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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), as demais Universidades do Paraná (UNICENTRO, UEL, 

UEM, UNIOESTE, UNESPAR, UENP, UTFPR e UFPR) e a Sociedade Brasileira de Educação Matemática – Regional 

Paraná – SBEM-PR têm a honra de promover o XIII EPREM - Encontro Paranaense de Educação Matemática, nos dias 02, 

03 e 04 de outubro de 2015. 

 O evento conta com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), da 

Fundação Araucária e da FAUEPG. 

Com mais essa edição, a SBEM-PR garante a periodicidade dos Encontros Paranaenses de Educação Matemática 

como um espaço que visa fortalecer os vários grupos que pensam, discutem e desenvolvem trabalhos na área de Educação 

Matemática. Com esse evento, os representantes da SBEM/PR efetivam o compromisso de: 

 Representar a SBEM Nacional no Estado do Paraná. 

 Promover o desenvolvimento na área de Educação Matemática e sua implementação na práxis educativa. 

 Atuar, em caráter complementar às atividades do Estado, junto aos órgãos governamentais na formulação, 

implementação e avaliação de políticas estaduais de educação e, em especial, as relacionadas à Educação 

Matemática. 

 Promover e divulgar estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção de 

conhecimentos técnicos e científicos referentes à Educação Matemática, nos termos do que dispõe a Lei 
Federal n. 970, de 23 de março de 1990. 

 Promover o desenvolvimento de pesquisas na área de Educação Matemática. 

 Promover estudos e ações referentes à Educação Matemática, focados na formação de professores que 

ensinam Matemática. 

 Efetivar e divulgar publicações referentes à Educação Matemática 

 

As atividades científicas do XIII EPREM constituem-se de: conferência de abertura, mesas temáticas, minicursos, 

sessões de apresentação de trabalhos (oral e pôster), palestra de encerramento e Assembleia Geral da SBEM-PR. Os 

convidados foram definidos pela Comissão Central do evento: Profa. Dra Ettiène Guérios da UFPR (presidente da comissão 

científica), Prof. Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan da UTFPR Campus Toledo (Diretor da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática - Regional Paraná), Profa. Dra Leônia Gabardo Negreli da UTFPR Campus Curitiba (membro da SBEM - 

Regional Paraná) e Profa. Dra. Celia Finck Brandt da UEPG (coordenadora geral do evento). 

A Conferência de abertura versa sobre o tema do Encontro “Práticas e Pesquisas no campo da educação 

Matemática”, a ser ministrada pelo Prof. Dr. Sergio Lorenzato e objetiva ampliar as discussões acerca da Educação 

Matemática no ensino. A Conferência de encerramento terá como tema “Desafios e Perspectivas da Educação 

Matemática Inclusiva para a Docência ” e será ministrada pela Profa. Dra. Clélia Maria Ignatius Nogueira. 
A Comissão Científica definiu o tema das sete Mesas Temáticas e de sete Grupos de Trabalho considerando-se a 

necessidade de aprofundamento nas discussões sobre a prática e a pesquisa nas diferentes linhas de pesquisa da Educação 

Matemática. 

Os 11 Minicursos aprovados pelo Comitê Científico e os 10 minicursos encomendados, têm como objetivo oferecer 

aos participantes possibilidades de reflexão a respeito de temáticas e atividades já conhecidas ou inovadoras, trazendo 

contribuições para as práticas profissionais ou de pesquisa. 

O Comitê Científico também aprovou 96 Comunicações Científicas, 70 Relatos de Experiência e 40 Pôsteres dentre 

os 206 trabalhos aprovados por professores e/ou pesquisadores e por estudantes de graduação e de pós-graduação. Este 

caderno contempla o resumo destes trabalhos aprovados. 

O sucesso de um evento reside nas suas contribuições inerentes às trocas de conhecimentos, experiências e novas 

parcerias entre pesquisadores, professores, estudantes de graduação e pós-graduação. A realização deste evento só foi 

possível graças ao apoio e a participação do Comitê Científico e da Comissão Organizadora, que não mediram esforços para 

que o evento fosse um sucesso. A todos, nossos votos sinceros de um bom evento e nossos agradecimentos. 

 

Celia Finck Brandt  

UEPG – Campus Central 

Coordenadora do XIII EPREM 
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HISTÓRICO 

 

 

O EPREM é um evento promovido pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática - Regional Paraná (SBEM - 

PR). Os EPREM’s  I, II, III, IV e V foram realizados em 1989, 1990, 1995, 1996 e 1999 na cidade de Curitiba, na 

Universidade Federal do Paraná – UFPR;  o VI EPREM ocorreu no ano de 2000 na Universidade Estadual de Londrina – 

UEL;  o VII EPREM foi realizado em 2002 na Universidade do Oeste do Paraná – Unioeste, em Foz do Iguaçú;  o VIII 

EPREM ocorreu na Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, em 2004; o IX EPREM foi realizado em 2007 na 

UNIMEO, em Assis Chateaubriand; o X EPREM ocorreu em 2009, na Universidade do Centro-oeste do Paraná – Unicentro, 

em Guarapuava; o XI EPREM foi realizado pela FAP e FECEA na cidade de Apucarana em 2011 e o XII EPREM ocorreu 

em 2014 na cidade Campo Mourão. 

Com o intuito de dar continuidade à realização deste evento no Paraná e considerando a sua importância para o 

fortalecimento da Educação Matemática e dos vários grupos que pensam, discutem e desenvolvem trabalhos neste campo do 

conhecimento, a Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG – Campus Central  juntamente com a Sociedade Brasileira 

de Educação Matemática – Regional Paraná (SBEM-PR) e a UFPR tem o prazer de promover o XIII EPREM - Encontro 

Paranaense de Educação Matemática nos dia 02, 03 e 04 de outubro de 2015. 
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COMISSÕES 

 

Diretoria SBEM – PR 

 
Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan, UTFPR – Toledo (diretor)  

Dra. Lilian Akemi Kato, UEM – Maringá (1ª secretária)  

Dra. Veridiana Rezende, UNESPAR – Campo Mourão (2ª secretária)  

Dra. Karina Alessandra Pessoa da Silva, UTFPR – Londrina (1ª tesoureira)  

Dra. Loreni Baldini, SEED – Apucarana (2ª tesoureira)  

Dra. Leônia Gabardo Negrelli, UTFPR – Curitiba (Suplente)  

Ms. Gabriela Granada Veleda, UNESPAR – União da Vitória (Suplente) 

 

Comissão Central 

 

Dra. Celia Finck Brandt - UEPG (coordenadora geral) 

Dra. Ettiène Guérios – UFPR (presidente da Comissão Científica) 

Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan – UTFPR – Toledo (diretor da SBEM – PR Regional Paraná) 

Dra. Leônia Gabardo Negrelli - UTFPR – Curitiba (membro da SBEM – PR Regional Paraná) 

 
 

Comissão Organizadora: 

 

Dra. Célia Finck Brandt, UEPG – Ponta Grossa (coordenadora geral) 

Dra. Ana Lúcia Pereira Baccon - UEPG - Ponta Grossa   

Esp. Carine Scheifer – UEPG – Ponta Grossa 

Dra. Ettiène Guérios – UFPR  

Dra. Fabiane de Oliveira - UEPG - Ponta Grossa 

Ms. Fátima Aparecida Queiroz Dionizio – UEPG – Ponta Grossa 

Ms. Joseli Almeida Camargo - UEPG - Ponta Grossa 

Dra. Leônia Gabardo Negrelli – UTFPR - Curitiba 

Dra. Luciane Grossi - UEPG - Ponta Grossa 

Dra. Marceli Behm Goulart - UEPG - Ponta Grossa 

Dra. Marli Terezinha Van Kanm - UEPG - Ponta Grossa 

Dra. Marli Van Kan – UEPG – Ponta Grossa 

Ms. Margarete Aparecida dos Santos - UEPG - Ponta Grossa 

Ms. Renato Francisco Merli - UTFPR – Toledo 

Ms. Rita de Cássia Amaral Vieira - UEPG - Ponta Grossa 

Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan – UTFPR - Toledo 

Dra. Tânia Stella Bassoi - UNIOESTE - Cascavel  

Dra. Veridiana Rezende – UNESPAR – Campo Mourão 

 
 

Comitê Científico:  

 

Eixo 1 - Tendências metodológicas que fundamentam a prática docente 

Dra. Karina Alessandra Pessoa da Silva 

Eixo 2 - Espaços de formação de professores que ensinam Matemática 

Dra. Marcia Cyrino 

Eixo 3 - Educação Matemática na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental  

Dra. Tania Zimer 

Eixo 4 - Educação Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio  

Dra. Veridiana Rezende 

Eixo 5 - Educação Matemática no Ensino Superior  

Dr. Mozart Gonçalves 

Eixo 6 - Ensino e aprendizagem de Matemática na Educação de Jovens e Adultos  

Dra. Tania Stella Bassoi 

Eixo 7 - História, Filosofia e Epistemologia na Educação Matemática  

Dr. Dionísio Burak  

Eixo 8 - Processos cognitivos e linguísticos em Educação Matemática  

Dra. Marceli Behn Goulart  

Eixo 9.     Educação Matemática Inclusiva  

Dra. Clélia Maria Ignatius Nogueira 
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Comissão de Pareceristas 

 

1. Adriana Helena Borssoi (UTFPR) 

2. Adriana Quimentão Passos (SEED/UEL) 

3. Amauri Jersi Ceolin (UNESPAR) 

4. Anderson Roges Teixeira Góes (UFPR) 

5. André Luis Trevisan (UTFPR) 

6. Andréia Buettner Ciani (UNIOESTE) 

7. Anemari Roesler Luersen Lopes (UFSM) 

8. Ângela Marta P das Dores Savioli (UEL)  

9. Antonio Vicente Garnica (UNESPAR) 

10. Arleni Elise Sella Langer (UNIOESTE) 

11. Bárbara Nivalda Palharini (UENP) 

12. Bruno Rodrigo Teixeira (UEL) 

13. Camila Fogaça (UEL) 

14. Carla Melli Tambarussi (IFPR) 

15. Carlos Roberto Vianna (UFPR) 

16. Celia Fink Brandt (UEPG) 

17. Cíntia Milani (UEL) 

18. Circe Mary Silva da Silva Dynnikov (UFES) 

19. Claudete Cargnin (UTFPR) 

20. Claudia Lisete O. Groenwald (ULBRA/RS) 

21. Cleide Betenheuser Rox (SEED) 

22. Clélia Maria I. Nogueira (UEM) 

23. Dionisio Burak (UEPG) – coordenador de eixo 

24. Doherty Andrade (UEM) 

25. Dulcyene Maria Ribeiro (UNIOESTE) 

26. Edilaine Santos (UEL) 

27. Eduardo Quadros da Silva (PUCPR) 

28. Eliane Maria de Oliveira Araman (UTFPR) 

29. Elsa Midori Shimazaki (UEM) 

30. Emerson Tortola (UTFPR) 

31. Everton José Goldoni Estevan (UNESPAR) 

32. Fábio Alexandre Borges (UNESPAR) 

33. Fatima A. A. Cader Nascimento (UDF/DF) 

34. Flávia Dias (UTFPR) 

35. Gabrielle Granada (UNESPAR) 

36. Gilmar Bornatto (PUCPR) 

37. Jader Otavio Dalto (UTFPR) 

38. Janecler A. A. Colombo (UTFPR) 

39. Jean Sebastien Toillier (UNIOESTE) 

40. João Coelho Neto (UENP) 

41. João Henrique Lorin (UNESPAR) 

42. José Ricardo Souza (UNIOESTE) 

43. Joyce Jaquelinne Caetano (UNESPAR) 

44. Karina A. Pessoa da Silva (UTFPR) – coordenadora de eixo 

45. Karolina Barone Ribeiro (UNICENTRO) 

46. Leo Akio Yokoyama (UFRJ/RJ) 

47. Leônia Gabardo Negrelli (UTFPR) 

48. Lilian Akemi Kato (UEM) 

49. Linlya Barbosa (UTFPR) 

50. Loreni Aparecida Ferreira Baldini (SEED) 

51. Lourdes Maria Werle de Almeida (UEL) 

52. Luciana Ribeiro (UFPR) 

53. Luciane Ferreira Mocrosky (UTFPR) 

54. Luciano Ferreira (UNESPAR) 

55. Lucieli Trivizoli (UEM) 

56. Lucilene Adorno (SEED) 

57. Luiz Carlos Almeida de Domenico (PUCPR) 

58. Lulu Healy (UNIAN-SP) 

59. Magna Natalia Marin Pires (UEL) 

60. Manoel de Campos Almeida (PUCPR) 

61. Marcele Tavares Mendes (UTFPR) 

62. Marceli Behm Goulart (UEPG) – coordenadora de eixo 

63. Marcelo Motta (UTFPR) 

64. Márcia C. T. Cyrino (UEL) – coordenadora de eixo 

65. Márcia Viviane Barbetta Manosso (SEED) 

66. Marcio André Martins (UNICENTRO) 
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67. Marcos Aurélio Zanlorenzi (UFPR) 

68. Maria Emília M. T. Zanquetta (SEED) 

69. Maria Queiroga Amoroso Anastácio (UFJF) 

70. Maria Tereza Carneiro Soares (UFPR) 

71. Mariana Moran (UNESPAR) 

72. Marilda Trecenti Gomes (FAP) 

73. Marli Schmitt (UEM) 

74. Marlon Rodrigo Brunetta (Positivo) 

75. Michele Barros (UTFPR) 

76. Michele Regiane Dias Veronez (UNESPAR) 

77. Mozart Gonçalves (PUCPR) – coordenador de eixo 

78. Neila Tonin Agranionih (UFPR) 

79. Neusa Bertoni Pinto (PUCPR) 

80. Osmar Pedrochi Junior (UEL) 

81. Pamela Emanueli Alves Ferreira (UEL) 

82. Paulo Rodrigues (UEL) 

83. Regina Helena Munhoz (UDESC) 

84. Regina Luzia Corio de Buriasco (UEL) 

85. Regina Maria Pavanello (UEM) 

86. Regina Pina das Neves (UNB) 

87. Renata Raffa (UEL) 

88. Renato Francisco Merli (UTFPR) 

89. Rodolfo Eduardo Vertuan (UTFPR) 

90. Rosa Monteiro Paulo (UNESP) 

91. Sandra Malta Barbosa (UEL) 

92. Sandra Regina D’Antonio (UEM) 

93. Sérgio Carrazedo Dantas (UNESPAR) 

94. Sérgio Roberto Nobre (UNESP) 

95. Silvia Teresinha Frizzarini (UNICESUMAR) 

96. Sintria Lautert (UFPE/PE) 

97. Solange Hassam A. A. Fernandes (UNIAN-SP) 

98. Susimeire Andrade (UNIOESTE) 

99. Talita Secorun dos Santos (UNESPAR) 

100. Tânia Bruns Zimer (UFPR) – coordenadora de eixo 

101. Tânia Marli Rocha Garcia (UNESPAR) 

102. Tânia S. Alvarez da Silva (UEM) 

103. Tânia S. Bassoi (UNIOESTE) – coordenadora de eixo 

104. Tiago Emanuel Klüber (UNIOESTE) 

105. Vanessa Largo (UTFPR) 

106. Veridiana Rezende (UNESPAR) – coordenadora de eixo 

107. Violeta Maria Estephan (UTFPR) 

108. Wellington Hermann (UNESPAR) 

109. Willian Beline (UNESPAR) 

110. Zenaide Rocha (UTFPR) 
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PROGRAMAÇÃO DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 
 

Horário ATIVIDADE LOCAL 

14:00 – 19:00 
Inscrições, confirmação de participação em minicursos e entrega de 

material 

Cine PAX 

19:30 Atividade cultural 

20:00 Cerimônia Oficial de Abertura 

20:30 

20:30 – Palestra de Abertura 

Prof. Dr. Sérgio Lorenzatto – Unicamp 

Tema: Desafios e Perspectivas do campo da Educação Matemática 

para a Docência 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 
 

Horário ATIVIDADE LOCAL 

08:00 – 18:00 PÔSTER Corredores bloco D 

08:00 – 10:00 MINICURSOS Salas de aula dos Blocos A, B e D 

10:00 – 10:200 COFFEE BREAK 
Entrada da Universidade pela Rua Cel. 

Bitencourt (em frente a Manarim) 

10:20 – 12:00 MINICURSOS Salas de aula dos Blocos A, B e D 

12:00 – 13:45 ALMOÇO  

13:45 – 15:15 
COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS  

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 
Salas de Aula dos Blocos A, B e D 

15:15 – 15:35 COFFEE BREAK 
Entrada da Universidade pela Rua Cel. 

Bitencourt (em frente a Manarim) 

15:35 – 17:00 MESAS TEMÁTICAS Salas de Aula dos Blocos A e D 

17:00 – 18:20 GRUPOS DE TRABALHO (GT) Salas de Aula dos Blocos A e D 

18:20 – 19:00 ASSEMBLEIA DA SBEM – PR Mini Auditório da UEPG – Campus Central 

20:30 
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO  

(POR ADESÃO) 

BUFFET HAMILTON 

Rua 19 de Dezembro, 113 

Esquina com Rua do Rosário 
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PROGRAMAÇÃO DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2015 
 

Horário ATIVIDADE LOCAL 

8:30 - 10:00 
COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS E RELATOS DE 

EXPERIÊNCIA 
Salas de aula dos blocos A, B e D 

10:00 – 10:20 COFFEE BREAK 
Entrada da Universidade pela Rua Cel. 

