
 
 

1 
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – 

CAMPUS - CATU 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E 

POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS - PPGECPC 

 

 

 

 

 

VERALUCIA CARVALHO DOS SANTOS  

 

 

 

EXPOSIÇÕES DE MATEMÁTICA POR ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES DA FEIRA BAIANA DE MATEMÁTICA 2013 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Catu  

2016 

 



 
 

2 
 

VERALUCIA CARVALHO DOS SANTOS  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÕES DE MATEMÁTICA POR ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES DA FEIRA BAIANA DE MATEMÁTICA 2013 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Popularização das Ciências, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

especialista, sob a orientação do Profa. Msc. 

Yone Carneiro de Santana Gonçalves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CATU 

2016 



 
 

3 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, pela força, saúde, sabedoria e luz para conquistar cada passo dessa caminhada. 

A meus pais, que me ensinaram os valores mais preciosos da minha vida.  

Aos meus irmãos e familiares, que por mais distante que estejam sempre apoiam os meus 

projetos.  

A professora e orientadora, Yone Carneiro, pelo incentivo, pela paciência, pela 

disponibilidade, pelas sugestões, por sempre orientar com muita capacidade e seriedade, 

por fim, pela sua dedicação e comprometimento durante todo processo de construção do 

trabalho e compromisso com a Educação. 

Aos professores Alexandra Carvalho e Jacson de Jesus, por aceitar participarem da banca.  

A coordenação do curso, por proporcionar a formação continuada e o aperfeiçoamento de 

professores atuantes na Educação Básica, e pela compreensão nos momentos de 

dificuldades.   

Aos colegas de turmas, em especial as amigas e equipe de trabalhos realizados durante o 

curso Daniela, Maira e Samira, pelo carinho, incentivo e por sempre estar na torcida do 

sucesso.  

A direção, coordenação e colgas de trabalho da escola que leciono Luiz Viana Filho. 

As amigas que sempre me incentivaram Tânia Sonize, Nara da Silva e Adriana Pena. 

Aos meus amigos de toda a vida pelo apoio, dedicação a nossa amizade e compressão em 

cada momento de ausência por conta dos estudos. 

 

 

 

A todos, muito obrigada! 



 
 

4 
 

Exposições de matemática por estudantes da educação básica: análise de 

publicações da Feira Baiana de Matemática 2013.
1
 

 

 

Veralucia Carvalho dos Santos 2 

 

 

RESUMO  

O presente trabalho de investigação, intitulado “Exposições de matemática por 

estudantes da educação básica: análise de publicações da Feira Baiana de 
Matemática 2013”, surgiu com o propósito de ampliar o conhecimento sobre as 

práticas realizadas na área de divulgação e popularização do conhecimento 

matemático, que envolvem a participação de estudantes da educação básica, no 
contexto baiano. Como fonte de pesquisa, recorreu-se a Feira Baiana de 

Matemática, por ser um espaço com histórico de publicações de trabalhos desta 
área do conhecimento por estudantes de várias cidades do estado da Bahia, cuja 
primeira edição aconteceu no ano de 2006. Tem-se como objetivo deste trabalho 

analisar as produções científicas realizadas por estes estudantes e publicadas nos 
anais da Feira Baiana de Matemática, em 2013. Nesse sentido trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica de abordagem quali-quantitativa, onde a coleta de 
informações foi primeiramente realizada por consulta aos anais do evento, fazendo-
se uma triagem dos trabalhos realizados por estudantes da educação básica. Após a 

triagem, recorreu-se a análise de conteúdo dos trabalhos que passaram a compor o 
banco de dados, através da leitura dos resumos dos trabalhos publicados. Da 

análise de conteúdo foram resgatados os seguintes elementos: público envolvido; 
objetivos dos trabalhos; metodologias utilizadas; e conteúdos/temas abordados. A 
análise destes elementos permitiu a categorização dos trabalhos, a saber: ensino de 

matemática; ludicidade; experimentação; a matemática no cotidiano; matemática na 
perspectiva multidisciplinar. A relevância deste trabalho se dá por se constituir em 

um possível indicador de tendências da educação matemática com estudantes da 
educação básica. Acredita-se que o trabalho também pode contribuir para estudos 
futuros, por sinalizar o que vem sendo desenvolvido no contexto baiano, percebendo 

que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados por estudantes e 
professores da educação básica na educação matemática.  
 
Palavras chaves: Educação matemática, educação básica, popularização científica.  
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 INTRODUÇÃO  
 

Este trabalho de investigação, intitulado “Exposições de matemática por estudantes 

da educação básica: análise de publicações da Feira Baiana de Matemática 2013”, 

abordado questões relacionadas à popularização e divulgação do conhecimento 

matemático, trazendo como campo de pesquisa a Feira Baiana de Matemática, 

evento realizado pela Universidade do Estado da Bahia no ano 2013. Pretende-se, 

com este trabalho, ampliar o conhecimento sobre as práticas pedagógicas que 

envolvem a matemática, realizadas com a participação de estudantes da educação 

básica e divulgadas no referido evento, elucidando as inciativas de educação 

matemática no contexto baiano.  

A escolha de investigação de uma Feira de Matemática se deu pela percepção de 

que este tipo de evento pode contribuir de forma significativa para a compreensão 

dos processos de ensino/aprendizagem da matemática, que vêm sendo realizado 

por diversas instituições. As Feiras de Matemática, com suas exposições, 

proporcionam a divulgação desse conhecimento, sendo espaços de construção e 

difusão do conhecimento matemático para estudantes, professores e público em 

geral. O estudo é pertinente, por proporcionar o acesso às práticas pedagógicas que 

vem sendo realizadas por professores, com a participação de estudantes, 

elucidando como estas iniciativas vêm contribuindo para a reflexão sobre as 

transformações, que apesar de serem pontuais, apresentam-se significativas no 

processo de ensino e aprendizagem da matemática.  

Diante do cenário traçado, foi proposto este trabalho de investigação, cujo objetivo é 

analisar as produções científicas realizadas por estudantes baianos da educação 

básica e publicadas nos anais da Feira Baiana de Matemática, em 2013, buscando 

compreender as práticas de educação matemática que estão sendo adotadas nas 

escolas baianas.  

Considerando os fatores citados o trabalho foi estruturado em quatro capítulos para 

um melhor desenvolvimento e compreensão acerca do tema escolhido e análise dos 

resumos presentes nos anais da VIII Feira Baiana de Matemática.  O primeiro 

capítulo discute a Educação Matemática e suas implicações no processo de ensino 
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e aprendizagem. O segundo capítulo traz discussões referentes à divulgação e 

popularização do conhecimento científico distinguindo a divulgação e popularização 

através de seus conceitos e mostrando a relação existente entre elas, neste capitulo 

também houve discussão sobre feiras de ciências e as implicações destas no 

processo de ensino e aprendizagem. O próximo capitulo está relacionado a 

metodologia utilizada trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem quali-

quantitativa, onde a coleta de informações foi primeiramente realizada por consulta 

aos anais do evento, fazendo-se uma triagem dos trabalhos realizados por 

estudantes da educação básica. Após a triagem, recorreu-se a análise de conteúdo 

dos trabalhos que passaram a compor o banco de dados, através da leitura dos 

resumos dos trabalhos publicados. Da análise de conteúdo foram resgatados os 

seguintes elementos: público envolvido; objetivos dos trabalhos; metodologias 

utilizadas; e conteúdos/temas abordados. A análise destes elementos permitiu a 

categorização dos trabalhos, a saber: educação matemática, ludicidade e 

experimentação em matemática; a matemática no cotidiano; educação matemática 

na perspectiva multidisciplinar. O ultimo faz algumas considerações finas  acerca da 

temática trabalhada.  

Durante todo processo de construção do trabalho foi necessário um aporte teórico 

que discutisse a proposta da pesquisa como princípio educativo, bem como a 

Educação Científica. Referente a área de Educação Matemática foi necessário  

apoio teórico que traz os princípios da Etnomatemática, a Modelagem Matemática, a 

utilização do jogos e textos voltados para as reflexões acerca do ensino e 

aprendizagem da matemática na atualidade. Outro ponto foi leitura voltada a 

experimentação. Além disso, foi de fundamental importância leitura teórica a 

materiais relacionados a divulgação, popularização e feiras de ciências dando a 

possibilidade de um olhar diferenciado em relação as exposições e mostras 

científicas.  

A relevância deste trabalho se dá por se constituir em um possível indicador de 

tendências da educação de matemática com estudantes da educação básica. 

Acredita-se que o trabalho também pode contribuir para estudos futuros, por 

sinalizar o que vem sendo desenvolvido no contexto baiano, percebendo que 
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aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados por estudantes e 

professores da educação básica na educação matemática.  

 

1. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: A NECESSIDADE DE NOVAS PRÁTICAS 

 

As transformações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas, ocorridas nos 

últimos anos de maneira expressiva e acelerada, têm modificado significativamente 

a maneira de lidar com as informações, em consequência estamos evidenciando 

novas formas de construção do conhecimento científico. Segundo Demo (2014,p13) 

para dar conta da sociedade intensiva de conhecimento é imprescindível dotar-se 

das “habilidades do século XXI”, entre elas lidar bem com conhecimento científico. 

Estas transformações acontecem em todas as áreas do conhecimento, mas neste 

trabalho daremos destaque a Matemática.  

São amplas as discussões sobre a necessidade de mudanças no processo de 

ensino/aprendizagem de matemática nas escolas de educação básica, pois, de 

modo geral, a prática que ainda prevalece é a de um ensino onde o professor se 

coloca como detentor do saber e transmissor dos conteúdos a serem estudados, 

submetendo os estudantes às resoluções de exercícios repetitivos como única forma 

de aprendizagem. 

“Constata-se que o conhecimento matemático oferecido pela maioria 
das escolas, apresenta-se sob um viés conteúdista e uma 
metodologia apontada como obsoleta (métodos de ensino que 
induzem a aprendizagem ligada à memorização arbitrária) não 
atendendo às necessidades sócio-culturais do país, o que 
desencadeia uma série de fracassos na aprendizagem dos alunos.” 
(GALLEGO, 2007,p.8) 

No modelo educacional tradicional o foco é a memorização de procedimentos para a 

aplicação em prova, consistindo na ideia de que o aluno apenas reproduz o que 

memorizou com a prática de exercícios repetitivos. Observa-se neste modelo, que o 

estudante não adquiriu a capacidade de utilizar o conhecimento matemático para 

solucionar os problemas propostos, nem dentro da própria matemática, nem aqueles 

encontrados nas situações cotidianas. Para D’Ambrósio,   
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“O aluno, por sua vez, copia da lousa para o seu caderno e em 
seguida procura fazer exercícios de aplicação, que nada mais são do 
que uma repetição na aplicação de um modelo de solução 
apresentado pelo professor. Essa prática revela a concepção de que 
é possível aprender matemática através de um processo de 
transmissão de conhecimento. Mais ainda, de que a resolução de 
problemas reduz-se a procedimentos determinados pelo professor.” ( 
D’AMBRÓSIO, 1989, p.11) 

Isso torna a percepção de muitos alunos em relação à matemática como uma 

disciplina estática e isolada, onde os conteúdos são formalizados de forma mecânica 

e o único objetivo a ser obtido seria a nota final de uma prova para o acesso à 

próxima fase escolar. Assim o ensino fundamentado apenas na memorização dos 

conteúdos, faz com que o processo educativo seja algo automático e ao mesmo 

tempo sem significados para o estudante. Quando se refere a uma aprendizagem 

significativa os PCNs (Parâmetros curriculares nacionais) traz o conceito pautado 

nas ideias construtivistas.  

