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Resumo. Em recentes visitas a escolas públicas do Ensino Fundamental, observa-se que a 

matemática é vista, por alunos, como uma disciplina de difícil compreensão. Enquanto 

alguns possuem facilidade em aplicar a matemática em situações problemas, outros possuem 

dificuldades. Construir conhecimento significa criar uma problematização onde o professor 

possibilita que o aluno atinja o entendimento englobando conceitos novos com seu 

conhecimento prévio. Este artigo mostra uma atividade realizada pelos acadêmicos do 

PIBID/Matemática da FACCAT com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental de uma Escola 

Pública Estadual do município de Taquara. O objetivo foi introduzir o conteúdo de 

Geometria, levando os alunos a identificar os diversos tipos de ângulos para reconhecê-los 

no meio em que vivem contextualizando conceitos matemáticos através do seu próprio corpo 

e do ambiente que o cerca. Verificou-se que a aprendizagem foi significativa através da 

atividade realizada com os mesmos. 

 

Palavra Chave: PIBID, ângulos, construção do conhecimento, aprendizagem significativa. 

 

1 INTRODUÇÃO  
Atualmente nas aulas de Matemática não basta apenas o professor oportunizar ao aluno o 

acesso a essa disciplina, faz-se necessário mostrar a sua real aplicabilidade de maneira prática. 

Isso é de fundamental importância para que os discentes se apropriem dos conceitos 

envolvidos, possibilitando a sua aprendizagem significativa e significante (MOREIRA, 2006). 

Para que isso ocorra e devido à quantidade de informações que se tem, é imprescindível o 

professor atualizar-se a fim de propor ao aluno uma metodologia de ensino que torne as aulas 

diferenciadas e motivadoras para o aprender. 
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Nesse sentido, os acadêmicos do PIBID1/Matemática da Faccat/RS procuram desenvolver 

em seu projeto, metodologias de ensino que possam levar o aluno a motivação em aprender, 

de forma diferenciada, ou seja, aquelas que se afastam da metodologia exclusivamente 

abordada em livros didáticos que, em muitos deles, visam apenas o conteudismo. 

Por isso, uma metodologia que fora desenvolvida pelo PIBID/Matemática/Faccat e 

aplicada a aprendizes de um 7º ano de uma escola pública estadual na cidade de Taquara/RS, 

na aula de Matemática, no primeiro semestre de 2014, visou a utilização de materiais de 

manipulação dando a importância a um ensino envolvendo conteúdos procedimentais. 

 

 

 

Para Zabala 

 
As atividades devem partir de situações significativas e funcionais, a fim de que o 

conteúdo possa ser aprendido junto com a capacidade de poder utilizá-lo quando 

seja conveniente. Por isto é imprescindível que este conteúdo tenha sentido para o 

aluno: ele deve saber para que serve e que função tem, ainda que seja útil apenas 

para poder realizar uma nova aprendizagem (1998, p. 81, 1998, grifos do autor). 

 

 

Tendo essa referência pode-se afirmar que todos os professores têm a possibilidade de 

planejar para suas aulas alguma atividade que, além de atrativa e prazerosa ao aluno, 

contemple o principal objetivo, fazendo o aluno concluir um conceito matemático, tornando-o 

significativo a partir da utilização desses recursos. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  
Para tornar uma aula motivadora e atrativa é possível que o professor possa utilizar 

alguma metodologia que se encaminhe para esse processo. O uso de materiais manipuláveis 

torna-se fundamental, pois o aprendente tem a possibilidade de recorrer aos seus sentidos e 

talvez isso possa facilitar a compreensão dos conceitos envolvidos.  

 
Somente dessa maneira, será possível pensar em uma Matemática prazerosa, 

interessante, que motive nossos/as os/as alunos/as, dando-lhes recursos e 

instrumentos que sejam úteis para o seu dia-a-dia, buscando mostrar-lhes a 

importância dos conhecimentos matemáticos para sua vida social, cultural e política 

(LARA, 2004, p. 19). 

 
Esse contexto significativo pode proporcionar aos educandos experiências variadas entre 

elas o estímulo à curiosidade, ao senso crítico e a resolução de problemas.  

