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Resumo:  

O presente artigo constitui-se a partir dos encaminhamentos propostos para a 

sistematização de uma disciplina de estágio curricular supervisionado, do curso de 

Matemática Licenciatura, de uma universidade do interior do Rio Grande do Sul, 

considerando a elaboração e o desenvolvimento de um Projeto de ensino que considera 

princípios da contextualização e interdisciplinaridade. Como material empírico, estamos 

considerando situações de aprendizagem propostas, o diário de campo elaborado pelos 

licenciandos e registros elaborados pelos alunos. As análises estão fundamentadas em 

proposições apresentadas por Bello (2013), Grispino (2005) e por Brasil (1997) e se fazem 

a partir de duas unidades de análise. Nesse processo reflexivo, entendemos que a 

metodologia de projetos se fez positiva para o ensino/aprendizagem em matemática, pois 

através dela, problematizamos realidades sociais e culturais, atribuindo sentido e 

significado aos conceitos matemáticos. 

 

Palavras-chave: Metodologia de Projetos; Conceitos Matemáticos; Contextualização; 

Interdisciplinaridade.   
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1. Introdução  

O presente artigo constitui-se a partir dos encaminhamentos propostos para a 

sistematização de uma disciplina de estágio curricular supervisionado, do curso de 

Matemática Licenciatura, de uma universidade do interior do Rio Grande do Sul. De 

acordo com a ementa apresentada no plano de ensino, a referida disciplina visa possibilitar 

a observação, o acompanhamento e a vivência de práticas educativas em diferentes 

processos educacionais, tendo como principal objetivo o ensino e aprendizagem de 

matemática através da organização e desenvolvimento de projetos curriculares e 

multidisciplinares. 

A partir dos encaminhamentos, como alunos desta disciplina, elaboramos um 

projeto de ensino a partir da temática: Esporte e Saúde, o que a Matemática tem a ver com 

isso? Este considerou os princípios pedagógicos da contextualização e da 

interdisciplinaridade e propôs tratativas de conceitos relacionados à velocidade média e 

dispersão de pontos no plano cartesiano. O referido projeto foi desenvolvido em uma 

escola do município de Ijuí-RS, com uma turma de alunos do nono ano do ensino 

fundamental. 

Neste artigo, considerando vivências transcorridas no decorrer da elaboração e 

desenvolvimento do projeto, propomos um recorte cujas análises objetivam ampliar 

compreensões acerca da metodologia de projeto, a partir do questionamento: Qual a 

potencialidade da metodologia de projetos em ensinar e em aprender conceitos 

matemáticos no contexto escolar? 

 

2. Metodologia 

O projeto, que embasa as discussões propostas no presente artigo, foi elaborado por 

um grupo de licenciandos do curso de Matemática Licenciatura a partir de proposições da 

disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Modalidades Diferenciadas de Ensino. 

Foi desenvolvido em dois turnos do terceiro trimestre letivo, em uma turma do nono ano 

do ensino fundamental, composta por 24 alunos, de uma escola da rede municipal de 

ensino, localizada no município de Ijuí-RS. No planejamento do projeto, a partir da 

temática considerada, foi definido como contexto a ser problematizado o quartel do 

exército do município e a elaboração de uma “mini gincana”. As atividades propostas 

foram desenvolvidas em diferentes espaços do quartel e em sala de aula. 
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Como material empírico, estamos considerando produções em diferentes momentos 

de vivências promovidas pelo referido estágio curricular supervisionado, sejam 

relacionadas ao planejamento do projeto, como também ao desenvolvimento deste. 

Estamos considerando, assim, as situações de aprendizagem propostas, o diário de campo 

elaborado pelos licenciandos e registros elaborados pelos alunos. E as análises estão 

fundamentadas em proposições apresentadas por Bello (2013) ao abordar a pedagogia de 

projetos, por Grispino (2005) ao tratar sobre a contextualização escolar e pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998).  