“O conceito de aprendizagem significativa, central na perspectiva 
construtivista, implica, necessariamente, o trabalho simbólico de 
“significar” a parcela da realidade que se conhece. As aprendizagens 
que os alunos realizam na escola serão significativas à medida que 
conseguirem estabelecer relações substantivas e não-arbitrárias 
entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente 
construídos por eles, num processo de articulação de novos 
significados.”(Brasil,1997,35)  

 

Além disso, no ensino pautado sobre tudo na educação tradicional, aqueles alunos 

que não conseguem desenvolver as habilidades e competências matemáticas 

necessárias, são considerados incapazes de aprender e por fim excluídos do 

processo de aprendizagem. Com esta postura, a escola que deveria ser uma 

instituição inclusiva, cada vez mais valorizar apenas aqueles que de certa forma já 

são privilegiados e culpabiliza os demais estudantes por seu fracasso. 

“Se a aprendizagem for uma experiência de sucesso, o aluno 
constrói uma representação de si mesmo como alguém capaz. Se, 
ao contrário, for uma experiência de fracasso, o ato de aprender 
tenderá a se transformar em ameaça, e a ousadia necessária se 
transformará em medo, para o qual a defesa possível é a 
manifestação de desinteresse” (BRASIL,1997, p. 35). 
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Outro problema encontrado no processo de ensino e aprendizagem instituído na 

educação tradicional é que não há uma preocupação ou reflexões em relação ao 

contexto social no qual os estudantes estão inseridos. Mas, como seria possível 

pensar em desenvolvimento de um conhecimento científico dissociado da sociedade 

e do meio em que está inserida? A Ciência Clássica obscureceu a associação entre 

ciência, sociedade e tecnologia, quando cultivou a concepção de que existe uma 

separação entre o sujeito e o objeto, quando disseminou princípios de isolamento do 

objeto de estudo do meio onde ele está inserido, levando-os ao laboratório para 

estudá-lo particularmente.  

“Segundo esta clássica concepção, a ciência somente poderia 
contribuir para o bem estar dos sujeitos se deixasse de lado as 
questões sociais para buscar exclusivamente as verdades científicas. 
As melhorias sociais somente seriam alcançadas se fosse respeitada 
a autonomia da ciência, ou seja, se deixasse os interesses sociais 
para atender exclusivamente a critérios internos de eficácia técnica. 
Ciência e tecnologia, portanto, eram vistas como formas autônomas 
da cultura e como possibilidades de compreensão e conquista da 
natureza (ECHEVERRÍA, 1995; GONZÁLEZ et al., 1996).” 
(NASCIMENTO, 2010, p.2) 

Essa concepção de ciência invadiu também o espaço educacional, moldando a 

organização do currículo em áreas do conhecimento, que se isolam que não 

dialogam e, que não se articulam (FRÓES BURNHAM, 2011). Esta Ciência, assim 

como este modelo de educação não conseguem mais dar respostas aos problemas 

do homem e do seu meio, por esses motivos a Ciência e a Educação precisam 

repensar seus princípios.  

“À medida que vamos nos integrando ao que se denomina uma 
sociedade da informação crescente e globalizada, é importante que a 
Educação se volte para o desenvolvimento das capacidades de 
comunicação, de resolver problemas, de tomar decisões, de fazer 
inferências, de criar, de aperfeiçoar conhecimentos e valores, de 
trabalhar cooperativamente” (BRASIL, 2000, p.40). 

Assim, o interessante é que se busquem diferentes estratégias que verdadeiramente 

poderão auxiliar a construção do conhecimento matemático. Nesta perspectiva 

pode-se citar: a contextualização do ensino/aprendizagem da matemática; a 

construção do conhecimento matemático através do princípio investigativo; e a 

descoberta da matemática como algo inovador em processo de constante 

construção na sociedade atual.   Para alcançar estes objetivos, é necessário lançar 
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mão de diferentes metodologias como, por exemplo, investir na resolução de 

situações - problemas articulados com o contexto, bem como em diálogo entre com 

outras disciplinas, realizar práticas de experimentação e considerar a ludicidade, em 

particular os jogos, como proposta para o envolvimento do estudante na construção 

do conhecimento matemático.  

“Há uma necessidade de os novos professores compreenderem a 
Matemática como uma disciplina de investigação. Uma disciplina em 
que o avanço se dá como conseqüência do processo de investigação 
e resolução de problemas. Além disso, é importante que o professor 
entenda que a Matemática estudada deve, de alguma forma, ser útil 
aos alunos, ajudando-os a compreender, explicar ou organizar sua 
realidade” ( D’AMBRÓSIO, 1993, p.1). 

 

A educação direcionada dessa forma, em particular no ensino da Matemática, 

desperta nos alunos a observação, a curiosidade, a criatividade, a reflexão, o senso 

crítico, a produção e a vontade de aprender fazendo com que os alunos 

encontraram o sentido da aprendizagem e tornando o estudo mais significativo.  

Para (Moreira, 2010) Quando tratamos de uma aprendizagem significativa, o aluno 

não é um receptor passivo. Deve fazer uso dos significados que já internalizou, de 

maneira substantiva e não arbitrária, para poder captar os significados dos materiais 

educativos. Nesse processo, ao mesmo tempo em que está progressivamente 

diferenciando sua estrutura cognitiva, está também fazendo a reconciliação 

integradora de modo a identificar semelhanças e diferenças podendo reorganizar 

seu conhecimento. Dessa forma, o aluno constrói e reconstrói seu conhecimento, 

produz seu conhecimento. Diferentemente do que ocorre na aprendizagem 

mecânica, na qual novas informações são memorizadas de maneira arbitrária, literal, 

não significativa. 

Nesse sentido, a explanação dos conceitos matemáticos, quando possível, deve ser 

realizada sempre em busca de uma aprendizagem significativa. Além disso, a 

pesquisa, a exposição e a divulgação do conhecimento matemático podem 

proporcionar a descoberta e com isso despertar no aluno atitudes que permitam a 

investigação, experimentação e interação entre as disciplinas. 
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2. POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Na atualidade a educação científica tem extrapolado os espaços convencionais de 

disseminação do conhecimento científico, como a escola tradicional. Desta forma 

têm crescido as discussões acerca da divulgação científica e da popularização da 

ciência (CHASSOT, 2011), trazendo em suas pautas a necessidade de aproximação 

do público em geral do trabalho científico, não só pela a apropriação de 

conhecimentos historicamente legitimados, mas principalmente pela promoção do 

exercício do fazer científico e do desenvolvimento crítico do cidadão perante a 

ciência.   Segundo Rocha (2012, p.48), “a ciência é uma das maiores conquistas da 

nossa cultura e, portanto, todos os cidadãos deveriam ser capazes de compreender 

e apreciar as questões relacionadas ao conhecimento científico”. Neste sentido, não 

devemos esquecer que a ciência e tecnologia devem ser algo que todos tenham 

acesso, sendo assim torna-se necessário a sua divulgação com intuito que ocorra 

sua popularização.  

O termo “popularização da ciência” surgiu na França do século XIX (GERMANO, 

2011 p.18). No Brasil, o termo ganha nova força, em 2004, a partir da criação do 

Departamento de Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia, órgão vinculado 

ao Ministério de Ciência e Tecnologia que tem como principal atribuição formular 

políticas e implementar programas nesta área. (GERMANO, 2011). O interessante é 

que muitas pessoas acreditam que a ação de divulgar é mesmo que popularizar, 

mas vale salientar que os conceitos de popularização e divulgação das ciências são 

diferentes.   

Divulgação cientifica para Germano (2011) é comunicar, tornar público, fazer 

comunicados de conhecimentos científicos, enquanto que popularizar as ciências 

seria muito além de divulgar. Mueller (2002, p.11) define popularização da ciência 

como “um processo de transposição das ideias contidas em textos científicos para 

os meios de comunicação populares, restringindo o conceito à esfera dos textos 

escritos e aos meios de comunicação. Mora (2003, p. 9) defende que popularizar é 

recriar”. Para Germano (2011), a popularização se encontraria na área da 

participação popular dialogando com os diversos movimentos sociais, na intenção 



 
 

13 
 

da ciência a serviço do bem comum das minorias e maiorias, respeitando as 

diferenças existentes e direcionando as ações da vida cotidiana.  

Existe um elo entre a divulgação cientifica e popularização das ciências, pois para 

que ocorra esta última, é importante o processo de divulgação.  Esse processo deve 

ocorrer em todos os níveis, iniciando na educação básica, através da promoção do 

acesso ao conhecimento científico e da criação de oportunidades para o 

empreendimento científico, por parte dos estudantes. Além disso, a popularização 

das ciências deve prever o envolvimento dos diversos setores da sociedade, para 

que a população tenha acesso aos avanços da ciência e que estes possam de 

alguma maneira contribuir para melhorar as condições de vida das pessoas. 

“A divulgação científica é fundamental para a popularização das 
ciências, pois o ambiente científico é muito carente de oportunidades 
e, mais importante, nossa educação básica sofre com a escassez de 
recursos humanos, meios e infra-estrutura para divulgação do 
conhecimento cientifico” (OLIVEIRA, 2008, p.181). 

Com o propósito da popularização, como dito anteriormente, a educação científica 

tem extrapolado os espaços convencionais de disseminação do conhecimento 

científico, ganhando território em museus e eventos realizados com estes 

propósitos, como os congressos científicos, as mostras de conhecimentos científicos 

e as feiras de ciências. Neste trabalho daremos destaque a estes últimos, em 

especial as Feiras de Matemática.   

“Feiras de Ciências são eventos sociais, científicos e culturais 
realizados nas escolas ou na comunidade com a intenção de, 
durante a apresentação dos estudantes, oportunizar um diálogo com 
os visitantes, constituindo-se na oportunidade de discussão sobre os 
conhecimentos, metodologias de pesquisa e criatividade dos alunos 
em todos os aspectos referentes à exibição dos trabalhos.” 
(MANCUSO, 2006, s.p.) 

