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Resumo:  

Este relato de experiência objetiva promover a discussão e reflexão sobre a construção do 

conhecimento dos alunos nas áreas de ciências e matemática, através da implantação de 

métodos de aprendizagem ativa nas escolas, bem como, da interdisciplinaridade e do uso 

de tecnologias para a promoção da aprendizagem significativa, possibilitando o 

desenvolvimento da capacidade de ser um indivíduo crítico, com autonomia para resolver 

problemas práticos do cotidiano. Este relato interdisciplinar foi aplicado para os alunos do 

nono ano da Escola Estadual de Ensino Médio Irmão José Otão, em Caxias do Sul/RS. O 

tema abordado foi o táxi na cidade, demonstrando de forma prática e simples que o ensino 

de ciências e matemática pode ser um momento privilegiado para a construção do 

conhecimento do aluno, através de métodos ativos de aprendizagem desenvolvidos de 

forma interdisciplinar.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem ativa; Interdisciplinaridade; Ensino de matemática  

1 - Introdução  

Estamos diante da necessidade de criar, construir, mudar. Como educadores, 

podemos ser promotores de uma aprendizagem significativa, a fim de redimensionar o 

processo de ensino e aprendizagem. O tempo não é mais de um modelo tradicional, de 

aprendizagem mecânica, onde o aluno apenas recebe informações prontas e consegue 

repetí-las na íntegra. A aprendizagem significativa ocorre quando o aluno constrói o 

conhecimento com todos os seus saberes e conexões mentais e que lhe dá possibilidades de 
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agir e reagir diante da realidade. Não há mais espaço para repetição de conteúdos e sim, 

para a contextualização de ideias e conceitos que promoverá a aprendizagem que tenha 

significado para o aluno, associada ao conhecimento prévio que ele possui.  

O ensino terá um significado real quando a aprendizagem partir de ideias e 

fenômenos que façam parte do contexto do aluno, possibilitando analisar o senso comum e 

fortalecendo os conceitos científicos na sua experiência de vida. Reconhecemos que o 

professor necessita de conhecimentos e práticas que vão além de sua formação e 

especialidade, para assim, construir uma atitude pedagógica interdisciplinar, voltada para a 

pesquisa e para o uso de tecnologias. O planejamento das práticas didáticas pode assegurar 

que os conteúdos das áreas do conhecimento não ocorram de forma isolada, mas de forma 

interdisciplinar, fazendo relações com a realidade do aluno e com os conhecimentos 

prévios que eles possuem, sendo estes capazes de exercer a competência investigativa, 

resgatando o espírito questionador, estimulando o desejo de conhecer o mundo em que ele 

habita.  

Para Moreira (2012), o principal papel do professor não é dar aulas, mas provocar a 

aprendizagem. O professor é apenas o mediador do processo, onde o aluno desenvolve a 

capacidade de organizar sua própria aprendizagem (compreender e refletir), criando novas 

relações. O conhecimento prévio do aluno é a chave para a aprendizagem significativa. E 

para aprender significativamente é preciso ampliar e reestruturar ideias, pensamentos já 

existentes na estrutura mental e com isso ser capaz de relacionar e associar novos 

conteúdos e conceitos. 

A descontextualização do ensino de ciências e matemática poderia ser um dos 

motivos pelo qual o aluno não estabelece relações com sua realidade. Os conteúdos 

científicos são apresentados como um produto “pronto e acabado”, sem dar nenhuma 

importância ao processo de construção por parte dos alunos. Nas aulas expositivas, que 

tradicionalmente são utilizadas para ensinar ciências e matemática, os alunos não 

conseguem perceber qual foi o problema que originou a aquisição dos conhecimentos 

apresentados, nem como utilizar tais conhecimentos em outros problemas reais. A 

utilização de contextos que representem o mundo real e as relações com outras disciplinas 

também poderiam ser uma forma de motivar o aluno para a construção do conhecimento, 

favorecendo a aprendizagem significativa do mesmo. Pois, é raro que apenas uma área do 

conhecimento seja capaz de entender toda a complexidade de um problema do mundo real. 
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2 - Referencial Teórico 

 

Na década de 90, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sugeriu um 

processo de reforma no ensino brasileiro, atingindo a educação em todos os níveis. Isto foi 

proposto, pois o mundo produtivo exige que os cidadãos consigam realizar inúmeras 

tarefas a partir da realidade que estão inseridos, que sejam aptos para tomar decisões, 

assumir lideranças, desenvolver atividades em equipe, atuarem na resolução de diversos 

problemas. 