 
O ensino da Matemática precisa proporcionar aos alunos experiências diversificadas 

em contextos de aprendizagem ricos e variados, contribuindo para o 

desenvolvimento de capacidades e hábitos de natureza cognitiva, afetiva e social: 

estimulando a criatividade, o sentido crítico, o gosto de comunicar, de enfrentar e 

resolver problemas (KOCH; RIBEIRO, 1998, p. 46). 

 

Da mesma forma, é importante o professor considerar o saber inicial do aprendiz, pois “o 

aluno não chega à escola virgem de saberes, de técnicas, de questões e de ideias sobre o 

mundo e sobre as coisas que o cercam” (ASTOLFI; DELEVAY, 2002, p. 115).  

                                                           
1 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 
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A partir do reconhecimento do saber inicial do aluno, ou seja, do seu conhecimento 

prévio, é possível produzir um novo conhecimento, pois “[...] adquirir um conhecimento 

significa passar de uma concepção prévia para outra mais pertinente em relação à situação” 

(GIORDAN; VECCHI, 1996, p. 101). 

No cotidiano da sala de aula o aluno está disponível aos processos educacionais de ensino 

e aprendizagem ancorados por teorias de desenvolvimento cognitivo que deveriam ser 

compreendidas e colocadas em prática pelos professores, porque “A tarefa do professor 

consiste, a grosso modo, em transformar a matéria que ensina para que os alunos possam 

compreendê-la e assimilá-la” (TARDIF, 2005, p. 120, grifos do autor). 

Para que essa tarefa do professor possa ser colocada em prática existem diversas teorias. 

Uma dessas teorias é da aprendizagem significativa. 

 

 
 

Aprendizagem significativa é aquela em que o significado do novo conhecimento 

vem da interação com algum conhecimento especificamente relevante já existente na 

estrutura cognitiva do aprendiz com um certo grau de estabilidade e diferenciação 

(MOREIRA, 2009, p. 31, grifos do autor). 

 

Assim, o professor investindo num processo para que se efetive uma aprendizagem 

significativa, pode possibilitar ao aluno a aquisição da cultura da rejeição de verdades prontas, 

de certezas já definidas e definições absolutas. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 No primeiro semestre de 2014, o grupo de acadêmicos do PIBID/Matemática/Faccat, 

tendo como participantes os autores desse artigo, desenvolveram uma atividade envolvendo o 

conteúdo de ângulos. A aplicação foi realizada em uma escola pública estadual e teve a 

participação de 25 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 

 Inicialmente os acadêmicos planejaram a atividade, testaram entre si e após, aplicaram-na 

aos alunos já indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Alunos fazendo pose para fotografia 
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Ao entrar na sala de aula, os acadêmicos introduziram o conteúdo de geometria. Para 

isso, os alunos foram motivados a observar formas geométricas existentes na sala de aula e, 

por consequência, os ângulos ali posicionados.  

Os alunos observaram, expuseram suas ideias e os acadêmicos procuraram considerar as 

falas envolvendo as representações geométricas e seus ângulos.  

Logo após a introdução, os alunos foram convidados a irem até o pátio da escola 

formando grupos de até quatro pessoas. Os acadêmicos solicitaram aos alunos que esses 

tirassem fotografias suas. Motivaram os aprendizes a fazer diversas poses para registrá-las em 

fotografias. 

Ao retornar à sala de aula, os acadêmicos expuseram pequenos cartazes com o desenho 

de ângulos e suas classificações quanto ao nome como reto, agudo, obtuso e raso. Também 

transferiram as fotografias para um computador com o objetivo de projetá-las na parede. 

Os grupos de alunos foram convidados a analisar suas fotos projetadas na parede e 

identificar e nomear ângulos existentes em suas poses. 

Na sequência, os alunos receberam uma revista. Foram motivados a escolher uma gravura 

que fosse interessante, recortá-la, colá-la no caderno e identificar e nomear ângulos ali 

existentes. 