Esta definição de Mancuso é relevante por apresentar as feiras como espaço de 

popularização das ciências, proporcionando o contato com as ciências não só por 

parte dos expositores, mas também do público que visita o evento. Por parte dos 

expositores, observa-se o desenvolvimento de atitudes reflexivas, problematizadora 

e investigativa, e a promoção do protagonismo da invenção e da criatividade. 

Mancuso menciona que:  



 
 

14 
 

A realização de Feiras de Ciências traz benefícios para alunos e 
professores e mudanças positivas no trabalho em Ciências, tais 
como: o crescimento pessoal e a ampliação dos conhecimentos; a 
ampliação da capacidade comunicativa; mudanças de hábitos e 
atitudes; o desenvolvimento da criticidade; maior envolvimento e 
interesse; o exercício da criatividade. (MANCUSO, 2006, s.p.) 

Na perspectiva desse autor, as feiras devem ser iniciadas com o desejo do aluno de 

trabalhar uma ideia e culminar na apresentação pública do trabalho. Essa trajetória 

trilhada pelos participantes, alunos, professores e visitantes pode favorecer 

diferentes níveis de cognição uma vez que tais caminhos se apresentam como 

oportunidades continuadas e desafiantes de interação entre os participantes e o 

objeto do conhecimento, favorecendo assim a evolução do pensamento conceitual.  

Wanderley (1999) afirma, baseando-se na experiência na orientação para 

desenvolvimento de projetos de trabalhos práticos que são apresentados em feiras, 

que os alunos sentem-se especialmente motivados quando têm oportunidade de 

usar suas próprias ideias para determinar os objetivos do trabalho ou buscar 

caminhos e soluções para realizá-lo. 

 

2.1 FEIRAS DE CIÊNCIAS  

 

Nas feiras de ciências torna-se importante salientar o papel do professor enquanto 

orientador e as possíveis interferências que podem causar na sua prática 

pedagógica favorecendo a alterações conceituais. Nesse processo é comum surgir 

indagações relacionadas às questões referentes ao ensino e aprendizagem e as 

contribuições que as feiras podem trazer para sala de aula levando em consideração 

a sala de aula como um ambiente propício para problematizações WANDERLEY 

(2012) admite que: 

“O que nossos referenciais teóricos permitem afirmar, e nossa prática 
pedagógica tem comprovado, é que a probabilidade de o sujeito 
efetuar mudanças conceituais aumenta consideravelmente na 
medida em que o ambiente escolar seja um ambiente 
problematizador, que lhe proponha constantemente desafios 
renovados, que incentive sua expressão, sua atividade autônoma e 
cooperativa, enfim, que renove seus esquemas a partir de novas 
informações, exigências e possibilidades no contato com a cultura 
científica.” (WANDERLEY,2012,p.146) 
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A Feira de Ciências é um espaço aprendizagem para alunos e professores 

orientadores envolvidos no evento, bem como o público visitante e comunidade 

escolar. Na feira estão presente particularidades do ensino formal quando se discute 

o processo de construção e desenvolvimento dos projetos desenvolvidos por  

professores e alunos, e a educação informal quando se relaciona as interações que 

ocorrem entre os alunos e os visitantes da Feira de Ciências, por exemplo, 

familiares.  

“Compreendemos a Feira de Ciências enquanto atividade 
pedagógica que nos indica dois focos distintos de atuação: um 
dirigido especificamente à aprendizagem formal dos conceitos 
científicos pelos alunos envolvidos no desenvolvimento de um projeto 
de trabalho orientados pelo professor e outro foco direcionado a 
aprendizagens mútuas, informais, entre alunos e visitantes, durante a 
exposição da feira” (WANDERLEY,2012,p.146). 

 

Esses dois focos de atuação das feiras que mostram a relação de aprendizagem 

entre aluno, professor e visitantes devem ser visto de maneiras distintas, pois de 

acordo com (WANDERLEY, 2012) em relação ao primeiro foco onde envolvimento é 

entre professores e alunos, a existência da aprendizagem de conceitos científicos 

ocorre durante a construção e o desenvolvimento de um trabalho prático, concebido 

pelos próprios alunos, cujas necessidades determinam os caminhos metodológicos 

a serem trilhados. Ao que nos parece, independe de diferentes linhas do 

pensamento pedagógico e é de aceitação consensual. Enquanto que o segundo 

foco, relacionado a interação aluno e visitante durante a exposição de um trabalho, a 

forma da apresentação e da exposição verbal feita pelo próprio aluno constitui 

importante fator facilitador de interações entre eles. Que em muitas situações nas 

exposições, é comum se reunirem pessoas de idades, níveis de escolaridade e 

especialidades diferentes, e os temas em exposição são, em geral, elementos de 

discussão entre participantes e visitantes.  

Nesse sentido, pode se despertar um olhar para as Feiras de Ciências como 

espaços propícios para a interação social entre alunos e visitantes, onde o 

desenvolvimento científico está presente na produção de projetos como os alunos. 

Para (WANDERLEY, 2012, p.148) a proposta de Feiras de Ciências sustenta-se 

segundo as diversas formas de pensamento apresentadas, na medida em que as 
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feiras se mostram como ambientes amplamente favoráveis às interações sociais, 

que, iniciadas com o desejo do aluno de trabalhar uma ideia, culminam na 

apresentação pública do trabalho.  

As Feiras de Ciências podem estabelecer uma ligação entre o ensino formal e 

informal de ciências, e quando se refere à prática pedagógica, faz reflexões em 

relação às necessidades que permeiam o currículo escolar e a preocupação deste 

currículo está relacionado ao cotidiano do aluno que está em constantes 

modificações. Segundo (WANDERLEY, 2012) 

“São feiras que, em uma nova perspectiva, vêm referendar a 
possibilidade da existência do ensino informal de Ciências, ao 
colaborar com o aumento do repertório de pseudoconceitos dos 
participantes, ou ainda possibilitar a formação de conceitos 
verdadeiros a partir de pseudoconceitos já existentes.” 
(WANDERLEY, 2012, p.148) 

 

 

2.2 POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO: A FEIRA BAIANA 

DE MATEMÁTICA  

 

Na concepção tradicional do ensino da matemática o conhecimento desta área foi 

construído por gênios, ou seja, por muito tempo disseminou-se que a produção do 

conhecimento matemático foi realizada por pessoas consideradas de uma 

inteligência extraordinária e os alunos que conseguem compreender estes 

conhecimentos também são estereotipados como “mentes brilhantes”. É necessário 

romper com esta concepção, sendo uma possibilidade para isto a aproximação do 

estudante ao conhecimento científico. 

Na atualidade a popularização do conhecimento matemático realizado por alunos 

tem se apresentado como uma possibilidade de aproximação do público em geral 

desta área do conhecimento, contribuindo para um novo entendimento sobre a 

Matemática. A exposição e divulgação dos conhecimentos matemáticos têm se 

mostrado como motivadores do processo de ensino e aprendizagem matemática. 

Tem-se observado que, o processo de pesquisa, construção e contextualização 

associado a divulgação para a comunidade em geral, pode despertar no aluno a 
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vontade de querer saber sempre mais sobre esta área do conhecimento, 

desenvolvendo a capacidade de observar, de questionar e criar uma estrutura para 

analisar os conceitos, bem como a compreensão dos mesmos seja dentro do estudo 

da própria matemática ou no seu dia a dia (DÁMBRÓSIO, 1989). 

É interessante lembrar que a divulgação do conhecimento matemático não ocorre 

apenas no ambiente escolar formal, mas deve se pensar em outros espaços que são 

propícios para esta divulgação. Pode se pontuar as feiras ou exposições de 

Matemática produzidas por alunos de educação básicas que ocorrem em instituições 

escolares, praças, estádios, entre outros espaços, com a participação das 

universidades bem como a comunidade e publico em geral. Um destes eventos é a 

Feira Baiana de Matemática que ocorre em Salvador, campo de pesquisa deste 

trabalho de investigação. 

A Feira Baiana de Matemática é um evento da Universidade do Estado da Bahia, 

que teve a sua primeira edição no ano de 2006. Este evento tem a finalidade de 

ampliação do conhecimento através de trabalhos realizados na disciplina de 

Matemática no ambiente escolar, envolvendo professores e alunos da educação 

básica, tendo como objetivo despertar o interesse por parte dos alunos no que diz 

respeito a aprendizagem matemática. A feira é considerada como parte integrante 

do processo educativo, científico e cultural baiano, agregando experiências vividas 

pelos alunos e seus orientadores (UNEB, 2013). 

Uma das particularidades da feira é a de não ser apenas um espaço de exposições 

de experiências e projetos de ciências. Sua estrutura e regimento agrega o 

aperfeiçoamento do processo de ensino/aprendizagem entres alunos e professores 

orientadores da educação básica, por estimular o professor a participar das 

formações continuadas. Além disso, a proposta da feira leva ao incentivo da 

participação do aluno em experimentações científicas. Com esta dinâmica a feira 

tem dado visibilidade a inovações no ensino de Matemática.  

A Feira Baiana de Matemática é um espaço com histórico de publicação de 

trabalhos desta área do conhecimento por estudantes de várias cidades do estado 

da Bahia, abrangendo as mais diferentes localidades baianas. Em particular, 8ª 

edição do evento, realizado no ano de 2013, teve representações de 33 municípios 
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da Bahia, tendo a presença de um público superior a 5.000 pessoas, sendo um 

evento de importância significativa para o desenvolvimento da Educação Matemática 

e matemática em geral, principalmente para o público da educação básica, pois “o 

mesmo proporciona troca de saberes, interação entre as diferentes cidades da Bahia 

e a construção de conhecimento” (UNEB, 2013, p.10). Além disso, o evento tem se 

mostrado como potencial divulgador de experiências de processo de ensino e 

aprendizagem articulado com diferentes áreas do conhecimento, por permitir e 

estimular a apresentações de produções de natureza multidisciplinar.   

Vale ressaltar, que a Feira Baiana de Matemática não é uma atividade estanque, 

mas sim, se constitui como a culminância de eventos anteriores ocorridos nas 

cidades participantes, onde a Comissão Científica da feira e os seus coordenadores 

estimulam aos expositores e professores orientadores a participarem das Feiras 

realizadas em suas cidades (UNEB, 2013). 

 

3. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA. 

 

Para a realização deste trabalho de investigação diante dos seus objetivos e da 

problemática levantada foi efetivada uma pesquisa bibliográfica de abordagem quali -

quantitativa, onde a coleta de informações foi primeiramente realizada por consulta 

aos anais do evento, a VIII Feira Baiana de Matemática, que foi publicado em 2014. 

