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Resumo:  

O presente artigo discute o ensino e a aprendizagem em matemática a partir do 

questionamento: quais as possibilidades de ensino e de aprendizagem em matemática a 

partir do uso de uma situação hipotética? Considera como empiria o planejamento e o 

diário de campo constituído a partir do desenvolvimento de oficinas junto a alunos do 

ensino médio de uma escola da rede pública.  A oficina faz parte do planejamento de um 

projeto de ensino elaborado em uma disciplina de estágio curricular supervisionado do 

curso de Licenciatura em Matemática de uma universidade do interior do Rio Grande do 

Sul. Como resultado as reflexões apontam que uma situação hipotética faz surgir a 

curiosidade em matemática e, dessa forma, pode contribuir com a aprendizagem dos 

conceitos dessa disciplina, que esse tipo de atividade é essencial para significar conceitos 

matemáticos, pois possibilita aos alunos que mobilizem ideias e procedimentos 

matemáticos. 

 

Palavras-chave: Geometria do táxi; Situação Hipotética; Análise combinatória; Vivência 

no contexto escolar. 
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O presente artigo discute o ensino e a aprendizagem em matemática a partir do 

desenvolvimento de uma oficina junto a alunos do ensino médio de uma escola pública de 

um município do interior do Rio Grande do Sul, durante o segundo semestre de 2013. A 

oficina foi elaborada e desenvolvida em virtude do encaminhamento da disciplina de 

Estágio Curricular Supervisionado: Matemática em Modalidades Diferenciadas de Ensino, 

de um curso de Matemática Licenciatura. A referida disciplina propôs a elaboração de um 

projeto que considera os princípios da contextualização e da interdisciplinaridade e o 

desenvolvimento deste junto a alunos.  

Os projetos tematizavam Espaço e Orientação. A partir disso foram definidos 

alguns espaços da zona urbana do município sede da Universidade. O grupo de trabalho, 

do qual fez parte uma das autoras do presente texto, ficou responsável por desenvolver o 

projeto tendo como contexto a praça central do município. A partir disso o referido grupo 

de trabalho buscou conhecer historicamente o espaço indicado, problematizar algumas 

questões e matematizá-las considerando conceitos da análise combinatória. 

O grupo de trabalho propôs, então, a partir da geometria do táxi, possibilitar aos 

alunos a elaboração de ideias a respeito do conceito de análise combinatória partindo do 

uso de uma situação hipotética, essa elaborada com a finalidade de promover a 

aprendizagem e o levantamento de hipóteses para a resolução da situação lançada. Desse 

modo surge a questão norteadora do presente artigo: quais as possibilidades de ensino e de 

aprendizagem em matemática a partir do uso de uma situação hipotética?  

2. Procedimentos metodológicos 

A presente produção se constituiu a partir da elaboração de um projeto, o qual 

desencadeou a elaboração e o desenvolvimento de uma oficina junto a alunos do ensino 

médio. Para a elaboração do projeto o grupo de trabalho considerou a Praça central da 

cidade como contexto. Primeiramente, pesquisou a respeito do local a ser trabalhado, a sua 

história, coletou algumas fotos e definiu pontos de referência localizados próximos do 

referido local. Após essa fase, o grupo problematizou alguns aspectos e definiu conceitos 

matemáticos que poderiam ser trabalhados a partir das problematizações levantadas. O que 

estava claro para o grupo é que o assunto teria que ser algo que chamasse a atenção dos 

jovens. A oficina foi desenvolvida em dois períodos de aulas de matemática, em oito 

turmas do 2º ano do ensino médio.  

O desenvolvimento consistiu em primeiramente questionar os alunos sobre as 

formas de localização e orientações que podem ser realizadas com o uso do mapa da 
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cidade do município. Inicialmente o grupo de licenciandos solicitou para que os alunos 

localizassem suas residências e alguns pontos de referência, destacando que a 

intencionalidade dessa ação era familiarizar os alunos com formas de orientação e 

localização a partir do uso de um mapa. Essas ações desencadearam a realização de uma 

oficina que teve como objetivo a introdução de ideias relacionadas ao conceito de análise 

combinatória, mediante uma situação hipotética, de tal forma que permitisse aos alunos a 

refletir sobre uma situação prática, possibilitando a produção de significados. 