Bitencourt (em frente a Manarim) 

 

10:20 – 11:40 

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 

Prof. Dra. Clélia Ignátius Nogueira (UEM) 
Auditório Central 

11:40 – 12:10 

ASSEMBLEIA DE ENCERRAMENTO 

Profa. Dra. Clélia Maria Ignatius Nogueira (UEM) 

Tema: Desafios e Perspectivas da Educação 

Matemática Inclusiva para a Docência 

Auditório Central  
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ENSALAMENTO 

 

PÔSTERES 

Horário: 8:00 - 18:00 

Data: 03/10/2015 

Local: Corredores do Bloco D 

1. Transição das séries iniciais para as séries finais do ensino 

fundamental e o ensino de geometria e grandezas e medidas 

Margarete Aparecida dos Santos 

Marli Terezinha Van Kan 

Marceli Behm Goulart 

2. Programa institucional de bolsa de iniciação à docência – PIBID – 

contribuições na formação de professores 

Evandro Carlos Andretti 

Renata Camacho Bezerra 

3. Experiências no processo de ensino e aprendizagem das frações: 

PIBID na escola 

Diessica Aline Quinot 

Eloiva Fatima Ferreira de Lima 

Luciana de Souza 

Luiz Augusto Peregrino 

4. Formação para professores que lecionam a disciplina de 

Matemática atuantes no Ensino Fundamental 5º e 6º anos 

Sergio Aparecido Mestriner 

Vanessa Lucena Camargo de Almeida Klaus 

5. Análise das estratégias de resolução de problemas de futuros 

professores de Matemática 

Amanda Stefani 

Marcelo Carlos de Proença 

 

6. Multiplicação de números naturais: formas de contemplar a 

história da Matemática no ensino para compreensão do sistema de 

numeração decimal 

Ana Paula Tozetto 

Flavia Rocha 

Franciele Isabelita Lopes Novak 

Norma Aparecida Albuquerque Szezerbicki 

Rhayne Micheli Hillebrandt 

Célia Finck Brandt 

7. História oral: um método na elaboração de um trabalho de 

pesquisa 

Rafaela Gonçalves Ferreira 

Simone Luccas 

8. As quatro operações no conjunto dos números naturais por meio 

do SOROBAN 

André Guilherme Unfried 

Francieli Cristina Agostinetto Antunes 

9. Temas, problemas e soluções: uma experiência em um projeto de 

ensino 

Angela Sacamoto 

Angela Marta P.das Dores Savioli 

 

10. Erros cometidos em Matemática Financeira nos cursos de ciências 

sociais e aplicada 
Jailson Domingos de Oliveira 

11. Desvendando os números primos 

Danilo Nenen de Mello 

Janaina Aparecida Ribeiro Freitas 

Jessica Karolinne Medeiros Nascimento 

Ana Beatriz dos Reis 

Joseli Almeida Camargo 

12. Utilizando a expressão gráfica por meio da robótica educacional no 

ensino-aprendizado da Matemática 

Thales dos Santos Martins 

Heliza Colaço Góes 
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13. Ensinando e avaliando Matemática por meio de imagens 
Ademir Basso 

Fernando Rocha Pinto 

14. A aprendizagem de expressões algébricas através da resolução de 

problemas por meio de um ensino contextualizado  

Grasielly dos Santos de Souza 

Tiago Ponciano Antunes 

15.  A resolução de problemas em sala de aula na disciplina de 

Matemática: análise de dissertações  

Geralda de Fatima Neri Santana 

Marcelo Carlos de Proença 

16.  O jogo retângulo mágico: uma proposta para o ensino da 

Matemática  

Angélica Romagnoli Gobato 

Silvana Leide Garcia Elias 

Wellington Piveta Oliveira 

17. Educação do campo: dos documentos oficiais à EtnoMatemática  

Luís Felipe Gonçalves Carneiro 

Raphael Peres Correia dos Santos 

Jader Otávio Dalto 

Eliane Maria de Oliveira Araman 

18.  Um estudo sobre as produções de Modelagem Matemática na 

Educação Matemática nos cursos Stricto Sensu paranaense  

Criscieli Ritter da Silva 

Gabriele Granada Veleda 

19. O jogo e sua relevância no processo de ensino-aprendizagem de 

Matemática na Educação Infantil  

Deize Regina Poloni 

Francielli Aparecida de Araújo 

20.  Utilizando o SCRATCH para a produção de mídias digitais 

educativas 

Valdinei Cezar Cardoso 

João Debastiani Neto 

Néryla Vayne Alves Dias 

Edson Ribeiro de Britto de Almeida Júnior 

Evelyn Carollayne dos Santos de Oliveira 

Sabrina Silva Sestak 

21. Elaboração de vídeos didáticos de Matemática como atividade 

escolar no Ensino Básico  
Ricardo Ferreira Paraizo 

22. Objetos de aprendizagem de Matemática no PNLD 2014 para os 

anos finais do Ensino Fundamental  

Cristiane Straioto Diniz 

Marco Aurélio Kalinke 

Renata Oliveira Balbino 

23. O ensino de frações nos anos iniciais: algumas possibilidades 
Edicléia Xavier da Costa 

Carla Marcela S. Machado dos Passos 

24. Aproximações entre o cubismo e a Matemática 

Meyrison Leandro Lima Soares 

Marisete do Rocio Kopis 

Joseli Almeida Camargo 

25. O estudo da estatística como ferramenta à conscientização no 

consumo de água 

Igor Henrique Senenko 

Valquiria da Silva Aleixo 

Alice Emily Antunes da Rosa 

Maristel do Nascimento 

Rita de Cassia do Amaral Vieira 

26. Um estudo teórico sobre transformações semióticas em uma tarefa 

de geometria euclidiana  
Idelmar André Zanella 

27. Uma proposta de atividade baseada na educação Matemática 

crítica: orçamento participativo  

Leziane Campos 

Pedro Augusto Mazini dos Santos 

Línlya Natássia Sachs 

28. Polinômios: possibilidade de abordagem  Sidnéia Valero Egido 

29. Praticando o cálculo mental 

Edivania Ruvinski Barreto 

Grazielli Nabosny – UEPG 

Marceli Behm Goulart – UEPG 

30. Transpondo teoria para prática: uso de jogos matemáticos no 

ensino fundamental a fim de ilustrar a teoria  
Sidnéia Valero Egido 

31. Matemática e arte: aliadas no ensino e aprendizagem de polígonos   
Cláudia Danielle de França Otoni 

Sani de Carvalho Rutz da Silva 
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32. Tratamento da informação e temas transversais uma combinação a 

favor da cidadania e da aprendizagem Matemática 

Bruna Bruniera 

Gilmara Pereira da Silva 

Maria Lucia de Carvalho Fontanini 

33. Webquest para o ensino de estatística 
Michelle Fernanda da Silva 

Willian Damin 

34.  Criptografia: algumas aplicações Matemáticas 

Cheienne Chaves 

Edilaine Meurer Bruning 

Jean Sebastian Toillier 

Maiara Aline Junkerfuerbom 

35. Explorando objetos de aprendizagem envolvendo polinômios 

Maria Ivete Basniak 

Celine Maria Paulek 

Dirceu Scaldelai 

Natali Angela Felipe 

36. Bandeira Nacional: um olhar contextualizado através da geometria 

experimental 
Eliana Guimarães Szumski 

37. Programa Núcleo Integrado De Educação Matemática – NIEM 

Joseli Almeida Camargo 

Marceli Behm Goulart 

José Trobia 

Elisangela dos Santos Meza 

Arnold Vinícius Prado Souza 

38.  Usando o cotidiano, desde os primórdios, para ensinar matemática  Ademir Basso 

39. Jogos matemáticos para os anos iniciais do ensino fundamental: 

explorando ideias  

Andressa Nichetti 

Jenifer Rodrigues Almeida 

Luana EngelerFelippi 

Cintia Carla Bernardi 

Janecler Aparecida Amorin Colombo 

40. Educação inclusiva para alunos com necessidades especiais: uma 

análise documental 

 

Renata Toncovitch das Neves 

Jéssika Naves de Oliveira 

Jader Otávio Dalto 

Eliane Maria de Oliveira Araman 
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MINICURSOS 

Data: 03/10/2015  

Horários:  8:00 – 10:00 e 10:20 – 12:00 

Título Ministrantes Bloco Sala 

1. O desenvolvimento do raciocínio combinatório da 

Educação Infantil ao Ensino Médio 
Rute Borba D 207 

2. Diferentes compreensões sobre a Álgebra da/na 

Educação Básica e suas relações/implicações na/para a 

Formação do Professor  

Alessandro Ribeiro 

Etienne Lautenschlager 
B 121 

3. Modelagem na educação básica: possibilidades e 

desafios para a formação de professores de Matemática 
Ana Paula Malheiros D 114 

4. Materiais manipulativos para sala de aula e para um 

museu interativo de educação Matemática 

Ana Maria Martensen Roland 

Kaleff 

Gaby Murta Baltar 

Matheus Freitas de Oliveira 

A 
Grande 

Auditório 

5. O HOTPOTATOES e a construção de materiais digitais 

para o uso na lousa digital.  

Marco Aurélio Kalinke 

Eloisa Rosotti Navarro 

Alcione Cappelin 

D 116 

6. A metodologia de resolução de problemas no ensino da 

Matemática   

Claudia Lisete Oliveira 

Groenwald 
D 101 

7. Ensino de Matemática na Educação Infantil: ludicidade 

e atividades investigativas 
Tania Teresinha Bruns Zimer D 203 

8. Utilizando Geogebra 3D para a realização de tarefas  Valdeni Soriani Franco B 

217 

Laboratório 

de 

Informática 

9. Números irracionais e desestabilização de 

conhecimentos falsos: uma proposta para as aulas de 

matemática 

Veridiana Rezende A 20 

10. Educação Matemática inclusiva 

Violeta Maria Estephan 

Bianca Ramos 

Cynthia dos Santos Vidal 

Evelyn Karine Guimarães 

Pedroso 

Tatiana Maciel Chenisz 

Tiago Augusto Skroch de 

Almeida 

 

D 103 

11. Ensinar e aprender a ler e escrever números 

multidígitos: tarefa fácil? 
Neila Tonin Agranionih A 1 

12. A construção e estudo das curvas cônicas através do 

Origami 

Bruna Mayara Batista 

Rodrigues 
A 6 

13. Derivada, integral... Limite no final: uma proposta para 

aulas de cálculo 
André Luis Trevisan D 201 

14. O sentido pedagógico dos “conteúdos” matemáticos na 

licenciatura 
José Carlos Cifuentes B 

Mini 

Auditório 
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15. A Matemática da criptografia: uma abordagem para a 

formação de professores via resolução de problemas 

Regina Célia G. Pasquini 

Ana Lucia da Silva 
B 123 

16. Escher e Descartes o real e o virtual em sala de aula: o 

papel da visualização no desenvolvimento do 

pensamento geométrico 

Maristel do nascimento 

Rita de Cassia Amaral Vieira 

Bianca Cristina Motyl 

Marcela dos Santos 

John Lenon Ribeiro 

D 204 

17. Material manipulável para o ensino e aprendizagem dos 

números complexos: o Geoplexo  

Alexandre Adriano Bernardi 

Fredy M. S. Suárez 

Janecler A. A. Colombo 

A 114 

18.  O ensino de geometria via resolução de problemas 

Marcelo Carlos de Proença 

Érika Janine Maia 

Franciely Fabrícia de Souza 

Ferreira 

A 16 

19. A história da Matemática no ensino 

Franciele Isabelita Lopes 

Novak 

Célia Finck Brandt 

Ana Paula Tozetto 

Flavia Rocha 

Norma A. A. Szezerbicki 

Rhayne Micheli Hillebrandt 

D 108 

20. Pensamento Matemático Avançado e os Três Mundos da 

Matemática: análise e discussão das representações dos 

conceitos de funções quadráticas 

Laís Cristina Viel Gereti 

Daniele Peres da Silva 

Martelozo 

Alessandra Senes Marins 

Angela Marta Pereira das Dores 

Savioli 

A 7 

21. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade: 

implicações no ensino e aprendizagem da Matemática 

Maria José Fagundes Barbosa 

Joseli Almeida Camargo 
D 214 
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COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS – parte 1 

Data: 03/10/2015  

Horários:  13:45 – 15:15 

Título Autores Bloco Sala Eixo 

1. Professor que ensina Matemática nos 

anos iniciais: a resolução de problemas e 

a constituição da professoralidade 

Nelem Orlovski 

Luciane Ferreira Mocrosky 

Laynara dos Reis Santos Zontini 

D 101 2 

2. A contínua formação do professor que 

ensina Matemática: PNAIC/2014  

Laynara dos Reis Santos Zontini 

Nelem Orlovski 

Luciane Ferreira Mocrosky 

D 101 2 

3. Os dizeres dos alunos de um curso de 

licenciatura em Matemática 

Michele Dias Veronez 

Emanueli Pereira 
D 101 2 

4. Formação continuada em educação 

Matemática no estado do paraná: um 

olhar a partir de eventos ofertados pela 

SEED 

Elhane de Fatima Fritsch Cararo 

Gabriele de Sousa Lins Mutti 

Tiago Emanuel Klüber 

D 101 2 

5. Desenvolvimento profissional de um 

grupo de professores de Matemática 

Thamires da Silva Souza 

André Luis Trevisan 
D 101 2 

6. História da Matemática nos cursos de 

licenciatura em Matemática do estado do 

Paraná 

Lucas Ferreira Gomes 

Eliane Maria de Oliveira 
D 103 2 

7. A formação de professores sob o olhar de 

professores egressos do programa de 

desenvolvimento educacional – 

PDE/Paraná 

Carla Melli Tambarussi 

Tiago Emanuel Klüber 
D 103 2 

8. Um resgate de produções no campo da 

educação Matemática 

Franciele Isabelita Lopes Novak 

Joseli de Almeida Camargo 

Célia Finck Brandt 

D 103 2 

9. Práticas de formação inicial de 

professores em dissertações e teses de 

modelagem Matemática na educação 

Matemática 

Wellington Piveta Oliveira 

Tiago Emanuel Klüber 
D 103 2 

10. Significados produzidos por futuros 

professores de Matemática a respeito do 

ensino exploratório na exploração de um 

caso multimídia 

Helen Dabiani Frioli Mota 

Paulo Henrique Rodrigues 

Márcia Cristina de Costa 

Trindade Cyrino 

D 103 2 

11. Formação inicial de professores de 

Matemática: contribuições de um grupo 

de estudos apoiado na resolução de 

problemas  

Andresa Maria Justulin D 108 2 

12. Uma experiência de formação continuada 

desenvolvida com professores de 

Matemática: refletindo sobre os erros 

cometidos pelos alunos 

José Roberto Costa 

Regina Maria Pavanello 
D 108 2 

13. Percepções de professores de Matemática 

no uso de espaços não formais, 

laboratório e feiras como subsídio à 

prática docente.  

Wanderley Pivatto Brum 

Nájela Tavares Ujiie 
D 108 2 

14. Recorte de uma formação continuada 

com professores de Matemática acerca de 

práticas que podem ser desenvolvidas 

com alunos do ensino fundamental na 

resolução de problemas de contagem  

Paulo Jorge Magalhães Teixeira D 108 2 

15. A importância dos diferentes registros de 

representações no estudo de limites de 

funções reais numa variável com alunos 

do ensino superior 

Silvia Teresinha Frizzarini 

Claudete Cargnin 
D 116 5 

16. Software Geogebra como auxílio à 

compreensão dos gráficos das funções 

Ester Beatriz Rebouças de Souza 

Claudete Cargnin 
D 116 5 
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seno e cosseno 

17. Competências e habilidades referentes ao 

conteúdo de geometria nas questões do 

EXAME NACIONAL DO ENSINO 

MEDIO  

Marily Aparecida Benicio D 116 5 

18. Exploração do software WINGEOM no 

ensino da geometria espacial para 

construções das secções planas no cubo 

Adriana de Fátima Vilela Biscaro 

Ana Maria Villela Grecco 

Bruno Rogério Locatelli dos 

Santos 

D 116 5 

19. A abordagem de conceitos matemáticos 

com o uso de sacolas plásticas: a inter-

relação entre aspectos ambientais e a 

matemática 

Ronalti Walaci Santiago Martin 

Fábio Alexandre Borges 
D 116 5 

20. Uma experiência do sensível: 

descortinando novos espaços para a aula 

de Matemática 

Bruno Moreno Francisco 

Willian Beline 
D 201 5 

21. A expressão gráfica no ensino da 

geometria hiperbólica 

Keilla Cristina Arsie Camargo 

Simione Da Silva Soria Medina 

 

D 201 5 

22. O ensino-aprendizado da Matemática por 

meio da robótica educacional 

Renata Naoko Corrêa 

Jonathan Corrêa Machado 

Anderson Teixeira Góes 

Adriana Augusta Benigno dos 

Santos Luz 

D 201 5 

23. Uma experiência didática no ensino e 

aprendizado de frações por meio da 

expressão gráfica 

Vanessa Coimbra Chott 

Anderson Roges Teixeira Góes 

Juliana de Melo e Cruz 

D 201 5 

24. Pirâmide numérica: proposta de um jogo 

para o ensino de equações do 1° grau 

Rafael Marques Pinheiro 

Naiara Aparecida Ribeiro 

Willian Damin 

D 201 5 

25. Os aspectos metodológicos de uma 

abordagem didática para os números 

reais 

Ion Moutinho Gonçalves D 203 
5 

26. Objetos de aprendizagem e as 

representações semióticas 
Anágela Cristina Morete Felix D 203 

5 

27. Capital cultural e o desempenho em 

Matemática de alunos das escolas 

públicas do município de Maringá-PR 

Valdirene Maria dos Santos 

Doherty Andrade 
D 203 

5 

28. Primeiras observações sobre história da 

Matemática em alguns cursos de 

licenciatura do Paraná 

Karolina Barone Ribeiro da Silva D 203 
5 

29. Um mapeamento de artigos relacionados 

aos anos finais do ensino fundamental 

publicados no periódico BOLEMA 

Angélica Langner 

Izabel Cristina Fagundes 

Eliane Maria de Oliveira Araman 

D 203 
5 

30. Atividade para o desenvolvimento da 

orientação espacial nos anos iniciais do 

ensino fundamental 

Marcia Maioli 

Vanessa Marcelino Bistaffa 
B 203 3 

31. Modelagem Matemática em atividades 

nos anos iniciais do ensino fundamental 

 

Adan Santos Martens 

Vilma Rinaldi Bisconsini 

Wellington Piveta Oliveira 

B 203 3 

32. Conceito matemático x algoritmo: 

construção do conhecimento ou simples 

mecanização? 

Heloisa Milena Modtkoski 

Ettiène C.Guérios 
B 203 3 

33. Princípios da educação Matemática 

realística e reinvenção guiada, teoria e 

método: caminhos para a aprendizagem 

Edno Mariano dos Santos 

Magna Natalia Marins Pires 
B 203 3 

34. Dificuldades na aprendizagem dos 

números racionais                                             

Jéssika Naves de Oliveira 

Eliane Maria de Oliveira Araman 
B 203 3 

35. Aplicação da metodologia de análise de 

erros na disciplina de Matemática 

Diovana Bzunek 

Amanda Ferreira Procek 

Anderson Roges Teixeira Góes 

Juliana de Melo e Cruz 

D 212 3 

36. Da função pulso para a função delta e 

pente  
Félix Pedro Quispe Gómez D 212 3 

37. Ensino e aprendizagem de números 

racionais na forma fracionária: o que 

Adan Santos Martens 

Vilma Rinaldi Bisconsini 
D 212 3 
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trazem os ENEMs 2010 e 2013? Josiane Bernini Jorente Martins 

38. Tarefas de padrões e regularidade: 

soluções dadas por alunos do 9º ano do 

ensino fundamental 

Anie Caroline Gonçalves Paixão 

Magna Natalia Marin Pires 
D 212 3 

39. Conceitos matemáticos de um caderno de 

1944 da sociedade agrícola e escolar do 

emboque, em São Mateus do Sul, Paraná 

 

Rosane Sousa Staniszewski 
D 204 7 

40. Um olhar histórico para o curso de 

Matemática da universidade estadual de 

Maringá: relações com estudos sobre os 

cursos de Matemática no estado de São 

Paulo  

Antonio Peixoto de Araujo Neto 

Lucieli M. Trivizoli 
D 204 7 

41. Rememorando a cinco vozes o ensino da 

tabuada nos anos iniciais de 

escolarização 

Anna Carolina Galhart D 204 7 

42. A história da Matemática no contexto do 

livro didático: como se apresentam os 

sistemas de numeração?  