O anais teve como intenção fazer o registro da programação do evento e os seus 

objetivos. Neste consta uma tabela dos trabalhos realizados por municípios 

diferenciando os níveis de educação e outras indicando a participação dos trabalhos 

por município com a respectiva premiação dos trabalhos.  

Na 8ª edição foram inscritos um total de 76 trabalhos, mas foram exibidos 68 

trabalhos, apresentados por 134 estudantes e 67 professores orientadores oriundos 

de 33 municípios das diferentes regiões baianas (UNEB, 2013). Dos 68 trabalhos 

apresentados 4 correspondes a educação especial; apenas 1 voltado para educação 

infantil;  da educação fundamental são apresentados um total de 30 trabalhos, sendo 

8  voltados para ensino fundamental das anos inicias e  22 voltados para o ensino 
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fundamental dos anos finais; relacionados ao ensino médio tinham 29; e 4 trabalhos 

de ensino superior. 

Os anais também apresentam resumos simples dos trabalhos selecionados para 

publicação incialmente fez-se uma triagem dos trabalhos realizados por estudantes 

da educação básica. Após a triagem, recorreu-se a análise de conteúdo dos 64 

trabalhos referentes a educação básica que passaram a compor o banco de dados, 

através da leitura dos seus resumos. Da análise de conteúdo foram resgatados os 

seguintes elementos: público envolvido; objetivos dos trabalhos; metodologias 

utilizadas; e conteúdos/temas abordados. 

 

3.1 ANÁLISES DA COLETA DE DADOS  

 

A análise da base de dados permitiu a categorização dos trabalhos, a saber: 

Educação matemática, Ludicidade, Experimentação; Matemática no cotidiano; e a 

Matemática na perspectiva multidisciplinar. 

A pretensão da realização dessa categorização foi aprofundar as informações 

acerca das temáticas associadas ao ensino da matemática que foram exploradas 

nos trabalhos apresentados na VIII Feira Baiana de Matemática, bem como a 

percepção de quais metodologias foram utilizadas na exploração dessas temáticas. 

O exercício de categorização dos trabalhos exigiu um olhar para a base de dados 

que buscasse mais as confluências do que as disparidades entre os trabalhos. 

Segundo RIBEIRO (2015), este exercício se constitui em uma tarefa pouco 

confortável, uma vez que pode-se incorrer em simplificações da riqueza encontrada 

nos trabalhos. No entanto, optou-se por realiza-lo, por considerar que apesar dos 

riscos, com a apresentação destas categorias, mais se tem a ganhar para o avanço 

dos estudos sobre a exposição de trabalhos matemáticos em feiras científicas. Por 

exemplo, foi difícil categorizar alguns trabalho das categorias Matemática no 

cotidiano e Matemática na perspectiva multidisciplinar, pois muitos deles 

objetivavam a contextualização de conceitos matemáticos. Porém a categorização 

permitiu a demarcação do processo de contextualização, sendo nos trabalhos da 
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primeira categoria realizados a partir da vivência dos estudantes e na segunda 

categoria a partir da articulação dos conceitos matemático, com outras disciplinas ou 

áreas do conhecimento. Mais detalhes serão tratados a seguir, na apresentação das 

categorias. 

Nos trabalhos analisados foi possível perceber alguns aspectos relacionados as 

propostas metodológicas aplicadas pelo professor no  processo de ensino e 

aprendizagem da matemática em 2013. Dentre elas podemos destacar a resolução 

de problemas; a modelagem; a etnomatemática; o estudo da matemática na 

perspectiva multidisciplinar; a história da matemática; o uso das tecnologias e dos 

computadores; os jogos matemáticos e experimentações.  

De acordo com essa categorização foi possível construir o gráfico abaixo (Figura 1), 

mostrando que a maioria dos trabalhos apresentados está na categoria Matemática 

no cotidiano, totalizando 24 trabalhos, correspondendo a aproximadamente 37% dos 

trabalhos analisados. Em seguida a categoria Ludicidade, que apresentou um 

número também expressivo de trabalhos, encontrando-se um total de 17 trabalhos, o 

que corresponde a aproximadamente 27% dos trabalhos analisados. A categoria 

Matemática na perspectiva multidisciplinar apresenta um total de 9 trabalhos, que 

corresponde 14% dos trabalhos analisados. A respeito da categoria Experimentação 

encontram-se 12 trabalhos, o que corresponde a aproximadamente 19% do total. E 

relacionados à categoria Educação matemática foram encontrados 2 trabalhos, 

correspondente a aproximadamente 3% dos trabalhos analisados nos anais da VIII 

Feira Baiana de Matemática, um que número que apesar de não tão expressivo em 

relação ao quantitativo as demais categorias, mostra que existiram trabalhos que 

focaram reflexões sobre o ensino aprendizagem matemática, sob a perspectiva do 

professor. 
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Figura 1: Percentual de trabalhos por categoria da análise, (Fonte: A autora) 

 

3.1.1 MATEMÁTICA NO COTIDIANO  

  

Destacam-se nesta categoria os trabalhos que estão relacionados ao contexto dos 

autores, situações que partem da visão ou da leitura do local de convívio pelos 

estudantes e seus orientadores, alguns deles foram se estruturando através de uma 

proposta de intervenção direcionada a estes problemas. Percebeu-se que a 

presença da resolução de problemas é um aspecto em destaque nos trabalhos 

desta categoria, sendo, para os estudantes, a motivação da resolução de situações 

vivenciadas no cotidiano, o elemento motivador para a realização dos trabalhos. 

A Etnomatemática (D’AMBROSIO, 2005,sp) “é um programa de pesquisa em história 

da matemática e filosofia da matemática, com obvias implicações pedagógicas”, 

promovendo discussões no ponto vista conceitual, e dentre seus objetivos está o 

importância da matemática das diferentes culturas levando em consideração as 

vivências dos alunos e a construção de conceitos matemáticos informais. No livro, 

“Etnomatemática, elo entre tradições e a modernidade”, D’Ambrosio (2005) 

apresenta o que vem a ser essa tendência mostrando o porquê dela, a sua 

dimensão, a própria na sociedade em transformação e observações desta na escola.   
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Alguns destes trabalhos trouxeram atividades realizadas na zona rural, como o uso 

de sistemas de medidas utilizadas no campo, a aplicação de conceitos 

trigonométricos em cálculo de medidas de alturas e distâncias. 

Outros trouxeram intervenções realizadas em comunidades, a partir de problemas 

de identificados pelos estudantes, tais como uso sustentável do óleo de cozinha, a 

identificação da falta de acessibilidade nas ruas de uma determinada cidade, 

reflexões sobre o consumo de energia elétrica através do cálculo das contas de 

energia, o estudo de ângulo de telhados de residências para eficiente captação de 

água da chuva. Sabe-se que dentre os objetivos PCNs encontra-se as questões 

referentes à resolução de problemas (BRASIL,1997) “questionar a realidade 

formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o 

pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 

selecionando procedimentos e verificando sua adequação.” 

Alguns apresentaram o olhar sobre os espaços escolares, buscando na análise 

destes espaços associações com os conhecimentos matemáticos. Como exemplo, “ 

O ginásio de esportes de Retirolândia como espaço lúdico para estimular 

conhecimentos matemáticos” (UNEB,2013) apresentam-se um trabalho que 

descreve o estudo das formas geométricas, cálculo de perímetros e de áreas 

encontradas num ginásio de esporte. Outro trabalho parte análise do cardápio da 

merenda escolar para introduzir conceitos estatísticos e construção de gráficos. E 

ainda, outro que reflete o desperdício da merenda escolar, através do cálculo do 

peso dos restos de alimentos sendo seu título “Consumo e desperdício da merenda 

escolar no colégio estadual nossa senhora auxiliadora” (UNEB, 2013,p.90).   

Em alguns trabalhos pode-se observar que durante o desenvolvimento do projeto a 

comunidade local foi também diretamente envolvida sendo em muitos o público alvo, 

e as questões discutidas estavam relacionados geralmente ao cotidiano dessa 

comunidade. Como, por exemplo, “Os saberes matemáticos dos garimpeiros de 

esmeralda em Pindobaçu – Ba” (UNEB, 2013, p 94). 

Como resultados dos trabalhos realizados, apresentam-se: o desenvolvimento no 

aluno da curiosidade, da aptidão para investigar, da atribuição de significados aos 

conteúdos estudados; e a percepção da aplicabilidade dos conceitos matemáticos. 
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Também se destacam como resultados destes trabalhos a construção de conceitos 

através das experiências cotidianas dos alunos, onde o mesmo busca explicar 

situações cotidianas. Percebe se ainda que nesse processo a valorização do 

conhecimento prévio esta presente, e a contribuição para a formação de cidadãos 

críticos, autênticos e conscientes perante as questões sociais. 

 

3.1.2 MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR  

 

A maioria dos trabalhos desta categoria também objetiva a contextualização do 

conhecimento matemático. A diferença crucial desses trabalhos, em relação aos da 

categoria Matemática no cotidiano, está no fato de o exercício da contextualização 

partir da articulação dos conceitos matemáticos com outras disciplinas ou áreas do 

conhecimento, sem a necessária vivencia do estudante da situação estudada. 

Foi possível perceber em alguns trabalhos a presença da contextualização como 

articulação entre a matemática e temas abordados no mundo do trabalho. Foi 

possível observar ainda a articulação com outras áreas do conhecimento, 

desmitificando a ideia da matemática como conhecimento isolado, e assim podendo 

desenvolver um trabalho interdisciplinar. Isso foi notório em trabalhos como: “A 

matemática e a pluviometria” (UNEB, 2013, p. 92) e “Tratamento estatístico de 

alguns parâmetros da qualidade das águas do rio casca” (UNEB, 2013, p.84). 

A presença da resolução de problemas foi marcante, muitas vezes associada a 

manipulação de materiais, outras vezes através do estudos de situações problemas 

contextualizadas. Como resultados do uso desta metodologia, apresentaram-se, em 

alguns trabalhos dessa categoria, que através da resolução de problemas o aluno 

pode aprender matemática e desenvolver uma participação social ativa, apontando 

que o estudo situações de vida pode contribuir para solucionar problemas sociais e 

para formação do cidadão consciente.  