Para Mitre (2008), o aluno precisa assumir um papel cada vez mais ativo, 

descondicionando-se da atitude de mero receptor de conteúdos, buscando efetivamente 

conhecimentos relevantes aos problemas e aos objetivos da aprendizagem. Iniciativa 

criadora, curiosidade científica, espírito crítico reflexivo, capacidade para auto avaliação, 

cooperação para o trabalho em equipe, senso de responsabilidade, ética e sensibilidade na 

assistência são características fundamentais a serem desenvolvidas em seu perfil. De 

acordo com Instruction (2010), a aprendizagem ativa pode ser considerada como um 

conjunto de ações, ou eventos, planejados de forma que os alunos sintam-se motivados a 

processar, interagir, aplicar e compartilhar suas experiências, como parte do processo 

educacional. Ao se sentir ativo na construção do seu conhecimento, o aluno consegue ver 

aplicabilidade no que está buscando e isto valoriza o ensino. E para que isso ocorra de 

maneira eficaz, percebemos uma necessidade visível e urgente da utilização de recursos 

tecnológicos como a internet, do uso de novas metodologias, da promoção da 

interdisciplinaridade, e da pesquisa em sala de aula, para promover uma aprendizagem 

ativa e significativa. 

Quanto à promoção da interdisciplinaridade nas escolas poderíamos dizer que esta 

depende de ações intencionais do professor por meio de um planejamento de atividades 

que promova a colaboração e cooperação dos estudantes. Segundo Batista e Salvi apud 

Lavaqui e Batista (2007), promover a interdisciplinaridade não significa apenas a 

elaboração de um currículo interdisciplinar, mas sim a inserção de momentos específicos 

no “amplo ato de ensinar e aprender”. Pois a realização de um trabalho interdisciplinar se 

localizaria no interior de um processo que prevê e mantém a adoção de enfoques 

disciplinares, articulados coerentemente entre o conhecimento disciplinar e interdisciplinar. 

Compreenderia a construção do conhecimento “junto com o educando, levando em 

consideração as suas concepções prévias, e levando-o a atingir uma alfabetização científica 
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que contemple um recorte epistemológico fundamentado na Pós-modernidade e no 

pensamento complexo”. 

A característica fundamental da atitude interdisciplinar “é a ousadia da busca, da 

pesquisa, é a transformação da insegurança num exercício do pensar, num construir” e 

reconhece que a solidão de uma insegurança inicial e individual, que muitas vezes marca o 

pensar interdisciplinar, “pode transmutar-se na troca, no diálogo, no aceitar o pensamento 

do outro” (FAZENDA, 1991, p. 18, grifos da autora). 

Para Coelho e Haguenauer (2004), o cenário atual requer a superação do método da 

transmissão de conhecimentos do professor para o aluno, além da ruptura da segmentação 

e do fracionamento para a busca de um ensino mais contextualizado e, por conseguinte, 

mais adequado às exigências do mundo do trabalho. Neste contexto de transformações, 

observa-se, ainda, por parte de muitos professores, um perfil muito conservador e uma 

forte resistência ao novo. Segundo Perrenoud (2000), isso é proveniente de uma série de 

fatores, dentre os quais, o fato de que a maioria dos professores foi formado em uma 

perspectiva individualista e auto-suficiente. 