Foi lançada, assim, pelos licenciandos, uma situação hipotética buscando fazer com 

que os alunos se envolvessem com a oficina proposta possibilitando a elaboração, pelos 

alunos, de ideias relacionadas à geometria do taxi e de combinatória. Nesse sentido, a 

oficina foi realizada a partir do planejamento elaborado em aulas da disciplina de estágio, 

onde o grupo de trabalho definiu pela utilização, além do mapa da cidade, de uma lona 

para representar parte do mapa e assim, problematizar aspectos relacionados aos menores 

caminhos possíveis de um ponto a outro. Essa representação foi uma maneira de 

incrementar a oficina, momento este em que o aluno não fica somente imaginando e sim 

consegue se colocar diante da situação hipotética, conseguindo visualizar melhor a situação 

proposta. Lembrando que as análises se fazem considerando como referencial teórico Luna 

(2009) e Angiolin (2009) que tratam de métodos hipotéticos de aprendizagem. 

3. Resultados e discussões 

Foi elaborado pelo grupo de licenciandos um projeto que desencadeou a produção 

de uma oficina, tendo como tema a Praça central da cidade e envolveu conceitos da análise 

combinatória. Inicialmente os alunos foram instigados a se localizarem no mapa do 

município o qual está localizada a escola. O grupo de licenciandos questionou se existe 

uma maneira adequada de olharmos para o mapa. A maioria dos alunos das turmas indicou 

que teriam que olhar para a rosa dos ventos e orientar o mapa, ou seja, determinar onde 

fica localizado o seu norte e utilizar nesse sentido o mapa corretamente. Alguns também 

indicaram que o mapa possui letras e números, podendo localizarem-se através dos nomes 

das ruas. Falando ainda em localização, os alunos das diferentes turmas, interagiram 

quando foi problematizado aspectos relacionados a espaços familiar. Respondendo e 

participando ativamente, com mais perguntas e complementando informações. De acordo 

com apontamentos do diário de campo, os licenciandos também destacaram outras formas 

de localização, apresentaram algumas lendas, como a do João de Barro, que como reza a 

lenda, a porta da casa do João de Barro fica voltada ao norte, o que despertou o interesse de 
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alguns alunos, os quais manifestaram-se dizendo: vou começar a prestar mais atenção na 

casa do João de Barro.  

De acordo com o planejamento da oficina, está levou em consideração a seguinte 

questão hipotética: Quantos menores caminhos existem partindo-se da Praça da República 

à Rodoviária? Para responder a essa questão os alunos assistiram a um vídeo que 

apresentava uma situação de localização, logo após, manusearam o mapa do município 

para se localizarem e familiarizarem-se com o contexto considerado, e, posteriormente, 

foram convidados a ir até a lona montada no pátio da escola, a qual representava um 

recorte do mapa da cidade e destacava os dois pontos de referência: a rodoviária e a praça 

central da cidade. Assim, através da geometria do táxi, os licenciandos problematizaram 

algumas situações do cotidiano das pessoas, e lançaram, então, uma situação hipotética 

considerando os possíveis menores caminhos de um ponto até outro do mapa, no caso, a 

Rodoviária e a Praça da República. 

Com a situação hipotética lançada, de acordo com apontamentos do diário de 

campo, alguns alunos indicaram o número de quadras para o possível menor caminho, mas 

para descobrirem quantos menores caminhos havia se fez necessário a intervenção dos 

licenciandos a partir de diferentes questionamentos. Os alunos usavam a representação na 

lona para se deslocarem de um ponto até o outro e em pequenos grupos foram percebendo 

que havia vários menores caminhos. Na medida em que os alunos iam indicando os 

menores caminhos os licenciandos questionaram se havia alguma regularidade entre estes 

trajetos. Os alunos apontaram o número de quadras percorridas, mas não perceberam a 

direção vertical ou horizontal destas. Nesse sentido, os questionamentos por parte dos 

licenciandos continuaram. É relevante fazer o aluno pensar, refletir quando está diante de 

uma situação hipotética qualquer, para que o mesmo opte por um raciocínio ou estratégia 

de resolução, que defenda o caminho que irá tomar e perceba a real importância que possui 

os conceitos matemáticos.  

Nesse sentido, Angiolin (2009) defende a ideia de que a consideração do objetivo 

da aprendizagem, as atividades de aprendizagem e pensamento e conhecimento dos 

estudantes são elementos importantes na construção de uma trajetória hipotética de 

aprendizagem – parte chave do que denomina Ciclo de Ensino de Matemática. 