Além da resolução de problemas, verifica-se nos trabalhos desta categoria uma 

apresentação da modelagem como metodologia utilizada, por exemplo, “Modelagem 

matemática na produção e comercialização do cacau orgânico no sul da Bahia” 

(UNEB, 64) e “A sociedade matemática das abelhas” (UNEB, 2013, p.56). A 
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justificativa apresentada em alguns trabalhos sobre o uso da modelagem, seria a de 

se constituir em uma maneira do aluno perceber a praticidade da matemática e suas 

aplicações na vida cotidiana. Ressalta-se que tanto a resolução de problemas, como 

a modelagem presentes em alguns trabalhos nessa categoria, foram apresentadas 

como possiblidade para tornar o estudo mais significativo e interessante para o 

aluno. De acordo com D’Ambrósio, 

“A modelagem matemática tem sido utilizada como uma forma de 
quebrar a forte dicotomia existente entre a matemática escolar formal 
e a sua utilidade na vida real. Os modelos matemáticos são formas 
de estudar e formalizar fenômenos do dia a dia. Através da 
modelagem matemática o aluno se toma mais consciente da utilidade 
da matemática para resolver e analisar problemas do dia-a-dia” 
(D’AMBRÓSIO, 1989, p.3) 

Segundo (Barbosa, 2001) A Modelagem matemática pode ser entendida em termos 

mais específicos. Partindo do seu ponto de vista, trata-se de uma oportunidade para 

os alunos indagarem situações por meio da matemática sem processos previamente 

implantados e com várias possibilidades de orientações, onde os conceitos 

matemáticas exploradas dependem da condução da atividade que só se sabe à 

medida que os alunos a desenvolvem. 

Em alguns trabalhos da categoria Matemática na perspectiva multidisciplinar pode-

se perceber o uso das tecnologias de informação na sala de aula. O interessante 

que estes trabalhos apresentam observações relacionadas ao papel do professor 

diante das novas tecnologias na sala de aula, através do uso dessas tecnologias e 

partindo de tema estava presente uma maneira de relacionar a matemática e seus 

conteúdos a outras componentes curriculares. 

Os trabalhos desta categoria foram marcados pela realização de atividades 

interdisciplinares. Em alguns deles, o uso da experimentação e da pesquisa se 

apresentaram como motivadores do processo de ensino e aprendizagem 

possibilitando associação entre teoria e prática e participação dos alunos na 

construção do conhecimento. Além disso, houve a associação entre as áreas de 

conhecimento, a destacar-se a associação de conceitos matemáticos com questões 

ambientais. De modo geral, muitos trabalhos mostraram a contribuição da 

matemática para a compreensão de situações da vida cotidiana, seja quando fez 
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uso do tratamento da informação usando conceitos estatísticos ou ainda na 

valorização dos conhecimentos prévios dos alunos.  

 

3.1.3 LUDICIDADE  

 

Os trabalhos alocados na categoria Ludicidade apresentam como ponto relevante o 

lúdico na aprendizagem da matemática, valorizando a possibilidade de construção 

de conhecimento matemático através da brincadeira e da diversão. Estes trabalhos 

contemplam a utilização de materiais concretos e jogos, que permitem aos 

estudantes o desenvolvimento de estratégias para solucionar problemas, o trabalho 

com as hipóteses, a formação de conceitos matemáticos e a capacidade de 

desenvolver estratégias para cálculos mentais e estimativas através da brincadeira.  

Deve-se salientar que no contexto educacional o brinquedo, objeto, sistemas de 

regas e atividade lúdica são situações diversas muitas vezes denominadas jogos 

(GALLEGO, 2007).   Para Luckesi  a atividade lúdica caracteriza-se pela experiência 

da plenitude, pois “brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total do ser 

humano, corpo e mente, ao mesmo tempo” (LUCKESI, 2010, s.p). Os jogos são 

importantes instrumentos do brincar e o seu uso por estudantes vem sendo foco de 

estudos nas pesquisas em Educação. 

A maioria dos trabalhos da categoria Ludicidade é de relatos de experiências da 

aplicação de jogos em sala de aula, associando-os a conhecimentos matemáticos. 

No entanto, observou-se em oito deles, um número considerável de trabalhos desta 

categoria, o enfoque para construção de jogos com os estudantes, demonstrando a 

preocupação com a participação estudantil no processo de compreensão da relação 

da matemática com os jogos. Como exemplos apresentam-se os trabalhos 

intitulados: “Jogos na construção do conhecimento matemático” (UNEB, 2013, p 62) 

e “Jogos matemáticos com materiais recicláveis” (UNEB, 2013, p 93) neste trabalho 

o professor propôs aos alunos a construção de jogos matemáticos através do uso de  

materiais recicláveis. “A atividade constou da construção de jogos matemáticos e de 

materiais didáticos com materiais recicláveis, foi proposto pelo professor para os 
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alunos construírem jogos matemáticos com materiais recicláveis” (UNEB, 2013, p 

93) 

Observou-se em dois trabalhos, a atenção voltada às pessoas com necessidades 

especiais, sendo estes com jogos destinados especialmente para os deficientes 

visuais, ressaltando-se a relevância em um destes trabalhos pela participação dos 

estudantes no processo da construção de um jogo, sendo o título “Aprender 

matemática brincando: uma maneira lúdica de compreender os conteúdos 

matemáticos, como: adição e as cores” (UNEB, 2013, p 31). 

Na coleta de dados consta apenas um trabalho voltado para o público da educação 

infantil, “Composição de imagens e objetos” (UNEB, 2013, p 34), de onde foi 

possível perceber o uso dos recursos áudio visuais, a história contada e a 

construção dos conceitos geométricos através de materiais concretos. Apresentou-

se neste trabalho a importância na relação do aluno com o uso de material concreto 

para construção de conceitos matemáticos. 

Foi possível notar que os jogos são mais utilizados nos projetos desenvolvidos com 

o público do ensino fundamental séries finas e do ensino médio, por exemplo, 

“Resolução de problemas com o uso do Tangram produzido com papel reciclado 

artesanal” (UNEB, 2013, p 34). Percebeu-se também que apesar do envolvimento 

dos estudantes nas atividades com jogos, as observações relacionadas ao uso dos 

jogos e aprendizagem foram centradas nas conclusões feitas por professores, por 

exemplo, nas conclusões do trabalho com o título “CF10: começo e fim 10” (UNEB, 

2013, p 77). Em exceção, apresentaram-se seis trabalhos em que os alunos 

discutiram e opinaram sobre a utilização dos jogos no processo de aprendizagem, 

todos eles destinados ao público do ensino médio. 

 

3.1.4 EXPERIMENTAÇÃO  

 

A principal característica dos trabalhos da categoria Experimentação está associada 

ao fato destes apresentarem um caráter experimental intencional. Estes são 

realizados em algumas situações através investigação e não somente pela utilização 
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de materiais manipuláveis em um laboratório. Nessa categoria os objetivos dos 

estudos se produzem através das experiências vivenciadas pelos alunos, das suas 

observações, suas reflexões, suas críticas e seus questionamentos sobre práticas 

acerca de determinado tema proporcionado pela ligação entre teoria e prática. De 

acordo com (GIORDAN,1999). 

“A elaboração do conhecimento científico apresenta-se dependente 
de uma abordagem experimental, não tanto pelos temas de seu 
objeto de estudo, os fenômenos naturais, mas fundamentalmente 
porque a organização desse conhecimento ocorre preferencialmente 
nos entremeios da investigação. Tomar a experimentação como 
parte de um processo pleno de investigacão é uma necessidade, 
reconhecida entre aqueles que pensam e fazem o ensino de 
ciências, pois a formação do pensamento e das atitudes do sujeito 
deve se dar preferencialmente nos entremeios de atividades 
investigativas” (GIORDAN,1999, p 44). 

Houve uma predominância de trabalhos destinados ao público dos anos finais do 

ensino fundamental, mais precisamente seis, dos doze trabalhos desta categoria.  

Estes trabalhos trazem a importância da experimentação para este público, pois é 

quando, na matemática em particular, os alunos passam a estudar os conteúdos de 

forma generalizada (UNEB, 2013). Percebeu-se a preocupação da utilização de 

experimentações como contribuição para que o estudante parta de situações 

particulares, para compreender situações generalizadas e assim construir a base 

sólida para futuramente entender conceitos abstratos. 

Nessa categoria os trabalhos proporcionaram a experimentação através da 

aplicação de materiais manipuláveis, também com o uso de tecnologias da 

informação e da comunicação, pode-se citar “A lenda de sítio novo o uso das 

tecnologias atuais para facilitar o aprendizado de matemática.” (UNEB, 2013,p 36).   

Inclusive um deles que tinha como título “Minialgeplan” (UNEB, 2013,p 55) se 

utilizou da criação de um jogo para a construção dos conceitos algébricos e suas 

generalizações fazendo associação das expressões algébricas com a geometria.  A 

opção por inclusão deste último, nesta categoria, se deu ao perceber que a intensão 

da atividade com o jogo não estava focada na diversão, no prazer, mas sim no ato 

de experimentar a articulação de conhecimentos matemáticos com uma situação da 

vida cotidiana do estudante. De acordo com (ZANON, 2007) A atividade 

experimental deve ser realizada com orientação do professor, a partir de questões 
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investigativas de acordo com aspectos da vida dos alunos e que se constituam em 

problemas reais e desafiadores. As atividades propostas pelo professor e realizadas 

pelos alunos têm como objetivo ir além da observação direta das evidências e da 

manipulação dos materiais de laboratórios: devem oferecer condições para que os 

alunos possam levantar e testar suas ideias e/ou suposições sobre os fenômenos 

científicos a que são expostos.   

Os trabalhos dessa categoria apresentam como resultados: que através da 

experimentação é possível a apropriação da linguem matemática por partes dos 

alunos; que através da socialização do conhecimento e experiências vivenciadas os 

conteúdos estudados tornaram-se mais significativos; em determinados trabalhos, 

que a atribuição de significados aos conteúdos estava associada ao uso das 

tecnologias de informação. 

 

3.1.5 ENSINO DE MATEMÁTICA  

 

Os trabalhos que se encontram na categoria Ensino da Matemática são aqueles que 

discutem questões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem da 

matemática nas escolas, sob a perspectiva do professor e de seus estudos sobre 

esta temática. Da base de dados, apenas dois trabalhos fazem parte desta 

categoria, intitulados “Calcular, efetuar, resolver as questões isso não me torna 

racional e sim mecânico” e “Refletindo sobre a disciplina matemática: por que tanta 

aversão?”, estes trabalham destacam às dificuldades encontradas no processo de 

ensino e traz reflexões para possíveis soluções dos problemas voltados para essas 

dificuldades.    

Nos trabalhos referentes a essa categoria, em seus pontos de discursões estão 

presentes questões voltadas para o ensino tradicional e possibilidade de rompimento 

de paradigmas do ensino mecânico, descontextualizado e centrado no professor. 

