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Resumo:  
O relato é resultado de uma experiência de ensino vivenciada por acadêmicas do curso de 

Matemática – Licenciatura, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Farroupilha – Câmpus Santa Rosa, em uma Prática como Componente Curricular (PCC), 

realizada com seis alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola estadual do 

município de Santa Rosa/RS. A proposta foi orientada pela metodologia da Investigação 

Matemática e teve como objetivo observar nos sujeitos, a construção das representações de 

sistemas lineares com problemas aplicados de ordem 2x2 e 3x3. Seguidos pelas 

orientações da metodologia e com auxílio do material concreto, os alunos conseguiram 

representar os sistemas de equações através dos problemas propostos. Sendo assim, como 

futuros professores de matemática, podemos perceber neste processo, que as atividades 

investigativas realizadas com os alunos podem desenvolver a curiosidade capaz de formar 

uma compreensão mais dinâmica e estimular suas conjecturas. 
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didáticos; Tecnologia.  
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1. Introdução  

  

Na condição de licenciandos em matemática, fomos instigados a desenvolver uma 

prática pedagógica que envolvesse, de forma interdisciplinar, a metodologia de 

Investigação Matemática, álgebra linear e tecnologias da informação. Observamos nos 

alunos a construção das representações de sistemas lineares de ordem 2x2 e 3x3, 

envolvendo problemas aplicados. Organizamos uma proposta pedagógica para analisar os 

resultados da intervenção utilizando material concreto e a formação das conjecturas, 

algumas interações e como representavam as aprendizagens que iam construindo. 

Desenvolvemos a experiência no segundo semestre de 2013. Essa foi realizada com 

seis alunos do primeiro ano do Ensino Médio de uma Escola Estadual situada no município 

de Santa Rosa/RS. A Prática como Componente Curricular é orientada pelo Parecer 9/2001 

do Conselho Nacional de Educação. Esta sugere a necessidade de atuação dos acadêmicos 

em sala de aula durante todo seu processo de formação, com o intuito de relacionar a teoria 

estudada com a ação docente. 

Ao organizar a proposta, alguns questionamentos iniciais foram postos: Seria a 

Investigação Matemática uma metodologia adequada para que os alunos consigam 

representar equações lineares envolvendo problemas aplicados? Seria possível construir os 

sistemas de equações lineares guiados pela metodologia Investigação Matemática? O 

material concreto auxiliaria na construção das conjecturas pelos alunos? As tecnologias da 

informação auxiliam para melhor visualização do sistema de equação linear? 

A busca por respostas aos questionamentos nortearam toda a prática pedagógica. É 

evidente que muitas outras questões não previstas, surgiram e integraram a pauta da 

discussão, algumas relatadas a seguir. Percebemos que o processo de ensino-aprendizagem 

torna-se mais dinâmico quando guiado pela metodologia da investigação matemática. 

Destacamos o envolvimento ativo dos sujeitos, especialmente quando mobilizam seus 

recursos cognitivos nas atividades. Ainda, a investigação matemática proporciona ao aluno 

agir como matemático e estabelecer conjecturas. A seguir destacamos alguns pontos 

considerados por nós, na fundamentação da proposta. 
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2. Fundamentação teórica – a Investigação Matemática 

 

 A metodologia da Investigação Matemática constitui-se numa orientação para 

construção do conhecimento. Com ela, o aluno investiga problemas aplicados para 

aprender e, com isso, ampliar seu desenvolvimento cognitivo. Torna-se importante nesse 

processo, a intuição do aluno pois, com o conhecimento que já possui, vai integrando 

novos. Ponte, Brocardo e Oliveira consideram que ao realizarmos uma prática pedagógica 

orientada pela investigação matemática, devemos observar quatro momentos principais: 

 

O primeiro abrange o reconhecimento da situação, a sua exploração preliminar e 

a formulação de questões. O segundo momento refere-se ao processo de 

formulação de conjecturas. O terceiro inclui a realização de testes e o eventual 

refinamento das conjecturas. E, finalmente, o último diz respeito à 

argumentação, à demonstração e a avaliação o trabalho realizado. (2009, p. 20). 

 

Para os autores, as atividades que envolvem Investigações Matemáticas são muito 

semelhantes à resolução de problemas, porém, as investigações são situações mais abertas, 

seu objetivo não está bem definido no início. Com isso, atribui-se uma função importante 

na definição das questões de investigação a quem investiga. Quando se trata do ensino de 

matemática com esse método, torna-se necessário ter claro os problemas a serem 

investigados pelos alunos. Isso para que possam dar andamento ao processo de 

investigação e não se desviarem do objeto principal.  

