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Resumo:  

Este trabalho trata-se de um relato-reflexivo desencadeado a partir de uma atividade 

vivenciada em sala de aula por três alunos de licenciatura em Matemática durante o ano de 

2013. Esta produção traz a descrição e análise de uma prática de ensino realizada em uma 

escola estadual do município de Ijuí, com uma turma de sétima série. Dessa forma, 

trabalhamos com a base dez a fim de inserir o conceito de Polinômios. Entendeu-se então, 

que o uso de materiais manipuláveis é muito importante e deve se fazer mais presente na 

sala de aula, uma vez que essa prática facilita o processo de aquisição do conhecimento do 

aluno. É através da vivência que o ex-aluno se constitui professor, porque além de adquirir 

o conhecimento, o mesmo estabelece um entendimento do conteúdo da disciplina, em que 

se preocupa que o aluno entenda o conceito e não somente decore e aplique fórmulas.  
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O presente artigo objetiva ampliar compreensões relacionadas ao uso de recursos 

didático-pedagógicos no processo de ensinar e de aprender Matemática, de forma especial, 

ao uso de materiais manipuláveis, o mesmo considera vivências propostas pela disciplina 

de práticas de ensino Matemática no Ensino Fundamental, do curso de Matemática 

Licenciatura, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – 

UNIJUÍ. 

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, considerando o uso de materiais manipuláveis em 

atividades investigativas. Mediante proposições, no decorrer das aulas, elaboramos um 

planejamento no qual precisávamos considerar o uso dos materiais manipuláveis nas 

situações de aprendizagem. Para tanto, escolhemos trabalhar com o conceito de monômios 

e polinômios, apesar de se tratarem de expressões algébricas, objetivávamos que no 

processo de compreensão de conceitos matemáticos o aluno atribuísse sentido e 

significado. Este planejamento, posteriormente foi desenvolvido em uma turma de alunos 

do oitavo ano do ensino fundamental, de uma escola da rede estadual do município de Ijuí-

RS. Cabe salientar, ainda, que ao propormos tratativas dos conceitos matemáticos foram 

considerados diferentes registros de representação para o mesmo objeto matemático.  

A partir disso, neste relato reflexivo, as análises consideram as possibilidades de 

significação produzidas pelos alunos, seus erros e acertos, e como os mesmos trabalharam 

com a situação de aprendizagem proposta. Esse momento se configura como uma 

importante etapa no processo de formação do professor, pois nos colocamos pela primeira 

vez como docente. Traremos, portanto, neste artigo, um recorte de nossas reflexões e 

análises da vivência decorrida do desenvolvimento do projeto, e que se constituíram como 

experiências, a partir do questionamento: Qual a potencialidade da utilização de materiais 

manipuláveis no processo de ensinar e de aprender conceitos matemáticos no contexto 

escolar? 

 

2. Metodologia 

Com base nas vivências e compreensões estabelecidas no componente curricular 

Matemática no Ensino Fundamental, elaboramos um planejamento de ensino com vistas a 

utilização de materiais manipuláveis, sendo estes voltados ao ensino e a aprendizagem de 
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monômios e polinômios. Este planejamento foi desenvolvido em uma turma de oitavo ano 

de uma escola estadual no município de Ijuí-RS.  

Como material empírico foram considerados o planejamento elaborado e os 

encaminhamentos ao desenvolvimento do referido planejamento e com referencial teórico, 

tendo vistas a ampliação das condições de análises, foram considerados elementos dos 

pressupostos apresentados por Piaget (1998), Vigotski (2001), Battisti e Nehring (2009) e 

por PCN (BRASIL, 1998). Para as análises consideramos o processo de interação entre o 

educando e o material manipulável, a articulação entre conceitos geométricos e algébricos, 

os diferentes registros de representação e os procedimentos considerados, a partir da 

definição de duas unidades de estudo: O uso da Geometria no ensino da Álgebra segundo 

os PCN e Materiais Manipuláveis como recurso-pedagógico para ensino de Polinômios. 