Em especial, estes trabalhos discutiram o ensino de matemática com o foco no 

aprendizado do aluno, tentando identificar as dificuldades encontradas por eles e 

apresentando também observações relacionadas às metodologias presentes em 

sala de aula.  
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Dos questionamentos referentes a necessidade de significação do ensino de 

matemática, os trabalhos trazem a importância da contextualização no ensino da 

matemática, ressaltando que o aluno que está apenas habituado a resoluções de 

forma mecânica não estará preparado para resolveu problemas contextualizados 

(UNEB, 2013). Outro ponto interessante seria a atribuição de significados ao estudo 

de matemática não configurando este como algo maçante, enigmático e afastado do 

dia a dia, pois um dos projetos diz que “Os resultados desse projeto têm como 

crucial sensibilizar os estudantes e professores que a Matemática não é algo 

“chata”, “incompreensível”, “impraticável no nosso cotidiano”.” (UNEB, 2013, p79). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após a realização desse trabalho de investigação é possível fazer algumas 

considerações sobre a importância das feiras na popularização e divulgação do 

conhecimento matemático. O estudo da matemática passa a ser visto pelos alunos, 

professores e comunidade escolar como um conhecimento em construção e 

desconstrução produzido por professores, orientadores e alunos com um olhar 

diferenciado nas produções matemáticas anteriores e atuais.  

Em relação as categorias da análise pode-se traçar também algumas 

considerações. Quando foi realizada a analise da categoria Matemática no cotidiano 

percebeu-se a importância dos conteúdos matemáticos estudados para a vida do 

aluno, e também que a possibilidade de contextualização permitiu aos estudantes a 

percepção da matemática como disciplina vinculada à realidade, além das 

contribuições desta para a realização de modificações na vida cotidiana.  

Na categoria Matemática na perspectiva multidisciplinar foi possível observar que o 

ensino da matemática tornar-se mais significativo, quando o processo de 

aprendizado está associado à prática cotidiana e as suas relações com outras áreas 

do conhecimento. Percebeu-se que através da resolução de situações-problemas o 
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aluno constrói suas próprias percepções acerca do conhecimento matemático e 

suas relações com outras disciplinas.  

As categorias experimentação e ludicidade permitiram aos alunos e orientadores o 

estudo da matemática através do uso de materiais concretos, jogos e experiências 

trazendo maior significado para os conteúdos abordados em sala de aula seja na 

ludicidade, através da brincadeira, seja na experimentação, através da vivencia dos 

alunos relacionando a teoria e prática em algumas situações.  

Na categoria Ensino da Matemática, apesar de poucos, os de trabalhos trouxeram 

preocupações pertinentes ao profissional da área, tais como o ensino mecânico e 

descontextualizado, chamando a atenção para necessidade de significação dos 

conhecimentos matemáticos através da resolução de problemas. 

Foi possível observar como as feiras são profícuos espaços para a socialização de 

práticas que vem sendo realizadas em diversas instituições, podendo-se apontá-las 

como espaço de formação para profissionais da educação e público em geral, visto 

que proporciona o olhar sobre a matemática sob diversas perspectivas, ressaltando-

se a relevância destes espaços na divulgação e popularização do conhecimento 

matemático. Outro aspecto a ser destacado está relacionado ao papel da 

universidade em parceria com as instituições de ensino básico na construção, 

produção, divulgação e popularização do conhecimento científico, com intuito de 

trazer contribuições para a sociedade como um todo. Neste sentido é pertinente 

parabenizar a Universidade do Estado da Bahia, por vir promovendo este espaço de 

formação.  

Lembrando que existem outras instituições baianas que também promovem uma 

interação da escola básica e o ensino superior com propósito de proporcionar 

formação continuada a professores e apoio as escolas básicas no que diz respeito à 

construção, divulgação e população do conhecimento científico como, por exemplo, 

o IFBAIANO.  

Por fim, acredita-se que este trabalho pode proporcionar novas discussões acerca 

das contribuições da VIII Feira Baiana de Matemática, de outras edições da Feira 

Baiana de Matemática, ou de eventos similares, na popularização e divulgação do 
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conhecimento matemático. Vislumbra-se ainda a possibilidade de futuras ações a 

partir dos resultados deste trabalho, apontando se a possibilidade de formação 

continuada dos professores de matemática e de projetos de extensão com 

estudantes da educação básica. 
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TABELA: COLETA DE DADOS  

CATEGORIA: MATEMÁTICA NO COTIDIANO  

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

MATEMÁTICA NO CARDÁPIO 

ESCOLAR 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos iniciais. 

Levar o aluno a ter um contato direto com a prática 

e fazer com que percebam a matemática no 

cardápio escolar. 

Aplicações de conceitos matemáticos no dia a dia; 

conceitos de estatísticas trabalhados a partir de 

experiências cotidianas; construção e aprimoramento de 

conceitos básicos matemáticos e medidas.  

FEIRA DO CACARECO: A 

APRENDIZAGEM DO SISTEMA 

MONETÁRIO EM SITUAÇÕES DE 

COMPRA E VENDA 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos iniciais. 

Como objetivo conhecer a história do dinheiro, 

refletindo sobre a sua importância no cotidiano; 

Contextualização de conteúdos; atribuição de significado 

ao conteúdo matemático; a utilização do sistema 

monetário para resolver situações problemas do cotidiano;  

MINHA ESCOLA, NOSSO ESPAÇO: 

ANÁLISE E CONSTRUÇÃO DE 

REPRESENTAÇÕES ESPACIAIS POR 

ALUNOS DE 5º ANO 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos iniciais. 

Utilizar o espaço escolar para a construção de 

conceitos geométricos.  

Uso do espaço de convivência dos alunos para construção 

de conceitos geométricos; construção do conhecimento 

através dos conhecimentos prévio dos alunos; percepção 

dos conceitos matemáticos presente no ambiente escolar.   

MODELAGEM EM AÇÃO: COMO ESTÁ 

O SERVIÇO OFERECIDO PELO POSTO 

DE SAÚDE AOS MORADORES DO 

BAIRRO CAMPO LIMPO? UMA 

INVESTIGAÇÃO DA REALIDADE 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos iniciais. 

Desenvolver procedimentos de pesquisa opinião 

trabalhando com conceitos estatísticos.  

Modelagem matemática como recurso para solucionar 

problema cotidiano; construção de conceitos estatísticos 

tendo como ponto de partida o cotidiano; Os conteúdos 

estatísticos trabalhados de forma crítica diante de 

situações reais; 
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CATEGORIA: MATEMÁTICA NO COTIDIANO 

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

MEDINDO LÁ NA ROÇA: UMA 

PESQUISA REALIZADA PELOS 

ALUNOS DO 7° ANO-C DA ESCOLA 

MUNICIPAL HERCULANO ALMEIDA 

LIMA NO DISTRITO DE IGARA 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Identificar e conhecer métodos 

matemáticos nascidos regionalmente e 

adotados por culturas locais, 

Estudo da matemática partindo de situações cotidianas; a 

importância da matemática na vida cotidiana; a relação entre a 

economia, matemática e vida cotidiana da comunidade local ; 

identificou e conheceu os métodos de medidas, cubagem de 

terras, da comunidade local; descobriram os instrumentos 

utilizados nesse método e suas características; em todo o projeto 

o aluno pode desenvolver  a observação 

A MATEMATICA APLICADA AOS 

RECURSOS HÍDRICOS E SUAS 

CONTRIBUIÇOES NO 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Mostrar a importância da matemática para 

o desenvolvimento econômico e social. 

Contextualização da matemática; atribuição de significados para 

os conteúdos estudados; reflexão dos alunos diante das situações 

problemas; 

GEOMETRIA NO CAMPO Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Mostrar aos alunos, as famílias, a 

comunidade e o público em geral que a 

matemática não está estacionada entre as 

quatro paredes da sala de aula, mas em 

todos os meios de convivência. 

 

Formulação de conceitos geométricos partindo da vivência do 

aluno;  Construção de maquetes representeando pontos da 

comunidade;  

ANALISANDO A PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA DO POVOADO DE PEDRA 

VERMELHA E REGIÃO POR MEIO DE 

GRÁFICOS E TABELAS 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Mostrar aos educandos, que a matemática 

não está limitada aos cálculos feitos em 

sala de aula, mas que também se faz 

presente em tudo ao nosso redor. 

 

A contextualização da matemática; A presença da matemática em 

situações cotidianas; assimilação dos conteúdos fazendo o uso 

da estatística.  
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CATEGORIA: MATEMÁTICA NO COTIDIANO 

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

MODELAGEM MATEMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO 

ENTRE MATEMÁTICA E 

REFLORESTAMENTO 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Despertar no educando a preocupação na 

manutenção ecológica e na consciência das 

questões ambientais em São José da Vitória 

reconhecendo a relevância e amplitude da 

matemática nas reflexões sobre o tema. 

A matemática formal e seu uso no dia a dia; uso de 

modelos matemáticos para estudar fenômenos ambientais 

do cotidiano; ao estudar a matemática através da 

modelagem os conceitos são mais significativos; formação 

de cidadãos críticos e conscientes. 

ACESSIBILIDADE E MATEMÁTICA Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Mostrar à população da pequena cidade de Itiúba 

a falta de acesso nas vias públicas e nas escolas 

para pessoas com necessidades especiais de 

locomoção. 

Uso de conceitos matemáticos para verificar 

acessibilidade; o estudo da trigonometria a partir de 

aspectos cotidianos;  

VIAJANDO COM MALBA TAHAN Estudantes do 

ensino médio. 

Despertar o interesse e mostrar de uma forma 

criativa e diferente a disciplina. 

Contextualização da matemática; criação de história em 

quadrinhos como facilitadora na aprendizagem. 

Desenvolvimento do raciocínio lógico;  

SECÇÕES CÔNICAS Estudantes do 

ensino médio. 

 Associação dos conceitos formais de matemática e 

situações práticas;  

A MATEMÁTICA VISANDO A 

SUSTENTABILIDADE A PARTIR DO 

CONSUMO CONSCIENTE DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

Estudantes do 

ensino médio. 

Esclarecer esta interrogação para os pais, 

educadores e toda a sociedade em geral, para 

juntos construímos um país melhor e mais 

sustentável. 

Associação da matemática ao dia a dia; envolvimento da 

comunidade; percepção crítica em relação ao consumo de 

energia.   

TRIGONOMETRIZANDO NA ROÇA Estudantes do 

ensino médio. 

Possibilitar aos estudantes do Ensino Médio uma 

experiência que possibilite o desenvolvimento de 

uma aprendizagem significativa 

Contextualização do ensino de geometria; estudo de 

conceitos geométricos e trigonométricos partindo da 

vivencia do aluno; associação da teoria e prática (uso de 

oficinas); 
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CATEGORIA: MATEMÁTICA NO COTIDIANO 

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

LOGARITMOS: PARA QUE SERVEM? Estudantes do 

ensino médio 

Verificar os níveis de pressão sonora emitidos por 

diversos agentes ao condutos auriculares dos 

seres humanos 

Contextualização da matemática; A relação entre o estudo 

de logaritmos e questões cotidianas; relação entre a 

prática e teoria; 

UMA FORMA PRÁTICA DE MEDIR A 

ALTURA DE GRANDES OBJETOS 

Estudantes do 

ensino médio 

 

Favorecer a utilização dos princípios matemáticos 

de forma prazerosa, apresentando um experimento 

que demonstra claramente como a boa aplicação 

da matemática pode facilitar o cotidiano das 

pessoas. 