Rafael Marques Pinheiro 

Simone Luccas 
D 204 7 

43. História, filosofia e álgebra na formação 

docente 
Juliana Çar Stal D 204 7 

44. Conceito de inequação no manual do 

professor: um estudo à luz dos registros 

de representação semiótica 

Wilian Barbosa Travassos 

Veridiana Rezende 
D 206 4 

45. Uma análise dos argumentos formulados 

por professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental ao abordarem a 

subtração entre números naturais  

Mauricio Bern 

Felix Penna dos Santos 

Marlova Estela Caldatto 

D 206 4 

46. Números e operações no PNAIC em 

2014  

Natália Hidalgo dos Reis Pacheco 

Amanda Drzewinski de Miranda  
D 206 4 

47. Educação estatística, pedagogia de 

projetos e temas transversais 

Caroline Subirá Pereira 

Cristiane de Fátima Budek Dias 

Guataçara dos Santos Junior 

D 206 4 

48. O ensino de Matemática nos anos iniciais 

do ensino fundamental: um estudo de 

caso sobre a contribuição de um processo 

reflexivo  

Leila Pessôa Da Costa 

Regina Maria Pavanello 
D 206 

4 

49. A autoria de situações problema em 

Matemática e a análise de discurso: 

efeitos de significação 

Lucilene Lusia Adorno de 

Oliveira 

Clélia Maria Ignatius Nogueira 

D 207 8 

50. Light-bot: uma possibilidade para 

analisar a estratégia de resolução de 

problemas dos alunos e a apropriação de 

conceitos matemáticos  

Eduardo Cardoso de Souza 

Analia Maria Dias de Gois 

Rosemeiry de Castro Prado 

Maximiano 

Armando Paulo da Silva 

D 207 8 

51. Designações de relações algébricas pelos 

alunos por meio de registros de 

representação discursivos 

Célia Finck Brandt 

Carine Scheifer 

Fátima Aparecida Queiroz 

Dionizio 

Tânia Stella Bassoi 

D 207 8 

52. O pensamento matemático e a 

criatividade na construção de 

demonstrações  

Valdinei Cezar Cardoso 

Edilson Soares Miranda 

Alex Soares de Brito 

Lilian Akemi Kato 

D 207 8 

53. Os registros de representação semiótica 

nas fases do desenvolvimento de uma 

atividade de modelagem Matemática 

Leandro Meneses da Costa 

Henrique Cristiano Thomas de 

Souza 

Lourdes Maria Werle de Almeida 

 

D 207 8 

54. A apreensão operatória em geometria: 

um estudo com materiais manipuláveis, 

software e expressão gráfica 

Carla Larissa Halum Rodrigues 

Mariana Moran 
D 214 8 

55. A surdez e a educação Matemática nas 

lembranças de um aluno da educação de 

jovens e adultos 

Lizmari Greca 

Anna Carolina Galhart 

Viviane Aparecida Bagio 

Illoine Maria Hartmann Martins 

 

D 214 9 
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56. As possibilidades pedagógicas da libras 

no desenvolvimento da linguagem 

Matemática na educação de surdos 

 

Silvia Teresinha Frizzarini 

Clélia Maria Ignatius Nogueira 

 

D 214 9 

57. Sala de recursos multifuncional para altas 

habilidades/superdotação: teoria x prática             

Mariane Monteiro 

Maria José de Paula Castanho 
D 214 9 

58. A língua de sinais e suas funções 

discursivas e meta discursivas no estudo 

das inequações 

Silvia Teresinha Frizzarini 

Clélia Maria Ignatius Nogueira 
D 214 9 

59. Uma análise das concepções de 

intérpretes de libras acerca do ensino e 

aprendizagem de Matemática para surdos 

inclusos 

Fábio Alexandre Borges, Clélia 

Maria Ignatius Nogueira 
B 204 9 

60. Ensino de Matemática: concepção dos 

professores da educação especial 

Amanda Drzewinski de Miranda 

Nilcéia Aparecida Maciel 

Pinheiro 

Natália Hidalgo dos Reis Pacheco 

B 204 9 

61. Relacionando os conceitos de geometria 

euclidiana plana e função quadrática, 

utilizando software geogebra: uma 

proposta para a educação básica 

Danilo Augusto Ferreira de Jesuz B 204 5 

62. A álgebra e a exploração de padrões: 

uma análise de livros didáticos 

Ronaldo Theodorovski 

Fabiane de Oliveira 
B 204 5 

63. A produção científica sobre a 

Matemática na educação de jovens e 

adultos no período 2004-2015 

Giane Correia Silva 

Mary Ângela Teixeira Brandalise 
B 204 6 
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RELATOS DE EXPERIÊNCIA – parte 1 

Data: 03/10/2015  

Horários: 13:45 – 15:15 

TÍTULO AUTORES BLOCO SALA EIXO 

1. A Matemática homenageia o Colégio 

Estadual Bom Pastor 

Aline Rodrigues Senna Dos 

Santos 

Cleide Betenheuser Rox 

Ettiène Cordeiro Guérios 

Jânio De Jesus Cardoso 

Tatyane Moura 

A 1 2 

2. Uma experiência com grupo de trabalho 

em rede - GTR na formação de 

professores de Matemática 

Cristiane Straioto Diniz 

Margio Cezar Loss Klock 
A 1 2 

3. ALFMAT – alfabetização e letramento 

em Matemática: uma experiência de 

formação 

Regina Aparecida de Oliveira 

Neide Lira da Cruz 

Adriana Quimentão Passos 

Déborah Cristina Málaga 

Barreto 

A 1 2 

4. A resolução de problemas como auxílio 

metodológico para o conteúdo de 

relações métricas no triângulo retângulo 

e o teorema de Pitágoras 

Cheienne Chaves A 1 2 

5. Dificuldades em lidar com o abstrato em 

álgebra e em análise: uma reflexão 

Íria Bonfim Gaviolli                                                                                                                                                                                                                    

Emily Caroline F. Cordeiro                                                                                         

Tabata S. da Silva Capelli                                                                                                                                                                                                                                         

Milene Aparecida Malaquias 

Letícia Barcaro Celeste 

Omodei                                                                                                

Guilherme Francisco Ferreira 

A 6 2 

6. O PIBID na formação de professores de 

Matemática 

Letícia Barcaro Celeste 

Omodei 

Fábio Luis Baccarin 

 

A 6 2 

7. A expressão gráfica como recurso na 

interdisciplinaridade entre Matemática e 

arte 

Aline Rodrigues Senna dos 

Santos 

Anderson Roges Teixeira 

Góes 

A 6 2 

8. Primeiras experiências na docência Alexandre Carissimi A 6 2 

 

9. Vivenciando o ensino de Matemática em 

uma turma de 6º ano 

 

Daiane Gomes Prior 

Steffani Maiara Colaço 

Miranda 

Tânia Stella Bassoi 

A 7 2 

10. Explorando alguns conteúdos 

matemáticos envolvidos na construção de 

uma casa 

André Guilherme Unfried 

Francieli Agostinetto Antunes 
A 7 2 

11. Projeto PIBID: contribuições para a 

prática docente em Matemática 
Milena Schneider Pudelco A 7 2 

12. Um panorama das experiências dos 

licenciandos em Matemática no âmbito 

do PIBID 

Izabel Cristina Fagundes 

Angélica Langner 

Eliane Maria de Oliveira 

Araman 

A 7 2 

13. Um relato de experiência com o jogo 

TABMATIC na formação inicial de 

professores  

Carlos Henrique Tavares 

Edriel Marques Lecca 

Wellington Piveta Oliveira 

A 7 2 

14. Explorando o pensamento algébrico por 

meio de resolução de problemas 

Bruna Paula Pereira Gomes 

Chaves 

Francieli Cristina Agostinetto 

Antunes 

A 16 2 

15. Um novo olhar para adição e subtração: 

contribuições da teoria dos campos 

conceituais  

André Guilherme Buss Lemes 

Chrystoffer Lennon Moro Co

ncke 

A 16 2 
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Felipe Miguel de Souza 

Marceli Behm Goulart 

16. Jogos: aprendendo a matemática  

de uma maneira prazerosa  

 

Emily Caroline Felix 

Cordeiro                                                                                         

Íria Bonfim Gaviolli                                                                                                                                                                                                                    

Milene Aparecida Malaquias                                                                                                                                                                                                                                 

Tábata Suelen da Silva 

Capelli                                                                                                                                                                                                                                         

Letícia Barcaro Celeste 

Omodei                                                                                                

Guilherme Francisco Ferreira 

A 16 2 

17. Educação Matemática: contribuições 

para o ensino da Matemática na educação 

básica 

Vilma Rinaldi Bisconsini 

Claudete Martins Gonçalves 

Gracikel Deliceus Tambarussi 

Hilda Gomes de S. Mazocato 

Renata Camacho Bezerra 

A 16 2 

18. Caleidociclo: montagem e conteúdos que 

podem ser desenvolvidos 

Cleide Betenheuser Rox 

Ettiène Cordeiro Guérios 

Francine da Silva G. Nery 

Karczeski 

Jaqueline Ap. Santa Clara 

Assunção                                            

Luana Leal 

Sirley Santos Cesar Siqueira 

A 16 2 

19. A formação do pensamento geométrico 

através do ORIGAMI 

Bruna Mayara Batista 

Rodrigues 
A 20 5 

20. Analisando a utilização do ALGEPLAN 

no ensino de multiplicação de polinômios  

Iara Aparecida Doneze 

Rafael Montenegro Palma 

Maria Lucia de Carvalho 

Fontanin 

A 20 5 

21.  O Jogo STOP Matemática como 

estratégia de ensino: um relato de 

experiência  

Silvio Rogerio Martins A 20 5 

22. A utilização das tecnologias da 

informação e comunicação como 

ferramentas auxiliares em atividades de 

Modelagem Matemática 

Elida Maiara Velozo de 

Castro 

Elaine Maria dos Santos 

Michele Regiane Dias 

Veronez 

A 20 5 

23. A produção de textos em Matemática 
Jeanine Alves de Oliveira 

Rita de Cássia da Luz Stadler 
A 20 5 

24. A construção do conceito de área no 

ensino fundamental 

Agata Rhenius 

Melissa Meier 
A 114 5 

25. A utilização de jogos como recurso 

didático 

Cristiane Machado Pereira 

Felício 

Fabiana Policarpo 

A 114 5 

26. Educação estatística e educação do 

campo: o relato de uma prática de ensino 

contextualizada 

Luciana Boemer Cesar 

Pereira 

Debora Laranjeira Colodel 

A 114 5 

27. Aprendendo e debatendo Matemática 

financeira no ensino fundamental 

Filomena Teruko Tamashiro 

Arakaki 

Melissa Meier 

A 114 5 

28. Construindo saberes em geometria 

espacial: o uso de materiais manipuláveis 

como facilitador da aprendizagem 

Valquiria da Silva Aleixo 

Alice Emily Antunes da Rosa 

Igor Henrique Senenko 
Maristel do Nascimento 

Rita de Cássia Amaral Vieira 

A 114 5 

29. Ensino de Matemática no curso técnico 

integrado em edificações e informática: 

Reflexões a respeito de uma ação 

realizada 

Susimeire V. R. de Andrade 

Adriana Stefanello Somavilla 
B 207 5 

30. Trigonometria no triângulo esférico: 

aplicações envolvendo o cálculo de 

distância e área 

Elizabeth Maria Giacobbo 

Eduardo Oliveira Belinelli 
B 207 5 

31. Resolução de problemas e tarefas de 

investigação: uma experiência na 

formação continuada de professores 

Adriana Quimentão Passos 

Edilaine Regina dos Santos 
B 207 2 
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32. A trajetória do programa de extensão: 

algumas reflexões  

Susimeire V. R. de Andrade 

Patrícia Sandalo Pereira 
B 207 2 

33. Educación Matemática en la formación 

ciudadana  

Flor Monserrat Rodríguez 

Vásquez 

Jesús Romero Valencia 

Ademir Basso 

B 207 2 

34. Trigonometria: do triângulo retângulo ao 

ciclo passando pelo Khan Academy e o 

Whatssap 

Linoel Batista Lanhoso B 208 3 

35. Análise da produção escrita em uma 

atividade de geometria analítica no 

ensino superior 

Henrique Cristiano Thomas 

de Souza 
B 208 3 

36. A utilização de tecnologias para análise 

das contribuições da modelagem 

Matemática na educação infantil 

Cibelli Batista Belo 

Elaine Maria dos Santos 

Dionísio Burak 

B 208 3 

37. Baralho de frações: uma atividade 

desenvolvida no 6º ano do ensino 

fundamental 

Jéssica de Paula Silva 

Elizabeth Maria Giacobbo 

 

B 208 3 
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MESAS TEMÁTICAS 

Data: 03/10/2015  

Horários:  15:35 – 17:00 

TÍTULO PALESTRANTES BLOCO SALA 

MT1: Políticas públicas e a formação de professores 

que ensinam Matemática: perspectivas e diálogos 

entre universidade e Educação Básica 

Prof. Dr. Alessandro Jacques Ribeiro – 

UFABC  

Prof. Dra. Ettiène C. Guérios – UFPR  

Profa.  Dolores Follador (SEED)  

D 101 

MT2: A formação Matemática de professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental: principais 

desafios 

Profa. Dra. Rute Borba (UFPE)  

Profa. Dra. Magna N. M. Pires (UEL)  

Profa. Ms. andra Mara Dias Pedroso 

Pedroso Equipe de Ensino - Núcleos 

Regionais de Educação de Ponta Grossa 

(SEED) 

D 103 

MT3: Tecnologias digitais em aulas de Matemática: 

pesquisas e práticas docentes 

Profa. Dra. Claudia Groenwald (ULBRA) 

Prof. Dr. Sergio C. Dantas (UNESPAR)  

Prof. Ms. Rodrigo Duda IFPR 
A 

Grande 

Auditóri

o 

MT4: Recursos Didáticos em aulas de Matemática: 

pesquisas e práticas docentes 

Profa. Dra. Ana Maria Kaleff (UFF)  

Profa Dra. Marceli Goulart (UEPG)   

Profa. Márcia Viviane Barbetta Manosso   

- SEED 

D 203 

MT5: Modelagem Matemática na Educação Básica: 

pesquisas e práticas docentes   

 

Profa. Dra. Ana Paula dos Santos 

Malheiros (UNESP)  

Prof. Dr. Dionísio Burak (UNICENTRO)  

Prof. José Arilson Effegen - SEED 

B 
108 
Mini 

Auditório 

MT6: História, filosofia e epistemologia na Educação 

Matemática  

Prof. Dr. Wagner Rodrigues Valente 

(UNIFESP)  

Profa. Dra. Leônia Gabardo Negrelli 

(UTFPR-CT) 

Dra. Profa. Helenara Regina Sampaio 

Figueiredo - SEED 

D 116 

MT7: Processos cognitivos e linguísticos em 

Educação Matemática 

Prof. Dr. Mericles Tadeu Moretti (UFSC)  

Profa Dra. Celia Fink Brandt (UEPG)  

Prof. Lucilene Lusia Adorno de Oliveira 

(SEED/PROEDUSE) 

D 108 

 

  

http://www.nre.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=302
http://www.nre.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=302
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GRUPOS DE TRABALHO 

 

Data: 03/10/2015 

Horários:  17:00 – 18:20 

TÍTULO DEBATEDORES BLOCO SALA 

Grupo de Trabalho I: Modelagem Matemática 

 

Dr. Tiago Emanuel Klüber – UNIOESTE 

Dra. Lilian Akemi Kato – UEM 

Ms. Gabriele Granada Veleda – UNESPAR 

Ms. João Luiz Domingues – UEPG  

D 103 

Grupo de Trabalho II: Tecnologia no ensino de 

Matemática 

 

Dra. Loreni Aparecida Ferreira Baldini – 

SEED 

Dr. Mozart Gonçalves – PUC 

Dra. Luciene Gross – UEPG 

Dra. Fabiane de Oliveira – UEPG  

A 
Grande 

Auditório 

Grupo de Trabalho III: Resolução de 

Problemas e Investigações Matemáticas  

  

Dra. Karina Alessandra Pessoa da Silva 

(UEL) 

Ms. Renato Francisco Merli (UTFPR-

Toledo) 

B 

108 

Mini 

Auditório 

Grupo de Trabalho IV: História da Educação 

Matemática e usos da História na Educação 

Matemática 

 

Ms.  João Henrique Lorin – UNESPAR 

Dra. Regina Célia Guapo Pasquini – UEL 

Dra. Lucieli Maria Trivizoli – UEM 

Ms. Margarete Aparecida dos Santos – 

UEPG 

D 108 

Grupo de Trabalho V: Estágio Curricular 

Supervisionado na Formação de Professores 

que ensinam Matemática 

 

Dra. Tania Stella Bassoi – UNIOESTE 

Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan – UTFPR 

Dra. Ettiène Guérios – UFPR 

Ms. Joseli Almeida Camargo – UEPG  

D 116 

Grupo de Trabalho VI: Formação de 

professores para a Educação Básica e o 

Ensino Superior 

 

Dra. Regina Maria Pavanello – UEM 

Dra. Flávia Dias – UTFPR 

Dra. Márcia Cristina de Costa Trindade 

Cyrino – UEL 

Dra. Ana Lúcia Pereira Baccon – UEPG  

D 203 

Grupos de Trabalhos VII: Avaliação em 

Educação Matemática 

Dr. André Luis Trevisan – UTFPR  

Dra. Pamela Emanueli Alves Ferreira – 

UEL 

Dra. Maria Tereza Carneiro Soares – UFPR  

Dra. Mary Ângela Teixeira Brandalise – 

UEPG  

D 101 
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COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS – parte 2 

Data: 04/10/2015 

Horários: 8:30 – 10:00 

 

TÍTULO AUTORES BLOCO SALA EIXO 

64. Modelagem Matemática na educação 

Matemática de 2010 a 2015: um 

mapeamento sistemático de periódicos de 

Qualis A1  

Bianca de Oliveira Martins   

Bárbara Nivalda Palharini Alvim 

Sousa Robim 

Jeferson Takeo Paduan Seki  

Rudolph dos Santos Gomes Pereira 

D 101 1 

65. As mudanças de domínios e de registros de 

representação em atividade de Modelagem 

Matemática  

Michele Carvalho de Barros 

Lilian AkemiKato  
D 101 1 

66. Modelagem Matemática, livro didático e 

geometria: possíveis aproximações 

 Eliane Siviero Da Silva  

Maisa Lucia Cacita Milani  

Rozély Xavier Rosa  

Lilian Akemi Kato 

Valdinei Cezar Cardoso 

D 101 1 

67. Uma perspectiva para design e construção 

de vídeo-aulas  
Sérgio Carrazedo Dantas  D 101 1 

68. Um levantamento das pesquisas da 

educação Matemática que abordam o 

trabalho do pedreiro ou do pintor  

Rafael Montenegro Palma  

Línlya Natássia Sachs Camerlengo 

de Barbosa 

  

D 101 1 

69. Constituição de identidades quanto à 

Modelagem: apontamentos iniciais  

Bárbara Cândido Braz 

Lilian Akemi Kato  

 

D 103 1 

70. O desenvolvimento da autonomia do 

educando e a Modelagem Matemática 

sociocrítica  

Ingridi Rodrigues Charal 

 Lilian Akemi Kato  
D 103 1 

71. Diferentes representações semióticas para 

os poliedros: uma abordagem com alunos 

do Ensino Médio  

Tamires Vieira Calado  

Mariana Moran Barroso (OR) 
D 103 1 

72. Sobre as atividades de modelagem 

Matemática desenvolvidas no ensino 

fundamental e médio e apresentadas na 

VIII CNMEM  

Susana Lazzaretti Padilha1 

Daniel Zampieri Loureiro2  

Tiago Emanuel Klüber3  

D 103 1 

73. Calculadora gráfica e ensino da 

Matemática: um breve olhar  

Ariel Marcórzaki 

Maria Ivete Basniak  

 

D 103 1 

74. A Modelagem Matemática e o 

desenvolvimento do pensamento algébrico 

em diferentes níveis de escolaridade  

Thiago Fernando Mendes  

Bárbara Nivalda Palharini Alvim  

Rudolph dos Santos Gomes Pereira 

 

D 108 1 

75. Ensino de frações por meio da equivalência 

de estímulos  

 

Eduardo Oliveira Belinelli 

Tiago Ponciano Antunes 

Jader Otávio Dalto 

 

D 108 1 

76. Um panorama dos trabalhos em educação 

Matemática do paraná por meio da análise 

dos anais do XII EPREM  

Rebeca Rúbia Honório Pinafo 

Jéssica de Paula Silva  

Eliane Maria de Oliveira Araman  

 

D 108 1 

77. Revelações sobre as práticas em 

Modelagem Matemática na Educação 

Básica do estado do Paraná  

Daniele Regina Penteado  

Dionísio Burak 

 

D 108 1 

78. A primeira experiência de estudantes com 

Modelagem Matemática: análise de 

depoimentos 

Marcio Virginio da Silva 

 
D 108 1 

79. Modelagem Matemática e o paradigma 

emergente: aproximações a partir de uma 

Alzenir Virgínia Ferreira Soistak  

Joseli Almeida Camargo  
D 116 1 
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releitura do desenvolvimento de uma 

prática de modelagem Matemática no 

ENSINO MÉDIO 

  

Dionísio Burak  

 

80. Modelagem Matemática: como as pessoas 

“percebem” a Matemática  

Karina Alessandra Pessoa da Silva  

Lourdes Maria Werle de Almeida  

 

D 116 1 

81. Modelagem Matemática e as tecnologias: o 

estudo de um caso  

Samuel Francisco Huf 

 Elaine Maria dos Santos  

 Dionísio Burak  

 

D 116 1 

82. A coleta de dados para o desenvolvimento 

de atividades de Modelagem Matemática: o 

laboratório como aliado  

Jaqueline Munise Guimarães da 

Silva 

Karina Alessandra Pessoa da Silva 

 