A contextualização da vida do aluno e a interdisciplinaridade devem ser utilizadas 

como motivação e criatividade. Desta forma, é necessário que ocorram em todos os 

momentos da formação educacional, para que professores e alunos possam se valer do 

conhecimento e da capacidade criativa para repensar, projetar e desenvolver inovações, 

novas ferramentas que ampliam a capacidade dos mesmos de fazerem descobertas ou 

invenções. Professores e alunos envolvidos em atividades que desenvolvam e incentivem 

habilidades criativas têm mais chances de estarem trabalhando em equipes que contribuam 

com as descobertas da ciência e da matemática. 

Uma destas atividades, que desenvolvem competências e habilidades nos 

estudantes, é a Robótica. Quando esta é aplicada ao processo de ensino e aprendizagem, 

ela ganha um significado educacional, que Lieberknecht (2009), considera ser um subsídio 

educacional no desenvolvimento de competências, tais como: trabalho em equipe, 

autodesenvolvimento, capacidade de solucionar problemas, senso crítico, exposição de 

pensamentos, criatividade, autonomia e responsabilidade.  

O trabalho com a Robótica Educacional permite a constituição de um ambiente 

favorável ao desenvolvimento de aplicações práticas e à interdisciplinaridade de diversas 

áreas de conhecimento. Presta-se a atividades de simulação e representação do mundo real, 

sendo possível ao estudante explorar conceitos, investigar e solucionar problemas. Ele 
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passa a construir seu conhecimento por meio de suas próprias observações, e aquilo que é 

aprendido pelo seu esforço próprio tem muito mais significado para ele e se adapta melhor 

às suas estruturas mentais. 

A Escola Estadual de Ensino Médio Irmão José Otão está localizada no Bairro 

Panazzolo, na cidade de Caxias do Sul/RS, e conta com estrutura física ampla, com 

laboratórios equipados, atendendo atualmente aproximadamente 950 alunos em três turnos, 

sendo destes 350 no ensino fundamental. Os estudantes envolvidos no desenvolvimento da 

proposta interdisciplinar são matriculados no nono ano do ensino fundamental. Estes 

estudantes dependem de diversas formas de transporte para se deslocar de casa até a escola 

e da escola para casa. Além de vans escolares, ônibus interurbanos e carro próprio (pais), 

há também quem utilize como meio de transporte o táxi, o que favoreceu a tempestade de 

ideias e os questionamentos levantados pelos alunos sobre o tema. 

 

3 – OBJETIVOS 

 

 Objetivo geral: Promover a aprendizagem ativa e significativa das funções 

matemáticas através do tema o táxi na cidade de Caxias do Sul/RS, possibilitando à 

reflexão interdisciplinar, a participação e o interesse dos alunos acerca do tema. 

    

 Objetivos específicos: 

 

 Despertar no estudante o interesse pela matemática por meio do ensino das funções; 

 Compreender a matemática, de forma contextualizada, como forma de explicação 

para situações do nosso cotidiano e o mundo que vivemos;  

 Identificar situações do dia a dia que são explicados pelo estudo da matemática, 

ciências e robótica; 

 Verificar quais são os conhecimentos prévios que os estudantes possuem com 

relação à matemática e o tema em questão a ser abordado sobre funções;  

 Analisar os dados da evolução histórica do táxi na cidade de Caxias do Sul/RS e a 

noção geográfica necessária para o deslocamento antes da invenção do GPS. 

5 – O táxi na cidade de Caxias do Sul/RS 

Como educadores, queremos um ensino interdisciplinar, um ensino no todo e para 

todos. Nessa perspectiva ao se trabalhar com o objeto táxi, a interdisciplinaridade pode ser 
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explorada, na interação entre duas ou mais disciplinas, que vai desde a simples 

comunicação de ideias até a integração recíproca de conceitos, oferecendo uma mudança 

de atitude diante do conhecimento, rompendo com os limites da disciplina. Assim, 

professores de outras áreas podem ajudar a fazer algumas construções como, por exemplo: 

uma narrativa sobre um dia que foi utilizado um táxi, como era o táxi na cidade de Caxias 

do Sul/RS há alguns anos atrás, como os taxistas faziam para se deslocar pelos bairros sem 

o uso do GPS, os gases poluentes e seus efeitos na natureza, a composição química dos 

gases poluentes, a velocidade média e o deslocamento feito pelo móvel, a função 

matemática que define o custo da corrida, as operações matemáticas utilizando o dinheiro. 