Diante da empiria produzida e do referencial teórico considerado, definimos duas 

unidades de análise: Metodologia de projetos, contextualização e interdisciplinaridade no 

ensino e na aprendizagem em matemática, na qual iremos discutir sobre a importância do 

ensino contextualizado e perceber contribuições das atividades interdisciplinares na 

aprendizagem de conceitos matemáticos. Já a outra unidade de análise considera O 

conceito de Velocidade Média e Dispersão de Pontos no Plano Cartesiano segundo os 

PCN, visando identificar aproximações com o que os Parâmetros Curriculares apontam 

sobre o ensino dos referidos conceitos.  

 

3. A elaboração e o desenvolvimento do projeto Esporte e Saúde, o que a Matemática 

tem a ver com isso? 

O Quartel do Exército do município é o espaço/contexto considerado na elaboração 

do Projeto de ensino referido no presente texto. Nesse sentido, contamos com o auxílio de 

um integrante do quartel, o qual disponibilizou a carta/mapa do local e uma série de 

informações sobre esta instituição, além de nos auxiliar nas atividades lá desenvolvidas, 

tornando possível nossa interação. 

 Como se tratava de um projeto de cunho interdisciplinar, transitamos também, 

além de conceitos da Matemática, por conceitos da História, da Geografia, da Educação 

Física e das Ciências Naturais. Houve, no projeto, momentos de contextualização e 

descontextualização. O projeto propõe, inicialmente, elementos da história, abordando o 

surgimento do esporte no quartel, do como e porquê  é realizado até hoje. Cabe salientar, 

que são muitos os esportes desenvolvidos nesta instituição, entre eles e um dos principais 

está o Atletismo, que foi o esporte trabalhado em nosso planejamento. 
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Visando o desenvolvimento do projeto, contatamos com professores de uma escola 

municipal, apresentamos nossa proposta e verificamos a possibilidade do mesmo ser 

desenvolvido no referido educandário, uma vez que realizaríamos o primeiro momento do 

projeto nas dependências do quartel e as crianças deveriam ser transportadas até lá. A 

referida escola foi escolhida para o desenvolvimento do projeto, propositalmente, pois se 

situa próximo ao quartel, o que facilitaria o deslocamento dos alunos. 

Nesse sentido, nos dirigimos às dependências do 27º GAC (Grupo de Artilharia de 

Campanha), para a realização do primeiro encontro proposto para o desenvolvimento do 

projeto/planejamento junto à turma de alunos do nono ano. Lá, desenvolvemos 

primeiramente, uma atividade para localizar/situar os alunos sobre o que iríamos propor. 

Neste momento discutimos sobre o esporte no quartel, quando e como surgiu, qual a sua 

importância para os soldados, sobre o que o esporte tem a ver com disciplina, perseverança 

e realização de objetivos.  

Questionamos, ainda: A prática de exercícios físicos é importante? Para a saúde, 

para o corpo, para mente? Ou seja, questionamos os alunos sobre alguns pontos que 

julgamos importantes, abordando também sobre as questões do sedentarismo, obesidade, 

os prós e contras do avanço tecnológico até chegarmos ao momento “Motivação”, onde 

consideramos como pivô o atleta recordista jamaicano Usain Bolt para dialogar com os 

alunos (através de alguns vídeos), quanto ao seu treinamento, o que existe por trás das 

competições e medalhas, ou seja, o que este atleta precisa fazer para tornar-se um 

campeão.  

No segundo momento, apresentamos as atividades da “mini gincana” que seriam 

desenvolvidas na pista poliesportiva. Esta se fazem a partir de três provas, 100, 200 e 400 

metros rasos. Na de 100 metros rasos, cronometramos o tempo dos alunos a cada 25 

metros, em planilhas individuais previamente definidas. Nas demais (200 e 400), 

cronometramos o tempo a cada 50 metros percorridos. Também dividimos o grupo de 

alunos em masculino e feminino e destes, em baterias de três alunos para facilitar o 

levantamento dos dados (tempo e distância). 

