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INTRODUÇÃO 

Atualmente, ao serem observados os objetivos de muitas propostas didáticas praticadas 

no ambiente escolar, relativas ao processo de ensino e de aprendizagem em Matemática, 

verifica-se que os conceitos são apresentados de modo isolado, sem conexão com saberes 

já existentes. Parece ser mais cômodo ensinar para que o estudante possa “aprender para 

passar”, apenas com o intuito de abordar conteúdos cobrados em avalição, do que ensinar 

para que de fato os conhecimentos permaneçam em suas estruturas cognitivas, fazendo 

valer a pena o processo de ensino e de aprendizagem. Não é tão simples, no entanto, 

propiciar um ambiente de aprendizagem que permita ao aluno aprender 

significativamente. Desse modo, apresenta-se uma proposta didática, fundamentada na 

Teoria da Aprendizagem Significativa, com a finalidade de abordar conceitos de área e 

perímetro, na qual também foram explorados recursos tecnológicos digitais, tendo em 

vista a promoção da aprendizagem significativa. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

A Teoria da Aprendizagem Significativa foi proposta por Ausubel (1963, 1968). O autor 

indica que para que a aprendizagem significativa ocorra, devem acontecer interações 

entre conhecimentos já existentes com as novas informações recebidas. Ausubel (1963) 

esclarece que para promover a aprendizagem significativa, o material elaborado pelo 

professor precisa ser potencialmente significativo e o estudante precisa estar predisposto 

a aprender. Como essa teoria leva em consideração o que o aluno já sabe, o papel do 

professor nesse cenário é mapear sua estrutura cognitiva, fornecendo informações 

relevantes sobre quais conteúdos o aluno é capaz de aprender a partir dos conceitos já 

existentes. Para isso, Ausubel (1963) propõe a elaboração e uso de organizadores prévios, 

os quais Moreira (2012) traduz como pontes cognitivas entre o que o estudante já sabe 

com o que há de saber. Quanto mais conceitos o estudante puder resgatar por meio dos 

materiais potencialmente significativos, mais conexões poderão se formar dentro de sua 

estrutura cognitiva e, assim, mais complexa esta construção será, o que permitirá que 
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ocorra a aprendizagem significativa. Além disso, Ausubel (1963) explica que quando o 

conteúdo é aprendido arbitrariamente, sem conexão literal com conceitos preexistentes, a 

aprendizagem se dá de forma mecânica. Com o objetivo de propiciar a aprendizagem 

significativa de conceitos de área e perímetro, foi planejada uma proposta didática, cuja 

aplicação se deu em uma turma do nono ano de uma escola particular, na qual os 

estudantes já haviam tido um contato inicial com os tópicos a serem abordados. De modo 

a determinar o que os alunos já sabiam, foi desenvolvido um questionário, contendo duas 

questões dissertativas e duas questões que envolviam cálculos sobre os tópicos 

considerados. Após a análise das respostas, foi elaborado um sequenciamento didático 

que abordava uma retomada de perímetro e de área de figuras planas. Para cada um dos 

conteúdos, também foram criados problemas que visaram despertar seus interesses pela 

aprendizagem. Um deles, por exemplo, envolveu uma situação familiar sobre o cálculo 

da distância percorrida para se deslocarem pela cidade, o que demandou o uso dos 

recursos tecnológicos do Google MapsTM (2019) para calcular a distância percorrida para 

transitarem entre as quadras da sua cidade. No final, concluíram que o percurso proposto 

formava um retângulo, o que os permitiu perceber o uso do conceito de perímetro em uma 

situação prática. Além disso, também se propôs uma tarefa com uso do Tangram, como 

um material manipulável, trabalhando com sua área total e as áreas de cada uma das 

figuras em que é decomposto. Por fim, com a intenção de avaliar os resultados obtidos, 

um novo questionário foi aplicado, com questões dissertativas e objetivas, pertinentes ao 

que havia sido ensinado e também com questionamentos sobre as percepções dos 

estudantes sobre as tarefas realizadas e também sobre o uso das tecnologias digitais 

propostas.  

 

 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS 

Foi possível perceber, pela observação em sala de aula e pelos comentários subsequentes 

da professora titular da turma, que os envolvimentos dos estudantes nas tarefas propostas 

demonstraram que elas despertaram seus interesses pela aprendizagem e que o material 

foi potencialmente significativo, pois possibilitou fazer conexões de conceitos prévios 

com as novas informações recebidas. 
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