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Por que ensinar matemática?

Valor Formativo Valor Sociológico

Valor Estético

Natureza Internalista

Valor Cultural Valor Utilitário

Natureza Externalista

A MATEMÁTICA 

ESTÁ EM TUDO!!!



Matemática na Sociedade

• Cartões de banco;

• Códigos de Barras;

• Inflação;

• Futebol;

• Previsão do tempo

Situações, momentos, 

considerações que utilizam de 

matemática no nosso cotidiano

Algoritmos, desenvolvimento das 

tecnologias...

Todas conhecemos essa matemática? 

Que monstro é esse?



Ideologia da certeza da Matemática

◦ O software da Nikon adverte o fotógrafo de que alguém piscou quando o

retratado tem traços asiáticos.

◦ As webcams da HP não podem identificar e seguir os rostos mais morenos, mas o

fazem com os brancos.

◦ O primeiro concurso de beleza julgado por um computador colocou uma única

pessoa de pele escura entre os 44 vencedores.



Ideologia da certeza da Matemática

◦ Nos Estados Unidos, a Amazon deixa fora de suas promoções os bairros de

maioria afro-americana (mais pobres).

◦ O Facebook permite que os anunciantes excluam minorias étnicas de

seu target comercial e, ao mesmo tempo, que incluam pessoas que se identificam

explicitamente como antissemitas e também jovens identificados por seus

algoritmos como vulneráveis e depressivos



Ideologia da Certeza da Matemática

A ideologia da certeza designa uma atitude para com a matemática. 

Refere-se a um respeito exagerado em relação aos números. A 

ideologia afirma que a matemática, mesmo quando aplicada, 

apresentará soluções corretas asseguradas por suas certezas” 

(SKOVSMOSE, 2007, p. 81).



Ideologia da certeza da Matemática

◦Reflexão crítica da matemática;

◦Matemática escolar contextualizada;

◦Soluções nem sempre expressam a realidade.



Poder Formatador da Sociedade

◦ Índice de Desenvolvimento Humano (IDH);

◦ Censos do IBGE;

◦ Produto Interno Bruto;

◦ Valores da inflação.

Definem decisões do

governo

Definem algumas

políticas públicas

Ditam sobre

condições de vida do

ser humano



Pra pensar..

IBGE: renda per capita média do brasileiro atinge R$ 1.113,00 em 2015. É real esse valor?
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Pra pensar...

BOLSA FAMÍLIA EM 2015: Renda per capita de até R$ 85,00

NÚMERO DE BRASILEIROS QUE RECEBIAM BOLSA FAMÍLIA EM 2015: Mais de 50 milhões.

Mas, e a média de R$ 1113,00?



Como é possível viabilizar esses 

debates em ambientes 

educacionais? 



A PEDAGOGIA DE PROJETOS! 



Surge 1920, a partir de trabalhos de John Dewey e William 
Kilpatrick; 

Movimento da Escola Nova;

Vivência democrática; 

Envolvimento e participação na aprendizagem.

Origem da pedagogia de projetos



O que é um projeto?

Um projeto é uma organização, um planejamento do tempo e 

dos conteúdos que envolve uma situação- problema específica. 

Ou seja, visa, organizar os alunos entorno de objetivos pré-

estabelecidos pelo professor e pelos próprios alunos.



A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de
organização dos conhecimentos escolares em relação a: 1) o
tratamento da informação, e 2) a relação entre os diferentes
conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem
aos alunos a construção de seus conhecimentos, a
transformação procedente dos diferentes saberes disciplinares
em conhecimento próprio (HERNANDEZ & VENTURA,
1998, p.61).



Quais as possibilidades de se trabalhar 
com a metodologia de projetos?



O desenvolvimento do projeto

NÃO TEM UMA 

RECEITA PRONTA E 

EXATA!!!

Os projetos não 

seguem uma 

sequência única ou 

geral

Seu 

desenvolvimento 

não é previsível

O projeto 

não pode ser 

repetido

Não se harmoniza com a 

ideia de que o conteúdo 

deve seguir uma 

determinada

sequência para não se 

criar lacunas

Não se enquadra no 

conceito de que as 

coisas mais simples 

devem ser

ensinadas antes das 

mais complexas



Mas, há ingredientes fundamentais...