Esse método de ensino precisa desenvolver o caráter exploratório, no qual o aluno 

possa construir, de forma independente, seus conhecimentos. Nesse sentido, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) do Ensino Médio nos dizem: 

 

A Matemática no Ensino Médio tem um valor formativo, que ajuda a estruturar o 

pensamento e o raciocínio dedutivo, porém também desempenha um papel 

instrumental, pois é uma ferramenta que serve para a vida cotidiana e para 

muitas tarefas específicas em quase todas as atividades humanas. (BRASIL, 

1997, p. 40). 

 

 A estruturação do pensamento e o raciocínio dedutivo são qualidades presentes em 

qualquer atividade de investigação. Ao pensar e organizar ideias, os alunos tornam-se 

ativos movimentando seus recursos cognitivos e afetivos na busca dos objetivos. Assim, o 

aluno é “chamado a agir como um matemático, não só na formulação de questões e 
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conjecturas e na realização de provas e refutações, mas também na apresentação de 

resultados e na discussão e argumentação com os seus colegas e o professor” (PONTE, 

2009, p. 23). 

Fiorentino e Lorenzato descrevem que as aulas investigativas são 

 

Aquelas que mobilizam e desencadeiam, em sala de aula, tarefas e atividades 

abertas exploratórias e não diretivas do pensamento do aluno e que apresentam 

múltiplas possibilidades de alternativa de tratamento e significação. [...] 

dependendo da forma como as aulas são desenvolvidas, a atividade pode 

restringir-se apenas à fase de explorações e problematizações. Porém, se ocorrer, 

durante a atividade, formulação de questões ou conjecturas que desencadeiam 

um processo de realização de testes e de tentativas de demonstração ou prova 

dessas conjecturas, teremos, então, uma situação de investigação matemática. 

(2006, p. 29). 
 

Para isso, as aulas precisam trazer ao aluno a realidade do dia a dia. Os PCNs 

descrevem que é necessário que o aluno consiga perceber “a Matemática como um sistema 

de códigos e regras que tornam uma linguagem de comunicação de ideias e permite 

modelar a realidade e interpretá-la” (1997, p. 40). 

Neste sentido, Skovsmove (2000) diz que é importante que um cenário de 

investigação convide os alunos a formular questões e procurar explicações. Assim, tornam-

se responsáveis pelo processo de exploração e explicação, e que, no cenário da 

investigação, passa a constituir um novo ambiente de aprendizagem. Desta forma podemos 

perceber que esta metodologia vem ao encontro do que os PCNs apresentam em relação ao 

aprendizado da matemática, porque procuram trazer à sala de aula, autonomia, dinâmica e 

flexibilidade para o aluno pensar, interpretar e sistematizar conceitos matemáticos. É 

oportuno apresentar algumas orientações dos PCNs ao processo de aprendizagem do aluno: 

 

Saber aprender é a condição básica para prosseguir aperfeiçoando-se ao longo da 

vida. Sem dúvida, cabe a todas as áreas do Ensino Médio auxiliar no 

desenvolvimento da autonomia e da capacidade de pesquisa, para que cada aluno 

possa confiar em seu próprio conhecimento. (1997, p. 41). 

 

Assim, a Investigação Matemática constitui-se em uma metodologia que 

possibilitam ao aluno desenvolver a confiança na aquisição do conhecimento. Ao propor 

uma aula investigativa, o professor permite ao aluno ser sujeito em sua aprendizagem, 
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desenvolvendo o próprio caminho na aprendizagem, tornando a aula mais atrativa e 

significativa.  

É importante salientar ainda, que para o desenvolvimento da experiência, um 

planejamento foi necessário. A seguir, procuramos caracterizar esse planejamento e alguns 

resultados que nos permitem discutir a experiência. 

 

3. Apresentando e discutindo a experiência 

 

Na realização da prática pedagógica, procuramos seguir as etapas propostas pela 

metodologia da Investigação Matemática. Inicialmente, apresentamos aos alunos 

problemas aplicados que estes precisariam desenvolver.  

Problema 1: “Tio Patinhas foi ao banco e sacou do caixa eletrônico R$ 250,00 em 

notas de R$ 5,00 e de R$ 10,00. Quantas notas de cada valor ela sacou se o saque 

continha 35 notas?” (Fonte – dados da experiência). A esta questão seguiam três itens 

descritos abaixo. Junto com este problema, disponibilizamos cédulas sem valor, simulando 

os materiais concretos para manipularem. 

Em seguida, propomos aos alunos que formulassem conjecturas sobre os dados 

retirados das atividades. Para isto, realizaram vários testes com os materiais tentando 

provar o que surgia como hipótese. Logo após as conjecturas, os alunos eram orientados a 

registrar suas discussões. No registro abaixo, descrito por uma das duplas, podemos 

verificar algumas respostas em relação ao problema 1.  

a) Como poderíamos representar a quantidade de notas de R$ 5,00 e R$ 10,00? 

Figura 1 – Registro de um grupo de alunos 

 

Fonte – Dados da experiência. 

 

b) Como poderia ser representado o total de notas em forma matemática? 

