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Resumo:  

O Presente artigo relata uma experiência educativa realizada no curso de Matemática – 

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

Câmpus Santa Rosa/RS, que foi desenvolvida com alunos do 8° ano do Ensino 

Fundamental, os sujeitos da aprendizagem, os quais estudaram os pontos notáveis do 

triângulo utilizando dobraduras. Analisamos a conceituação dos pontos notáveis e algumas 

implicações do uso de materiais didáticos (MD) nas aprendizagens. Orientados pelo 

planejamento construído, observamos que os sujeitos da aprendizagem definem de forma 

independente os conceitos de mediana, mediatriz, altura e bissetriz e, consequentemente, 

seus pontos notáveis baricentro, circuncentro, ortocentro e incentro. Com a experiência 

observamos a importância de estratégias didáticas diferenciadas apoiarem-se em materiais 

didáticos adequados. A experiência permitiu a nós, acadêmicos, um olhar sobre os sujeitos 

nos momentos das aprendizagens, observando nas interações, as relações matemáticas que 

produzem e, assim, acompanharmos os processos de aprendizagem, essenciais para que o 

professor possa ensinar.  

 

Palavras-chave: Material didático; Ensino-aprendizagem; Pontos notáveis dos triângulos. 

 

1. Introdução  

 

Este artigo é resultado de uma experiência educativa realizada numa atividade de 

Prática como Componente Curricular vinculada à disciplina Laboratório de Educação 
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Matemática I, do curso de Matemática – Licenciatura do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Farroupilha – Câmpus Santa Rosa.  Foi desenvolvida durante o 

primeiro semestre de 2013 com seis alunos do 8º ano de uma escola municipal da rede 

pública de Santa Rosa, RS. Os alunos, voluntários, realizaram a prática em turno inverso, 

fora da sala de aula. 

Objetivamos analisar as contribuições dos materiais didáticos para a compreensão 

da classificação dos triângulos quanto aos lados: escaleno, isósceles e equilátero e, definir 

os pontos notáveis dos triângulos utilizando dobraduras.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) os materiais didáticos são 

criações pedagógicas desenvolvidas para facilitar o processo de aquisição do 

conhecimento. Sua finalidade é realizar a mediação e facilitar a relação entre professor, 

aluno e conhecimento. Citam ainda que no “primeiro momento, o espaço se apresenta para 

a criança de forma essencialmente prática: ela constrói suas primeiras relações espaciais 

por meio dos sentidos e dos movimentos”. (BRASIL, 1997, p. 126). A partir dessas 

orientações, fomos desafiados a vivenciar uma experiência em que alunos, sujeitos da 

aprendizagem, desenvolvessem as relações espaciais e significassem as orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  

A esses alunos, os PCNs referem-se que “o conhecimento dos objetos resulta de um 

contato direto com eles – lhe possibilitará a construção de um espaço representativo – em 

que ela é, por exemplo, capaz de evocar os objetos na sua ausência” (BRASIL, 1997, p. 

126). Considerando isso, pensamos em uma prática pedagógica em que os alunos fossem 

sujeitos, construída a partir da manipulação dos materiais didáticos planejados para ela.  

A seguir apresentamos alguns fundamentos que orientaram a construção da 

proposta pedagógica da prática, bem como a apresentação e análise de algumas relações 

que se tornaram oportunas.  

 

1. Os materiais didáticos no ensino de matemática 

 

Diante do contexto educativo, Lorenzato (2012) considera que um dos grandes 

desafios educacionais é necessário uma reestruturação da escola, a fim de proporcionar a 

todos os alunos a oportunidade de aprenderem significativamente os conteúdos curriculares 

e mudar os atuais modos de ensinar matemática.  

Para o autor, 
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As novas demandas sociais educativas apontam para a necessidade de um ensino 

voltado para a promoção do desenvolvimento da autonomia intelectual, 

criatividade e capacidade de ação, reflexão e crítica pelo aluno. Para tanto, faz-se 

necessária à introdução da aprendizagem de novos conteúdos de conhecimentos 

e de metodologias que, baseadas na concepção de que o aluno deve ser o centro 

do processo de ensino-aprendizagem, reconheça, identifique e considere seus 

conhecimentos prévios como ponto de partida e o prepare para realizar-se como 

cidadão em uma sociedade submetida a constantes mudanças. (2006, p. 40 - 41). 