Uso da experimentação; contextualização Relação entre 

matemática e física; 

O GINÁSIO DE ESPORTES DE 

RETIROLÂNDIA COMO ESPAÇO 

LÚDICO PARA ESTIMULAR 

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS 

Estudantes do 

ensino médio 

Demonstrar que a aprendizagem da geometria, de 

cálculos, perímetros, medidas torna-se estimulante 

ao proporcionar com praticidade, atividades que 

relacionem o meio social com o meio escolar 

Organização e realização de atividades visuais para 

estudo da geometria; identificar conceitos geométricos 

através de forma concreta; interação entre realidade do 

aluno o conteúdo; associação da teoria e prática. 

OS ÂNGULOS AUXILIANDO A 

CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA 

Estudantes do 

ensino médio 

Proporcionar a conscientização do uso da 

aplicação matemática através dos ângulos na 

inclinação do telhado para que a comunidade (...) 

possam armazenar e aproveitar a água para fins 

não potáveis.  

Aplicação de conceitos geométricos no cotidiano; 

contextualização;  

REMOVENDO ESTRUTURAS DO 

PASSADO, COM A MANEIRA CERTA DE 

CUBAR 

Estudantes do 

ensino médio 

Estimular a valorização da diversidade social e 

cultural por meio do ensino da matemática, 

potencializando saberes locais que os alunos 

possuem. 

Realização de trabalho interdisciplinar; relação entre a 

matemática, ciências, geografia e história; 

contextualização para aprimorar conceitos e compreender 

conteúdos; valorização do conhecimento prévio do aluno; 
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CATEGORIA: MATEMÁTICA NO COTIDIANO 

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

CONSUMO E DESPERDÍCIO DA 

MERENDA ESCOLAR NO COLÉGIO 

ESTADUAL NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA 

Estudantes do 

ensino médio 

Investigar e avaliar o desperdício de alimentos 

distribuídos na merenda escolar do Colégio 

Estadual Nossa Senhora Auxiliadora –Uauá – BA, 

no turno vespertino. 

Contextualização; construção de gráficos para analisar e 

interpretar dados; percepção critica em relação a merenda 

escolar;  

A GEOMETRIA NO COTIDIANO Estudantes do 

ensino médio 

 Valorização dos conhecimentos prévios; 

OS SABERES MATEMÁTICOS DOS 

GARIMPEIROS DE ESMERALDA EM 

PINDOBAÇU - BA 

Estudantes do 

ensino médio 

Conhecer o universo de um garimpo com relação a 

matemática no dia a dia ,sua linguagem e o modo 

como a utilizam no dia a dia. Descobrir e mostrar 

os saberes matemáticos dos garimpeiros de Serra 

da Carnaíba, no município de Pindobaçu/BA tais 

como na área de aritmética, medidas e 

porcentagem. 

Contextualização; o estudo da matemática partindo de 

situações cotidianos; atribuição de significado aos 

conteúdos estudos formalmente na escola; uso cálculo 

mental por pessoas não alfabetizadas;  

INCREMENTO DE INOVAÇÕES 

TECNOLÓGICAS PARA MELHORIA DO 

PROCESSO DE GESTÃO DE 

PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS 

Estudantes do 

ensino médio 

Potencializar o planejamento das atividades 

agrícolas nas pequenas propriedades rurais, que 

será comprovado através da aplicação de cálculos 

ou estudos matemáticos que irão confirmar a 

rentabilidade e eficiência produtiva do negócio. 

 

Contextualização; resoluções de situações problemas 

cotidianos; uso de cálculos matemáticos para auxiliar a 

análise de atividades agrícolas;   

PONTENCIALIDADES DA PALMA 

FORRAGEIRA NA REGIÃO DE SENHOR 

DO BONFIM 

Estudantes do 

ensino médio 

Mostrar um elo entre a potencialidade da palma 

regional com a matemática, buscando soluções 

para o produtor da região de Senhor do Bonfim, 

BA. 

Contextualização; resoluções de situações problemas 

cotidianos; uso de cálculos matemáticos para auxiliar a 

análise de atividades.  
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CATEGORIA EXPERIMENTAÇÃO  

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

A FÍSICA ATRAVÉS DO GEOPLANO Estudantes da 

educação 

especial 

Dar suporte aos deficientes visuais quanto às 

disciplinas Física e Matemática 

Construção de conceitos abstratos através de materiais 

concretos; Aplicação de material manipulável.                         

COMPOSIÇÃO DE IMAGENS E 

OBJETOS 

Estudantes da 

educação 

infantil  

Utilizar a geometria como recurso para 

relacionar a Matemática ao desenvolvimento de 

competências. 

Utilização de materiais áudio visuais; História dos materiais 

como recurso didático; Observação de conceitos 

geométricos através de materiais concretos; Apropriação da 

linguem matemática. 

A LENDA DE SÍTIO NOVO O USO DAS 

TECNOLOGIAS ATUAIS PARA 

FACILITAR O APRENDIZADO DE 

MATEMÁTICA 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos iniciais.  

Criar um jogo de computador como ferramenta 

para auxiliar na aprendizagem.  

Utilização de jogo no computador para facilitar a 

compreensão dos alunos; Uso da tecnologia na sala de aula; 

experimentação de novas metodologias.  

DESENVOLVIMENTO DE UM 

AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM NA ESCOLA 

MUNICIPAL PROFESSORA NÍVEA 

SEIXAS 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Desenvolver um ambiente virtual de aprendizado 

na Escola Municipal de Tempo Integral 

Professora Nívea Seixas destinado a ajudar os 

alunos no aprendizado para que tenham apoio 

matemático extraclasse 

Uso das tecnologias na aprendizagem matemática;  

Ambientes virtuais de aprendizagem para realização de 

atividades extraclasse; o uso da tecnologia como motivador 

de aprendizagem;  

TUX MATH: AS OPERAÇÕES 

FUNDAMENTAIS DA MATEMÁTICA EM 

DEFESA ESPACIAL 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Superar alguns dos déficits de aprendizagem 

desses discentes em relação as operações 

fundamentais se propôs a utilização do software 

livre e gratuito, Tux Math Command. 

Jogos; interação entre os estudantes e os jogos; dificuldades 

dos alunos na resolução de problemas por falta de 

conhecimentos prévios; o uso do software como recuso 

motivador no ensino de matemática;  

INFORMÁTICA: UMA FERRAMENTA 

INOVADORA AO ENSINO 

APRENDIZAGEM 

DE MATEMÁTICA 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Demonstrar a utilização de dois  

recursos tecnológicos: o gerenciador de 

expressões matemáticas, Microsoft Equation 3.0 

e o gerenciador de gráficos, o wplot. 

O uso das tecnologias de informação na sala de aula; 

Atribuições de significados aos conteúdos através do uso 

das tecnologias de informação; papel do professor diante 

das novas tecnologias; 
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CATEGORIA EXPERIMENTAÇÃO 

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

MINIALGEPLAN Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Possibilitar aos estudantes um melhor 

entendimento sobre as operações até então 

conhecidas da Aritmética, mais com 

representações literais por meio de variáveis, a 

partir da manipulação de peças que representam 

figuras geométricas planas associadas à 

expressões algébricas.  

Material manipulável; a utilização de material concreto para 

construção dos conceitos algébricos; parte de situações 

particulares para construir as generalizações; associação 

das expressões algébricas e geometria;  

O USO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 

MANIPULÁVEIS NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA: ALGUMAS 

EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO 

C.E.P.A.G 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Meta a utilização de materiais manipuláveis no 

ensino de Matemática no Colégio Estadual Padre 

Alexandre de Gusmão. 

 

UTILIZANDO MATERIAL RECICLÁVEL 

NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Apreender conhecimentos matemáticos numa 

oficina com materiais reciclável.  

 

A MATEMÁTICA NO PARQUE DE 

DIVERSÕES: UM PASSEIO NA RODA 

GIGANTE 

Estudantes do 

ensino médio 

Pretende que estudantes das séries finais do 

Ensino Médio possam trabalhar conteúdos 

matemáticos por meio da construção e do 

funcionamento de uma roda gigante. 

Experimentação; construção do objeto de estudo; estudar 

conceitos matemáticos associado a prática e teoria; 

valorização das ideias intuitivas e conhecimentos prévios 

para a construção de conceitos matemáticos. 

LUDICIDADE NO ENSINO DA 

MATEMÁTICA ATRAVÉS DE MATERIAL 

DIDÁTICO REUTILIZADO 

Estudantes do 

ensino médio. 

Introduzir conceitos de movimentos oscilatórios, 

períodos e pontos de máximo e mínimo de 

funções periódicas com material manipulável 

construído pelos estudantes.  

Construção de material concreto para estudo de conceitos 

matemáticos;  
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CATEGORIA EXPERIMENTAÇÃO 

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

CÂMARA ESCURA: A MATEMÁTICA DE 

CABEÇA PARA BAIXO 

Estudantes do 

ensino médio 

Fazer das aulas de matemática e física um 

momento de reflexão sobre aquilo que 

observamos e realizar construções 

experimentais por nossas próprias mãos e 

desvendar outras descobertas. 

Uso da experimentação; realização de trabalho 

interdisciplinar; relação entre a matemática, física, biologia e 

história; a pesquisa como motivadora do processo de ensino 

e aprendizagem; associação entre teoria e prática através da 

realização de oficina; participação dos alunos na construção 

o uso do recurso história da matemática;  

CATEGORIA LUDICIDADE  

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

APRENDER MATEMÁTICA 

BRINCANDO: UMA MANEIRA LÚDICA 

DE COMPREENDER OS CONTEÚDOS 

MATEMÁTICOS, COMO: ADIÇÃO E AS 

CORES 

Estudantes da 

educação 

especial 

Analisar a importância de se trabalhar com jogo 

para melhorar a capacidade de aprendizagem da 

matemática no ensino fundamental em classe 

especial 

Jogo; A construção do jogo;  

BRINCANDO COM OS NÚMEROS Estudantes da 

educação 

especial 

Estimular o processo cognitivo dos educandos 

na disciplina de matemática contextualizando os 

conhecimentos adquiridos em atividades 

prazerosas e significativas 

Jogo; A construção do jogo; O uso do jogo em áreas 

diferenciadas da matemática, geometria e aritmética;   

MATEMÁTICA NAS MULTISSERIADA Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos iniciais. 