Já no segundo encontro, realizado nas dependências da escola Soares de Barros, a 

ênfase se fez em processos de tratamento e descontextualização dos conceitos envolvidos, 

possibilitando que o aluno percebesse o que a matemática tem a ver com o contexto 

proposto anteriormente e que pode contribuir no tratamento das situações e 

problematizações propostas. Diante disso, desenhamos no quadro um podium, e nele os 
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respectivos gráficos dos três primeiros colocados em cada uma das provas, do grupo 

feminino e do grupo masculino. Cada aluno recebeu a sua planilha de desempenho 

individual e um papel quadriculado e para saber quem foi o campeão e quem subiu ao 

podium em cada uma das provas, deveriam construir um gráfico com seus tempos e 

verificar se o mesmo era semelhante com algum daqueles que estavam desenhados no 

quadro. É válido salientar, que na representação gráfica, o tempo (em segundos) 

correspondeu ao eixo x e o deslocamento (em metros) correspondeu ao eixo y.  

Após a construção gráfica, e depois de descobrirmos quais foram os campeões em 

cada prova, analisamos somente a prova de 400 metros rasos e somente os dados do 

campeão, a partir da seguinte problemática: “Em que posição/deslocamento, o campeão 

obteve a maior velocidade média?”. Nesse momento relembramos o conceito de 

velocidade média e percebemos, no coletivo com os alunos, a partir da análise gráfica, que 

no inicio das provas de atletismo, o campeão teve um maior rendimento, pois percorreu 

uma distância maior em um menor período de tempo, ou seja, teve uma maior velocidade 

média. 

 

4. Discussões e Resultados 

Nesse estudo buscamos discutir e ampliar compreensões relacionadas às 

potencialidades do ensino e da aprendizagem em matemática a partir da metodologia de 

projetos, considerando perspectivas contextualizadas e interdisciplinares. Nesse sentido, 

destacamos a necessidade de estabelecermos ligações entre as atividades propostas com os 

conceitos que deverão ser formalizados o que exige uma clareza e a definição de objetivos 

e intencionalidades.  

De acordo com Grispino (2005), a educação contextualizada vem sendo analisada e 

observada em todos os níveis de ensino e regiões do país, pois se trata do ensino 

aproximado à cultura dos sujeitos envolvidos. Sendo assim, é possível entender que se trata 

a matemática como uma área abstrata, por isso, se faz necessário que o professor 

transforme aquilo que é abstrato em algo concreto e, nesse sentido, é possível trazer o 

ensino contextualizado ou ainda, trazer o conceito matemático para o cotidiano do aluno. 

  

5. Metodologia de Projetos, Contextualização e Interdisciplinaridade no Ensino e na 

Aprendizagem em Matemática 
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A atividade desenvolvida na escola município de Ijuí, com uma turma de alunos do 

nono ano do ensino fundamental, teve como objetivo promover o ensino de conceitos 

matemáticos a partir dos princípios da interdisciplinaridade e da contextualização, ou seja, 

ensinar matemática através de uma atividade que promovesse a participação ativa dos 

alunos e principalmente, atividades em que envolvessem ações diferenciadas daquelas 

desenvolvidas durante as aulas regulares dos alunos, em sala de aula.  

Uma vez que para a metodologia de projetos, ressalta-se a importância da 

construção e desenvolvimento de um projeto curricular para a formação acadêmica, a qual 

faz parte de uma experiência em educação matemática, desde o planejamento, ao 

desenvolvimento e análise, o qual considera como princípios pedagógicos a 

contextualização e a interdisciplinaridade. De acordo com Bello (2013), eles significam o 

início de uma (re)significação de conteúdos e de currículos, para uma organização de 

conceitos, os quais proporcionam um olhar sólido sobre o conhecimento que está sendo 

estudado. 

Para se trabalhar com projetos dever-se-á adotar uma postura na qual se entenda 

o conhecimento construído em estreita relação com o contexto em que é 

utilizado, sendo impossível, por isso, separar os aspectos cognitivos, emocionais 

e sociais presentes no processo. Da mesma forma, aprende-se participando, 

tomando atitudes diante de certos fatos, escolhendo procedimentos para atingir 

determinados objetivos (LEITE, 1996 apud BELLO, 2013, p. 154). 