 

Figura 2 – Registro de um grupo de alunos sobre expressão matemática 
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Fonte – Dados da experiência. 

No registro a seguir (figuras 3 e 4), podemos verificar que os grupos conseguem 

representar as equações e organizá-las em forma de sistema. Isto nos mostra que eles 

chegam a conjectura verdadeira. Estes registros foram em resposta ao seguinte 

questionamento:  

c) Como poderíamos representar o esquema matemática formulado nas questões 

anteriores em uma única forma matemática? 

 

 

 

  

 

Fonte – dados da pesquisa. 

 

Observamos inicialmente que, ao receberem as questões, interagiram com 

tranquilidade, explorando e levantando conjecturas, reconhecendo e explorando o 

problema. Em seguida, encaminhamos a organização dos dados, seus registros, o uso do 

material concreto e, a partir daí, formulando as conjecturas e hipóteses. Logo a seguir, 

passamos à próxima etapa da experiência, a representação de um problema de ordem 3x3.  

Nesta segunda parte da experiência, os alunos teriam que representar facas, garfos e 

colheres por meio de incógnitas. Estes objetos seriam as incógnitas do sistema do problema 

2: “Numa loja, podem ser comprados: uma faca, duas colheres e três garfos por R$ 23,50; 

duas facas, cinco colheres e seis garfos por R$ 50,00; duas facas, três colheres e quatro 

garfos por R$ 36,00. Represente cada objeto.” (Fonte – dados da experiência). 

O problema 2 foi dividido em três questões, assim organizados: 

a) Como poderia ser representado cada objeto? 

b) Qual a expressão algébrica que fornece a quantidade de objetos comprados 

com cada valor monetário? 

c) Como poderíamos representar o esquema matemático formulado nas 

questões anteriores em uma única forma matemática?  

Figura 3 – Registro grupo 1.                        Figura 4 – Registro grupo 2. 
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Logo após uma análise do problema e depois de terem manuseado os materiais 

didáticos recebidos – facas, garfos e colheres de plástico, um grupo registra: 

 

Figura 5 – Registro do grupo 2. 

 

Fonte – dados da experiência. 

 

A seguir, foi solicitado que os alunos representassem algebricamente o sistema linear 

descrito no problema 2. No registro abaixo (figura 6) de um grupo, e na observação de ambos, 

percebemos que chegaram à representação esperada. Os mesmos investigaram e discutiram em 

grupo as conjecturas que formulavam. 

 

Figura 6 – Registro do sistema 3x3 do grupo 2. 

 

Fonte – dados da experiência. 

 

Numa terceira etapa da experiência da PCC, compartilhamos os resultados obtidos 

pelos alunos nas duplas e, discutimos algumas observações e conteúdos abordados nos 

problemas, envolvendo representação de sistemas lineares de ordem 2x2 e 3x3.  

 Durante a prática, foi perceptível a interação dos integrantes do grupo. Os 

acadêmicos interagiram durante a atividade com cada grupo em separado, porém, somente 

ao terem concluído interagimos com todos. Nesta discussão, retomamos as conjecturas, as 

hipóteses, os resultados e também os conteúdos abordados, pois, nosso objetivo principal 

era auxiliar os alunos na construção das representações dos sistemas lineares, envolvendo 

problemas aplicados de ordem 2x2 e 3x3. 

De forma geral, percebemos que o método da investigação matemática foi 

adequado para os alunos representarem problemas aplicados envolvendo sistemas de 

equações lineares. De certa forma, ficamos ansiosos para analisar o comportamento dos 
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alunos na solução dos sistemas. Percebemos o manuseio do material concreto como 

fundamental, pois permitiu a verificação e o teste das conjecturas e auxiliou para a 

formulação e na validação. 

 

4. Considerações da Experiência 

 

Ao finalizar este relato, retomamos algumas questões importantes. Ao seguir cada 

uma das etapas da metodologia da Investigação Matemática, verificamos que ela se tornou 

adequada à proposta construída. Além de vermos nosso objetivo alcançado, cada etapa do 

planejamento foi realizada de forma satisfatória. Ainda vale ressaltar que, o material 

concreto contribui para o êxito da mesma. 

A interação entre os alunos foi importante, pois nesta trocavam ideias e chegavam 

juntos às conjecturas, seus testes e comprovações. Observamos que foi necessário mais 

tempo ao planejar, porém, destacamos Lorenzato (2012) quando relaciona esse a qualidade 

das relações produzidas pelos alunos e a suas aprendizagens. 

Após a prática pedagógica utilizando a metodologia da Investigação Matemática, 

podemos experimentar uma estratégia de ensino-aprendizagem e concluir que, quando bem 

planejada e aplicada, é muito eficaz, instiga o aluno a aprender, a desenvolver-se 

cognitivamente, a praticar e a interagir com seus colegas e professor, a formular suas 

conjecturas, discuti-las e chegar a conclusões.  
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