Criar condições de aprendizagem matemática 

para a compreensão da realidade na qual a 

criança está inserida. 

A importância de jogos e brincadeiras nas classes  

multisseries; Jogos como facilitador de interação nas classes 

multisseriais; Compreender a matemática através de 

vivencias. 
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CATEGORIA LUDICIDADE  

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

PROJETO BRINCANDO, EXPLORANDO 

E APRENDENDO COM JOGOS 

MATEMÁTICOS.  

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos iniciais. 

Promover o intercâmbio, a socialização e a troca 

de experiências na área de Matemática, 

proporcionando uma aprendizagem de forma 

lúdica, por meio dos jogos. 

 

 

Jogos; construção dos jogos; uso dos jogos para 

socialização; elaboração de diferentes estratégias para 

resolução dos jogos; 

JOGOS DE ORIGEM AFRICANA: UMA 

ABORDAGEM NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Apontar uma estratégia didática que possibilite a 

aprendizagem multidisciplinar, contextualizada 

histórica e culturalmente. 

Os jogos de origem africana; estudar conceitos aritméticos e 

algébricos, nas aulas de matemática do ensino fundamental; 

caráter multidisciplinar; 

AS POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS 

PARA A CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

ATRAVÉS DOS JOGOS 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Estimular os alunos a refletirem cada vez mais 

sobre seus próprios pensamentos, suas próprias 

argumentações, permitindo assim muito mais 

autonomia durante a aprendizagem. 

Aprendizagem através dos jogos.   

ROLETA DA TABUADA Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

 

Despertar a curiosidade, o raciocínio lógico e o 

interesse das crianças pela tabuada, e também 

ajuda a estimular a criança a estudar a tabuada 

e a usar o cálculo em sala de aula sem auxilio 

da calculadora.  

Jogo; construção do jogo; compreender a tabuada e uso na 

resolução de situações problemas.  

TABULEIRO DOS SINAIS 

 

 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Afirmar a construção do jogo matemático como 

propósito de se constituir recurso didático para a 

aprendizagem das operações fundamentais.  

O jogo; Os alunos construíram o jogo; o jogo tem como 

estratégia principal as quatro operações; 

JOGOS NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

Estudantes do 

ensino 

fundamental  

Diagnosticar a utilização de jogos que favorecem 

o processo de aprendizagem dos alunos do 9º 

do ensino fundamental II. 

Jogo; criação e construção do jogo; uso de material 

reciclável; a contribuições didáticas dos jogos para a 

aprendizagem em matemática;   
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CATEGORIA LUDICIDADE 

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

INCUBADORA LÚDICA MATEMÁTICA 

DO CUBO MÁGICO: O LÚDICO NA 

MATEMÁTICA 

Estudantes do 

ensino 

fundamental  

 

 

 

 

 

PROBABILIDADE NO JOGO DO 

PALITINHO 

Estudantes do 

ensino médio. 

Utilizar o jogo palitinho para estudar conceitos de 

probabilidade. 

O uso do jogo como facilitador de aprendizagem; 

construção de conceitos de probabilidade através do jogo 

palitinho; ligação entre conceitos, práticas e aplicações;  

TABULEIRO DO CONHECIMENTO Estudantes do 

ensino médio. 

Investigar se o jogo auxilia na aprendizagem da 

matemática e também se ajudar a desenvolver a 

criatividade e o raciocínio lógico. 

Uso jogo; construção do jogo pelos professores e 

participação dos alunos na execução; os alunos opinaram 

quanto o uso jogos; maior interesse dos alunos pelo 

estudo de conteúdos matemáticos; 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM O 

USO DO TANGRAM PRODUZIDO COM 

PAPEL RECICLADO ARTESANAL 

Estudantes do 

ensino médio. 

Contribuir para que o aluno aprenda conceitos 

matemáticos (geométricos) por meio da resolução 

de problemas em níveis diferentes com o uso de 

Tangram 

Uso do jogo; participação dos alunos na construção do 

Tangram; conceitos geométricos estudados através de 

material manipulável; construção de conceitos pelos 

alunos;  

CF10: COMEÇO E FIM 10 Estudantes do 

ensino médio;  

Construir um jogo que utilizasse a estrutura das 

operações fundamentais. 

O uso do jogo; jogo como auxilio no processo de 

aprendizagem; aplicação de conceitos matemáticos 

através do jogo; 

BRINCANDO COM AS DIFERENTES 

REPRESENTAÇÕES NUMÉRICAS 

Estudantes do 

ensino médio 

Possibilitar a aprendizagem de forma lúdica, 

estimular o raciocínio do participante e promover a 

escrita de um número em diferentes formas. 

O uso do jogo; o jogo como recurso que promove uma 

aprendizagem mais prazerosa; estratégias de ensino 

voltadas para reconstrução de conceitos matemáticos 

básicos.     

VIVENDO E APRENDENDO A ROLETA 

DA MATEMÁTICA TRIGONOMÉTRICA 

Estudantes do 

ensino médio 

 

 

 

 

Jogo; construção do jogo;  
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CATEGORIA LUDICIDADE 

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

JOGOS MATEMÁTICOS COM 

MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Estudantes do 

ensino médio 

Apresentar os resultados de uma atividade lúdica 

de jogos matemáticos e material instrucional, 

envolvendo experimento em sala de aula, em uma 

turma de primeira série do Ensino Médio, de um 

colégio estadual, no município de Salvador, no 

estado da Bahia.  

Jogos; os alunos participaram da construção do jogo; 

desenvolvimento do raciocínio lógico;  

CATEGORIA ENSINO MATEMÁTICA  

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

CALCULAR, EFETUAR, RESOLVER AS 

QUESTÕES... ISSO NÃO ME TORNA 

RACIONAL E SIM MECÂNICO 

Estudantes do 

ensino médio 

Tornar visível que uma das grandes problemática 

dentro da Educação Matemática está nos 

enunciados que tornam os alunos mecânicos 

Raciocínio lógico; a importância da contextualização no 

ensino da matemática; atribuição de significados ao estudo 

de matemática;  

REFLETINDO SOBRE A DISCIPLINA 

MATEMÁTICA: POR QUE TANTA 

AVERSÃO? CAUSAS E POSSÍVEIS 

INTERVENÇÕES 

Estudantes do 

ensino médio 

Encontrar as maiores deficiências para então 

buscar soluções para os problemas, mantendo o 

foco da educação no aluno. 

 

CATEGORIA MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR 

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

GEOPLANO E SUAS APLICAÇÕES 

PARA DEFICIENTES VISUAIS COM 

ÊNFASE NO CÁLCULO DE ÁREAS DE 

FIGURAS ATRAVÉS DA FÓRMULA DE 

PICK 

Estudantes da 

educação 

especial 

Apresentar meios para o desenvolvimento das 

aulas de matemática para alunos com deficiência 

visual. 

A utilização de material manipulável para construção de 

conceitos abstratos; Resolução de problemas através de 

materiais manipuláveis.   
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CATEGORIA MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR 

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

SUSTENTABILIDADE COM SABÃO 

MATEMATICAMENTE ECOLÓGICO 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos iniciais.  

Implantar um amplo trabalho de coleta e 

reciclagem de óleo de cozinha para produção de 

sabão por meio do envolvimento dos alunos. 

Contextualização da matemática; Aprender matemática de 

através de participação social; As contribuições do estudo 

matemática para solucionar problemas sociais e na 

formação do cidadão consciente. 

UTILIZAÇÃO DA ESTATÍSTICA PARA 

EFETIVAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL 

DA ÁGUA NO AMBIENTE ESCOLAR  

Estudantes do 

ensino 

fundamental  

Utilização de conhecimentos   

 

 

MATEMÁTICA NA MEDIDA CERTA  

 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Apresentar diferentes instrumentos de medida 

vivenciando situações em que a ideia de 

medidas, cálculo de área, volume, massa, 

simetria, função são utilizados. 

Contextualização da matemática;  

A SOCIEDADE MATEMÁTICA DAS 

ABELHAS 

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

 

 

 

Partindo de tema relacionar a matemática seus conteúdos e 

outras componentes curriculares; atividade de modelagem. 

MODELAGEM MATEMÁTICA NA 

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO 

CACAU ORGÂNICO NO SUL DA BAHIA   

Estudantes do 

ensino 

fundamental 

anos finais. 

Apresentar à comunidade, através da 

modelagem matemática, a importância de se 

investir na cultura do cacau orgânico no sul da 

Bahia, destacando seus aspectos históricos, 

geográficos, econômicos e ambientais. 

 

 

 

 

 

 

Aula expositiva; vista ao Assentamento Terra à vista  (aula 

de campo, palestras); tratamento da informação usando 

conceitos estatísticos; valorização dos conhecimentos 

prévios dos alunos; construção de materiais manipuláveis;   
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CATEGORIA MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR 

TÍTULO PÚBLICO 

ALVO 

OBJETIVO ASPECTOS EM DESTAQUES 

CONSTRUINDO UM ELO ENTRE A 

MATEMÁTICA E A NATUREZA 

Estudantes do 

ensino médio. 

Identificar relações entre a Matemática e a 

Natureza, fomentando a interdisciplinaridade 

Matemática / Ciências da Natureza. 

Expor a existência de uma natureza geométrica que não 

passou despercebida aos sábios da Antiguidade; Promover 

uma nova visão da Matemática e explicar fenômenos e 

manifestações da Natureza que possam revelar estruturas, 

organizações e regularidades matemáticas, fazendo com 

que estudantes, professores e públicos em geral; 

sensibilizem-se com a Matemática que está por trás dos 

fenômenos da natureza, da Biologia, da Zoologia e outras 

ciências relacionadas à natureza. 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO DE 

ALGUNS PARÂMETROS DA 

QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO 

CASCA 

Estudantes do 

ensino médio 

Avaliar a qualidade das águas do rio Casca de 

forma interdisciplinar entre Química Analítica, 

Matemática e Geografia com os educandos do 

terceiro ano do curso Técnico em Agroindústria 

do Colégio Estadual de Educação Profissional 

Pio XII (CEEP-Pio XII). 

Realização de trabalho interdisciplinar; relação entre a 

matemática, química e geografia; associação entre as áreas 

de conhecimento e as questões ambientais; 

contextualização; contribuição da matemática nas condições 

de vida da comunidade local. 

A MATEMÁTICA E A PLUVIOMETRIA Estudantes do 

ensino médio 

Desenvolver um trabalho pedagógico 

interdisciplinar, de modo que os discentes 

percebam a aplicabilidade da matemática na 

pluviometria e entendam como se mede a 

precipitação pluviométrica.  

Contextualização; situações problemas do cotidiano como 

motivadora do ensino aprendizagem da matemática; 

aplicação de conceitos matemáticos no cotidiano; revisão de 

conceitos;   
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