 

3. Vivências: elaboração e desenvolvimento de situações de aprendizagem  

O planejamento de ensino consistiu na introdução ao conceito de polinômios em 

situações de aprendizagem que consideram o uso de material dourado. Inicialmente, para 

que o aluno se familiarizasse com o material, propomos uma série de questionamentos 

visando a percepção, pelos alunos, da relação entre as peças do referido material.  

 

 

 

 

 

Figura 1: Imagem representando peças do material dourado 

Fonte: http://educar.sc.usp.br/matematica/m2l2f1.gif 

Para o desenvolvimento das atividades propostas, organizamos a classe em duplas e 

disponibilizamos para cada uma delas peças do material dourado, desafiando os alunos a 

construir determinados poliedros utilizando estas peças. Vale ressaltar que as figuras 

desenhadas no quadro, as quais propomos que os alunos representassem com o material 

dourado, eram figuras bidimensionais e que estas representariam uma das faces, a maior 

delas, dos poliedros construídos.  Determinamos, ainda, valores correspondentes aos lados 

da maior face do poliedro representado por cada uma das peças do material dourado. 

Definimos que o lado do quadrado I teria o valor “x” e o do quadrado III valor “y”, 

e o retângulo II teria comprimento “y” e altura “x”, conforme apresentamos na Figura 2. A 
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partir destes valores os alunos deveriam estabelecer uma ligação entre o procedimento para 

cálculo da área de figuras formadas e as representações algébricas: 

 - Como podemos definir a área de uma figura plana? Como podemos calcular a 

área de quadrados ou de retângulos? 

- Como podemos definir Perímetro de uma figura plana? Como podemos calcular 

o perímetro de quadrados e retângulos? 

Dando continuidade com a situação de aprendizagem, solicitamos aos alunos que 

calculassem a área e o perímetro da figura conforme mostrada abaixo:  

 

Figura 2: Figura representada pela face maior de peças do Material dourado  

Fonte: Material empírico da pesquisa. Planejamento, 2013. 

Após o desenvolvimento da questão, realizamos alguns questionamentos: 

- Qual foi o valor encontrado para a área Figura I, Figura II e Figura III? 

- Qual a expressão que representa a área total da figura? É possível somar os 

resultados das três áreas? Justifique sua resposta.  

- Com base na expressão encontrada para a área total da figura, como podemos 

classificá-la considerando o número de termos? 

- Qual foi o valor encontrado para o perímetro? 

- Podemos através do valor do perímetro encontrado classificá-lo assim como 

fizemos com o valor encontrado para a área? 

Após terem estabelecido alguns entendimentos acerca da atividade para o cálculo 

de área e perímetro das figuras indicadas, solicitamos aos educandos que calculassem a  

área e o perímetro de figuras compostas, como mostra a Figura 3, sendo que estes 

deveriam elaborar raciocínios e estratégias de resolução a partir dos valores definidos 

anteriormente.  

 

Figura 3: Figuras compostas 
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Fonte: Material empírico da pesquisa. Planejamento, 2013. 

No segundo encontro, trabalhamos com a multiplicação de polinômios e para 

inserir o assunto utilizamos novamente o “material dourado” e as definições de medidas 

das figuras definidas na aula anterior. Pedimos para que, em duplas, os alunos 

construíssem um quadrado (face maior do poliedro representado) de lado x+1, outro 

quadrado de lado x+2 e um retângulo de comprimento x+3 e largura x. Em seguida, 

solicitamos que determinassem suas respectivas áreas.  

Concluídas todas as atividades, questionamos os alunos quanto à diferença entre 

Monômios e Polinômios, ou seja, como podemos classificá-los considerando o número de 

termos e a condição para a soma dos termos. Feito isto, solicitamos para que os alunos 

escrevessem utilizando linguagem natural, o que é um Polinômio? Em seguida, 

escolhemos três alunos para que lessem suas respostas para os demais colegas ouvissem 

visando a elaboração, no coletivo, de entendimentos acerca da questão proposta.  