D 116 1 

83. Modelagem Matemática na formação 

continuada de professores: uma análise a 

partir das produções do EPMEM 2014  

 

Jeferson Takeo Paduan Seki  

Ariel Cardoso da Silva  

Rudolph dos Santos Gomes Pereira  

Bárbara Nivalda Palharini Alvim 

Sousa Robim  

D 116 1 

84. Avaliação da aprendizagem na reinvenção 

guiada  

Gabriel dos Santos e Silva 

Regina Luzia Corio de Buriasco 

 

D 201 1 

85. Os modos de inferência em uma atividade 

de Modelagem Matemática  

Ângela Maria Lourenção Gerolômo 

Daiany Cristiny Ramos 

Lourdes Maria Werle de Almeida 

  

D 201 1 

86. Memória e oralidade – reflexões sobre as 

práticas de ensino 

Edna Sakon Banin  

Luciana Schreiner de Oliveira  

 

D 201 1 

87. Os ciclos de Modelagem Matemática dos 

alunos nos três momentos de 

familiarização 

Ana Paula Zanim Lorin  

Lourdes Maria Werle de Almeida 

 

D 201 1 

88. As redes sociais e correios eletrônicos nas 

atividades de Modelagem Matemática  

Jaqueline Munise Guimarães da  

Karina Alessandra Pessoa da Silva 

 

D 201 1 

89. Diferentes representações dos números 

racionais: uma análise de dois livros 

didáticos de Matemática do 8º ano  

Clarice de Almeida Miranda  

Veridiana Rezende 

 

D 203 4 

90. Uso de planilhas eletrônicas na construção 

de simuladores de Matemática financeira  

Rodrigo Duda  

Luciane Grossi  

 

D 203 4 

91. Resolução de problemas geométricos: 

análise das dificuldades de alunos do 5º 

ano do ensino fundamental  

 

Érika Janine Maia  

Franciely Fabricia de Souza Ferreira  

Marcelo Carlos de Proença  

D 203 4 

92. Atividades de investigação Matemática nos 

anos iniciais: um levantamento  

Amanda Scapini Maldaner  

Tiago Emanuel Klüber 

 

D 203 4 

93. A construção do conhecimento 

matemático de educandos surdos: as 

possibilidades do cálculo mental  

Maria Emília Melo Tamanini 

Zanquetta 

Clélia Maria Ignatius Nogueira 

 

B 09 9 

94. A matemática para os surdos: uma análise 

sobre o conceito de funções 

Graziely Grassi Zanoni  

Tânia Stella Bassoi 
B 09 9 

95. Implicações da teoria popperiana ao 

discutir a educação Matemática 

 

Elhane de Fatima Fritsch Cararo  

 

B 09 7 

96. Reflexões sobre as concepções dos 

professores do ensino fundamental sobre o 

conhecimento matemático: um olhar da 

filosofia da educação Matemática 

Marlisa Bernardi de Almeida B 09 7 
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RELATOS DE EXPERIÊNCIA – parte 2  

Data: 04/10/2015 

Horários: 8:30 – 10:00 

TÍTULO AUTORES BLOCO SALA EIXO 

38. A Experiência da pesquisa de opinião no 

ensino de Matemática  

 

Eliane Kloster Ribeiro 

Ettiène Cordeiro Guérios 
 

D 206 1 

39. Jogo “Twister Matemático” no ensino e 

aprendizagem da Matemática  

Luiz Otavio Rodrigues Mendes  

Isabelle Alves Trobia  

José Trobia 

Joseli Almeida Camargo  

D 206 1 

40. Aprendendo a ensinar Matemática: uma 

experiência com Modelagem Matemática  

Vantielen da Silva Silva  

Dionísio Burak 

 Franciele do Belém Makuch 

Cerconi 

Cibelli Batista Belo  

D 206 1 

41. Uso do SCRATCH para o ensino de Física  

Valdinei Cezar Cardoso  

João Debastiani Neto  

Néryla Vayne Alves Dias  

Edson R. B de Almeida Júnior 

Evelyn Carollayne S. de Oliveira  

Sabrina Silva Sestak 

D 206 1 

42. Explorando a resolução de problemas 

através de uma gincana Matemática  

Walderez Wambier 

 Janaina Pontes 

 Marisete do Rocio Kopis 

 Joseli Almeida Camargo  

D 207 1 

43. O trabalho investigativo na formação 

continuada de professores de Matemática  

Evandro Martins Vinch  

Paulo Wichnoski 
 

D 207 1 

44.  Resolução de problemas e formação 

docente: experiências em disciplinas de 

prática de ensino de Matemática  

 

Bruno Rodrigo Teixeira 

Edilaine Regina dos Santos  
 

D 207 1 

45. Materiais manipuláveis no ensino de 

Matemática: uma experiência com Algeplan 

PIBID  

Glaucia Franciele Ruiz Isidoro 

Mirian Fernanda Dolores Granado 

Martins  

Tais Mara dos Santos  

Jader Otavio Dalto  

D 207 1 

46. Construção de páginas na internet: 

experiência com a WIKI e a WIX  

Alcione Cappelin 

 Cristiane Straioto Diniz 

 Marco Aurélio Kalinke 

B 10 1 

47. Matemática básica com intervenções 

diferenciadas para alunos do instituto 

Federal do Paraná – Campus ASSIS 

CHATEAUBRIAND  

Elenice Josefa Kolancko Setti B 10 1 

48. Modelagem Matemática e suas etapas na 

prática  

Lenilton Kovalski  

Marinês Avila de Chaves 

Kaviatkovski 

B 10 1 

49. Utilização da reta numérica como referência 

na resolução de operações com números 

inteiros  

Evandro Sozo De Oliveira  

Paulo Roberto Fierlbeck De 

Oliveira  

Francieli Cristina Agostinetto 

Antunes 

B 10 1 

50. Produção e o uso de vídeos para sala de 

aula: uma experiência com/dos pibidianos  

Claudia Borgmann  

Rosane Spielmann  

Pablo Chang  

Guilherme de Martini  

Renato Francisco Merli  

B 10 1 

51. Uso de simulador virtual de balança de 

pratos na compreensão do processo 

 

Rodrigo Duda  
D 214 4 
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resolutivo de equações do primeiro grau  Sani de Carvalho Rutz da Silva 

  

52. Desenvolvimento de aplicativos como 

objeto mobilizador no estudo de álgebra  

 

Rodrigo Duda  

 

D 214 4 

53. Jogos matemáticos no ensino fundamental i: 

vivenciando a prática do estágio curricular  

 

Alessandro Alves Machado  

 

D 214 4 

54. Em busca de possibilidades: abordagens 

práticas em aulas de Matemática  

 

Sidnéia Valero Egido 

 D 
214 4 

55. Utilizando o SCRATCH para promover o 

desenvolvimento do raciocínio lógico 

matemático 

Valdinei Cezar Cardoso  

João Debastiani Neto  

Néryla Vayne Alves Dias  

Edson Ribeiro de Britto de 

Almeida Júnior  

Evelyn Carollayne dos Santos de 

Oliveira 

Sabrina Silva Sestak 

D 212 4 

56. O despertar do conhecimento a partir de 

práticas interdisciplinares: PIBID - 

pedagogia e Matemática 

Aline Cristina Trevisan  

Ettiène Cordeiro Guérios  

Ivanir Luiza Coser  

Jéssica Tomiko Araújo Mitsuuchi  

Polyanna Mondadori Santos  

Roberta Regina Chaves Veloso  

D 212 4 

57. A cola como instrumento de avaliação em 

Matemática  

 

Ademir Basso  

 

D 212 4 

58. Análise de uma das questões da prova 

diagnóstica aplicada para os alunos do 1º 

ano do ensino médio sobre o conteúdo de 

frações  

Lilian de Souza  

Rebeca Rubia Honório Pinafo  

Eliane Maria de Oliveira Araman  

 

D 212 4 

59. Água: minha ajuda faz diferença? Uma 

experiência com modelagem Matemática 

nos anos iniciais  

Daiane Aparecida Pego Butcke  

Emerson Tortola  

 

D 123 4 

60. Jogo baseado no algeplan para o ensino 

expressões algébricas  

Jéssica Fernanda da Cruz Silva  

Luis Gustavo Bilches da Silva  

Cristiane Ap. Pendeza Martinez  

D 123 4 

61. Se esta firma fosse minha  
Eni de Paula 

 
D 123 4 

62. Dia da Matemática: uma proposta para o 

ensino em comemoração a este dia  

Cassandra Posseltt  

Grasiella Vieira  

Israel Lemes  

Luiz Fernando Almeida  

Oscar Caribe  

Micheli Cristina Starosky Roloff 

D 123 4 

63. A história oral e o fazer-se parte da história 

 

Viviane Aparecida Bagio 

 

B 121 7 

64. Uma experiência docente com jogos 

matemáticos  

Emilly Gonzales Jolandek 

Shirley Aparecida Moraes 

Gabriele do Reis 

Henrique Treml 

Rita de Cassia Amaral Vieira 

B 121 3 

65. Matemática e bicicleta: uma relação de entre 

modelagem no ensino e mobilidade urbana 

Grasiella Vieira 

Afrânio Austregésilo Thiel 
B 121 3 

66. O pensamento geométrico através de 

atividades lúdicas 

Anna Carolina Galhart 

 
B 121 3 

67. A casa algébrica Eni de Paula 
 

B 11 6 

68. Estatística: da sala de aula para o cotidiano 

do aluno 
Leticia Saragiotto Colpini 
 

B 11 6 

69. O ensino exploratório na educação de jovens 

e adultos: a ideia de regra  
Loreni Aparecida Ferreira Baldini 
 

B 11 6 
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70. Uma introdução ao ensino da álgebra com 

alunos do proeja 

Valmor Gervasi 

Melissa Meier  
 

B 11 6 
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CONFERÊNCIA DE ABERTURA - SERGIO LORENZATO 

 

 

 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO CAMPO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA A DOCÊNCIA 

 

Sergio Lorenzato 

FE – UNICAMP 

slorenzato@sigmanet.com.br 

 

Resumo:  

A Educação Matemática brasileira é um campo fértil em desafios e em perspectivas que nos permite inúmeras 

incursões, sejam quais forem nossas concepções educacionais. Nele podemos viajar no tempo e no espaço; do Ministério da 

Educação à escola; do ensino presencial ao ensino a distância; das competências aos diplomas; dos que aprendem aos que 

ensinam; da memorização à compreensão. 

É fácil constatar que alguns dos desafios da Educação Matemática decorrem de sua própria problemática, enquanto 

que outros são causados por transformações que ocorrem fora dela, na sociedade e, em especial, na Educação. 

Assim foi que, nos últimos 30 anos, surgiram as avaliações de rendimento escolar em âmbito nacional; novas 

propostas curriculares; ensino a distância; lousa digital; promoção continuada; reserva de vagas; videoconferência; Ensino 

Fundamental de nove anos. 

A oferta de cursos de pós-graduação e a produção de pesquisas sobre Educação aumentaram fortemente, bem como 

a disponibilidade de informações via eletrônica. Os livros didáticos se modificaram radicalmente tanto quanto ao conteúdo, 

como quanto à didática e à apresentação. Os alunos também se modificaram. 

No entanto, contribuindo ou não para a melhoria da Educação Matemática, essas propostas, inovações ou 

transformações, cada uma a seu modo, têm causado diferentes desafios aos professores, tais como: os resultados das 

pesquisas realizadas pelas instituições de ensino superior não chegam às salas de aula; os salários dos professores, bem como 

a profissão magistério, vêm sendo desvalorizados ano a ano; as condições de trabalho docente são precárias em muitas 

escolas. 

E como se não bastassem esses desafios, os professores de Matemática se deparam com aqueles mais específicos à 

sua área, tais como: 

 A Matemática, como ciência ou como matéria escolar, continua impregnada de crendices, as quais causam sérias 

consequências maléficas para professores e estudantes. 

 O currículo das licenciaturas, tanto em Pedagogia quanto em Matemática, responsáveis pela formação de 

professores para o Ensino Fundamental e Médio, estão defasados da realidade que aguarda os formandos. 

 Os maiores índices de reprovação escolar são em Matemática. 

 Quais conhecimentos e habilidades devem ser antecipados ao ensino da Matemática?  

 Por que os saberes aritméticos, algébricos, trigonométricos, matriciais, estatísticos, combinatórios não substituem 

os saberes geométricos?   

 Por que ser professor de Matemática é diferente de ser matemático? 

 No ensino da Matemática, a parte dela mais visível, elementar e intuitiva (a Geometria) não antecede aos estudos 

das partes que se utilizam de muitos símbolos (a Aritmética e a Álgebra), as quais são naturalmente mais abstratas. 

 Os conhecimentos diretos ou indiretos à Matemática que estão disponíveis pela internet podem ser acessados 

simultaneamente por professores e pelos seus alunos.  

 Por quais critérios avaliamos a evolução dos nossos alunos e do nosso trabalho?  

Por certo, outros desafios poderiam acrescentar esta relação. 

E quais são as perspectivas, direcionamentos ou horizontes que se apresentam para nós, professores de Matemática? 

São inúmeros, e podemos começar por uma especial página da história da Educação Matemática brasileira, que 

resume a contribuição de Malba Tahan – o brasileiro Julio Cesar de Mello e Souza, cujas propostas o tornaram digno de ter 

sua data de nascimento (6 de maio) consagrada como “Dia Nacional da Matemática”. 

Também é motivador considerar que temos tido aqui no Brasil, muito congressos, encontros, simpósios nacionais 

ou internacionais, olimpíadas, exposições e concursos sobre Educação Matemática, e com um número cada vez maior de 

participantes. 

Não menos significativo tem sido o crescimento da Educação Matemática na mídia, tanto impressa como virtual, 

pela disponibilização de livros sobre a divulgação da Matemática; livros infantis; livros e vídeos sobre Educação Matemática 

para docentes; revistas especializadas. 

Mas, como nós podemos melhorar o ensino da Matemática nas escolas em que atuamos? Primeiramente 

melhorando a própria formação; trabalhando integradamente com os colegas de escola, de preferência formando um grupo 

semanal de estudos; montando o laboratório de ensino de Matemática; realizando exposições de trabalhos dos alunos, pois, 

afinal, nada mudará sem a atuação do professor. 
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Resumo:  

As discussões que se pretende nesta palestra consideram as interfaces entre os pressupostos da Educação Inclusiva e da 

Educação Matemática, como, por exemplo, o direito de todos educandos ao acesso ao conhecimento em geral e matemático 

em particular. Para que isso se efetive, o principal desafio de educador matemático é legitimar as diferenças individuais 

mediante a adoção de currículos e práticas pedagógicas diferenciadas  em uma mesma sala de aula para favorecer o acesso de 

todos os alunos ao conhecimento. Como perspectiva, a busca por uma Educação Matemática que seja ela própria, Inclusiva. 

Palavras-chave: Educação Matemática. Educação Inclusiva. Educação Matemática Inclusiva. 

 

Introdução 

 

A palavra lei, etimologicamente refere-se a ligação, laço, relação, o que se completa com o sentido nuclear de jus, 

invocando a ideia de unir, ordenar, coordenar. Mas as leis se destinam às sociedades, donde se pode concluir que a lei 

“ordena relações sociais”. Portanto, as leis refletem a sociedade, e desta forma, são formuladas e reformuladas 

acompanhando as transformações sociais. Ainda mais, onde quer que haja um fenômeno jurídico, há sempre um fato 

subjacente; um valor, que confere significado ao fato e finalmente uma norma, que representa a relação entre o fato e o valor. 

Isto significa que uma lei pode ser, de maneira bem ampla, entendida como consequência à valoração conferida pela 

sociedade a determinado fato. 

A legislação além de determinar os direitos e os deveres dos cidadãos, também pode ser considerada como 

norteadora das Políticas Públicas. A política pública é a forma de concretizar a ação do Estado. Ela revela as intenções de 

mudança social dos governantes, estabelece diretrizes para investimento de recursos e determina quais setores serão 

privilegiados pelo governo.  Desta forma, quando se trata de pessoas com deficiência, é fundamental que a concepção que os 

legisladores possuem deste fenômeno estejam em consonância com os anseios da sociedade. 

O entendimento do que são pessoas com deficiência avançou muito, transferindo  o foco das dificuldades do 

indivíduo  para as condições do entorno em que ele vive, conforme estabelecido no Decreto 6949 de 25 de agosto de 2009 

(BRASIL, 2009) que referenda a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, a saber: pessoas com deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) constatou que o percentual de brasileiros que 

apresenta algum tipo de deficiência corresponde, a 24% da população do país. Este índice supera em muito a estimativa da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) de que 10% da população mundial possui alguma deficiência. Essa população exige e 

tem direito a uma educação de boa qualidade. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial – PNEE, de 2008, a inclusão educacional é uma ação 

política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e 

participando, sem nenhum tipo de discriminação.  
 

Principio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que 

possível independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas 
inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os 

estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através de um 

currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, usam de recurso e parceria com as 
comunidades. Na verdade, deveria existir uma continuidade de serviços e apoio proporcional ao contínuo 

de necessidades especiais encontradas dentro da escola (BRASIL,1994, p. 5). 

 

A educação brasileira atualmente é explicitamente considerada na perspectiva inclusiva e, como consequência, 

entre 2003 e 2010 o número de alunos com deficiência nas escolas regulares comuns aumentou 234%, sendo que sendo que o 

censo escolar de 2010 aponta que 95% das crianças com deficiência de seis a 14 anos estão na escola. 

Esta realidade tem inquietado a comunidade escolar que não se sente preparada para atender às necessidades 

educacionais de todos os alunos, lhes garantindo um ensino de boa qualidade conforme o princípio norteador da escola 

inclusiva que é propiciar acesso a tudo o que a escola oferece.  

Para que todos os alunos sejam atendidos com a mesma qualidade é fundamental que as diferenças não sejam 

desprezadas ou mesmo disfarçadas, ao contrário, elas devem ser legitimadas mediante a adoção de currículos e práticas 
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pedagógicas diferenciadas em uma mesma sala de aula para favorecer o acesso de todos os alunos ao conhecimento. Este é o 

principal desafio do professor de Matemática em uma escola inclusiva.  

O ponto de partida para vencer este desafio é o docente reconhecer que respeitar as diferenças de seus educandos e 

destacá-las é mais do que simplesmente favorecer o acesso de todos os alunos, mesmo que por diferentes vias, ao 

conhecimento matemático é um fator de enriquecimento de sua ação docente e de todo processo educacional.  A  

sensibilização e conscientização do professor é fator primordial pois é sua tarefa minimizar as barreiras existentes no 

tratamento dos conhecimentos matemáticos em sala de aula, buscando tanto o auxílio de tecnologias assistivas quanto 

diversificar sua metodologia.  

 

Educação Matemática Inclusiva 

 

De acordo com Nogueira, Bellini e Pavanello (2013) ensinar Matemática não é uma tarefa simples. Isto porque 

além das “[...] dificuldades que se referem à própria natureza do conhecimento matemático, existem também dificuldades 

decorrentes de uma visão um tanto irreal ou distorcida da disciplina”, visão esta que reduz a Matemática a um “[...] conjunto 

de regras, técnicas e procedimentos que priorizam a memorização em detrimento da busca de compreensão de fenômenos e 

de soluções para problemas” (NOGUEIRA; BELLINI; PAVANELLO, 2013, p.56). 

Concebida desta forma, a Matemática dificilmente favorece a reflexão, ação mental fundamental para o 

desenvolvimento do raciocínio dedutivo, um rico modo de pensar o mundo. Ora, refletir é um dos direitos fundamentais do 

homem e a escola tem a obrigação de promover esta ação com seus alunos. Todas as disciplinas, de maneira geral possuem 

condições de proporcionar atitudes reflexivas, entretanto, a quantidade numérica em função de sua natureza, constitui o 

objeto de reflexão mais simples, evidenciando a importância da Matemática na educação de todas as crianças, 

particularmente daquelas que possuem necessidades educativas especiais. Isto porque atividades matemáticas adequadas 

podem proporcionar as crianças especiais atitudes reflexivas que as demais crianças realizam espontaneamente, mediante a 

interação com seu entorno social.  

