental e médio, por dez anos, em uma escola da rede particular de ensino, localizada na região 
metropolitana de Belo Horizonte. Pois, ao ensinar números complexos, naquelas turmas do 3º ano do 
ensino médio, confesso que minha prática pedagógica não era muito diferente à dos meus professores. 
Naquela época, meu campo de investigação era restrito aos livros didáticos do ensino básico. 
Há onze anos trabalho, também, em uma universidade particular, nessa mesma região supracitada, como 
formador de professores, no curso de Licenciatura de Matemática. O conteúdo sobre números 
complexos representa uma subunidade do plano de curso de uma disciplina, com carga horária total de 
90 horas/aula, cujo desenvolvimento não é da minha responsabilidade. 
Durante todo o período que essa disciplina foi ofertada na licenciatura, optou-se, segundo dados 
apresentados para essa pesquisa, por um ensino focado, exclusivamente, nos tratamentos algébrico e 
trigonométrico. Esta opção parece pautar-se na real possibilidade de cumprimento de uma ementa, 
“engessada” por um cronograma rígido de trabalho, e ainda, por atender às demandas de aplicação desse 
conhecimento, nos diversos conteúdos que compõem a grade curricular do Curso. 
Dadas as duas realidades — tanto no trabalho que realizei no ensino médio quanto o que é realizado na 
Licenciatura — percebe-se uma convergência de abordagens acerca do tema: o ensino de números 
complexos é tratado de maneira pouco expressiva e significativa, uma vez que se lida com esses 
números, exclusivamente, nas suas formas algébrica e trigonométrica. 
 
OBJETIVO GERAL 
 
Incomodado com essa abordagem, destituída de significado, no ensino desse tópico matemático, nos 
níveis de ensino médio e superior, propus-me a realizar esta pesquisa, com o intuito de desvelar a 
situação-problema de como (re)significar o ensino e a aprendizagem dos números complexos, no 
contexto da sala de aula, por meio de construções e interpretações geométricas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Este estudo tem seus pressupostos de investigação fundamentados na fenomenologia e no processo 
hermenêutico de interpretação — em que os sujeitos buscam interpretar e compreender os significados 
                                                 
88  
89 Professora e Coordenadora do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da PUC Minas.  



Caderno de resumos do II Encontro de Mestrados Profissionais em Educação e Ensino do Estado de Minas Gerais 

 
[ 130 ] 

implícitos no fenômeno, a partir de experimentações — e busca definir os seguintes objetivos: promover 
uma abordagem histórica dos números complexos, no intuito de apontar caminhos que possibilitam a 
(re)construção e a apreensão de certos conceitos, além de  atribuir sentido e significado a esse tópico 
matemático; (re)significar conceitos, propriedades e operações no campo dos números complexos, 
usando o desenho geométrico como recurso didático, em potencial, para a construção e a interpretação 
geométrica de vetores; propor uma seqüência didática, que possibilite ao aprendiz entrar em contato com 
os números complexos, tal como surgiram na História; e, finalmente, desenvolver, a partir do substrato 
teórico da pesquisa, um material didático (livro paradidático) que possa servir como recurso de 
orientação metodológica para professores e estudantes interessados nessa investigação. 
 
METODOLOGIA 
 
Essa pesquisa se deu numa perspectiva descritiva de situações, fenômenos ou problemas, por meio de 
análise qualitativa dos dados coletados, como orientam Fiorentini e Lorenzato (2006). Na apuração das 
informações, advindas do campo experimental, foram utilizados os seguintes instrumentos para a coleta 
de dados: observação participante, diário de campo, protocolo de registros dos alunos, gravações em 
áudio e entrevistas. 
Para a realização desse processo de investigação empírica, foram planejados encontros semanais, no 
modelo de minicurso, em uma instituição particular de ensino, situada na região metropolitana da capital 
mineira. Em sua grande maioria, inscreveram-se alunos do 4º e do 6º períodos do curso de Licenciatura 
em Matemática dessa mesma instituição. 
No desenvolvimento das atividades de ensino que compõem a seqüência didática, na perspectiva de Zabala 
(1998), foi incentivado o uso do desenho geométrico como recurso para a construção, medição, 
transporte e transformação de vetores, aqui entendidos como uma possibilidade de representação de 
números complexos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Acredito que a proposição de algumas práticas pedagógicas no desenvolvimento do minicurso 
potencializou o trabalho com os números complexos, em uma perspectiva de um ensino reflexivo e, 
portanto, mais significativo, sob os seguintes aspéctos: 