 

4. Resultados e Discussões 

Percebemos que ao proporcionar a interação entre o educando e o material 

manipulável (material dourado), os mesmos conseguiram estabelecer relações com 

vivências passadas. Porém ao indagarmos sobre o conceito de área e perímetro de uma 

determinada face do poliedro representado, formados através da utilização do referido 

material, os alunos não conseguiam relacionar o conceito (abstrato) com o concreto (neste 

caso a representação usando o material dourado). 

Mediante esta situação, percebemos que alguns alunos não compreenderam a 

representação algébrica a partir do conceito de área e perímetro, pois o mesmo era incapaz 

de estabelecer ligação entre estes conceitos e se quer responderam os questionamentos.    

Para tanto, com os materiais manipuláveis em mãos, retomamos possíveis 

estratégias para o cálculo de área e perímetro. A discussão se estabeleceu quando 

atribuídos valores numéricos para a medida dos lados da face considerada. A partir desses 

entendimentos ampliamos os debates considerando as medidas expressas de forma 

algébrica. Pareceu-nos que outros entendimentos, a partir dessas discussões, foram 

elaborados.  

Em um segundo momento, ao propor o cálculo da área e do perímetro de uma 

figura composta (Figura 2), os educandos mostraram-se parcialmente capazes em realizar a 

atividade proposta, encontrando a resposta correta do cálculo. Porém, ao indagá-los sobre 
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as justificativas dos procedimentos adotados e a classificação (de acordo com o número de 

termos) da expressão que indica a resposta encontrada, os mesmos apresentaram 

dificuldades. 

Diante desta percepção propomos uma retomada da situação desenvolvida, 

sugerindo que fossem calculadas separadamente as áreas I, II e III e depois somados os 

valores encontrados, obtendo, dessa forma, a área total, justificando em seguida os 

procedimentos e a classificação adotada para a expressão encontrada do cálculo da área e 

do perímetro, conforme mostrada abaixo: 

Área I =     

Área II =    

Área III =   

Área total é , expressão classificada como um trinômio, pois apresenta 

três termos não semelhantes, aos quais não podem ser somados entre si. 

Posteriormente, a atividade propunha que calculássemos o perímetro desta mesma 

figura, ou seja, a soma dos lados da figura, dessa forma, obtém-se a seguinte expressão: 

 

, expressão classificada como um binômio, pois apresenta dois termos 

não semelhantes, aos quais não podem ser somados entre si. 

Percebemos através das atividades que ao calcular a medida do perímetro de 

diferentes figuras o aluno está significando o “x” e o “y”, constatando que as referidas 

letras representam valores diferentes e que assim, não podem ser somadas. Desta forma, “o 

aluno tem condições de estabelecer a especificidade de cada representação, atrelando o 

pensamento aos procedimentos algébricos que desenvolve e sustenta a lógica a qual 

permeia as referidas relações conceituais”. (BATTISTI e NEHRING, 2009, p.6). 

Ao tratar das áreas das figuras, foram utilizadas representações, calculadas de 

forma abstrata, ou seja, a conversão do registro figural para o algébrico. Isto foi realizado 

quando os alunos precisaram deduzir o que era proposto nos exercícios, descrevendo na 

forma algébrica o que o problema propunha, relacionando o abstrato ao sentido e ao 

significado. Neste âmbito, após terem compreendido o processo para encontrar a área e o 

perímetro da Figura 2, os educandos conseguiram descobrir as respostas das imagens da 

Figura 3. 
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Após terem realizadas todas as atividades propostas, os alunos foram capazes de 

(re)significar o conceito de polinômios e descrevê-lo em seus cadernos. Enquanto eles 

escreviam, passeamos pelas classes e fomos lendo algumas das respostas dos alunos, 

identificando semelhanças na maioria delas. Então pedimos para que três alunos 

apresentassem os procedimentos de resolução e as respostas encontradas, já que as mesmas 

se completavam, chegando a um conceito mais aprimorado sobre polinômios. Como 

destaca Vigotski (2001), 

[...] o processo de desenvolvimento dos conceitos é um processo psicológico, 

complexo que requer o desenvolvimento de uma série de funções (atenção 

arbitrária, memória lógica, abstração, comparação e discriminação), as quais não 

podem ser simplesmente memorizadas ou assimiladas. (apud BATTISTI; 

NEHRING, 2009, p.2). 