Nesse sentido, ao analisarmos os desempenhos dos alunos, verificamos que em 

alguns momentos, os tempos cronometrados se repetiam para alguns, então ao desenhar no 

quadro o gráfico dos ganhadores, marcamos numericamente somente aqueles tempos 

repetidos, ficando os demais pontos, marcados apenas com um traço, pois dessa maneira, 

os alunos precisaram construir seus gráficos para verificar se os mesmos se enquadravam 

àquele desenhado no quadro. Sendo necessário, analisá-lo pela curvatura e pela escala e 

não somente analisando se os pares ordenados conferiam com os seus.  

Dessa forma, instigamos os alunos a desenvolver um raciocínio investigativo e a 

observar diferentes representações gráficas e diferentes representações matemáticas, pois a 

partir da representação da tabela, partimos para a representação gráfica e ao encontrar as 

velocidades médias em cada intervalo, construímos também uma representação algébrica 

para o desempenho dos alunos. Acreditamos que estas diferentes representações de um 

mesmo objeto matemático, além de possibilitar uma melhor compreensão do conceito 

pelos alunos, ainda desenvolve neles o raciocínio intuitivo, investigativo e observador. 

Ensina-se, portanto, não só por respostas dadas, mas pelas experiências 

proporcionadas por problemas criados e pela ação desencadeada durante o seu 
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desenvolvimento. Nesse sentido, a transformação do abstrato para o conhecimento 

concreto, com produção de sentido e de significado, pode consistir em modelar uma 

situação do cotidiano, trazendo conceitos matemáticos para possibilitar entendimentos da 

situação e novas elaborações. Para D’ambrosio (1993, apud BELLO, 2013), modelagem 

significa fazer apelo à realidade na qual está inserido o sistema que dá origem aos modelos 

com os quais trabalhamos.  

Vale salientar ainda, que ao desenvolver a construção gráfica, percebemos que os 

pontos marcados dão a ideia de curvas, as quais aproximam-se de retas, que por sua vez 

podem lembrar funções lineares. Os questionamentos foram encaminhados no sentido da 

percepção pelos alunos de que isso acontecia porque os tempos cronometrados variavam 

de uma maneira “quase constante”, por isso, as curvas apenas lembravam retas, pois elas 

seriam lineares de fato, se e somente se os valores variassem constantemente. Podemos 

verificar esse fato na imagem abaixo, a qual representa a construção gráfica, elabora por 

um aluno, mostrando o seu desempenho.  
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Figura 1: Representação gráfica do desempenho de um aluno 

Fonte: Material empírico produzido no desenvolvimento do projeto, 2013. 

Ainda é importante destacar que esse tipo de atividade, e essa em especial, 

promovem o interesse do aluno pela disciplina, pois envolvem questões pessoais, 

curiosidades que eles possuem, não deixando de lado, a matemática, a qual se torna o 

objeto de estudo. Além disso, por se tratar de um envolvimento interdisciplinar transforma-

se o saber, tornando-o não apenas um saber matemático, mas um saber para a vida, com 

sentido e significado. 

Entendemos, portanto, que o trabalho com projetos requer um comprometimento e 

um envolvimento do docente com a possibilidade de criar ambientes e espaços escolares, 

nos quais, além de se buscarem dados e informações, exista a possibilidade de se construir 

conhecimentos e conceitos. Além disso, é necessário desenvolver habilidades e 

competências e, principalmente, problematizar realidades sociais e culturais, 

transformando os conceitos abstratos da matemática em um conhecimento com sentido e 

significado, qualificando, dessa forma, o processo de ensino e aprendizagem de nossos 

alunos. 

 

6. O conceito de Velocidade Média e Dispersão de Pontos no Plano Cartesiano 

segundo os PCN 

Para o quarto ciclo do ensino fundamental (7º e 8º anos), como denominam os PCN 

(BRASIL, 1998), o ensino de matemática, entre outras questões, deve visar ao 

desenvolvimento do pensamento geométrico, através da exploração de situações de 

aprendizagem que conduzam o aluno a interpretar e representar a localização e o 

deslocamento de uma figura no plano cartesiano.  Já da competência métrica, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais apontam que o ensino deve se desenvolver por meio da 

elaboração de situações de aprendizagem que conduzam o aluno a construir e ampliar suas 

noções de medida, através do estudo de diferentes grandezas, pois o estudo de grandezas e 

medidas é um articulador entre diversos conteúdos matemáticos, uma vez que este ensino 

proporciona um vasto campo de problemas que permitem concretizar e expandir a noção 

de número, possibilitando a aplicação de noções geométricas. 