1. A seqüência didática, como proposta pedagógica, contribuiu para que os cursistas assumissem 
uma postura mais reflexiva e desafiadora, em relação aos processos de construção do 
conhecimento matemático. Verificou-se, ainda, que a motivação para a aprendizagem não 
decorreu, exclusivamente, da seqüência didática em si, mas da maneira como as atividades de 
aprendizagem foram desenvolvidas e articuladas, dos exemplos utilizados, do tipo de relações, 
dos vínculos afetivos e do grau de comunicação estabelecidos, dentre outros fatores. O 
planejamento e a elaboração criteriosa dessas atividades de ensino podem, também, ajudar o 
professor a delinear, com clareza, os objetivos pedagógicos que pretende alcançar ao considerar a 
diversidade na sua sala de aula.  

2. Além de servir como instrumental, o desenho geométrico foi utilizado como ferramenta 
motivadora para o ensino e a aprendizagem dos números complexos, servindo de subsídio na 
(re)significação de conceitos, propriedades e operações, nesse campo numérico, por meio de 
construções e interpretações geométricas. Essa ferramenta pôde, ainda, facilitar a exploração de 
conjecturas e a investigação de relações que precedeu o uso do raciocínio formal. Ao invés de 
ver o conteúdo matemático apenas como um produto, esse processo de gênese dos conceitos 
possibilitou ao pesquisador compreender melhor o processo pelos quais os cursistas assimilavam 
o conteúdo, como também, viabilizou ao aprendiz uma percepção da intencionalidade e da 
dinâmica da produção do conhecimento matemático. 

3. As exposições “polidas”, do conteúdo matemático escolar, geralmente, não conseguem mostrar 
os obstáculos do processo criativo, das frustrações e do longo e árduo caminho que os 
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matemáticos tiveram que trilhar, para criar uma sistematização desse conhecimento. Nesse 
sentido, a (re)construção histórica dessa teoria constituiu-se em mais um recurso didático, que 
colaborou para a melhoria do ensino dos números complexos, ao apontar caminhos que 
possibilitaram a (re)construção e a apreensão de conceitos matemáticos, atribuindo sentido e 
significado a esse tópico matemático. 

4. A investigação nas aulas de Matemática desenvolveu posturas favoráveis às especulações de caráter 
científico e promoveu a atividade mental do aluno, permitindo que ele estabelecesse relações 
entre os novos conteúdos e os seus conhecimentos prévios. Nesse contexto, a sala de aula se 
constituiu em um ambiente natural de pesquisa — os alunos experimentaram o “construir” em 
Matemática, como os matemáticos — onde o trabalho se baseou em um processo humano e 
criativo de geração de ideias, de negociação de significados, de simbolização, de refutação e de 
formalização, relevantes no “fazer” e no “experimentar” matemático.  