Após as intervenções dos licenciandos, principalmente a partir de questionamentos, 

os alunos foram encaminhados à observação da posição vertical e horizontal das quadras e 

à percepção de que, independente do menor caminho escolhido, não alterava o número de 

quadras e a posição destas, vertical ou horizontal. Os licenciandos instigaram os alunos à 
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percepção de que haviam 4 quadras posicionadas verticalmente e 3 quadras posicionadas 

horizontalmente na realização do trajeto indicado, como mostra a Figura 1, que apresenta a 

visualização do recorte do mapa e indica a Praça da República e a Rodoviária. Este recorte 

do mapa também foi disponibilizado aos alunos para que pudessem registrar os possíveis 

menores caminhos visualizados com o uso da lona. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: recorte do mapa da cidade indicando os pontos de referência 

Fonte: www.rodiguesmapas.com.br 

Para descobrir os menores caminhos os alunos ativeram-se a rabiscar no mapa 

(Figura 1) ou na representação a partir do uso da lona, foram então, mais uma vez 

instigados pelos licenciandos, dessa vez a representarem por “V” a quadra posicionada 

verticalmente e por “H” a quadra posicionada horizontalmente. A partir dessa 

representação os licenciandos exploraram, junto aos alunos, algumas ideias de permutação, 

trazendo o conceito de fatorial. Neste momento os licenciandos se depararam com uma 

tensão: perceberam que os alunos ainda não haviam trabalhado com o conceito de fatorial. 

Passaram então, de grupo em grupo “explicando fatorial” para prosseguir com a atividade 

que estava planejada.  

Percebe-se então a dificuldade no desenvolvimento de processos de abstração e 

generalização a partir de uma determinada situação, tanto por parte dos licenciandos 

quanto dos alunos. Como também, a real importância da intervenção intencional do 

professor, pois, sem a intervenção dos licenciandos os alunos não conseguiriam 

desenvolver, a partir da situação hipotética apresentada, ideias de análise combinatória. 

Cabe aqui destacar alguns questionamentos realizados pelos licenciandos: é possível 

encontrarmos os menores caminhos através de estratégias de resolução mais práticas? ou, 
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tem uma fórmula matemática para isso?. Com a intervenção dos licenciandos alguns 

alunos conseguiram chegar à conclusão: 

N=    

Obs: Em que: 

Q= Número de quadras 

V= Número de quadras verticais 

H=Número de quadras horizontais 

Para a situação dada: 

N=  = 4 menores caminhos 

O material empírico aqui considerado possibilitou a constatação do quanto é 

importante trabalhar com as turmas do ensino médio os conceitos de Análise Combinatória 

levando em consideração o uso de uma situação hipotética, que encontra embasamento na 

orientações dos PCNEM (BRASIL, 1998), PCENEM+ (BRASIL, 2002) e OCEM 

(BRASIL, 2006) que abordam situações-problema de maneira contextualizada e 

interdisciplinar. 

Segundo o PCN (BRASIL, 1998, p. 266), a resolução de problemas é uma 

importante estratégia de ensino. Os alunos, quando confrontados com situações-problema 

novas, mas compatíveis com os instrumentos que já possuem ou que possam adquirir no 

processo, aprendem a desenvolver estratégia de enfrentamento, planejando etapas, 

estabelecendo relações, verificando regularidades, fazendo uso dos próprios erros 

cometidos para buscar novas alternativas; adquirem espírito de pesquisa, aprendendo a 

consultar, a experimentar, a organizar dados, a sistematizar resultados, a validar soluções; 

desenvolvem sua capacidade de raciocínio, adquirem autoconfiança e sentido de 

responsabilidade; e, finalmente, ampliam sua autonomia e capacidade de comunicação e de 

argumentação.  

Com a atividade percebemos o quanto é importante levar aos alunos uma atividade 

diferente e ao mesmo tempo simples que instigue os mesmos a pensarem e a imaginarem-

se em uma certa situação hipotética. Nas palavras de Skovsmose (2004) a matemática 

proporciona a possibilidade do raciocínio hipotético, a capacidade de analisar as 

consequências de um cenário imaginário. Por meio da matemática, somos capazes de 

investigar detalhes particulares de um projeto ainda não realizado. Dessa forma, a 

matemática constitui-se em um instrumento importante para conduzir detalhados 

experimentos de pensamento (SKOVSMOSE, 2004, p.113). 
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É importante destacar que as turmas não tinham conhecimento a respeito de 

combinatória, a professora de matemática da turma havia alertado aos licenciandos, 

conforme indicam apontamentos do diário de campo, que a oficina seria algo introdutório 

desse conteúdo. Como os alunos estavam empolgados com a oficina, sugerimos que 

realizassem a critério de cada um, mais situações que envolvessem outros caminhos, como 

a rua em que moram até outro ponto para saber quantos menores caminhos existem.  