Estas são sugestões de conteúdos que podem ser abordados nas disciplinas de História, 

Geografia, Português, Biologia, Química, Física, Robótica e Matemática, a partir da 

interação do aluno a partir de um táxi em Caxias do Sul/RS.  

Para Piaget (1979, p.166-171), a interdisciplinaridade pode ser concebida como 

uma recomposição ou como uma reorganização dos âmbitos do saber na perspectiva de 

impulsionar um ou vários estudos a respeito de um assunto e dele extrair possibilidades de 

pesquisas para darem origem a novas recomposições e novas reorganizações na construção 

do conhecimento. Trabalhar de uma forma interdisciplinar exige que o professor faça uso 

de uma metodologia adequada, envolvendo a integração de conteúdos e auxiliando o 

estudante na construção de novos esquemas de assimilação.  
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6 - Resultados da Experiência (Parciais)  

A proposta interdisciplinar que abordou o tema o táxi em Caxias do Sul/RS teve 

grande sucesso perante os estudantes do nono ano da escola acima mencionada. A partir da 

exposição do tema por alguns minutos, abriu-se espaço para os questionamentos e 

sugestões de pesquisa. Com a tempestade de ideias foi possível dividir os estudantes em 

oito grupos de quatro componentes para a pesquisa, cada grupo se encarregou de pesquisar 

um dos seguintes assuntos: 

- Consumo de combustível (álcool ou gasolina), média em litro por quilômetro rodado. 

- Gás Poluente (monóxido de carbono hidrocarbonetos). Quem polui mais o Álcool ou 

Gasolina? 

- As curiosidades sobre o táxi. O táxi elétrico já chegou à cidade de Caxias do Sul/RS? 

- A função matemática que define o valor cobrado. O valor da bandeirada e o 

quilômetro rodado. 

- Um pouco da história do táxi em Caxias do Sul/RS (fatos e a evolução). 

- Noções geográficas para localização na cidade anterior a chegada da tecnologia. 

- A valorização da profissão, dificuldades, função social e o valor em média arrecadado 

por mês por um taxista. 

- A velocidade média, deslocamento, caminho percorrido em uma corrida de pequeno, 

médio e longo percurso. 

 Cada grupo se responsabilizou pela pesquisa para que no decorrer das aulas de 

matemática ocorrer às apresentações e questionamentos. Os estudantes utilizaram para as 

apresentações diversos recursos como fotografias, gravações, projetor, vídeos e 

apresentações de slides. Para o encerramento das atividades, convidamos um taxista para 

conversar com os estudantes.  

Os estudantes se sentiram motivados a estudar e compreender a matemática através 

do desafio da pesquisa sobre o táxi na cidade de Caxias do Sul/RS. Verificaram, desta 

forma, que a matemática pode estar presente em muitas situações do dia a dia, que 

podemos estudar utilizando novas metodologias e a pesquisa, fazendo uso de recursos 

tecnológicos digitais, e levando em conta os conhecimentos prévios que possuem. A 

proposta interdisciplinar contou com a colaboração da maior parte dos professores e teve 

uma duração de 12 horas/aula. O que observamos é que os estudantes participaram com 

empenho e interesse das atividades que constavam no planejamento.  
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Contamos com a colaboração de uma professora de Ciências que ampliou a 

explicação sobre os gases poluentes (monóxido de carbono, hidrocarbonetos). 

Com o objetivo de complementar a pesquisa realizada pelos estudantes na aula de 

matemática, durante as aulas de Ciências foi dada ênfase nos poluentes emitidos pelos 

veículos automotores: monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Analisamos os compostos 

químicos que formam estes poluentes e os efeitos que estes causam no organismo do ser 

humano. Os hidrocarbonetos são precursores para a formação do ozônio e possuem 

potencial causador do efeito estufa. Para comprovar a ação dos poluentes, foi realizado um 

experimento que evidencia o processo do aquecimento provocado pelo efeito estufa.  