5. Houve a necessidade de mudança na organização e na dinâmica da sala de aula. Sugeriu-se, então, 
atividades de discussão, potencializadas pelos processos de comunicação e argumentação em sala 
de aula, como uma prática real e cotidiana no ensino da Matemática, na medida em que sua 
linguagem e procedimentos eram incorporados pelo grupo. As atividades de aprendizagem, que 
compunham a seqüência didática, foram planejadas no modelo de descoberta guiada e exigiram dos 
pequenos grupos de trabalho uma “dose” de autonomia na sua execução, desafiando-os e 
instigando-os para a construção do conhecimento matemático. Para isso, foi importante que os 
grupos de trabalho compreendessem o enunciado das questões, que fizessem uma análise 
reflexiva das atividades e que fossem capazes de definir estratégias consensuais de resolução. 
Nesse contexto de investigação, o professor assume o papel de 
fomentador/mediador/orientador da aprendizagem, valorizando os processos cognitivos — e 
não apenas os resultados corretos — utilizados pelos indivíduos, na produção do conhecimento. 
Nessa perspectiva, não cabe uma prática pedagógica baseada, exclusivamente, na exposição de 
conteúdos. Rompe-se, assim, com o contrato didático, que, em geral, os alunos mantêm com os 
seus professores: o professor expõe o conteúdo, apresenta modelos de exercícios e propõe que 
seus alunos reproduzam atividades semelhantes. 

 
CONCLUSÃO 
 
Este estudo sinaliza que o conhecimento matemático deve ser acessível a todos e que o compromisso na 
superação dos preconceitos e rejeições, que muitas vezes, ainda estão presentes no ensino-aprendizado 
da Matemática, sugere a necessidade de um Educador Matemático com a capacidade de se inserir, com 
sensibilidade, em diversas realidades, para criar na dúvida e agir, com competência, na incerteza. 
A principal contribuição deste estudo para o cenário educacional é a de possibilitar ao professor refletir 
acerca da importância da organização e da articulação de atividades de aprendizagem, no ensino de um 
conteúdo específico, em uma seqüência didática. 
Nesse sentido, os resultados apontados por esta pesquisa mostram que o trabalho significativo com os 
números complexos, no contexto da sala de aula, se constitui em um desafio alcançável, tanto para quem 
ensina quanto para quem aprende. Apontam, ainda, que a realização das atividades que compõem essa 
seqüência didática proporcionou um ambiente de interação social entre os atores envolvidos no processo 
de ensino-aprendizagem, por meio dos grupos de trabalho, que simularam um ambiente de pesquisa 
matemática, motivada pela curiosidade e pelo desafio. 
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CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA ETNOMATEMÁTICA PARA 
O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA DE 
ALUNOS SURDOS QUE SE COMUNICAM EM LIBRAS 
 
RODRIGO CARLOS PINHEIRO90  
MILTON ROSA91 
 
Palavras-chave: Alunos Surdos. Educação Financeira. Libras. Programa Etnomatemática. Teoria 
Fundamentada. 
 
O processo de ensino e aprendizagem de Matemática para alunos Surdos é considerado um desafio, pois 
esses estudantes possuem características peculiares, como, por exemplo, uma língua e uma cultura 
próprias, que demandam estratégias diferenciadas e capacitação desses profissionais (PINHEIRO, 2017). 
Desse modo, a educação matemática de Surdos tem sido motivo de debates e da condução de pesquisas, 
contudo, a revisão de literatura aponta que poucas investigações têm sido produzidas com relação à 
Educação Financeira para os alunos Surdos na perspectiva da Etnomatemática. Além disso, alguns 
estudos mostram que, devido à complexidade da linguagem matemática, os alunos Surdos, bem como os 
ouvintes, podem apresentar dificuldades relacionadas com a interpretação dos enunciados das atividades 
e com a elaboração de problemas contextualizados (GIL, 2008). 
Por outro lado, no contexto da Educação Matemática, a Educação Financeira pode contribuir para o 
processo de formação de indivíduos ativos e autônomos que sejam capazes de tomar decisões 
responsáveis (ALVES, 2014). Portanto, é importante a proposição de discussões sobre a utilização de 
metodologias inovadoras92 para a Educação Financeira, que podem estar baseadas nos pressupostos do 
Programa Etnomatemática, pois essa abordagem visa contribuir para o desenvolvimento da cidadania, da 
criticidade e da reflexão, bem como para o entendimento e a compreensão dos conteúdos matemáticos 
da população escolar Surda. 
Assim, após a realização de um levantamento bibliográfico sobre os estudos relacionados à Educação 
Matemática e Financeira para alunos Surdos e por meio dos questionamentos e anseios do primeiro 
autor deste trabalho, sob a orientação do segundo, elaboramos uma questão de investigação que 
explorasse profundamente a problemática desse estudo: Como o Programa Etnomatemática pode contribuir para 
o desenvolvimento da Educação Financeira de alunos Surdos que se comunicam em Libras? Norteados por essa 
problemática, conduzimos essa pesquisa em uma escola de caráter especial, pública, na região 
Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com 20 alunos Surdos que se comunicam em 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), de duas turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), dos anos 
finais do Ensino Fundamental. 
Um dos principais objetivos dessa pesquisa foi contribuir com os professores das redes de ensino que 
atendem alunos Surdos para promover o desenvolvimento de habilidades acadêmicas e profissionais 
para auxiliá-los em sua inserção na vida produtiva e, também, para o pleno exercício da cidadania. Dessa 
maneira, esse estudo apresenta a proposta de uma metodologia de ensino diferenciada para a Educação 
Financeira de alunos Surdos baseada nos pressupostos do Programa Etnomatemática. Nesse sentido, a 
                                                 