  

 

Observamos que a utilização de materiais didáticos diferenciados permite ao aluno 

um aprendizado diferente e, ao professor, uma prática mais envolvente e reflexiva.  

Entendemos que a aprendizagem não está nos materiais didáticos, mas, resulta de uma 

ação do sujeito sobre os materiais, produzindo relações matemáticas na interação com os 

colegas. 

Para Lorenzato “A aprendizagem pela compreensão é um processo pessoal e único 

que acontece no interior do indivíduo, embora relacionado a fatores externos, exigindo do 

raciocínio o que quase sempre é deixado como tarefa para a memória.” (2012, p. 42-43). A 

ideia do autor foi desafiante ao pensar a proposta da experiência. Muitas perguntas se 

tornaram presentes nesse momento: como organizar uma experiência envolvendo materiais 

didáticos que mobilizasse o “interior” do indivíduo? Os materiais didáticos cumprem com 

as funções dos “fatores externos”? Que outras possibilidades esses materiais poderiam 

apresentar? Ou, será a nossa proposta de uso dos materiais estaria vindo ao encontro de 

uma experiência reflexiva?  

De qualquer forma, nos permitir a experiência, seria uma forma de avaliar os 

objetivos, as questões postas ou outras que poderiam surgir no decorrer da experiência. 

Nesse sentido, destacamos alguns cuidados que destaca Lorenzato (2012) ao utilizar MD 

no ensino de matemática: i) os alunos precisam de tempo para explorar e conhecer o 

material; ii) incentivar a comunicação e troca de ideias entre eles; iii) realizar a mediação 

do aprendizado através de perguntas ou indicação de material de apoio solicitando o 

registro das ações, conclusões e dúvidas; iv) escolher de forma responsável e criteriosa o 

material; v) planejar com antecedência as atividades, conhecer os recursos a serem 

utilizados promovendo a exploração de forma eficiente possibilitando sua readequação, 

estando aberto a sugestões e modificações ao longo do processo; vi) estimular a 

participação do aluno e de outros professores na confecção do material.  

Em outro momento, o autor alerta que uso inadequado de um recurso didático pode 

resultar em uma inversão didática em relação à sua finalidade. Isto acontece quando o 

material é utilizado como uma finalidade em si mesmo em vez de ser proposto como 
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instrumento para a aquisição de um conhecimento específico. Assim, procuramos nas 

ideias de Murari orientações às atividades em que os estudantes devem ser “estimulados a 

explorar ideias geométricas utilizando material que se pode manipular, proporcionam-se 

condições para a descoberta e o estabelecimento das relações geométricas existentes no 

universo” (2004, p. 199).  

Em relação às práticas com geometria, Kaleff faz referência às imagens no 

desenvolvimento da habilidade da visualização geométrica e menciona a elaboração de 

atividades didáticas que priorize a visualização na construção dos conhecimentos 

geométricos considerando o seguinte: 

 

Identificar determinada figura plana, isolando-a dos demais elementos de um 

desenho; reconhecer que algumas propriedades de um objeto (real ou imaginado) 

são independentes de características físicas como tamanho, cor e textura; 

identificar um objeto ou desenho quando apresentado em diferentes posições. 

Produzir imagens de um objeto, suas transformações e movimentos; relacionar 

vários objetos, representações gráficas ou imagens entre si; comparar vários 

objetos, suas representações gráficas ou suas imagens, à busca da identificação 

de regularidades e diferenças entre eles. (2012, p. 120). 

 

 Organizar uma prática considerando as sugestões e, mais, as imprevisões de 

qualquer ação pedagógica, tornaram-se características que aproximavam a experiência de 

uma prática de salas de aula com características de pesquisa. A seguir, caracterizamos a 

experiências e destacamos algumas observações.  