 Como o educando é levado a mostrar suas conjecturas perante aos demais 

membros da sala de aula, este se vê como um sujeito importante no processo de 

ensino/aprendizagem, a qual necessita da sua interação para que possa, através do diálogo 

com os demais colegas, criar consensos ampliando as significações acerca dos conceitos 

abordados.  

  

5. O uso da Geometria no ensino da Álgebra, segundo os PCN 

A álgebra é um campo da Matemática extremamente fértil, pois proporciona aos 

educandos formas de representar diversas situações com uma linguagem simbólica, a qual 

faz com que o aluno reflita sobre o significado de seus termos. Porém ao observarmos a 

forma como o ensino da área é conduzido, percebemos uma total discordância de 

objetivos, uma vez que os educadores não compreendem o processo didático-pedagógico 

que culmine em um saber matemático real. 

Desta maneira os alunos manifestam uma insatisfação perante o estudo algébrico, o 

qual é conduzido meramente através de repetições mecânicas de teoremas e fórmulas. Este 

contexto rompe com o caráter que o ensino de álgebra deveria ser tratado, ao 

considerarmos os PCN (1998): 

Para uma tomada de decisões a respeito do ensino da Álgebra, deve-se 

ter, evidentemente, clareza de seu papel no currículo, além da reflexão de 

como a criança e o adolescente constroem o conhecimento matemático, 

principalmente quanto à variedade de representações. Assim, é mais 

proveitoso propor situações que levem os alunos a construir noções 

algébricas pela observação de regularidades em tabelas e gráficos, 

estabelecendo relações, do que desenvolver o estudo da Álgebra apenas 

enfatizando as manipulações com expressões e equações de uma forma 

meramente mecânica (BRASIL, 1998, p.116). 
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Para propiciar a construção do pensamento e da criação de uma linguagem 

algébrica, necessitamos criar condições para o educando desenvolver seu raciocínio. Desta 

forma, utilizamos as noções de geometria que os alunos possuem, em virtude dos anos 

anteriores de ensino e até mesmo de suas vivências, como fontes de familiaridade com o 

objeto a ser trabalhado, pois só é possível desenvolver uma linguagem própria acerca de 

um fato aquele que conhece os meios e os mecanismos deste acontecimento. 

Desta maneira, utilizando linguagem geométrica, situamos uma problemática, e em 

seguida encaminhamos os alunos a processos de generalização.  A partir da familiarização 

de como a situação deve ser tratada, é possível estabelecer uma linguagem abstrata 

(algébrica) acerca do ocorrido, os PCN (BRASIL, 1998, p.116) apontam que “existe um 

razoável consenso de que para garantir o desenvolvimento do pensamento algébrico o 

aluno deve estar necessariamente engajado em atividades que inter-relacionem as 

diferentes concepções da Álgebra”.  

A geometria pode tornar-se um mecanismo de familiarização do processo 

algébrico, pois permite a conexão com fatos pertencentes a seu contexto social, no caso a 

noção de área e perímetro, a uma abstração e criação de uma linguagem algébrica. Logo, 

conhecer é atrelar significado a uma situação e através da criação de uma linguagem 

abstrata, como é o caso da álgebra, estabelecer conexões entre sentido e significado.    

 

6. Materiais manipuláveis como recurso-pedagógico para ensino de polinômios 

A utilização de materiais manipuláveis como recurso didático-pedagógico é 

amplamente empregada nos anos iniciais da Educação Infantil, pois há uma necessidade de 

tornar o conhecimento concreto em abstrato. Os educadores desta etapa de ensino usam 

principalmente de figuras representativas, as quais os alunos conseguem manipular e 

através desta ação estabelecer uma conexão entre o objeto e o significado que o mesmo 

possui. 