90 Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS 
BH. Mestre em Educação Matemática. 
91 Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP; Doutor em Educação e Liderança Educacional. 
92Nesse estudo, as metodologias inovadoras se opõem ao método de ensino tradicional, pois são 
consideradas como um conjunto de estratégias que visam facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem em matemática, como, por exemplo, a utilização de jogos, as dinâmicas e as aulas 
interativas com participação ativa dos alunos (SANTOS, 2005). 



Caderno de resumos do II Encontro de Mestrados Profissionais em Educação e Ensino do Estado de Minas Gerais 

 
[ 134 ] 

ampliação da quantidade de pesquisas e investigações relacionadas com essa temática é importante para 
evidenciar a realidade educacional dessa população estudantil e justificar a relevância desse estudo. 
Para coleta de dados utilizamos dois questionários, uma entrevista semiestruturada com 11 participantes 
e as anotações do diário de campo. Esses dados foram analisados e interpretados no decorrer da 
pesquisa de acordo com o referencial teórico embasado na Etnomatemática, na Cultura Surda e na 
Educação Financeira e, também, com a utilização dos pressupostos metodológicos da Teoria 
Fundamentada nos Dados (Grounded Theory), que foram utilizados para a elaboração e aplicação de três 
blocos de atividades matemática propostos para o registro documental, que estavam relacionadas com 
conteúdos da Educação Financeira. 
De acordo com os pressupostos da Teoria Fundamentada, o conjunto dos dados brutos, denominado 
por amostragem teórica, foi coletado em Libras durante a realização desse estudo. Posteriormente, esses 
dados foram transcritos para facilitar a sua análise, bem como para interpretação das informações 
obtidas durante o processo analítico. Em seguida, os dados foram codificados por meio das codificações 
aberta e axial para a elaboração das categorias de análise que facilitaram a interpretação dos resultados 
obtidos. 
Esses resultados mostraram que uma contribuição importante do Programa Etnomatemática para o 
desenvolvimento da Educação Financeira dos alunos Surdos, que se comunicam em Libras, foi 
evidenciar o respeito e a atenção à sua cultura e, também, de suas vivências cotidianas, pois foram 
relevantes para a promoção de uma relação significativa entre o conhecimento adquirido no dia a dia 
com aquele sistematizado pela escola. Além disso, pode-se inferir que as estratégias utilizadas em sala de 
aula, como, por exemplo, a utilização da Libras, o auxílio dos próprios participantes para explicar os 
conteúdos e as atividades, os problemas contextualizados, as dinâmicas propostas, as atividades lúdicas e 
as simulações de situações-problema cotidianas, contribuíram para o entendimento de conteúdos 
relacionados com a Educação Financeira. 
Assim, nesse estudo, a Etnomatemática possibilitou a promoção da reflexão sobre o processo de ensino 
e aprendizagem em matemática com relação aos conteúdos e métodos relacionados com a Educação 
Financeira, bem como sobre o papel dessa área de conhecimento na construção da cidadania. Nesse 
direcionamento, o propósito da Etnomatemática para esse estudo foi evidenciar e analisar uma proposta 
pedagógica contextualizadora da cultura Surda e do meio social dos alunos Surdos. 
Por conseguinte, Rosa (2010) argumenta que a Etnomatemática relaciona a matemática escolar com o 
cotidiano, pois, para que os alunos possam aprender matemática, existe a necessidade de que analisem os 
fenômenos que ocorrem em suas próprias comunidades. Assim, o Programa Etnomatemática 
possibilitou a superação das barreiras da comunicação, propiciando oportunidades para os alunos Surdos 
transcenderem e desenvolverem as suas potencialidades matemáticas para o pleno exercício da cidadania. 
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EQUAÇÃO/FUNÇÃO EXPONENCIAL EM LIVROS DIDÁTICOS 
DE 1930 A 1980 
 