Tema: Ilusão e utopia.

“...são elas que identificam problemas a serem resolvidos e que impulsionam o desejo de mudança e

de melhoria de uma determinada situação, gerando assim o tema do projeto” (BIOTTO FILHO,

2008).

Alguns pontos importantes:

• Devem ser problemas, não muito genéricos;

• Refletir sobre a realidade e interesse do aluno.



A investigação:

Problema: O que me incomoda ou estou curioso e quero responder? 

Objetivos: O que quero alcançar?

Justificativa: Por que é importante eu realizar esse estudo?

Mas, há ingredientes fundamentais...



Planejamento e desenvolvimento

“É preciso “projetar” nossas ações de acordo com as metas e objetivos que 

queremos atingir” (BIOTTO FILHO, 2008).

• Pesquisas bibliográficas;

• Pesquisa de campo;

• Análise matemática dos dados;

• Discussões coletivas

Mas, há ingredientes fundamentais...



Mas, há ingredientes fundamentais...
Fechamento e “o produto”

Almeida e Fonseca Junior (2000) defendem que todo projeto deve ter um produto, e que isso tem 

um grande impacto na motivação dos alunos. Esse produto muitas vezes envolve a divulgação da 

investigação realizada.

Aqui, no nosso caso, o produto pode ser a apresentação do projeto na feira, para isso devemos:

• Apresentar relatório/portifólio das atividades;

• Escrever o resumo estendido;

• Pensar na exposição do projeto.



A PEDAGOGIA DE PROJETOS 

E A EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA: QUAIS 

ARTICULAÇÕES POSSÍVEIS?



Resolução de 

Problemas

Tecnologias 

Digitais

História da 

Matemática

Investigação 

Matemática

Etnomatemática

Modelagem 

Matemática

Tendências da 

Educação 

Matemática 



Investigação Matemática

1. Introduzir ( Atividade) 

2. Desenvolver (Hipóteses e soluções)

3. Discutir (Soluções)



Resolução de Problemas

Situações problemas são aquelas que “demanda a realização de uma

sequência de ações ou operações para obter um resultado. Ou seja, a

solução não está disponível de início, mas é possível construí-la.”

(BRASIL, 1997, p.3).

“Explorar” um problema significa procurar soluções alternativas, além da

natural, e analisá-lo sob diferentes pontos de vista matemáticos. Assim,

um mesmo problema pode ter uma resolução aritmética e outra algébrica

ou geométrica, ou pode ser resolvido por uma estratégia (heurística), sem

o uso de algoritmos ou de conhecimentos matemáticos específicos.

(NASSER, 2004, p.35).



Tem seu comportamento alimentado pela aquisição de
conhecimento, de fazer (es) e de saber(es) que lhes
permitam sobreviver e transcender, através de maneiras,
de modos, de técnicas, de artes (techné ou 'ticas') de
explicar, de conhecer, de entender, de lidar com, de
conviver com (mátema) a realidade natural e
sociocultural (etno) na qual ele, homem, está inserido
(D’AMBROSIO, 2005, p. 99-120).

Etnomatemática



História da Matemática

Motivação para o trabalho com desenvolvimento

de diversos conceitos matemáticos.

O estudo da construção histórica do

conhecimento leva a uma maior compreensão da

evolução do conceito;

Pode ser relacionado com o estudo da

Etnomatemática em diferentes grupos culturais

que se assemelham ao diferente estágios de

desenvolvimento histórico de diversos conceitos;



Tecnologias Digitais

• Ensino dinâmico da matemática;

• Utilização para compreensão e 

demonstração de conceitos 

matemáticos;

• Utilização para validação de modelos.



Modelagem Matemática

Modelagem Matemática é um processo dinâmico

utilizado para a obtenção e validação de modelos

matemáticos. É uma forma de abstração e

generalização com a finalidade de previsão de

tendências. A modelagem consiste, essencialmente,

na arte de transformar situações da realidade em

problemas matemáticos cujas soluções devem ser

interpretadas na linguagem usual. (Bassanezi, 2004,

p.24)



O que as feiras de matemática 

tem a ver com tudo isso?