Os referidos PCN apontam, ainda, que as medidas quantificam grandezas do mundo 

físico, tornando-se fundamentais para a sua interpretação, pois as possibilidades de 

integração da Matemática com as outras áreas do conhecimento ficam evidentes, como por 
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exemplo, a área das Ciências da Natureza, onde se utiliza da matemática como um 

instrumento para seus estudos, como com os conceitos de densidade, velocidade e energia, 

entre outros. Evidencia-se, dessa forma, a importância de trabalharmos  

interdisciplinarmente, relacionando conceitos de outras áreas do ensino fundamental para 

qualificar a aprendizagem dos alunos. 

Além disso, os Parâmetros Curriculares também apontam que neste ciclo é preciso 

trabalhar com a “Resolução de situações-problema envolvendo grandezas (capacidade, 

tempo, massa, temperatura) e as respectivas unidades de medida, fazendo conversões 

adequadas para efetuar cálculos e expressar resultados” (BRASIL, 1998, p. 89). É valido 

ressaltar que o tratamento da informação, neste ciclo, pode ser aprofundado, pois os alunos 

têm melhores condições de desenvolver pesquisas sobre sua própria realidade, 

reinterpretando-a utilizando-se de gráficos e algumas medidas estatísticas. 

Isto é evidenciado ao analisarmos o planejamento proposto aos alunos, ao qual se 

utiliza da noção de velocidade como forma de engajar os conhecimentos pertencentes ao 

mundo físico, aos saberes matemáticos. Uma vez que, esses dados são trabalhados 

posteriormente, usando-se de ferramenta estatística.  

Nesse sentido, percebemos que as situações do mundo real conduzem as 

investigações matemáticas, as quais proporcionem no educando através de um processo de 

familiarização e significação da situação transcorrida, um entorno social, ao qual propicia a 

construção de seu próprio conhecimento. Visto que, o educando percebe a necessidade da 

sua participação e engajamento nas atividades propostas, os quais são os fatores 

promotores da aprendizagem. 

 

7. Considerações finais 

Foi possível compreender através de todo este processo, desde a construção do 

projeto/planejamento, até a realização das atividades na escola, que o trabalho 

interdisciplinar em um contexto escolar é uma grande alternativa para o ensino e a 

aprendizagem em matemática, pois, nesse sentido, a matemática com os alunos parte dos 

seus próprios interesses, e o conteúdo, além de ser interdisciplinar, tem origem em um 

tema que será problematizado. Além disso, o trabalho com projetos curriculares com base 

na interdisciplinaridade e na contextualização proporcionam a ação do aluno no seu 

processo de aprendizagem, levando-o ao encontro daquilo que irá aprender, 
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proporcionando também, que o aluno reorganize suas ações, reconheça seus erros e tire 

suas conclusões sobre eles. 

Entendemos ainda, que ao promover a análise das diferentes representações de um 

objeto matemático estaremos potencializando a aprendizagem do conceito, pois, quando os 

alunos construíram as distintas representações e discutiram sobre elas, foram elaborando 

relações e percebendo as regularidades encontradas. Sem dar-se conta estavam construindo 

dessa forma, sentidos e significados sobre os conceitos matemáticos propostos. 

A metodologia de projetos, portanto, se fez positiva para o ensino e a aprendizagem 

de conceitos matemáticos, através da interdisciplinaridade e da contextualização como 

princípios pedagógicos. Uma vez que, possibilitam o desenvolvimento de habilidades e 

competências e, principalmente, problematizar realidades sociais e culturais, permitindo 

que, dessa forma, conceitos abstratos tenham sentido e significado, o que qualifica e 

potencializa o processo de ensino e aprendizagem de nossos alunos. 
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