ROGERIA TEIXEIRA URZÊDO QUEIROZ93 
ELENICE DE SOUZA LODRON ZUIN94 
 
A equação/função exponencial é um conteúdo ministrado no Ensino Médio e encontra aplicações em 
várias áreas do conhecimento, dentre elas a Engenharia e a Biologia. Durante décadas, vários autores de 
livros didáticos abordaram o assunto em consonância com as reformas de ensino presentes na época.  
No mestrado, elaboramos um material intitulado “Função/equação exponencial em livros didáticos de 
1930 a 1980: apontamentos para a formação inicial e continuada de professores de Matemática”. O 
período predeterminado abarcou a reforma Francisco Campos, em 1931, até a lei 5692 de 1971, 
integrando o período a partir da década de 1960, quando o ensino brasileiro vivenciou o denominado 
Movimento da Matemática Moderna. 
Focamos a análise de cinco das quinze obras analisadas, as quais julgamos representativas, com o 
objetivo de fornecer um panorama dos conteúdos escolares equação e função exponencial, 
enquadrando-se este estudo no campo da História da Educação Matemática. Os livros selecionados para 
a análise foram: Curso de Mathematica 4.o Anno, de Euclides Roxo, Cecil Thiré e Mello e Souza 
(1938); Curso de Matemática 2.o Livro Colegial, de Algacyr Munhoz Maeder (1949); Curso de 
Matemática 1.o ano para os Cursos Clássico e Científico, de Thales Mello Carvalho (1955); 
Matemática Curso Colegial Moderno, de Scipione Di Pierro Netto, Luiz Mauro Rocha e Ruy Madsen 
Barbosa (1967); Matemática 2o Grau 1a Série, de Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, José Carlos Teixeira, 
Nilson José Machado, Márcio Cintra Goulart, Luiz Roberto da Silveira Castro e Antônio dos Santos 
Machado (1978).  
  

Figura 1- Obras analisadas e as datas das publicações (Elaborado pelas autoras). 

 
A seleção das obras levou em conta a importância dos autores no cenário educacional, integrando livros 
de cada uma das décadas do período de 1930 a 1980. 
O ensino de Matemática nas escolas brasileiras, dentro do período estabelecido, passou por importantes 
reformas educacionais e momentos, a exemplo do Movimento da Matemática Moderna, marcando de 
forma singular o ensino da disciplina. Foi assim que a década de 1930 viveu a Reforma Francisco 
Campos e, a década de 1940, a Reforma Capanema. Em 1951, foram implantadas as portarias do 
Programa Mínimo (966 e 1.054). A Reforma Capanema trouxe os Cursos Clássico e Científico, que se 
estenderam por três décadas, chegando até 1971, ano da promulgação da LDB n.o 5.692. Já o 
Movimento da Matemática Moderna teve como um dos objetivos uma maior proximidade da 
“Matemática do colégio” da “Matemática do ensino superior”.  
A obrigatoriedade de se constar o conteúdo equação/função exponencial como um saber escolar 
ocorreu a partir da Reforma Campos, quando a apresentação da função exponencial era realizada de uma 
                                                 