Para Piaget (1998, apud SANTOS; OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2013, p.7), “o 

conhecimento se dá através de um processo de interação. A partir do momento em que o 

sujeito interage em contato com o objeto, um modifica o outro, assim ocorre à construção 

do conhecimento pelo sujeito”. O educando ao fazer a ligação entre o concreto e o abstrato, 

estabelece uma forma de aprendizagem acerca de um conceito, pois o mesmo parte de algo 
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real (material manipulável) presente no campo físico para algo abstrato (conceitos) 

presente no campo das ideias.   

É importante ressaltar que, no decorrer do desenvolvimento das atividades, foi 

necessário intervirmos nos grupos, fazendo com que os mesmos pensassem sobre os 

procedimentos, os valores dos lados das figuras, as áreas e os perímetros formados, os 

termos que poderiam ser juntados e os que não poderiam. Isso com certeza os auxiliou a 

alcançarem uma maior compreensão a respeito dos monômios e polinômios. 

Uma vez que, o aluno é levado a refletir e teorizar sobre o que está fazendo, o 

mesmo consegue perceber que o conceito nasce através da averiguação de procedimentos e 

não apenas obtê-lo como algo pronto. Neste sentido, a turma se distanciou do padrão 

normal que antes era estabelecido, os alunos puderam (re)significar os conceitos e 

procedimentos algébricos sem ter que memorizar e sim entender como se formam tais 

conceitos e procedimentos matemáticos, relacionando-os com algumas práticas do seu 

cotidiano.  

Desta maneira, há possibilidades de envolver na situação proposta inclusive alunos 

que demonstram ter certo grau de dificuldade na compreensão dos conceitos matemáticos, 

pois partimos de atividades investigativas que facilitam o processo de aquisição do 

conhecimento, essenciais no que diz respeito ao ensino e a aprendizagem da Matemática. 

Além disso, a utilização de materiais manipuláveis é uma prática interessante, pois permite 

com que o aluno crie um vínculo um tanto que lúdico com este material, enquanto busca 

através de experiências pessoais, uma relação com o conteúdo a ser ensinado. 

Como as atividades são dirigidas ao aluno, em virtude da sua compreensão acerca 

dos procedimentos investigativos e da manipulação de materiais, o educador acaba por 

dialogar com este educando, pois o mesmo apresenta-se como um mediador entre o ser e o 

saber, qualificando e potencializando o processo do ensino/aprendizagem. 

 

7. Resultados Finais da Pesquisa 

Como futuros educadores, ampliamos entendimentos teóricos e práticas 

relacionadas ao uso de material manipulável e ao ensino e aprendizagem de álgebra nas 

aulas de Matemática, mas cientes de que a atividade docente requer um contínuo 

aprimoramento metodológico e conceitual. 
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Destacamos que os educandos vivenciaram situações capazes de potencializar a 

significação dos polinômios, pois, a partir da utilização de materiais manipuláveis, em 

certa medida, conseguiram elaborar processos de abstração e de generalização. É 

importante salientar que nas expressões polinomiais temos o sentido da letra como um 

símbolo abstrato, sustentada pela linguagem puramente algébrica, embora seja possível, 

trabalharmos com situações problema e figuras geométricas que darão sentido e 

significado a essas expressões algébricas.  

Além disso, acreditamos que ao transitar por essas diferentes representações de um 

mesmo objeto matemático, tornamos possível uma melhor compreensão do conceito pelos 

alunos e ainda desenvolvemos neles o raciocínio intuitivo, investigativo e reflexivo. Neste 

sentido, as situações propostas foram importantes e essenciais ao aprendizado da 

Matemática, permitindo aos alunos outra visão para elementos algébricos e estimulando o 

estabelecimento de raciocínios, de procedimentos e de estratégias de resolução, bem como 

a interação e o envolvimento nas atividades de sala de aula. 
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