Pensar em um ensino de Matemática voltado para o desenvolvimento do pensamento, da reflexão, da elaboração 

do conhecimento formal de maneira consistente e, principalmente, acreditar que o acesso a esta disciplina é possível a 

todos, são pressupostos da Educação Matemática. 

Já a Educação Inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que 

conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 

contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. 

Considerando então, os pressupostos da Educação Matemática em particular o de que o acesso a esta disciplina é 

possível a todos, com o preconizado pela Educação Inclusiva, a principal perspectiva  docente para superar o principal 

desafio de ensinar Matemática em uma escola inclusiva consiste em buscar não um ensino de Matemática na Educação 

Inclusiva, mas, uma Educação Matemática Inclusiva em todas as escolas. Este conceito começou a ser construído pelas 

pesquisadoras Solange H.A.A. Fernandes e Lulu Healy, quando da elaboração da tese de doutorado da primeira, sob a 

orientação da segunda e atualmente, continua em construção com a adesão de inúmeros outros pesquisadores da área 

(FERNANDES, 2008).   

 
Dentro dessa perspectiva, cada aprendiz é percebido como um aprendiz com necessidades educacionais 
especiais cabendo a Educação Matemática, como a todas outras áreas da Educação, estruturar-se para 

potencializar suas competências e habilidades, e fazer desaparecer a palavra e o conceito “deficiente” 

(FERNANDES, 2004, p.219). 

 

De maneira geral, a construção do conhecimento matemático dos educandos com necessidades especiais pode ser 

beneficiada em escolas inclusivas desde que se lance mão das recomendações gerais da Educação Matemática, a saber: 

trabalhar com situações significativas; entender a natureza do conhecimento matemático, considerar o conhecimento prévio 

dos alunos, etc.  Particularmente no que se refere ao conhecimento prévio dos alunos, que é construído a partir da interação 

da criança com o meio, crianças com deficiência, independente do tipo, costumam ter essa interação prejudicada, colocando-

as em desvantagem em relação aos seus colegas, o que demanda o estabelecimento de currículos adaptados. Isto porque os 

currículos costumam ter ponto de partida e ponto de chegada. O ponto de partida deve ser demarcado pelo conhecimento 

prévio da criança e o ponto de chegada, pelo seu potencial e pelo tempo despendido para a aprendizagem no contexto escolar. 

Legitimar as diferenças implica em reconhecer pontos de partida e de chagada diferentes para alunos diferentes. 

A ação pedagógica objetivando a construção do conhecimento matemático é um trabalho longo e que exige 

muita dedicação e, em se tratando de crianças especiais, o professor deve saber antes de tudo conviver com a própria 

ansiedade para que ela não prejudique sua ação. Além disso, a programação das atividades deve sempre levar em conta as 

principais necessidades da criança; o nível evolutivo em que ela se encontra para então propor atividades que possibilitem 

assimilar o conceito em questão, sem descuidar do fato de que a criança estabelece seus próprios limites e é 

imprescindível respeitá-los. Desta forma, se partirmos dos conhecimentos prévios das crianças e com uma ação 

pedagógica adequada a todos os alunos, ou seja, uma Educação Matemática Inclusiva, suplementada pelos recursos 

adicionais e complementada pelo Atendimento Educacional Especializado - AEE, a aprendizagem matemática pode 

alcançar sucesso.  

Isto porque o AEE deve contar com recursos assistivos e com professores especializados capazes de produzir 

materiais específicos para cada criança atendida. Este arsenal didático deve ser compartilhado com os professores do ensino 

comum para que sejam utilizados, sempre que for possível, com todos os alunos da sala de aula. Desta forma, o professor da 

sala comum deve pensar suas aulas para todos, acreditando que ao legitimar as diferenças, isto é, ao pensar em metodologias 

diferenciadas, todos os alunos se beneficiarão. Dito de outra forma, o professor do ensino regular deverá planejar suas aulas 

considerando os direitos de aprendizagem dos alunos, propondo atividades que superem as barreiras de acesso ao 

conhecimento com ajustes nas atividades e realizando um trabalho articulado com seus colegas que atuam no AEE. 
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No caso específico de crianças com deficiências sensoriais, o importante é buscar formas de proporcionar a 

interação com os entornos físico, social e cultural, mediante a utilização de tecnologias assistivas ou do estabelecimento de 

situações em sala de aula que reproduzam vivências do cotidiano as quais a criança não tem acesso em função de sua 

limitação, o que implica na oferta de atividades com diferentes estímulos sensoriais para que se possa compensá-la.  

Para que o professor possa atuar desta forma, é necessário conhecer as características gerais da deficiência de seu 

aluno, o que pode ser feito mediante a consulta a orientações disponibilizadas pelo Ministério da Educação - MEC, 

especialmente a série AEE, constituída de textos específicos referentes a cada uma das deficiências. Além das características 

gerais da deficiência e de metodologias diferenciadas que o professor pode conhecer consultando bibliografias especializadas 

como as utilizadas no AEE, é imperioso ao professor conhecer as peculiaridades e idiossincrasias de seu aluno, o que só é 

possível de ser feito mediante o diálogo com ele e com seus familiares. 

Falar de Educação Especial, Inclusão e de Educação Matemática significa, combater qualquer forma de 

segregação no ensino desta disciplina que é, ela própria, elitista. Durante muito tempo se acreditou que o “talento” para a 

Matemática fosse inato e se aceitava com naturalidade o fracasso de muitos alunos em sua aprendizagem. Ora, se a 

concepção vigente era a de que muitas crianças sem nenhuma limitação pudessem enfrentar dificuldades com a Matemática, 

por que se deveria dedicar grandes esforços no ensino desta disciplina para crianças com necessidades educativas especiais?  

Com a compreensão de que com a mediação adequada todas as crianças podem aprender Matemática, um tabu é 

derrubado e as possibilidades se apresentam, também, para as crianças com deficiência. Mas, falar do ensino de Matemática 

para crianças com deficiência significa pensar em uma Educação Matemática Inclusiva, que se destine a todas as crianças. 

Afinal, a utilização do Material Dourado, do Ábaco ou do Multiplano®, por exemplo, pode ser efetivada, em um mesmo 

ambiente educacional, com diferentes explorações, o que permite legitimar as diferenças.  

Em termos de perspectivas a longo prazo, o ideal esperado é que as salas de aula se constituam em cenários 

multimodais para uma Educação Matemática Inclusiva, isto é, que permitam, por exemplo,  a participação simultânea de 

educandos com limitações sensoriais diferentes, como alunos cegos e alunos surdos, mediante a oferta de “[...]diferentes 

estímulos sensoriais sejam oferecidos para que se possa compensar a ausência de determinado canal sensorial” 

(FERNANDES e HAULY, 2015, p.4). 

 
Os cenários de aprendizagem que planejamos são organizados para contemplar o conteúdo programático 
proposto pela escola e por seus professores, sendo nossa principal preocupação favorecer a emergência de 

uma cultura, na qual os atores (professores e alunos) sintam-se preparados para um fazer escolar 

satisfatório e prazeroso para quem ensina e para quem aprende. Acreditamos que, desse modo, é possível 
atender todos os alunos por meio de práticas pedagógicas que os tornem sujeitos ativos e capazes de usar 

não só seus olhos e ouvidos, mas todo o potencial do seu corpo perceptivo no momento de aprender 

matemática (FERNANDES e HAULY, 2015, p.4). 

 

Buscando tornar esta perspectiva uma realidade e considerando nossos atuais cenários de aprendizagem, as 

principais recomendações ao professor da sala regular comum, que possui dentre seus alunos crianças com deficiência são: 

acreditar na potencialidade da criança; acreditar na possibilidade de coexistência, em uma mesma sala de aula de currículos e 

metodologias diversificados; entender que a responsabilidade da aprendizagem da criança com deficiência não é 

exclusivamente do professor do AEE e procurar, sempre, fazer as adaptações de acordo com as especificidades de cada 

criança. 

 É fato que o professor é o principal responsável pelo desempenho de seus alunos, entretanto, os demais atores do 

processo educacional precisariam também participar das discussões acerca da inclusão. As pesquisas precisam incluir como 

sujeitos, gestores, diretores, coordenadores, não apenas com a intenção de diagnosticar a situação, mas principalmente 

procurando formas de capacitá-los para assumir funções organizacionais e diretivas no âmbito da inclusão e apoiar e 

subsidiar os professores. Isto porque uma escola que se propõe inclusiva está em contínuo processo de capacitação, assim 

como seus professores, afinal um aluno completamente diferente está sempre por surgir. 
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TEXTO INTEGRATIVO DAS MESAS TEMÁTICAS 

 
 

1. MT 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA: 

PERSPECTIVAS E DIÁLOGOS ENTRE UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Dr. Alessandro Ribeiro (UFABC) 

Dra. Ettiène Guérios (UFPR) - Coordenadora 

Dra. Dolores Follador (SEED) 

 

 Nessa Mesa Temática teceremos considerações críticas sobre o movimento de criação de políticas públicas 

de formação de professores no cenário nacional e apresentaremos algumas delas em que o entrelaçamento entre 

formação inicial e continuada de professores fomenta o diálogo entre universidade e Educação Básica. O Programa 

Observatório da Educação (Obeduc) será objeto de considerações. Criado como resultado da parceria entre CAPES, 

INEP e SECADI, foi instituído pelo Decreto Presidencial n* 5.803 de 08 de junho de 2006 com o objetivo de 

fomentar estudos e pesquisas em educação com a utilização da base de dados existentes no INEP e da infraestrutura 

das IES. Suas metas são estimular a produção acadêmica em nível de mestrado e Doutorado e articular a Pós 

Graduação, as Licenciaturas e as Escolas da Educação Básica. Conheceremos um projeto Obeduc desenvolvido na 

Universidade Federal do ABC (UFABC), em Santo André/SP, em parceria com escolas públicas da região do ABC 

no estado de São Paulo, cujo propósito é contribuir com a formação de professores no tocante ao ensino de álgebra na 

Educação Básica. Abordaremos, também, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 

Instituído pelo Decreto Presidencial n* 7.219 de 24 de junho de 2010, tem como finalidade, conforme seu Artigo 1º, 

fomentar a iniciação à docência, contribuir com o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e, 

consequentemente, com a melhoria de qualidade da educação básica pública. De modo analítico abordaremos o 

desenvolvimento formativo que ocorrem em Projetos PIBID e as perspectivas de futuro deles resultantes. 

Abordaremos alguns aspectos do texto da Resolução nº 2, de 1º de Julho de 2015, do Conselho Pleno do Conselho 

Nacional de Educação do Ministério da Educação (MEC), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior e que trata, também, da formação continuada. Nesse contexto, traremos à pauta o 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE) por tratar-se de um programa de formação continuada 

promovido pela rede estadual de ensino do Paraná focalizado na interdependência e no diálogo entre a Universidade 

e a Educação Básica.  

 

 

 

  

2. MT 

 

A FORMAÇÃO MATEMÁTICA DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: PRINCIPAIS DESAFIOS 

 

                                              Coordenadora: Magna Natalia Marin Pires  

Universidade Estadual de Londrina 

 

O foco de discussão da Mesa Temática 2 é abordar os desafios da formação matemática dos professores que 

trabalham nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Serão discutidos conteúdos e conhecimentos pedagógicos necessários aos professores dos anos iniciais é 

que são desenvolvidos nas suas formações iniciais e continuadas, bem como em suas práticas de ensino. Os 

elementos utilizados nas argumentações são provenientes de resultados de pesquisas.  

Um dos eixos utilizará a Prova em Fases analisada como uma forma de realizar uma reinvenção guiada na 

perspectiva da Educação Matemática Realística e as possibilidades da utilização desse instrumento de avaliação, para 

discutir conteúdos matemáticos e estratégias de ensino com os professores. Neste eixo, para exemplificar, serão 

abordados os conteúdos de padrões e regularidades.  

O segundo eixo enfocará domínios de conhecimentos do professor para ensinar Matemática, com base em 

Shulman. Será discutido como professores desenvolvem conhecimentos a respeito de Combinatória e de 

Probabilidade e como esses conhecimentos podem ser ensinados na sala de aula dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

3. MT 

 

TECNOLOGIAS DIGITAIS EM AULAS DE MATEMÁTICA: PESQUISAS E PRÁTICAS DOCENTES 

 

Profa. Dra. Claudia Groenwald  

ULBRA 

 

Prof. Dr. Sergio C. Dantas 

UNESPAR  

 

Prof. Ms. Rodrigo Duda 

IFPR 

Texto integrativo: 

 O tema “Tecnologias digitais em aulas de matemática: pesquisas e práticas docentes” é, em uma primeira 

análise, provocador por apresentar três expressões sobre as quais há mais divergências do que convergências na área 

de Educação Matemática: tecnologia, pesquisa e práticas docentes. 

Pensando essas expressões como constituintes do título de uma mesa temática é possível antecipar quais reflexões 

podem ser provocadas: 

O que entendemos por tecnologia?  

Do que falamos ao tratar de tecnologia em práticas docentes? 

 Qual o papel da tecnologia na prática profissional de um professor de Matemática? 

Quais são os resultados ou avanços quanto às “tecnologias digitais” nas pesquisas em Educação 

Matemática? 

De antemão acreditamos que embora nos aproximaremos de alguns indicativos para tais reflexões, essas 

questões carecem de desdobramentos e de um esforço continuo de prática e de pesquisa sobre a prática docente no 

campo da Educação Matemática. 

 

 

4. MT 

 

RECURSOS DIDÁTICOS EM AULAS DE MATEMÁTICA: PESQUISAS E PRÁTICAS DOCENTES 

 

Marceli Goulart (UEPG)( Coordenadora) 

Ana Maria Kaleff (UFF)  

 Márcia Viviane Barbetta Manosso  (Rede Estadual do Paraná) 

 

 

Falar sobre uso de recursos didáticos no ensino de Matemática é, segundo Passos (2006), um exercício 

arriscado, visto a diversidade de trabalhos publicados e a variedade de referenciais teóricos, definições, enfoques, que 

de um certo embaralham aquele que pretende responder minimamente algumas questões.  

O uso de recursos didáticos pelo professor está, geralmente, baseado em duas justificativas: caráter 

motivador (FIORENTINI; MIORIM, 1990) e a expectativa de que o material possa amenizar as dificuldades de 

aprendizagem (PASSOS, 2006). 

Ambas justificativas legítimas, visto que o professor, na maioria das vezes está sozinho para resolver o 

grande desinteresse pela Matemática por parte dos alunos, as questões de inclusão, questões sociais, salas 

superlotadas, falta de estímulo e tempo de formação e tantas outras. Estas justificativas legitimam um o uso do 

recurso didático, o não uso também e qualquer uso como por exemplo, a simples demonstração de materiais. 

  

O que é recurso didático? 

Diante de tantas definições encontradas escolhi a seguinte definição para o que é recurso didático 

Todos os meios que o professor usa para ensinar são designados por „recursos 

didáticos‟. Isto é, todos os recursos que sejam criados, produzidos e aplicados na ação 

educativa e que promovam o desenvolvimento do processo cognitivo são recursos que 

servem de apoio ao professor enquanto leciona (CHAMORRO, 2003 apud BOTAS; 

MOREIRA, 2013).  

 

Estes podem ser esquemas, instrumentos, analogia, gesto, livro didático, mecanismos que são traduzidos 

pela atitude que o professor assume perante os alunos no momento que ensina. A diferença entre recursos didáticos e 

materiais didáticos também é estabelecida por esta autora. Os materiais didáticos são todos os materiais que podem 

ser manipulados e trabalhados de forma a permitir aos alunos obterem resultados finais relativamente à atividade que 

se está a tratar na sala de aula (BOTAS; MOREIRA, 2013). 

No entanto o que pode-se entender manipulável? Os softwares e objetos virtuais de aprendizagem são 

manipuláveis? 

Vale (2002 apud BOTAS; MOREIRA, 2013) se tivermos em conta algumas definições, o material 

manipulável consiste em algo que está em movimento; contudo, quer os gráficos, quer os desenhos são estáticos, 

embora o avanço da tecnologia fosse permitindo que deixassem de o ser. Assim surgem os „manipuláveis virtuais‟ 

(MOYER; BOLYARD; SPIKELL, 2002 apud BOTAS; MOREIRA, 2013). 
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Contrapontos ao uso de recursos didáticos 

 Se por um lado a definições compreendida aqui como „recurso didático‟ inclui qualquer recurso (os 

manipuláveis e não-manipuláveis), empresto a afirmação de Manfredi “A meu ver essa conceituação genérica e 

abstrata esclarece tudo e não diz nada. Nela cabe a prática de qualquer educador, seja ele conservador, fascista, 

humanista, progressista, servindo, enfim, para todos (2003, p.1). Ou seja, em toda escolha de recursos didáticos e 

atividades,  é preciso pensar sobre a proposta político-pedagógica, que homem queremos formar, para que sociedade 

e qual a matemática que acreditamos ser importante para este aluno (FIORENTINI; MIORIM, 1990). 

Outro tema envolvido no uso dos recursos didáticos é a classificação em concreto ou abstrato, que muitas 

vezes se resume ao manipulável e não manipulável. Para Carraher et al. (1998) alguns materiais “apesar de ser 

formado por objetos, pode ser considerado como um conjunto de objetos „abstratos‟ porque esses objetos existem 

apenas na escola, para a finalidade de ensino, e não têm qualquer conexão com o mundo da criança” (p. 180). Ou 

seja, para estes pesquisadores, o concreto para a criança não significa necessariamente os materiais manipulativos, 

mas as situações que a criança tem de enfrentar socialmente.  

Assim, a realidade, o contexto social ou as outras tendências didático-pedagógicas para o ensino de 

matemática (história, modelagem, investigações, resolução de problemas, etnomatemática, projetos interdisciplinares) 

oferecem contextos de significação. Ou seja “Não é o uso específico do material concreto, mas, sim, o significado da 

situação, as ações da criança e sua reflexão sobre essas ações que são importantes na construção do conhecimento 

matemático” (SCHLIEMANN; SANTOS; COSTA, 1992, p. 101 apud NACARATO, 2005, p.5). 

 É preciso pensar em tantas outras aspectos relacionados ao uso de recursos didáticos, tais como: seu uso na 

inclusão (tecnologias assistivas), usos inadequados, formação de professores e outros. 

 

 

 

5. MT 

 

MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: PESQUISAS E PRÁTICAS DOCENTES 

  

Dionísio Burak  

 Universidade Estadual de Ponta Grossa-UEPG, Ponta Grossa-PR 

 

Ana Paula Malheiros 

Universidade Estadual Paulista – UNESP, Rio Claro -SP 

 

José Arilson Effegen 

Secretaria de Estado da Educação – SEED 

 

Esta mesa temática aborda o papel e o lugar da Modelagem Matemática no âmbito dos cursos de Licenciatura em 

Matemática, em particular nas disciplinas de estágio curricular supervisionado. Discute as possíveis implicações 

desses aspectos, levando em consideração principalmente o modelo educacional vigente. Ainda, aborda alguns 

elementos resultantes de observações sistematizadas realizadas durante a realização no Programa de 

Desenvolvimento da Educação - PDE, a partir de um curso de formação continuada ofertado pelo Governo do Estado 

do Paraná para os professores da Educação Básica. Essas observações tinham como objetivos: 1) proporcionar 

discussões com professores e estudantes a respeito da utilização da Modelagem Matemática na Educação Básica; 2) 

subsidiar teoricamente e na prática os professores de Matemática e, 3) compreender do ponto de vista teórico e 

prático como a Modelagem Matemática pode contribuir para o ensino e aprendizagem da Matemática no Ensino 

Médio.  A mesa temática contempla também aspectos relativos às formas de ver e conceber a Modelagem 

Matemática na Educação Matemática e implicações decorrentes dessas distintas formas que têm influenciado a 

realização de pesquisa em Modelagem Matemática com reflexos sobre as práticas de Modelagem Matemática no 

contexto da Educação Básica. Busca apontar, ainda as diferenças entre as formas de conceber a Modelagem 

Matemática na perspectiva das Ciências Naturais e das Ciências Humanas e Sociais, notadamente em relação à 

natureza, o método e as implicações. Ainda, apresenta e discute alguns resultados provenientes de um trabalho de 

dissertação de mestrado, a partir dos eventos Encontro Paranaense de Modelagem Matemática em Educação 

Matemática- EPMEM.  