Organizamos com a turma de estudantes uma maquete de uma cidade, dentro de 

uma cuba de vidro. Sobre a cuba de vidro, ficou uma luminária, representando a luz solar. 

A cidade possuía prédios, empresas e automóveis. Os elementos da cidade foram 

construídos pelos estudantes. Colocamos um incenso nas empresas e no cano da descarga 

dos automóveis. Inicialmente medimos a temperatura da cidade, e em seguida os incensos 

foram acesos. Colocamos um vidro para isolar a cuba, deixamos o incenso queimando e o 

termômetro ficou dentro da cuba. Fomos observando o que acontecia com a temperatura, 

os estudantes faziam a conferência. Neste experimento, o incenso funcionou como os 

poluentes que são lançados diariamente na atmosfera e a luminária como a luz solar. Os 

poluentes formam uma camada que impedem que a luz atravesse a atmosfera, neste caso 

foi à cuba de vidro. Deste modo, a temperatura eleva-se, causando danos ao meio 

ambiente.  

Este experimento foi muito significativo, houve uma sensibilização quanto à 

produção de poluentes no meio ambiente. Refletimos também sobre nossas ações e 

discutimos ideias de como solucionar o problema da emissão destes gases poluentes.  

Contamos, também, com a colaboração de uma professora de Robótica 

Educacional. A Robótica Educacional promove estudos de conceitos multidisciplinares 

através de ações que estimulam a criatividade e a inteligência, onde a participação e 

interação dos estudantes são intensas. Na execução da Robótica Educacional espera-se 

motivar o estudante, interagir e desfrutar deste diferencial em seu aprendizado. Durante as 

aulas sobre o tema táxi, foram abordados alguns conceitos de física, aceleração, 

deslocamento e distância percorrida, através das montagens de protótipos conforme a 

(Figura1).  
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Figura 1 - protótipos prontos para realização das atividades 

Durante as atividades discutimos a importância do trabalho de grupos, o 

desenvolvimento cognitivo, levando assim, o estudante a pensar coletivamente, fazendo as 

relações entre as disciplinas e a robótica educacional. A utilização da Robótica 

Educacional como uma metodologia de ensino, nos dá liberdade de desenvolver novas 

dinâmicas em sala de aula, promovendo a troca de ideias o tempo todo, proporcionando o 

estímulo da discussão do que está sendo proposto para os estudantes.  Com a realização das 

atividades da robótica, os estudantes melhoram a compreensão dos conceitos matemáticos, 

físicos, nas ciências e nas diversas áreas do conhecimento, através da comunicação oral e 

da escrita.  

O planejamento das atividades foi desenvolvido com base na realidade dos 

estudantes, de seus acessos à informação e tecnologias. A ferramenta utilizada para o 

desenvolvimento da atividade foi o kit LEGO Mindstorms, que possui cerca de 400 peças. 

Vale ressaltar que, o fato das peças serem encaixáveis e pensadas de maneira a terem 

múltiplas conexões facilita o trabalho dos estudantes que realizam as montagens. A 

atividade nos mostrou, mediante as ações do trabalho coletivo, o quanto é importante o 

desenvolvimento de atividades voltadas para o uso de tecnologias e simultaneamente 

articuladas com a formação de sujeitos críticos e criativos. A matemática ficou implícita 

nas montagens, cabendo ao professor o papel de mediador, através de uma prática 

pedagógica. Moura (2013) vem refletir que desenvolver um trabalho coletivo no cotidiano 

da escola é uma tarefa permanente, em que se constroem e desconstroem conhecimentos, 

na tentativa de desenvolver a prática pedagógica para um determinado contexto. 

Percebemos, assim, que o trabalho coletivo pode possibilitar ao grupo um processo de 

reflexão constante na tentativa de superar os diferentes problemas e situações que eles se 

apresentam (MOURA, 2013, p. 187). 
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