Constatamos então, e de acordo com LUNA (2009), as indicações sobre a 

importância da interação de pequenos grupos e a manipulação de materiais, por exemplo, 

podem ser instrumentos valiosos nas mãos dos professores de Matemática (LUNA, 2009, 

p.43). Destacando também, a importância de desenvolver nos estudantes a construção do 

pensamento geométrico, de maneira a explorar outros recursos didáticos, além do quadro 

negro, como por exemplo, materiais concretos e o uso de situações hipotéticas (Ib idem, 

p.90). 

Nessa vivência desencadeada pela disciplina de estágio, os licenciandos 

possibilitaram aos alunos que mobilizassem conhecimentos adquiridos e buscassem 

estratégias de resolução, configurando assim, os resultados dessa investigação. Nesse 

sentido, na resolução de problemas, o importante é que a estratégia de resolução não seja 

apresentada ao aluno, pois a finalidade deste recurso de ensino é fazer com que o aluno 

mobilize seus conhecimentos adquiridos e busque estratégias que o leve à resolução de 

problema (ANGIOLIN, 2009, p.52). 

4. Considerações Finais 

Diante da análise do material empírico aqui considerado, reforçamos a importância 

e a necessidade de fazer com que o aluno consiga significar conceitos matemáticos, 

podendo fazê-lo a partir de situações hipotéticas, na medida em que se colocar no lugar 

imaginário e se ver diante da situação, tendo que descobrir uma maneira de chegar até o 

resultado e desenvolvendo estratégias de resolução. Nesse sentido, a possibilidade de 

aprendizagem a partir do desenvolvimento de uma oficina que se faz considerando uma 

situação hipotética é ampliada. O aluno se imagina numa determinada situação e pressupõe 

encontrar uma maneira para chegar a resposta, destacando que mesmo que o aluno não 

chegue a resposta correta, a situação o faz pensar e refletir, outro fato a destacar é de que 

os alunos trabalharam em grupo e isso contribui na socialização de ideias, a refutar e a 

propor argumentos. O contexto considerado pelos licenciandos e a proposição da situação 

hipotética possibilitou ao aluno a produção de significados. 
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Os professores precisam ter como finalidade do ensino a construção de uma prática 

que capacite seus alunos a percorrerem o caminho da aprendizagem matemática. Este é o 

desafio fundamental que deve fascinar os professores de matemática, o que implica a 

necessidade de reconstruir meios para fazer conhecer a matemática na escola e, desse 

modo, meios para ensinar matemática (LUNA, 2009, p.35). O lançamento de uma situação 

hipotética faz surgir a curiosidade matemática e, dessa forma, pode contribuir com a 

aprendizagem dos conceitos dessa disciplina. 

Nesse sentido, é importante destacar que a prática de ensino e as situações 

propostas pelos estágios curriculares supervisionados são essenciais para que os 

licenciandos vivenciem e reflitam acerca de possibilidades de processos de ensino e de 

aprendizagem, percebendo, nesse processo, a real importância de criar algo diferente que 

faça surgir o interesse e a curiosidade dos alunos. Trazer uma situação hipotética como 

essa que foi apresentada pode impulsionar os jovens a pensar e imaginar-se diante da 

situação lançada. 

Ensinar os alunos a resolver problemas supõe dotá-los da capacidade de aprender a 

aprender, no sentido de habilitá-los a encontrar por si mesmos, respostas às perguntas que 

os inquietam ou precisam responder, ao invés de esperar uma resposta já elaborada por 

outros transmitidas pelo livro-texto ou professor (ANGIOLIN, 2009, p.52). 

Contudo, compreendemos a importância de fazer o aluno raciocinar matemática 

quando se encontra diante de uma situação hipotética, mostramos aos mesmos que 

possuem capacidade de aprender ou até mesmo relembrar o que já foi aprendido e 

mobilizar conhecimentos a uma dada situação, a matemática não é puramente para ser 

estudada em sala de aula e pronto acabou. Ela é estudada para que o aluno mobilize ideias 

e procedimentos quando estiver perante situações que a necessite sendo ela simples ou 

complexa. 
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