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Formação Inicial. Formação Continuada. 
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6. MT 

 

HISTÓRIA, FILOSOFIA E EPISTEMOLOGIA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Prof. Dr. Wagner Rodrigues Valente - UNIFESP 

Profa. Dra. Leônia Gabardo Negrelli - UTFPR-CT 

Profa. Ma. Helenara Regina Sampaio Figueiredo - SEED, Londrina 

 

Nessa mesa temática inicialmente será abordada a investigação do passado da educação matemática por meio da 

discussão de diferentes formas de nos relacionarmos com ele, colocando acento na história da educação matemática e 

dando ênfase à importância do papel da história da educação matemática na formação e prática pedagógica do 

professor de matemática. Em seguida serão abordados aspectos da construção de uma abordagem histórico-filosófica 

da trigonometria e a aplicação de uma sequência didática em uma turma do Ensino Médio. Serão enfatizadas 

contribuições desta abordagem ao incorporar uma discussão axiológica, constituída por um conjunto de valores 

cognitivos da Ciência, aplicados na Educação Matemática para promover a construção do conhecimento matemático, 

além de justificativas sobre a importância do saber histórico e filosófico para o professor como um instrumento 

poderoso para a transformação da prática docente. Por fim, aspectos filosófico-epistemológicos serão destacados 

numa releitura do processo de modelagem matemática no campo da educação matemática, discutindo os conceitos de 

realidade e verdade no âmbito da formação e professores de matemática. 

 

 

 

 

7. MT 

 

PROCESSOS COGNITIVOS E LINGUÍSTICOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Dra. Celia Finck Brandt 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

 

Dr. Méricles Thadeu Moretti 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

O tema tratado nessa mesa aborda a aprendizagem da geometria e da álgebra segundo o ponto de vista cognitivo de 

Raymond Duval (2004). Em relação à aprendizagem da álgebra evidencia-se a operação cognitiva de designação dos 

objetos algébricos, em especial as relações operatórias entre números e incógnitas, ou valores desconhecidos ou 

variáveis.  O tema apresenta uma defesa para a importância de uma semiosfera do designar, visto que as relações 

algébricas podem ser designadas por diferentes sistemas semióticos. O tema aborda também as especificidades da 

aprendizagem da Geometria apontadas por Raymnod Duval (2004). Essas especificidades dizem respeito às 

diferentes tipos de apreensão que Duval (2004) coloca para que seja possível a resolução de problemas em 

Geometria: perceptiva, operatória, discursiva e sequencial. As apreensões operatórias requerem diferentes percepções 

(perceptiva, discursiva, operatória e sequencial) que devem ser articuladas: (1) articulação entre apreensões 

perceptiva e discursiva; (2) articulação entre as apreensões perceptiva e operatória; (3) a articulação entre as 

apreensões operatória e discursiva; (4) a articulação e entre as apreensões discursiva e sequencial. O tema também 

aborda a contribuição de Moretti (2013) em relação ao desenvolvimento de uma semiosfera do olhar para a 

organização de um ensino que volte para essas articulações necessárias  que exigirão, por sua vez o desenvolvimento 

de diferentes olhares: olhar botanista (que permite reconhecer o contorno de formas), olhar de construtor (que faz uso 

de instrumentos, régua não graduada e o compasso), olhar de agrimensor (que faz medidas) e olhar de inventor  (que 

adiciona traços na figura dada, opera sobre ela e a modifica). 

 

Palavras chave: álgebra; geometria, semiosfera do designar, semiosfera do olhar. 
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GRUPOS DE TRABALHOS 

 
1. GT 

 
MODELAGEM MATEMÁTICA: PRÁTICAS E PESQUISAS NO CAMPO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Dr. Tiago Emanuel Klüber - UNIOESTE 

RESUMO 

Nesse texto, retomamos questões pertinentes à Modelagem Matemática no campo da Educação Matemática, 

focando pesquisas e práticas, assim como sugere o tema geral do evento.  Elas têm por referência a reunião anterior, na qual 

os coordenadores do GT elencaram alguns pontos considerados fundamentais de serem discutidos na articulação com os 

diferentes Níveis de Ensino (KATO; PESSOA; KLÜBER, 2014, p. 2-3). 

Os pontos por eles destacados e que consideramos pertinentes avançar neste evento são os seguintes: 
 

Sobre as demandas da prática na Educação Básica 

1. Superação de relações meramente burocráticas entre a universidade e entre a escola, 

solicitando uma maior inserção dos professores que atuam na escola em espaços acadêmicos; 2. 
Compreensão da própria cultura e conhecimento sobre a sua formação; 3. Aquisição de habilidades 

específicas do trabalho com a Modelagem; 4. Aceitação das escolas que o contexto escolar requer 

mudanças mais profundas; 5. Inserção de práticas continuadas e cada vez mais intensas de atividades 
com fundo investigativo. 6. Convívio dos professores da Educação Básica com coletivos que 

desenvolvem pesquisa e práticas de Modelagem Matemática. 7. Compreensão do papel da Modelagem 

Matemática diante das diretrizes curriculares da Educação Básica; 

 
Sobre as demandas da prática do Ensino Superior 

1. Aproximação dos grupos de pesquisa dos professores da Educação Básica; 2. Superação de 

relações meramente transitórias que envolvem sujeitos pesquisados; 3.Compreensão de que a cultura do 
Ensino Superior difere em pouco da cultura escolar vigente; 4. Oferta de espaços de socialização 

contínua de atividades de Modelagem Matemática; 5. Superação de práticas expositivas e informativas 

sobre Modelagem Matemática; 6. Inserção de práticas contínuas e intensas na formação de professores 
de Matemática; 7. Construção de projetos coletivos para além de grupos de pesquisa isolados; 8. 

Elaboração de projetos interinstitucionais visando um discurso relativamente homogêneo para a 

formação de professores. 9. Compreensão do papel da Modelagem Matemática para a formação 
profissional nas diferentes áreas do conhecimento. 

 
Consideramos que esses aspectos são suficientes e pertinentes se abordados a partir do diálogo com os diferentes 

participantes do GT que poderão elucidar, relatar, refletir e discutir acerca deles. Portanto, dando uma visão daquilo que 

temos realizado no tocante às práticas e pesquisas no campo da Educação Matemática. 

 

Referências 

SILVA, Karina Alessandra Pessoa da; KATO, Lilian Akemi; KLÜBER, Tiago Emanuel. Modelagem Matemática na 

Educação Matemática: Perspectivas e diálogos entre os diferentes níveis de ensino. In: Encontro Paranaense de Educação 

Matemática, 12, 2014. Campo Mourão. Anais... Campo Mourão: SBEM, 2014. p. 1-4 

 
2. GT 

 

O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

                                              Dra. Loreni Aparecida Ferreira Baldini (SEED) (Coordenadora) 

Dr. Mozart Gonçalves (PUC) 

Dra. Luciene Gross  (UEPG) 

Dra. Fabiane de Oliveira – UEPG 

 

RESUMO 

Na literatura encontram-se diferentes argumentos, perspectivas e possibilidades para o uso das tecnologias 

digitais no contexto educacional. Com relação ao ensino de Matemática é enfatizado que as potencialidades das tecnologias 

digitais colaboram para a visualização gráfica, a investigação ou experimentação, a simulação, a possibilidade de se 

formular hipóteses (BORBA, PENTEADO, 2001). De acordo com Bowers e Stephens (2011) quando os alunos exploraram 

ambientes de base tecnológica eles ampliam sua imaginação e concebem a Matemática como uma fonte de modelos 

matemáticos e representações. No entanto, pesquisa como de Baldini (2014) indica que, para o professor desenvolver um 

ambiente de aprendizagem com recursos das tecnologias digitais é necessário espaço de formação, como as Comunidades 

de Práticas (WENGER, 1998), que possibilite a mobilização e constituição de Conhecimentos Pedagógicos e Tecnológicos 

do Conteúdo – TPACK (MISHRA E KOEHLER, 2006) imprescindíveis para o seu uso pedagógico.  

A formação dos professores necessita ir muito além do estudo de softwares e outros recursos existentes, 

significa refletir e estudar sobre questões como:  

1) Quais são as “vantagens” de aulas de Matemática utilizando tecnologias digitais?  

2) Quais são as dificuldades ao desenvolver aulas de Matemática utilizando as tecnologias digitais? 

3) Que tipo de mudanças o uso das tecnologias digitais provoca da dinâmica das aulas de Matemática?  

4) O uso das tecnologias digitais provoca mudanças no papel do professor e do aluno? Quais? 

5) Quais conhecimentos são necessários ao professor para que ele utilize adequadamente as tecnologias 

digitais em sua prática pedagógica? 
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6) Que relações podem ser estabelecidas entre a tecnologia e o conhecimento matemático? 

7) Que tipos de discussões devem ser privilegiadas em contextos de formação quanto ao ensino de 

Matemática com tecnologias? 

Discutir questões sobre as tecnologias digitais como as supracitadas, associando o ensino de Matemática a 

formação de professores é o nosso interesse com esse Grupo de Trabalho. No entanto, as discussões também poderão ser 

reencaminhadas dependendo da participação e interesse do grupo. 

 

 

 

3. GT 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS: PRÁTICAS E PESQUISAS NO 

CAMPO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA                                         

 

Dra. Karina Alessandra Pessoa da Silva  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Londrina 

karinasilva@utfpr.edu.br 

 

Ms. Renato Francisco Merli 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo 

renatomerli@utfpr.edu.br 

 

RESUMO 

Nesse texto, escrito a três mãos, destacamos as demandas da Resolução de Problemas (POLYA, 2006) e da 

Investigação Matemática (PONTE, BROCARDO, OLVEIRA, 2009). Estas podem ser estar organizadas segundo o nível de 

ensino: na Educação Básica e no Ensino Superior. A seguir, apresentamos algumas orientações que podem nos guiar a 

compreender os requisitos para uma maior compreensão do que é necessário para essas abordagens. 

 

 Educação Básica  

o Aceitação por parte das escolas que o contexto escolar requer mudanças mais profundas;  

o Aquisição de habilidades específicas por parte dos alunos e dos professores no trabalho com a 

Resolução de Problemas e a Investigação Matemática;  

o Compreensão da própria cultura e do próprio conhecimento sobre a sua formação nos aspectos 

relacionados a essas perspectivas de ensino;  

o Compreensão do papel da Resolução de Problemas e da Investigação Matemática diante das 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica do estado do Paraná e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 

o Convívio e fortalecimento de grupos colaborativos de professores da Educação Básica que 

desenvolvem pesquisa e práticas no âmbito da Resolução de Problemas e da Investigação 

Matemática; 

o Inserção continuada de atividades com fundo investigativo; 

o Superação das relações meramente burocráticas entre a universidade e a escola, possibilitando 

uma maior inserção dos professores que atuam na escola em espaços acadêmicos e, vice-versa.  

 

 Ensino Superior 

o Aproximação dos grupos de pesquisa das universidades com os professores da Educação Básica;  

o Compreensão de que a cultura do Ensino Superior difere da cultura escolar vigente;  

o Compreensão do papel da Resolução de Problemas e da Investigação Matemática para a 

formação profissional nas diferentes áreas do conhecimento; 

o Construção de projetos coletivos para além de grupos de pesquisa isolados;  

o Elaboração de projetos interinstitucionais visando um discurso relativamente homogêneo para a 

formação de professores, seja ela inicial ou continuada;  

o Inserção de práticas contínuas e intensas na formação de professores de Matemática; 

o Oferta de espaços de socialização contínua de atividades de Investigação Matemática e de 

Resolução de Problemas nas escolas e na universidade; 

o Superação de práticas expositivas e informativas sobre tais perspectivas em disciplinas da área;  

o Superação de relações meramente transitórias que envolvem sujeitos pesquisados. 

 

Dadas as demandas, no último evento o Grupo de Trabalho composto por Soares, Pires e Beline (2014) procurou 

discutir os seguintes temas: 

1) As estratégias de Resolução de Problemas e Investigações Matemáticas estão sendo utilizadas por 

professores nas aulas de Matemática?  

2) Quais são as vantagens das aulas serem encaminhadas por meio da Resolução de Problemas?  

3) Quais são as dificuldades ao desenvolver as aulas utilizando a Resolução de Problemas?  

4) Quais são as vantagens das aulas serem encaminhadas por meio de Investigações Matemáticas?  

5) Quais são as dificuldades ao desenvolver as aulas utilizando Investigações Matemáticas?  

6) Em que a estratégia de Resolução de Problemas se aproxima das Investigações Matemáticas?  

7) Em que essas estratégias de encaminhamento de aulas se diferenciam? 

 

Nesse mesmo enfoque, perguntamos: tais questões foram exauridamente discutidas? Se não, devemos retomar tais 

questões e nos aprofundar. Se sim, podemos avançar nas discussões. Nesse sentido, sugerimos os seguintes assuntos: 
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1) Os professores estão preparados para trabalhar em sala de aula com essas perspectivas? Se não, quais 

competências são necessárias? 

2) Há resistência por parte dos alunos? Se sim, por que isso acontece? 

3) Tais perspectivas têm sido utilizadas no Ensino Superior? Se não, por quê? 

4) Todas as disciplinas no Ensino Superior podem ser trabalhadas com essas perspectivas? De que modo? 

5) Em que a mudança curricular prevista no Ensino Médio poderá alterar o modo de trabalhar com essas 

perspectivas? E o modo de trabalhar a matemática? 

6) A resolução de problemas e a investigação matemática estão aliadas a outras perspectivas (TICs, 

Modelagem Matemática, História da Matemática, Jogos, ...)? De que modo podemos fazer com que isso 

ocorra com mais frequência? 

7) Como os grupos colaborativos podem auxiliar na formação continuada dos professores que buscam utilizar 

a Resolução de Problemas e a Investigação Matemática em sala de aula? 

 

Esse rápido esboço, sem recorrer a um estilo acadêmico científico mais rigoroso, reflete preocupações inerentes 

ao tema geral do evento e indica alguns caminhos a serem percorridos pelos pesquisadores e professores. Estas demandas, 

longe de serem receitas, cumprem um papel de abertura ao diálogo e requerem o enfrentamento de conflitos de diferentes 

naturezas. 

 

 

4. GT 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E USOS DA HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Ms. João Henrique Lorin (UNESPAR) (coordenador) 

Dra. Regina Célia Guapo Pasquini  (UEL) 

Dra. Lucieli Maria Trivizoli  (UEM 

Dra. Margarete Aparecida dos Santos (UEPG) 

 

RESUMO 

A discussão acerca do uso da História da Ciência, e em específico, da História da Matemática como possibilidade 

metodológica, já vem sendo abordada desde o século passado e muito bem explicitado por Michael R. Matthews (1995) em 

seu artigo História, Filosofia e Ensino de Ciências: a tendência atual de reaproximação. Após 20 anos da publicação deste 

artigo, a justificava para a inserção ou manutenção do uso da História e da Filosofia no ensino ainda nos parece ser a 

mesma, já que a crise do ensino de matemática, evidenciada pela evasão de alunos e de professores das salas de aula bem 

como pelos índices elevados de analfabetismo funcional em matemática ainda perduram. Deste modo, e para nortear nossas 

discussões, apresentamos as seguintes perguntas: 

 De que maneira a História da Matemática poderia tornar as aulas mais desafiadoras e reflexivas? 

 De que maneira a História poderia contribuir para um entendimento mais integral do conteúdo matemático?  

 De que maneira a História da Matemática poderia melhorar a formação do professor de matemática? 

 

 

5. GT 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM 

MATEMÁTICA - PRÁTICAS E PESQUISAS NO CAMPO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Dra. Tania Stella Bassoi (UNIOESTE) (Coordenadora) 

Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan (UTFPR- Toledo)  

Dra. Joseli Almeida Camargo (UEPG)  

 

RESUMO 

Formação de professores que ensinam matemática tem suscitado muitas discussões no âmbito das instituições de 

ensino, bem como, diversas pesquisas que visam contribuir com o tema. É unânime de que a questão é ampla e envolve 

muitas dimensões:  relações humanas, educacionais, aperfeiçoamento técnico, demandas sociais, perspectivas econômicas,  

políticas e a dificuldade do reconhecimento do estágio enquanto área de conhecimento. 

Focar em uma única dimensão para poder desvelar todas as implicações referentes à formação do professor de 

matemática é sem dúvida muito difícil. Entretanto o foco deste grupo de trabalho é aproximar a presente discussão da 

temática “Práticas e Pesquisas no Campo da Educação Matemática”. 

O grupo de trabalho propõe partir da  definição de estágio que a lei n. 11.788/2008 apresenta em seu artigo 1º: 

"Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 

trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular [...]", acrescentando em seus incisos que o 

estágio faz parte do projeto pedagógico do curso e visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e 

à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho (Brasil, 

2008). 

Ao aspecto legal, agregar através da discussão estabelecida pelo grupo de trabalho, apontamentos teóricos 

presentes nas produções acadêmicas sobre o tema e trazer relatos de vivências cotidianas de professores  supervisores e 

orientadores de estágios.   

   Fiorentini (2008 apud Rodrigues, 2013) afirma que as pesquisas sobre o estágio são indicativas do  profissional 

que se pretende formar. Existe uma tendência, teoricamente estabelecida, de que se pretende formar professores com 

condições de produzir e avançar nos conhecimentos curriculares, visando uma transformação na prática curricular já 

estabelecida na escola.  
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Uma premissa é certa, faz-se urgente e necessário que os professores em formação tenham acesso a uma 

formação inicial que lhes viabilize uma sólida base teórica e metodológica, relativa ao seu campo de atuação.Isso será 

possível se for desenvolvida na formação inicial do professor o hábito profissional da reflexão e  investigação sobre a 

prática exercida. Para isso faz- se necessário a orientação e supervisão de formadores qualificados. 

 

 

6. GT 
 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA E O ENSINO SUPERIOR 
 

Dra. Regina Maria Pavanello – UEM (coordenadora) 

Dra. Flávia Dias de Souza – UTFPR 

Dra. Márcia Cristina de Costa Trindade Cyrino – UEL 

Dra. Ana Lúcia Pereira Baccon – UEPG  

RESUMO 

No EPREM anterior a formação dos professores para a Educação Básica e o Ensino Superior foi discutida a partir 

da categorização de Shulman, para quem o professor deve dominar o conhecimento do conteúdo da disciplina, o 

conhecimento pedagógico da disciplina e o conhecimento curricular. Tendo em vista esta categorização, o GT se 

propôs a discutir a formação de professores para a Educação Básica e o Ensino Superior a partir das seguintes questões: 1) 

Existe diálogo entre o conhecimento matemático ministrado nos Cursos de Licenciatura e o conhecimento matemático 

objeto da docência na Educação Básica?; 2) Quem prepara os professores da Educação Básica para transformar o 

conhecimento do conteúdo matemático em conhecimento pedagógico do conteúdo matemático?, e  3) Quem forma os 

professores do Ensino Superior?.  

Concluiu-se que, de maneira geral, os professores das disciplinas relativas aos conteúdos matemáticos não têm a 

preocupação em discutir a relação entre os conhecimentos discutidos em suas aulas e os que serão abordados pelos futuros 

professores em sala de aula, talvez porque não tenham formação pedagógica e/ou pouca ou nenhuma experiência de 

atuação nos níveis inferiores do ensino. Muitos deles acreditam que essa preocupação deva ser exclusiva dos professores 

que trabalham com as disciplinas pedagógicas da licenciatura. Disciplinas estas que, em alguns cursos tiveram até sua carga 

horária reduzida. Assim sendo, o professor deve buscar outras alternativas para refletir sobre a transformação do 

conhecimento do conteúdo matemático em conhecimento pedagógico do conteúdo matemático. 