93 Mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela PUC Minas 
94 Doutora em Educação Matemática pela PUC SP/Universidade de Lisboa, Professora da PUC Minas. 
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forma elementar, pouco detalhada, assim como a equação exponencial. A Reforma Capanema veio a 
seguir, propôs mudanças, criando os Colégios. Os programas sofreram modificações e o conteúdo 
função exponencial passaria a ser abordado no segundo ano colegial no Curso Científico, juntamente 
com as equações exponenciais. A partir desta reforma, esses tópicos deveriam ser apresentados de uma 
forma mais aprofundada com ênfase em propriedades e demonstrações. Com o Programa Mínimo, em 
1951, a função exponencial não figurou mais nos programas oficiais, prevalecendo apenas a equação 
exponencial, com pouco suporte teórico e muitos exercícios, com o enunciado tendo apenas o termo 
“resolva” nos livros didáticos analisados. 
Na década de 1960, o ensino presenciou a agitação trazida pelo Movimento da Matemática Moderna – 
MMM, surgindo obras que exploravam as cores nas capas e nas figuras dos textos. Nessa década, a 
Teoria dos Conjuntos tomou lugar de destaque em muitos livros, chamando de volta a função 
exponencial, passando a ser discutida de forma abstrata pelo uso da simbologia, que fazia parte do 
cotidiano dos adeptos do MMM. No período de 1970 a 1980, a função e a equação exponenciais, 
presentes nos livros, mantiveram o mesmo modo de apresentação, explorando definições, o campo de 
validade da função, os exercícios resolvidos.  
A análise foi realizada tendo como base metodológica o trabalho desenvolvido por Picado e Rico (2011). 
Na fase de análise, consideramos três pontos importantes que são o autor, a estrutura do texto e o 
conteúdo. Na análise do conteúdo, procuramos verificar de que forma o autor inicia o capítulo, ou seja, 
se há ou não referências a conceitos fundamentais para o entendimento do que se propõe e também 
quais são as estratégias propostas pelo autor para o ensino e aprendizagem, identificando os sistemas de 
representação que, de modo geral, são em número de cinco: textual, numérica, simbólica, tabular e 
gráfica. Houve a verificação da ocorrência de referências históricas relativas ao conteúdo e se o autor 
abordava aplicações a outras áreas do conhecimento. Todos os autores utilizaram as formas de 
representação citadas, sendo que Di Pierro et al (1967), por ser uma obra que atendia ao MMM, 
apresentou muita simbologia que é própria desse movimento. Nenhuma das obras analisadas fez 
referências históricas. O quadro 1 mostra os dados obtidos a partir desse trabalho.  
 

Quadro 1- Estrutura interna e externa das obras (Dados da pesquisa) 
 

ESTRUTURA  
EXTERNA/INTERNA 

ROXO et al 
(1938) 

MAEDER  
(1949) 

CARVALHO 
(1955) 

DI PIERRO 
NETTO et 

al (1967) 

IEZZI et 
al. 

(1978) 
Dimensões (cm) 16 x 23 14 x 21 13 x 19 14,5 x 21 15 x 20,5 
Número de páginas 409 415 316 267 325 
Apresentação de formulários X – – – – 
Referências históricas – – X X – 
Exercícios de exemplo X X X – X 
 
Exercícios propostos com 
resposta 

Após o enunciado Após o 
enunciado 

Com respostas 
ao final da 

proposição dos 
exercícios 

Com 
respostas ao 

final do 
enunciado 

Com 
respostas ao 

final do 
livro 

 
 
Terminologia adotada 

Linguagem simples 
e direta 

Linguagem 
simples e 

direta 

Linguagem 
simples e clara 
com tópicos 
em ordem 

crescente de 
dificuldade 

Linguagem 
clara, o autor 
utiliza textos 
explicativos e 

utiliza o 
Vocabulário 

Exposição 
teórica com 
utilização de 
simbologia 

Capítulo destinado à 
potenciação 

–  – X X X 

Número de páginas destinadas a 
função exponencial 

9 10 5 4 15 

Número de páginas destinadas a 
equação exponencial 

1/2 6 4 5 3 

Aplicação da equação/função  
exponencial a outras áreas  

– – – – X 

Fonte: Dados da pesquisa 



Caderno de resumos do II Encontro de Mestrados Profissionais em Educação e Ensino do Estado de Minas Gerais 