Feiras de Matemática como...

◦ Espaço de divulgação de conhecimentos dos estudantes e dos professores,
numa perspectiva de Integração e Contextualização;

◦ Viabilidade de interação entre os professores da área e entre áreas distintas;

◦ Promove o espírito investigativo;

◦ Estimula a pesquisa, a investigação, a curiosidade, a argumentação, o
questionamento como propulsor de conhecimento.



Projetos no Ensino Fundamental – Anos 
Finais

Modalidades:

 Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras disciplinas;

 Matemática Pura;

 Materiais Instrucionais e/ou Jogos Didáticos;



Projetos no Ensino Fundamental – Anos 
Finais

Tema: Demonstrações do Teorema de Pitágoras

Objetivo: Demonstrar o Teorema de Pitágoras utilizando diferentes maneiras.

Procedimentos: 

◦ Estudar os conceitos necessários para desenvolver o Teorema de Pitágoras;

◦ Pesquisar as diferentes maneiras de demonstrar o Teorema de Pitágoras;

◦ Validar as demonstrações



Projetos no Ensino Fundamental – Anos 
Finais
Tema: Mágicas matemáticas

Objetivo: Desvendar as lógicas matemáticas por trás de algumas mágicas que envolvem cartas, dados...

Procedimentos: 

◦ Selecionar mágicas ou truques que envolvam matemática;

◦ Realizar as mágicas com os colegas;

◦ Demonstrar matematicamente os procedimentos. 



Projetos no Ensino Fundamental – Anos 
Finais
Tema: Somando Forças contra o Aedes Aegypti

Objetivo

Desenvolver diferentes conteúdos como  Estatística, Simetria, Volume, Triângulo Retângulo, Circunferências e 
Juros através do estudo do mosquito Aedes Aegypi.

Procedimentos

◦ Conscientizar os estudantes;

◦ Realizar cálculos matemáticos;

◦ Demonstrar matematicamente os procedimentos;

◦ Trabalhara a interdisciplinaridade 



Relato Professora Gisele





Projetos no Ensino Médio

Modalidades:

 Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras disciplinas;

 Matemática Pura;

 Materiais Instrucionais e/ou Jogos Didáticos;



Modelando o controle de crescimento

Curvas de crescimento: O que significa e para que são utilizadas todas essas curvas? Será que as 

mães ou responsáveis têm entendimento sobre elas? Seria possível descrevê-las matematicamente? 



Modelando o controle de crescimento

Objetivo: encontrar uma relação matemática 

para descrever o crescimento da criança, em 

relação ao peso e a altura, a fim de compreender 

os gráficos apresentados no Cartão da Criança 

distribuído pela rede de saúde. 



Modelando o controle de crescimento
Idade (meses) Peso (Kg) – 3% Peso (Kg) – 97%

0 2,5 4,3

1 3,4 5,7

2 4,4 7,0

3 5,1 7,9

4 5,6 8,6

5 6,1 9,2

6 6,4 9,7

7 6,7 10,2

8 7,0 10,5

9 7,2 10,9

10 7,5 11,2

11 7,7 11,5

12 7,8 11,8

13 8,0 12,1

14 8,2 12,4

15 8,4 12,7

16 8,5 12,9

17 8,7 13,2

18 8,9 13,5

19 9,0 13,7

20 9,2 14,0

21 9,3 14,3

22 9,5 14,5

23 9,7 14,8

24 9,8 15,1



Modelando o controle de crescimento

Modelo para Peso X Idade - Menino

Ajuste de curva para 3%

𝑦 = 3,807635 + 1,70151ln(𝑥),

Ajuste de curva para 97%

𝑦 = 4,545083 + 3,067879ln(𝑥),



Modelando o controle de crescimento

◦ Conhecimento aplicado da matemática;

◦ Falta de dados dos colegas;

◦ Importância do registro.



Projetos nas feiras: por que participar?

◦ Protagonismo dos alunos e do professor da escola;

◦ Troca de conhecimentos, experiências e vivências;

◦ Desperta o senso crítico, investigativo, colaborativo dos alunos.
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