Neste ano, novas diretrizes para a formação de professores, elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE), foram aprovadas pelo governo federal (Resolução CNE n.02 de 2015 em substituição às Resoluções 01 e 02 de 

2002). Uma delas consiste na ampliação de três para quatro anos o tempo mínimo de formação exigido em todos os cursos 

de licenciatura do país - que passam a ter obrigatoriamente 3200 horas no mínimo – com mais atividades práticas e 

manutenção das 400 horas de prática como componente curricular. Recomenda-se que os cursos de formação de 

professores - que devem ser preferencialmente presenciais, com incentivo à formação continuada – devem privilegiar a 

integração e a interdisciplinaridade, incentivar a pesquisa e a reflexão crítica e o uso competente das tecnologias e preparar 

os licenciandos para a educação inclusiva.  

Além da discussão sobre essas novas diretrizes é importante também que este GT discuta outras perspectivas de 

formação de professores que levem em consideração uma literatura mais atual, tanto as referentes aos conhecimentos 

necessários ao futuro professor (BALL, BASS, 2002; BALL, THAMES, PHELPS, 2008; SILVERMAN, THOMPSON, 

2008), quanto ao desenvolvimento profissional do professor e a constituição de sua identidade profissional (WENGER, 

1998; WENGER; MCDERMOTT; SNYDER, 2002; OLIVEIRA; CYRINO, 2011; CYRINO, no prelo).  

É imperativo o GT discuta alternativas de formação que atendam a essa Resolução e que estejam pautadas nos 

resultados de pesquisas sobre a formação de professores que ensinam matemática e nas experiências e contextos atuais de 

formação, na busca de uma articulação entre esses contextos e a escola. 

 

 

7. GT 
 

AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 

Dr. André Luis Trevisan - UTFPR – Londrina (coordenador) 

Dra. Maria Tereza Carneiro Soares - UFPR 

Dra. Pamela Emanueli Alves Ferreira - UEL 

RESUMO 
Avançando nas discussões ocorridas durante o XII EPREM, propomos para essa edição do evento, motivados pela 

temática central “Práticas e Pesquisas no Campo da Educação Matemática”, promover um espaço de debate e reflexão em 

torno das seguintes questões: (i) o que se tem pesquisado, em âmbito estadual, acerca de avaliação em Educação 

Matemática? (ii) que contribuições as pesquisas em avaliação em Educação Matemática têm trazido para as práticas 

avaliativas em aulas de Matemática da Educação Básica e do Ensino Superior? (iii) que ações podem ser pensadas na 

direção de aproximar os resultados de pesquisa das práticas avaliativas das salas de aula – e qual o papel dos programas de 

mestrado profissionais nesse sentido? (iv) que articulações podem ser pensadas entre Universidade e secretarias municipais 

e estaduais de educação no sentido de aproximar a pesquisa acerca de avaliação em Educação Matemática e as práticas de 

sala de aula? (v) em que medida as discussões a respeito da avaliação podem contribuir para o desenvolvimento 

profissional de professores de Matemática? (vi) como (e se) professores implementam ideias apontadas pela pesquisa em 

avaliação – e, quando implementam, o que muda em sua prática profissional? Como os estudantes lidam com essas 

mudanças? O que está em jogo para o sucesso ou o fracasso dessas ideias? (vii) Até que ponto a pesquisa sobre avaliação 

de políticas educacionais, por meio da avaliação de programas e ações governamentais que dizem respeito à formação de 

professores, base nacional comum curricular, avaliação externa e avaliação institucional se insere no grupo de Avaliação 

em Educação Matemática? 
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RESUMO DOS MINICURSOS 
 

1. MC 

 

O DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO COMBINATÓRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO 

MÉDIO 

 

                                             Rute Elizabete de Souza Rosa Borba  

Universidade Federal de Pernambuco 

resrborba@gmail.com 

Resumo:  

Neste minicurso o desenvolvimento do raciocínio combinatório será abordado sob uma perspectiva cognitiva e 

didática. Será discutido como se podem propor atividades adequadas à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental 

(Regular e EJA) e ao Ensino Médio, adequando-as às particularidades de cada nível e modalidade de ensino. As 

temáticas a serem discutidas serão: a importância da Combinatória no desenvolvimento cognitivo, propiciando uma 

rica forma de pensamento; a caracterização e as classificações de problemas combinatórios; estratégias   

combinatórios (tais como desenhos, listagens, diagramas, Princípio Fundamental da Contagem e fórmulas, dentre 

outros); e recursos de ensino da Combinatória (construção de árvores de possibilidades; uso de softwares e reflexão 

sobre propriedades e relações combinatórias). Em particular, trabalharemos com o software Diagramas de Árbol – no 

qual podem ser construídas árvores de possibilidades para problemas de produto cartesiano, arranjos, combinações e 

permutações.  

 

2. MC 

 

DIFERENTES COMPREENSÕES SOBRE A ÁLGEBRA DA/NA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS 

RELAÇÕES/IMPLICAÇÕES NA/PARA A FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 

                                              Alessandro Jacques Ribeiro  

Universidade Federal do ABC 

alessandro.ribeiro@ufabc.edu.br  

 

Etienne Lautenschlager 

Universidade Federal do ABC  

elautens@yahoo.com.br  

Resumo: 
O objetivo deste minicurso é apresentar as diferentes concepções de álgebra e analisar como tais concepções podem 

contribuir para a constituição e/ou ampliação dos conhecimentos algébricos dos professores e/ou futuros professores 

envolvidos. Pretendemos colocar os participantes em contato com seu entendimento de álgebra a partir de atividades 

práticas e discussões a respeito da produção de seus pares. Destarte, almejamos que este minicurso seja palco de 

discussões teórico-metodológicas a respeito de possíveis abordagens de álgebra no/para o contexto escolar atual.  

Além disso, pretendemos também explorar aplicações práticas com o intuito de aprimorar, ampliar e diversificar o 

conhecimento matemático para o ensino. 

 

Palavras-chave: Concepções de álgebra, Educação algébrica, Formação de professores. 

 

3. MC 

 

MODELAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

Ana Paula dos Santos Malheiros 

Universidade Estadual Paulista 

paulam@ibilce.unesp.br  

Resumo: 

A Modelagem surgiu na década de 1970 no Brasil, e, mais recentemente, foi evidenciada como um dos caminhos 

para o ensino da Matemática na Educação Básica, de acordo com alguns documentos orientadores oficiais. Ela pode 

ser vista como uma possibilidade para o “fazer” Matemática em sala de aula, pois a partir de observações de alguma 

realidade, de questionamentos, de discussões e de investigações, os estudantes podem fazer “uma leitura de mundo”, 

por meio da Matemática também. Entretanto, pesquisas retratam que ela ainda não chegou, efetivamente, às salas de 

aula. Dentre as questões evidenciadas na literatura, estão a dificuldade de os professores cumprirem os conteúdos 

previstos no currículo ao trabalhar com Modelagem, as avaliações em larga escala, dentre outras questões. Diante 

desse panorama, esse minicurso tem como objetivo apresentar para professores e futuros professores de Matemática 

possibilidades de adaptação de atividades presentes em materiais didáticos, como livros e apostilas, para que a 

Modelagem possa ser incorporada às aulas de matemática da Educação Básica.   

 

 

mailto:resrborba@gmail.com
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4. MC 

 

MATERIAIS MANIPULATIVOS PARA SALA DE AULA E PARA UM MUSEU INTERATIVO DE 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

                                               

Ana Maria Martensen Roland Kaleff  

Universidade Federal Fluminense 

anakaleff@vm.uff.br 

 

Gaby Murta Baltar  

Universidade Federal Fluminense 

gabymurta@id.uff.br 

 

Matheus Freitas de Oliveira 

Universidade Federal Fluminense 

matheusfreitas@id.uff.br 

Resumo:  

Apresentamos características de materiais manipulativos tanto adequados para a sala de aula quanto para uma mostra 

de um tipo especial de museu escolar: o museu interativo de educação matemática. Exemplificamos as ações 

realizadas para a construção do acervo do Museu Interativo Itinerante de Educação Matemática (LEGI) do 

Laboratório de Ensino de Geometria (LEG), da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada em Niterói-RJ. 

Esse museu visa à democratização e à popularização da matemática para crianças e adultos, pois nele se apresentam 

artefatos modeladores de situações matemáticas, com os quais o visitante pode interagir, ou seja, manipular e mexer. 

Descrevemos parte do rol de artefatos didáticos e atividades a serem expostos durante o XIII EPREM. Neste rol, 

incluem-se diversos recursos táteis que estão sendo desenvolvidos e testados em um projeto de extensão destinado a 

alunos com deficiência visual, denominado Vendo com as Mãos, realizado em parceria com o Instituto Benjamin 

Constant e com o Colégio Pedro II, ambos na cidade do Rio de Janeiro.  

 

Palavras-chave: Museu Interativo. Ensino de Matemática. Materiais Concretos e Virtuais. Aluno com Deficiência 

Visual. 

 

 

 

 

5. MC 

 

O HOTPOTATOES E A CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS DIGITAIS PARA O USO NA LOUSA DIGITAL  
 

Eloisa Rosotti Navarro  

Universidade Federal do Paraná  

eloisa-rn@hotmail.com 

  

Alcione Cappelin  

Universidade Federal do Paraná  

alcionecappelin@hotmail.com 

  

Marco Aurélio Kalinke  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná  

marcokalinke@yahoo.com.br 

 

Resumo:  

O objetivo deste minicurso é expor possibilidades de uso de materiais digitais em sala de aula. Destina-se a 

professores e alunos que procuram inovar suas práticas educacionais com a tecnologia. Será apresentada uma síntese 

sobre alguns materiais digitais, em especial um software específico, desenvolvido pela equipe de pesquisa do 

Humanities Computing and Media Centre da Universidade de Victoria, no Canadá, conhecido como HotPotatoes. 

Será necessário que cada participante tenha em mãos seu próprio computador com o software baixado, disponível no 

endereço eletrônico: https://hotpot.uvic.ca/. Destacamos que o software pode ser utilizado para criação de atividades 

relacionadas a qualquer disciplina da educação básica.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Lousa Digital. Materiais Digitais. HotPotatoes. 
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6. MC 

 

A METODOLOGIA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

Claudia Lisete Oliveira Groenwald 

Universidade Luterana do Brasil 

Resumo: 

Para estar em consonância com o estabelecido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) que estabelecem para o 

Ensino Básico objetivos orientados para a formação de cidadãos socialmente ativos e capazes de solucionarem 

problemas com que se confrontam no cotidiano, o ensino da Matemática e as experiências de aprendizagem devem 

estar organizadas baseadas em princípios construtivistas com foco na resolução de problemas. O avanço da 

tecnologia e as rápidas mudanças sociais impedem que se faça uma previsão exata de quais habilidades, conceitos e 

algoritmos matemáticos, seriam úteis hoje para preparar um aluno para a vida futura. Por isso, é necessário preparar o 

aluno para resolver situações novas, é necessário iniciativa, espírito explorador, criatividade e habilidade para 

resolver problemas. Há necessidade de o professor desenvolver atividades metodológicas, com foco na resolução de 

problemas, que visam à melhoria da qualidade das aulas de Matemática, promovendo o desenvolvimento, no aluno, 

de capacidades de pensamento (formulação de hipóteses, análise, generalização, avaliação, entre outras). A 

metodologia resolução de problemas baseia-se na apresentação de situações abertas e sugestivas que exijam dos 

alunos uma atitude ativa e um esforço para buscar suas próprias respostas, seu próprio conhecimento. Logo ensinar os 

alunos a resolver problemas supõe dotá-los da capacidade de aprender a aprender. Por isso torna-se importante 

pesquisar: Como proporcionar aos alunos desenvolver habilidades e estratégias para a solução de problemas? Que 

atividades, na matemática, são importantes para que os alunos melhorem seu desempenho na resolução de 

problemas? 

 

 

7. MC 

 

ENSINO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: LUDICIDADE E ATIVIDADES 

INVESTIGATIVA 

 

Tania Teresinha Bruns Zimer 

Universidade Federal do Paraná 

taniatbz@gmail.com  

Resumo:  

O objetivo deste minicurso é apresentar uma proposta de ensino para conteúdos matemáticos da Educação Infantil 

relacionada à abordagem lúdica, por meio de brincadeiras e contos infantis e também pelo desenvolvimento de 

atividades planejadas à luz dos referenciais da Investigação Matemática, enquanto estratégia metodológica norteadora 

da prática pedagógica docente. Refletindo sobre a concepção do brincar na Educação Infantil, pretende-se abordar por 

meio de diferentes atividades, conceitos relacionados a Formas Geométricas Planas (quadrado, retângulo, triângulo e 

círculo); aos Números (contagem, quantificação, escrita, seqüência); à Operação da Adição (noções); à Localização 

Espacial (direita e esquerda, frente/atrás, em cima/embaixo, acima, dentro/fora) e a Noções de Dimensões 

(perto/longe; grande/pequeno; estreito/largo; rápido/devagar). Após o desenvolvimento das atividades vivenciadas 

pelos participantes, estas serão discutidas e problematizadas no sentido de se permitir percebê-las como 

possibilidades metodológicas, tendo-se o lúdico como fio condutor aliado à intenção de ensinar.  

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Ensino de Matemática. Ludicidade. Investigação Matemática. 

 

 

8. MC 

 

UTILIZANDO O GEOGEBRA 3D PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS 

 

Valdeni Soliani Franco 

Universidade Estadual de Maringá 

vsfranco@uem.br  

Resumo: 

O universo tridimensional da Geometria Espacial apresenta diversos tipos de limitações. A principal delas é que 

somos tridimensionais e isto nos impede de enxergar os objetos geométricos tridimensionais por inteiro, a partir de 

um ponto de observação fixo. Quando as representações desses objetos são apresentadas no plano do papel (ou no 

quadro negro), se faz uso de perspectivas, projeções etc. O uso de um software 3D permite outros pontos de 

observação do mesmo objeto, o que pode permitir a visualização e facilitar a compreensão da forma e de algumas 

propriedades do objeto. Porém, mesmo assim, alguns resultados não podem ser visualizados. Por isso, a proposta 

deste minicurso é explorar o uso do GeoGebra 3D, para a construção de elementos da Geometria Espacial. O objetivo 

principal do curso será apresentar as potencialidades do software, ao utilizá-lo para resolver tarefas no computador, e 

discutir estratégias para se trabalhar com os alunos em sala de aula. 

mailto:taniatbz@gmail.com
mailto:vsfranco@uem.br
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9. MC 

 

NÚMEROS IRRACIONAIS E DESESTABILIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS EQUIVOCADOS: UMA 

PROPOSTA PARA AS AULAS DE MATEMÁTICA 

 

Veridiana Rezende 

Universidade Estadual do Paraná 

rezendeveridiana@gmail.com  

Resumo:  

O objetivo deste minicurso é apresentar possibilidades de se propiciar a aprendizagem do conceito de número 

irracional, por meio da desestabilização de conhecimentos falsos, possíveis de serem manifestados pelos alunos. Para 

isso, serão apresentadas e discutidas atividades matemáticas relacionadas aos números irracionais, elaboradas para o 

instrumento de pesquisa de nossa tese de doutorado, juntamente com trechos das falas dos alunos entrevistados, e que 

resolveram estas atividades. As atividades foram elaboradas considerando os pressupostos da teoria dos Campos 

Conceituais do pesquisador francês Gérard Vergnaud, que defende que muitos conhecimentos dos alunos são 

implícitos, e ao favorecer a desestabilização de conhecimentos falsos estamos oportunizando a aprendizagem aos 

alunos. De acordo com Vergnaud, para a aprendizagem de um conceito é necessário vivenciar, no decorrer da 

escolarização, diferentes situações problemas e representações relacionadas ao conceito. Além disso, o pesquisador 

defende que um conceito não pode ser estudado isoladamente, mas que existem diversos outros conceitos interligados 

no que o pesquisador denomina de Campo Conceitual. Assim, para exemplificar como a teoria dos Campos 

Conceituais pode contribuir com a aprendizagem matemática por meio da desestabilização de conhecimentos falsos, e 

por meio de diversas situações presentes em um campo conceitual, discutiremos com os participantes as atividades e 

os resultados de nossa pesquisa de doutorado. Espera-se que este minicurso colabore com as ações em sala de aula 

dos professores e futuros professores de Matemática, participantes do minicurso, no que diz respeito ao ensino e a 

aprendizagem dos números irracionais. 

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Campo Conceitual. Teoremas em ação.  

 

 

10. MC 

 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA  

                                              

Violeta Maria Estephan  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

estephan@utfpr.edu.br 

 

Bianca Ramos  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná/PIBID 

biancaramosw@gmail.com 

 

Cynthia dos Santos Vidal 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná/PIBID 

cynthiasvidal@gmail.com 

 

Evelyn Karine Guimarães Pedroso  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná/PIBID 

evelynk.pedroso@yahoo.com.br 

 

Tatiana Maciel Chenisz 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná/PIBID 

tatianachenisz@gmail.com 

 

Tiago Augusto Skroch de Almeida 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná/PIBID 

tiago.skroch@hotmail.com 

Resumo:  

Em decorrência do movimento iniciado nos anos 90 para incluir estudantes com necessidades educacionais especiais 

no sistema regular de ensino os professores têm enfrentado a complexa tarefa de planejar atividades para a sala de 

aula com uma variedade de desafios. Assim, este minicurso, desenvolvido junto com alunos bolsistas do PIBID, 

apresenta propostas metodológicas com o objetivo de contribuir para esse desafio. A dinâmica consiste na discussão 

dessas propostas que serão analisadas pelos participantes a partir de experiência e das crenças de cada um. Para que 

esse debate contribua para uma Educação Matemática Inclusiva deve primeiro permitir um avanço na compreensão 

das diferentes particularidades dos processos de aprendizagem daqueles que apresentam limitações. Assim as 

atividades permitem, por exemplo, a exploração tátil de figuras geométricas, o uso de cores, a construção de 

conceitos por meio de investigação de matemática. 

mailto:rezendeveridiana@gmail.com
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11. MC 

 

ENSINAR E APRENDER A LER E ESCREVER NÚMEROS MULTIDÍGITOS: TAREFA FÁCIL? 

 

Neila Tonin Agranionih 

Universidade Federal do Paraná 

ntagranionih@gmail.com 

Resumo: 

O minicurso tem como objetivo promover reflexões sobre desafios a serem enfrentados por alunos e futuros 

professores de matemática nos anos iniciais nos processos de aprendizagem e de ensino da leitura e da escrita de 

números multidígitos diante da complexidade dos processos de aprendizagem de tais conteúdos descrita na literatura 

sobre o tema (OROZCO; HEDERICH , 2000; OROZCO, 2001, 2005; LERNER; SADOVSKY, 1996; LERNER, 

2005; TEIXEIRA, 2005, 2006; BRIZUELA, 2006; BRANDT, 2005).  Para tal, propõe atividades práticas de leitura e 

produção de números multidígitos, bem como apresenta dados de pesquisas realizadas com crianças e pedagogos que 

evidenciam conhecimentos prévios, concepções, hipóteses e estratégias que fazem parte do processo de construção de 

conhecimentos sobre a escrita numérica.  