 
[ 138 ] 

 
Ressaltamos a presença da equação/função exponencial em todas as obras analisadas, mesmo 
considerando as reformas educacionais ocorridas, incluindo também o período em que o ensino 
vivenciou o Movimento da Matemática Moderna. Houve variações na forma de apresentação, excesso 
de formalismo e simbolismo no período do MMM, quando se evidenciam maiores alterações nos textos 
didáticos.  
 
REFERÊNCIAS 
 
PICADO, Miguel; RICO, Luis. Análisis de contenido en textos históricos de matemáticas. PNA. Revista 
de Investigación en Didáctica de la Matemática, Universid de Granada, v.6, n. 1, p. 11-27, 2011. 
 
QUEIROZ, Rogeria Teixeira Urzêdo; ZUIN, Elenice de Souza Lodron. Função/equação exponencial 
em livros didáticos de 1930 a 1980: apontamentos para a formação inicial e continuada de professores de 
Matemática. Belo Horizonte: PUC Minas, 2018. 
 
Palavras-chave: Equação/função exponencial; História da Educação Matemática; Livros didáticos; 
Educação Matemática. 
 



Caderno de resumos do II Encontro de Mestrados Profissionais em Educação e Ensino do Estado de Minas Gerais 

 
[ 139 ] 

 
SÓLIDOS PLATÔNICOS: ESTUDANDO CONCEITOS 
GEOMÉTRICOS COM MATERIAIS CONCRETOS E RECURSO 
COMPUTACIONAL NO ENSINO MÉDIOQUAÇÃO/FUNÇÃO 
EXPONENCIAL EM LIVROS DIDÁTICOS DE 1930 A 1980 
 
VANESSA RODRIGUES FERREIRA95 
ELIANE SCHEID GAZIRE96 
 
Palavras-chave: Sólidos de Platão. Materiais concretos. Geogebra. Aprendizagem participativa.  
 
Resumo: Este trabalho é um recorte da dissertação de mestrado defendida em 2017, que teve como 
problematização, pesquisar que contribuições à aprendizagem geométrica, via sólidos de Platão e 
desenvolvimento de atividades e tarefas interativas, serão percebidas por um grupo de estudantes do 3º 
ano do Ensino Médio. Teve como foco principal estudar conceitos geométricos, em um ambiente de 
materiais concretos e recurso computacional. Sustentado na aprendizagem participativa, advinda da 
interação professor-aluno, da observação, exploração e descoberta das características que definem e 
expressam um determinado objeto geométrico. Buscou-se fundamentar-se no embasamento teórico 
sobre a geometria e seu ensino, indicados no percurso da pesquisa; através de uma metodologia em que 
os sujeitos e os métodos de investigação propostos chegassem na análise dos dados obtidos nas 
aplicações das atividades, e assim, debater sobre o que fora encontrado no decorrer dos experimentos. 
Tem-se como considerações finais, trazer algumas respostas aos objetivos e ao questionamento inicial da 
pesquisa. 
 
A GEOMETRIA E SEU ENSINO:  A geometria é um campo da Matemática cuja A importância e 
aplicação no cotidiano do indivíduo não podem ser contestadas, pois surgiu desde os primórdios da 
humanidade, com a utilização de utensílios e ferramentas. Tais experiências perpetuam até os dias atuais, 
como forma de sobrevivência da humanidade (CARDIA, 2014:13). No entanto, percebe-se que o 
aprendizado da geometria tem deixado a desejar, torna-se necessário fazer uma análise na história do seu 
ensino-aprendizagem, para conseguir analisar como se chegou ao ensino atual. O diagrama a seguir 
ilustra como se deu o percurso do ensino da geometria no Brasil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
95 Mestra em Ensino de Ciências e Matematica pela PUC Minas. 
96 Professora e Coordenadora do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática.  