Para finalizar a aula, cada aprendiz recebeu uma folha em branco para que desenhassem 

um ângulo que na abertura representasse a avaliação da aula do dia, (de forma que se o ângulo 

fosse agudo a aula teria sido ruim, se fosse um ângulo reto, teria sido uma aula regular. Se 

fosse um ângulo obtuso a aula teria sido boa e se fosse um ângulo raso a aula teria sido ótima) 

e também teriam que justificar essa avaliação.   

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Ao introduzir o conteúdo de geometria os alunos participantes observaram o que havia ao 

seu redor e indicaram formas geométricas e seus ângulos. Alguns alunos tinham dúvidas e 

dificuldades principalmente em fazer a relação da abertura com o ângulo correspondente e sua 

nomeação. 

Os acadêmicos consideraram o conhecimento que os aprendizes trouxeram para discutir a 

parte conceitual e ter a possibilidade de oferecer uma metodologia que procura evidenciar a 

construção de um conceito a partir daquilo que já sabe. 

 
Respeitar a leitura de mundo, do educando não é também um jogo tático com que o 

educador ou educadora procura tornar-se simpático ao educando. É a maneira 

correta que tem o educador de, com o educando e não sobre ele, tentar a superação 

de uma maneira mais ingênua por outra mais crítica de inteligir o mundo. (FREIRE, 

1997, p. 138, grifos do autor). 

 

 

Levar o aluno para fora da sala de aula e tirar fotografia de suas poses pode motivá-lo à 

aprendizagem diferente daquela observada nos livros didáticos, pois é utilizada uma 

tecnologia que facilmente está ao alcance de todos e a expressão corporal da cada 

participante. 

Ao voltar para a sala de aula e projetar as fotografias deixou alguns alunos 

envergonhados, mas logo observaram que fazia parte do estudo e esse era o principal objetivo 

naquele momento.  

Para indicar ângulos e nomeá-los utilizando poses registradas em suas fotos, promoveu 

nos alunos uma inquietação e também expressões de facilidade em relacionar ângulos com 

suas poses. Alguns aprendizes não imaginavam que poderiam fazer essas relações. 
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Nesse momento há possibilidade de verificar que “Quando acontece tudo isso – ou na 

medida em que acontece – podemos dizer que está se produzindo uma aprendizagem 

significativa dos conteúdos apresentados. Ou, dito de outro modo, estão se estabelecendo 

relações não-arbitrárias entre o que já fazia parte da estrutura cognitiva do aluno e o que lhe 

foi ensinado” (ZABALA, 1998, p. 37, grifos do autor). 

Quando cada aluno recebeu uma revista para recortar uma figura de seu interesse, 

identificar ângulos e nomeá-los foi o momento que os acadêmicos tinham por objetivo 

registrar algum conhecimento que os aprendizes construíram. Mesmo aqueles alunos que no 

início apresentaram dificuldades, agora registraram seu conhecimento sobre ângulos com 

maior clareza, rigor na interpretação e destreza na nomeação dos mesmos. 

Na finalização os acadêmicos solicitaram que cada aluno registrasse sua crítica em 

relação à aula em consonância com o que fora trabalhado. Os participantes desenharam 

somente dois ângulos: o obtuso e o raso.  

Essa informação final foi importante para os acadêmicos, pois corroborou a ideia de que 

promover uma aula diferente daquela que é livresca pode motivar o aluno à aprendizagem 

matemática desenvolvendo habilidades e competências e liberando o aluno da cópia pela 

cópia. 

 

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta atividade foi promover uma aula de geometria envolvendo o estudo de 

ângulos por meio de uma metodologia que fugiria do processo mecânico da resolução de 

exercícios. 

Como resultados, observou-se que os alunos: 

- ficaram motivados a aprender; 

- tiveram seu conhecimento prévio considerado por parte de quem era o professor; 

- utilizaram tecnologia que facilmente têm acesso; 

- construíram o conceito de ângulo e sua nomeação; 

- relacionaram o conteúdo com situações do cotidiano; 

- argumentaram suas ideias finais. 

Com isso, é possível chegar ao final da atividade e concluir que uma metodologia 

diferenciada levando em conta a motivação do aprendente, o seu conhecimento prévio, a 

relação do conteúdo com o cotidiano e a valorização do conhecimento que construiu, pode 

levar o aluno a uma aprendizagem significativa.  
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