 

2. Apresentando e discutindo a experiência 

 

Inicialmente pensamos em verificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os 

objetos abordados na experiência. Para isso, dispomos de dicionários de língua portuguesa 

e livros didáticos. Organizamos um questionário que envolvesse esses conceitos e 

observamos os alunos quando interagiam na busca de respostas as questões. O questionário 

envolveu os materiais didáticos; pontos notáveis de um triângulo; classificação do 

triângulo quanto aos lados; conceitos de reta, segmento de reta, ângulo, ângulo reto e 

vértices.  

A seguir desenvolvemos uma atividade de construção e recorte dos triângulos. Para 

isso os alunos dispunham de: régua, compasso, esquadro e transferidor. No desenhar, 

alguns alunos utilizam transferidor e compasso. Alguns triângulos foram construídos com 

medidas determinadas. Para essa atividade interferimos orientando ao manuseio do 

compasso e do transferidor, ferramentas que auxiliam a construção das formas com 
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medidas determinadas. Depois do desenho, recortaram os triângulos em papel dobradura 

nas cores verde e vermelha. 

Utilizando os triângulos vermelhos propomos os alunos que dobrassem o triângulo 

nos vértices, dividindo cada ângulo exatamente ao meio. Em seguida deveriam traçar os 

segmentos de reta sobre as dobras formadas, conforme figura 1, a seguir:  

 

 Figura 1 – Triângulo vermelho com as marcações das bissetrizes e incentro. 

 

Fonte – Dados da experiência. 

 

Após a construção representada na figura 1, os alunos foram provocados ao diálogo 

para relacionar a atividade desenvolvida de dobradura com os conceitos pesquisados 

inicialmente e, descrever suas observações. Pensávamos que chegariam próximos do 

conceito de bissetriz e incentro. Nesse momento, percebemos que nenhum dos alunos sabia 

o nome dos segmentos formados. Também que, esse segmento com características 

específicas – bissetriz – não tinha sido relacionado por nós na pesquisa inicial. O mesmo 

acontece com o incentro. Todos os alunos constataram um ponto em comum – interseção 

entre os segmentos – mas não sabiam nomeá-lo. Nesse momento, percebemos nossa 

primeira incoerência: estávamos solicitando um conceito que os alunos ainda não tinham 

visto e, nem nós tínhamos orientado suficientemente a resposta. Na situação, percebemos a 

importância de, em qualquer atividade de ensino, desenvolver orientações claras e precisas 

como princípio para qualquer ação educativa.  

Em seguida, com os triângulos verdes, buscamos construir as dobras que levassem 

ao conceito de mediana e baricentro. Orientamos que dobrassem cada lado do triângulo e 

traçassem a mediana, unindo esse ponto médio até o vértice oposto. A figura 2 representa 

essa atividade. 
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Figura 2 – Triângulo verde com as marcações da mediana e baricentro. 

 

Fonte – Dados da experiência. 

 

Analisando essa construção (figura 2), os alunos deveriam relacionar suas 

observações. Pensávamos que chegariam ao conceito de mediana e baricentro. Embora não 

conseguissem definir um nome aos segmentos e ao ponto comum, os alunos levantaram a 

hipótese de que sempre haverá o ponto comum interno ao triângulo e perceberam que esse 

ponto muda de lugar em relação ao incentro (figura 1). Sobre isso, um aluno cita: “Esse 

ponto muda de lugar nos triângulos, é diferente do ponto de antes”. Mesmo sem definir 

baricentro e incentro, encerramos o primeiro encontro da atividade que seria concluída 

com o segundo encontro.  

No segundo encontro, desenvolvemos atividade semelhante com outros dois pontos 

notáveis dos triângulos: o ortocentro (encontro das alturas) e o circuncentro (encontro das 

mediatrizes). Para isso fornecemos uns moldes de triângulos em papel sulfite a cada aluno. 

Eles escolheram um dos três tipos de triângulo: escaleno, isósceles ou equilátero de forma 

que o grupo tivesse os três triângulos. Esses foram reproduzidos pelos alunos no papel 

dobradura azul e amarelo. 

Elaboramos um passo a passo para orientar o traçado das alturas. Percebemos nesta 

etapa certa dificuldade em traçar as alturas no triângulo obtusângulo, pois, essas possuem o 

ponto de encontro externo contrariando uma hipótese anterior. Por meio do diálogo e 

observando o conceito de perpendicularidade, com auxílio da régua e compasso, e foram 

traçadas as alturas dos triângulos. A figura 3, expressa parte dessa construção:  
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Figura 3 - Registro dos alunos na construção das alturas. 