Caderno de resumos do II Encontro de Mestrados Profissionais em Educação e Ensino do Estado de Minas Gerais 

 
[ 140 ] 

Convém enfatizar o que preconizam (FIORENTINI; MIORIM,1990: 5-6), para os quais o aluno tem 
direito a aprender; no entanto, isto não significa um aprender mecânico, repetitivo, automático, sem 
sentindo, mas um aprender em que o aluno analise, reflita, elabore hipóteses e construa conceitos de 
forma ativa e participante. Entende-se que a utilização de materiais concretos possibilitaria a ocorrência 
de uma aprendizagem participativa. Entretanto, Fiorentini e Miorim (1990) alertam que a sua utilização 
ou a sua estética não garantem um ensino efetivamente eficaz, ou seja, um ensino significativo. A 
condução da atividade deve ser de forma a propiciar a discussão, a análise e a reelaboração do 
conhecimento. 
Todavia, há casos em que o professor se utiliza de materiais concretos com o intuito de entretenimento, 
porque ouviu dizer que o ensino da Matemática fica mais interessante e atrativo, ou ainda, que os alunos 
vão passar a gostar da matéria. Portanto, falta uma análise crítica por parte dos professores, sobre o 
porquê de se utilizar materiais concretos, em que momento se deve utilizar e como proceder na sua 
utilização, conforme enfatizam os autores. (PAIS, 1996: p. 65-74) descreve no esquema a seguir como os 
recursos podem ser classificados e os aspectos do conhecimento geométrico desenvolvidos com a sua 
utilização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (PAIS, 1996: p. 65-74) 
 
A REALIZAÇÃO DA PESQUISA: Inicialmente, convém ressaltar que se trata de uma pesquisa 
qualitativa. Segundo (LÜDKE; ANDRÉ, 1986: p. 37), esse tipo de pesquisa tem, como característica, o 
olhar direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação a ser investigada através de 
trabalho de campo. Envolvem dados basicamente descritivos sobre as pessoas, lugares, situações 
acontecimentos e procedimentos. Para coleta de dados, utiliza-se de entrevistas, depoimentos, 
fotografias, desenhos, dentre outros.  
Através dos procedimentos descritos acima, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 1) construção 
de esqueleto dos sólidos de Platão, com balas jujuba e palitos de dente; 2) leitura e interpretação de 
textos; 3) confecção de cartazes com as definições de vértice, aresta, face, polígono e poliedro; 4) por 
meio da observação das características comuns, os alunos separaram os sólidos em subgrupos; 5) 
utilização da internet para pesquisar o tema, a fim de refletir sobre os textos produzidos pelos alunos; 6) 
apresentação do software Geogebra; 7) construção dos sólidos de Platão no Geogebra 3D; 8) Atividades 
no Geogebra elaboradas pela pesquisadora (essas atividades tiveram como objetivo construir conceitos 
ainda não atingidos pelos alunos, que foram detectadas no decorrer das atividades anteriores, por 
exemplo: como o aluno reconhece um polígono como losango, pelo fato de se parecer como uma pipa; 
na construção do dodecaedro houve a necessidade de reconhecer polígonos regulares e neste momento 
a pesquisadora detectou a ausência ou falta de recursos ao alcance dos alunos para concretização do 
significado geométrico em discussão naquele momento, recursos estes que foram possibilitados com a 
utilização do software Geogebra). 
 
CONCLUSÃO: O desenvolvimento das atividades com a utilização de materiais concretos em paralelo 
com uma atividade intelectual, possibilitou uma aprendizagem participativa permitindo reflexão dos 
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alunos e construção ou reavaliação de conceitos geométricos. Os recursos da informática possibilitaram 
de forma rápida verificar e descobrir as características dos objetos geométricos, através de uma ótica até 
então desconhecida pela pesquisadora e pelos alunos. 
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