 

Fonte – Dados da experiência.  

 

A seguir, na quarta etapa da experiência, com os triângulos amarelos, orientamos de 

forma semelhante às atividades anteriores, para a construção do conceito de mediatriz e 

circuncentro, o que proporcionou um desenvolvimento natural da atividade.  

Após essa construção, entregamos um envelope surpresa, uma espécie de gabarito 

contendo os desenhos e os conceitos relacionados aos quatro pontos notáveis do triângulo. 

Neste momento percebemos um significado diferente por parte dos alunos ao entender os 

conceitos dos pontos notáveis dos triângulos. Tais conceitos eram relacionados com as 

construções desenvolvidas anteriormente, indicando com o dedo ou lápis os materiais 

dobradura justificando sua compreensão.  

Fazia parte da atividade, colar uma figura e sistematizar os conceitos relacionados a 

cada um dos pontos notáveis dos triângulos. A figura 4, expressa o resultado de um grupo 

sobre o incentro.  
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Figura 4 – Registro do grupo sobre o incentro. 

 

Fonte – Dados da experiência. 

 

Os registros dos outros pontos notáveis foram semelhantes ao anterior (figura 4). 

Neste processo destacamos a visualização e análise das construções feitas pelos alunos. 

Nas análises, na construção de hipóteses, nas relações matemáticas produzidas percebemos 

a importância da manipulação dos materiais. A partir deles que as relações surgiam e eram 

discutidas na tentativa de justificar suas hipóteses aos colegas e os acadêmicos. Assim, 

retomamos Kaleff quando diz: 

 

Identificar determinada figura plana, isolando-a dos demais elementos de um 

desenho; reconhecer que algumas propriedades de um objeto (real ou imaginado) 

são independentes de características físicas como tamanho, cor e textura; 

identificar um objeto ou desenho quando apresentado em diferentes posições. 

Produzir imagens de um objeto, suas transformações e movimentos; relacionar 

vários objetos, representações gráficas ou imagens entre si; comparar vários 

objetos, suas representações gráficas ou suas imagens, à busca da identificação 

de regularidades e diferenças entre eles. (2012, p. 120). 

 

Além do significado atribuído pelos alunos as regularidades presentes nos 

triângulos, percebemos o envolvimento, a autonomia e a confiança dos alunos nas suas 

aprendizagens. Entendemos que o material didático cumpriu com sua função motivadora e 

provocadora de relações matemáticas.  

 

3. Considerações da experiência 

 

Ao finalizarmos esta experiência, entendemos quando aprendizagens ocorrem, 

relacionando conceitos teóricos e recursos didáticos com a experiência pedagógica. 

Significamos o que escreve Vigotsky (2007) que em uma sala de aula o professor tem o 
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papel de organizar situações de aprendizagem para agir na zona de desenvolvimento 

proximal das crianças. Também que, o uso de materiais didáticos no ensino de matemática 

pode até levar mais tempo, porém, permite outras relações matemáticas, desenvolve 

habilidades não previstas, amplia o diálogo, as interações e põem os alunos como sujeitos 

do processo. Isso, conforme Lorenzato (2012) atribui qualidade ao processo de 

aprendizagem.  

No processo de construção da figura geométrica – triângulos – foi necessário 

retomar alguns conceitos matemáticos. Percebemos as contribuições do MD para as 

aprendizagens dos alunos quando eles esclarecem conceitos matemáticos e 

relacionam/indicam na figura. Observamos que a aprendizagem tinha mais significado. 

Podemos também, avaliar nossa postura enquanto educadores e rever o planejamento 

didático da experiência.  

Destacamos ainda, que o ensino de matemática deve ser dinâmico, deve provocar e 

motivar os sujeitos a aprender. Concluímos que o material didático contribui para estimular 

o raciocínio e desenvolver a criatividade. As dobraduras significaram a atividade 

especialmente porque os alunos entendiam a partir do que construíam e manipulavam.  
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