 

 

12. MC 

 

A CONSTRUÇÃO E ESTUDO DAS CURVAS CÔNICAS ATRAVÉS DO ORIGAMI 

 

                                              Bruna Mayara Batista Rodrigues  

SME-RJ 

brunamayarabatistarodrigues@gmail.com 

 

Resumo:  

Este minicurso apresenta parte de uma dissertação desenvolvida no Curso de Mestrado Profissional em Matemática 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro intitulada de “O estudo das Cônicas através do Origami”. O 

estudo das Curvas Cônicas tem sido cada vez menos abordado no Ensino Médio e, nos poucos casos em que tal 

abordagem é apresentada, verifica-se uma prioridade indevida à memorização de equações. Por outro lado, embora a 

eficiência do Origami não seja divulgada com frequência no ensino de assuntos matemáticos de maior complexidade, 

existe uma geometria axiomática consistente por trás desta arte de dobrar papéis que a torna um instrumento de 

ensino capaz de explorar, com clareza, propriedades e definições de assuntos matemáticos. O presente trabalho 

pretende unir esses dois elementos, curvas cônicas e origami, com o intuito de desenvolver conceitos do primeiro a 

partir de construções do segundo. 

 

Palavras-chave: Origami, Cônicas, Ensino. 

 

 

13. MC 

 

DERIVADA, INTEGRAL... LIMITE NO FINAL: UMA PROPOSTA PARA AULAS DE CÁLCULO 

 

                                              André Luis Trevisan 

UTFPR – câmpus Londrina 

andrelt@utfpr.edu.br 

 

Resumo:  

Buscamos com este trabalho apresentar e justificar uma opção metodológica para a disciplina de CDI que toma como 

pressuposto o entendimento dos conceitos de derivadas e integrais e na qual o conceito de limite seja “diluído” 

durante o avanço destes.  Apresentaremos características da abordagem Educação Matemática Realística (RME), que 

tem como precursor o matemático naturalizado holandês Hans Freudenthal, e que respalda nossa proposta.  

Discorreremos a respeito de alguns aspectos relacionados ao CDI, com destaque para trabalhos que sustentam a 

sequência lógica que propomos para seu ensino. Traremos então justificativas para nossa opção didática, 

relacionando-a com fatos que demarcaram nossa formação acadêmica e experiência docente.  Por fim, exporemos 

uma proposta de planificação do curso, elencando alguns desafios que vivenciamos quando da sua implantação.   

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Ensino de Cálculo Diferencial e Integral. Tarefas. 
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14. MC 

 

O SENTIDO PEDAGÓGICO DOS “CONTEÚDOS” MATEMÁTICOS NA LICENCIATURA: 

CONSTRUINDO UMA PROPOSTA PARA O FELIMAT 

 

José Carlos Cifuentes 

Universidade Federal do Paraná 

jccifa@gmail.com  

Resumo: 

Este minicurso visa propor uma forma de abordagem dos conteúdos matemáticos das licenciaturas para desenvolver e 

aprimorar o que chamamos o seu „sentido pedagógico‟, isto é, a percepção de formas do pensamento matemático que 

não se reduzem a técnicas e algoritmos, mas que são importantes para uma formação matemática adequada a um 

professor. 

 

Palavras-chave: Conteúdos matemáticos. Floresta matemática. Experiência matemática. Formação de professores. 

 

 

 

 

15. MC 

 

A MATEMÁTICA DA CRIPTOGRAFIA: UMA ABORDAGEM PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES                                       

VIA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

                                              Regina Célia Guapo Pasquini  

Universidade Estadual de Londrina 

rcgpasq@uel.br 

 

Ana Lucia da Silva  

Universidade Estadual de Londrina 

analucia@uel.br 

Resumo: 

No grupo GETOM é desenvolvido um trabalho cujo foco é a formação continuada de professores que ensinam 

matemática da escola pública. Em nosso trabalho adotamos a estratégia metodológica da Resolução de Problemas 

(RP) para que temas e problemas da matemática sejam abordados. Semelhante ao trabalho desenvolvido no grupo, 

submetemos o minicurso a partir de um tema que possivelmente não é considerado nos cursos de formação de 

professores, a criptografia. A partir desse tema pretendemos abordar conteúdos de matemática com a intenção de 

promover vínculos da matemática pertencente aos currículos das licenciaturas com a matemática da educação básica.  

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Resolução de Problemas. Criptografia. Matemática. GETOM. 
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16. MC 

 

ESCHER E DESCARTES O REAL E O VIRTUAL EM SALA DE AULA: O PAPEL DA VISUALIZAÇÃO 

NO DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO GEOMÉTRICO 

 

Maristel do Nascimento 

SEED/PARANÁ 

mnasci202@hotmail.com 

 

Rita de Cassia Amaral Vieira 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

rcamaral@hotmail.com 

 

Bianca Cristina Motyl 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

biah_motyl@yahoo.com 

 

Marcela dos Santos 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

maar.snt@hotmail.com 

 

John Lenon Ribeiro 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

johnlr3@hotmail.com

Resumo:  

Nossa proposta é apresentar por meio de um mini-curso, uma prática interdisciplinar desenvolvida em sala de aula, na 

disciplina de Matemática, para qual elaborou - se uma sequência didática composta de situações problemas 

envolvendo conceitos geométricos e trazendo como tema de discussão a ilusão de óptica analisando de forma 

interdisciplinar artistas como Escher e outros artistas do movimento da Pop-Art que criaram em suas obras a sensação 

de movimentos nas telas. Este trabalho baseou-se na perspectiva de desenvolver atividades que utilizassem como 

pressuposto teórico o papel da visualização na construção dos conceitos geométricos. O objetivo do trabalho foi 

apresentar alternativas para o ensino de geometria na Educação Básica, buscando o envolvimento do aluno, sua 

participação no processo de ensino aprendizagem de forma ativa, explorando manipulando, refletindo e 

argumentando o objeto de ensino. Neste sentido, esperamos que os participantes desse mini-curso possam desfrutar, 

aprender, trocar ideias sobre a aplicação desta prática em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Ilusão de óptica. Pensamento geométrico. Visualização. 

 

 

17. MC 

 

MATERIAL MANIPULÁVEL PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DOS NÚMEROS COMPLEXOS: O 

GEOPLEXO  

 

Alexandre Adriano Bernardi 

UTFPR – Pato Branco 

aabernardi@gmail.com 

 

Fredy Maglorio Sobrado Suárez 

UTFPR – Pato Branco 

fredy@utfpr.edu.br 

 

Janecler Aparecida Amorin Colombo 

UTFPR – Pato Branco 

janecler@utfpr.edu.br 

Resumo:  

O GeoPlexo é um material manipulável desenvolvido como ferramenta para o processo de ensino e aprendizagem dos 

Números Complexos e outros conteúdos relacionados, tais como a trigonometria. Trata-se de uma base de resolução 

dentro de um domínio físico pré-determinado, composto de peças fixas e móveis.  Além de descrever o material 

manipulável, este trabalho propõe sua utilização na resolução de uma sequência de atividades baseada na 

representação geométrica para a compreensão dos conceitos matemáticos fundamentais de um Número Complexo, 

tais como o afixo, o argumento, o módulo, inclusive suas representações algébricas e exponenciais. Com isso, espera-

se mostrar que este material manipulável pode ser um recurso interessante à disposição dos professores de 

matemática para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos Números Complexos. 

 

Palavras-chave: Ensino. Material Manipulável. Números Complexos. GeoPlexo. 
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18. MC 

 

O ENSINO DE GEOMETRIA VIA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

Marcelo Carlos de Proença  

Universidade Estadual de Maringá 

mcproenca@uem.br 

 

Érika Janine Maia  

Universidade Estadual de Maringá 

erikajaninemaia@gmail.com 

 

Franciely Fabrícia de Souza Ferreira 

Universidade Estadual de Maringá 

fran_fabricia@hotmail.com 

Resumo:  

A proposta de minicurso tem como objetivo favorecer a compreensão sobre o ensino de Geometria por meio da 

abordagem do ensinar via resolução de problemas – abordagem do problema como ponto de partida. O 

desenvolvimento do minicurso se dará em três etapas. A primeira busca a resolução de quatro atividades, envolvendo 

conceitos geométricos, o que favorecerá a compreensão de possíveis estratégias de resolução. Na segunda etapa, 

discutiremos sobre o processo de resolução de problemas, o que implica na análise de dificuldades nas quatro etapas 

de resolução (representação, planejamento, execução, monitoramento). Na última etapa, faremos uma primeira 

discussão sobre como os participantes trabalhariam o ensino de um conteúdo por meio da resolução de problemas, 

buscando identificar se as respostas se inserem no ensino via, para ou sobre resolução de problemas. A partir disso, 

tomando como base as quatro atividades resolvidas, discutiremos sobre o significado do termo problema e das ações 

a serem desenvolvidas em sala de aula quando se pretende realizar um ensino via resolução de problemas. Contudo, a 

meta é propiciar aos participantes conhecimentos acerca do trabalho em sala de aula baseado na resolução de 

problemas, bem como o de repensar sobre as possíveis atividades que podem ser abordadas. 

 

Palavras-chave: Geometria. Resolução de Problemas. Ensino-Aprendizagem. 

 

 

 

19. MC 

 

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO ENSINO: A MULTIPLICAÇÃO PELOS ALGORITMOS 

“VERTICALMENTE E TRANSVERSALMENTE” E GELOSIA 
 

Ana Paula Tozetto  

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

anatozetto79@gmail.com  

 

Flavia Rocha 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

flaviarocha.frs@gmail.com  

 

Franciele Isabelita Lopes Novak 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

franciele.isa@hotmail.com  

 

Norma Aparecida Albuquerque Szezerbicki 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

normaalb@bol.com.br  

 

Rhayne Micheli Hillebrandt  

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

rhaynem@hotmail.com  

 

Célia Finck Brandt 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

brandt@bighost.com.br

  

Resumo:  

A História da Matemática é um importante recurso de aprendizagem, serve de suporte para a compreensão de 

particularidades, as quais neste trabalho envolvem a operação de multiplicação. Existem muitos algoritmos de 

multiplicação desenvolvidos na antiguidade. Em particular, provenientes da Índia, a gelosia e o algoritmo “Urdhva-

Tiryagbhyam" que significa "verticalmente e transversalmente" serão temas deste trabalho. Apresentar estes 

algoritmos e explicá-los, além de evidenciar sobre a importância da compreensão do valor posicionais dos números 

são os principais objetivos, os quais remetem a uma pesquisa documental para que se possa esclarecer esses dois 

algoritmos. Além disso, a apresentação destes algoritmos permite compreender parte da evolução do conhecimento 

matemático, em que os povos antigos já conheciam a operação de multiplicação muito antes de surgirem os 

algoritmos usados atualmente.  

 

Palavras-chave: História da Matemática. Multiplicação. Algoritmos. Gelosia. Multiplicação transversal e vertical. 
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20. MC 

 

PENSAMENTO MATEMÁTICO AVANÇADO E OS TRÊS MUNDOS DA MATEMÁTICA: ANÁLISE E 

DISCUSSÃO DAS REPRESENTAÇÕES DOS CONCEITOS DE FUNÇÕES QUADRÁTICAS 

 

Laís Cristina Viel Gereti 

Universidade Estadual de Londrina 

laisvielg@hotmail.com  

 

Daniele Peres da Silva Martelozo 

Universidade Estadual de Londrina 

dani-peres@hotmail.com  

 

Alessandra Senes Marins 

Universidade Estadual de Londrina 

ale_marins@hotmail.com  

 

Angela Marta Pereira das Dores Savioli 

Universidade Estadual de Londrina 

angelamarta@uel.br  

Resumo:  

Este minicurso tem como objetivos: apresentar aos participantes as teorias do Pensamento Matemático Avançado, 

segundo Dreyfus (2002), e dos Três Mundos da Matemática, de Tall (2004a, 2004b); promover uma discussão a 

respeito de se conhecer tais teorias com o intuito de evidenciar a importância do papel do professor no processo de 

ensino e aprendizagem; analisar, identificar e discutir as possíveis representações, suas mudanças e traduções, e as 

características dos três mundos da matemática que os participantes apresentam nas resoluções das questões propostas 

que envolvem conceitos de funções quadráticas. Para tanto, destina-se a professores do Ensino Médio, professores 

universitários, estudantes do curso de Licenciatura em Matemática e pesquisadores em Educação Matemática. 

Teceremos considerações a respeito de teorias que abordam o Pensamento Matemático Avançado, especificamente 

do que diz respeito ao ensino e aprendizagem da matemática, bem como, na construção deste pensamento. Partindo 

das resoluções dos participantes acerca dos problemas propostos, promoveremos uma discussão a fim de analisarmos 

os processos de resoluções e as representações, mudanças e traduções utilizadas.    

 

Palavras-chave: Pensamento Matemático Avançado. Funções Quadráticas. Representações. Os Três Mundos da 

Matemática. 

 

 

21. MC 

 

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: IMPLICAÇÕES NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA  

 

Maria José Fagundes Barbosa 

Secretaria do Estado da Educação do Paraná 

 majofaba@gmail.com 

 

Joseli Almeida Camargo  

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

 jcamargo@uepg.br  

Resumo:  

A diversidade de comportamento e de pré-disposição para a aprendizagem está presente na sala de aula, necessitando 

que o professor esteja sempre em alerta para dinamizar e atender de maneira metodologicamente adequada as 

condições de aprendizagem dos alunos. O presente minicurso é direcionado à discussão quanto aos alunos com 

necessidades especiais educacionais pertencentes  à Educação Inclusiva, especificamente aqueles que possuem 

características do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Esta necessidade é uma temática 

pouco explorada na formação inicial e continuada do professor, entretanto é uma demanda no ambiente escolar. Com 

a intenção de apoiar os professores no contexto da sala de aula, a presente oficina  apresenta um conjunto de 

atividades diversificadas  relacionadas ao ensino e aprendizagem da matemática, voltadas às séries finais do  Ensino 

Fundamental. As atividades são pensadas de forma contextualizada, condizentes com o cotidiano dos alunos, via a 

resolução de situações problemas e jogos matemáticos.  São explorados os seguintes eixos: números naturais, 

números inteiros, números racionais e grandezas e medidas. O resultado esperado é sensibilizar o professor  que atua 

junto a esses alunos a  despertar o interesse dos mesmos em relação à aprendizagem dos conteúdos matemáticos 

presentes no Ensino Fundamental. 

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. TDAH. Inclusão 
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RESUMO DAS COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS 

 
 

1. CC2 

 

PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E 

A CONSTITUIÇÃO DA PROFESSORALIDADE 

          

Nelem Orlovski 

Prefeitura Municipal de Curitiba 

orlovskice@yahoo.com.br 

 

Luciane Ferreira Mocrosky 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFPR) e Universidade Federal do Paraná (PPGECM-UFPR) 

mocrosky@utfpr.edu.br 

 

Laynara dos Reis Santos Zontini 

Instituto Federal do Paraná (IFPR - Irati) e Universidade Estadual de Ponta Grossa (doutoranda PPGE-UEPG) 

laynara.zontini@ifpr.edu.br 

 

Resumo:  

Este texto apresenta a análise e compreensões acerca de um assessoramento em uma escola da Rede Municipal de 

Ensino de Curitiba com professores que ensinam matemática nos anos iniciais. Seguindo uma abordagem 

fenomenológica, esse trabalho investiga possibilidades formativas da Resolução de Problemas no movimento de 

constituição da professoralidade. Com as análises, concluiu-se que ao ocuparmo-nos do ensino nos é solicitado 

preocuparmo-nos com o que isso significará no horizonte da formação do outro. No estudo desenvolvido, evidenciou-

se a necessidade de propiciar espaços e tempos, no qual seja possível nos darmos conta de ensinar e de como ensinar 

e aprender: uma educação pela matemática.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática; formação de professores; anos iniciais; professoralidade. 

 

2. CC2 

 

A CONTÍNUA FORMAÇÃO DO PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA: PNAIC/2014  

 

                                              Laynara dos Reis Santos Zontini 

Professora do IFPR – Irati e doutoranda do PPGE-UEPG 

laynara.zontini@ifpr.edu.br 

 

Nelem Orlovski 

Prefeitura Municipal de Curitiba 

orlovskice@yahoo.com.br 

 

Luciane Ferreira Mocrosky 

Professora da UTFPR e do PPGECM-UFPR 

mocrosky@utfpr.edu.br 

Resumo:  

Este artigo expõe aspectos de uma pesquisa que tem se dedicado a investigar a formação do professor que ensina 

matemática nos anos iniciais, assumindo os modos de proceder da pesquisa qualitativa na abordagem 

fenomenológica. Em nosso campo de interesse, está a formação continuada desses professores e nesse contexto 

destacamos o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), pela abrangência desse programa. A 

caminhada percorrida foi em busca das características essenciais que pudessem revelar aspectos formativos 

movimentados nos cursos de formação que permanecem como marcas do vivido, na ótica de professores que 

participaram do PNAIC. Pela análise e interpretação dos depoimentos de 27 professores do estado do Paraná, que 

participaram da formação em matemática, destacaram-se as contribuições do programa para a prática pedagógica, 

mais especificamente aquelas que instrumentalizam o professor com metodologias de ensino para tópicos específicos 

do currículo. Com base nas análises realizadas até o momento, um dos aspectos mais enfatizados no que se refere à 

formação professor no PNAIC, tem se concentrado em torno da ludicidade e da utilização de materiais concretos no 

ensino da matemática no ciclo de alfabetização.  

 

Palavras-chave: Formação de professores. Anos iniciais. PNAIC.  
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3. CC2 

 

OS DIZERES DOS ALUNOS DE UM CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

  Michele Dias Veronez 

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR 

miredias@gmail.com 

 

Emanueli Pereira 

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR 

emanueliw@gmail.com 

Resumo:  

A formação do professor que ensina Matemática inicia-se ainda quando o futuro professor é aluno da Educação 

Básica. Nessa fase, mesmo que não haja intencionalidade de ser professor, o aluno vivencia momentos que podem 

levá-lo a compreender aspectos da profissão docente e a desenvolver conhecimentos acerca do que é ser professor. 

Contudo, é na formação inicial que o futuro professor é convidado a refletir acerca dos aspectos e conhecimentos que 

envolvem a profissão docente. Também é nesse contexto de formação que o aluno (futuro professor) tem 

oportunidade de confrontar suas primeiras impressões com teorizações sobre formação de professores discutidas na 

formação inicial.  Neste trabalho, analisamos os dizeres dos alunos de um curso de licenciatura em Matemática acerca 

da Matemática e dos conhecimentos necessários a um professor. Para tanto, nos apoiamos na Análise de Conteúdo, 

de Laurence Bardin. Da coleta de dados identificamos algumas categorias e, posteriormente, fazemos inferências 

acerca delas. Trazemos como resultado que, se por um lado, os dizeres dos futuros professores de Matemática 

parecem trazer elementos discutidos na formação inicial, por outro, são sustentados, principalmente, por impressões e 

experiências vividas na Educação Básica.  

 

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores. Matemática. Conhecimento profissional. 

 

 

 

 

4. CC2 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO ESTADO DO PARANÁ: UM OLHAR 

A PARTIR DE EVENTOS OFERTADOS PELA SEED 

 

Elhane de Fatima Fritsch Cararo 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, Cascavel 

elhaneff@gmail.com 

 

Gabriele de Sousa Lins Mutti 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, Foz do Iguaçu 

gabi_mutti@hotmail.com 

 

Tiago Emanuel Klüber 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, Cascavel  

tiagokluber@gmail.com 

Resumo: 

Este artigo decorre de uma pesquisa sobre a Formação Continuada ofertada pela Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná - SEED, aos professores na área da Matemática. A qual solicitou levantamento de dados relativos à Formação 

Continuada de Professores, disponíveis no Portal Dia a Dia Educação e leitura cuidadosa das Diretrizes Curriculares 

da Educação Básica do mesmo Estado. Foram analisados os dados de cada evento, período de realização, conteúdo 

programático previsto, objetivo, carga horária, metodologia utilizada, critérios de participação, número de vagas 

disponíveis e o local do evento. Dentre estes, discorremos neste artigo os conteúdos e objetivos à luz da pergunta: O 

que se revela sobre Educação Matemática nos cursos de Formação Continuada para Professores ofertados pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED)? Para a análise dos dados lançamos mão do software Atlas.ti, 

uma ferramenta de análise que possibilita categorização de informações e rigorosidade nos resultados. Dos resultados 

podemos dizer que, embora a Educação Matemática seja uma das máximas contidas nas Diretrizes Curriculares do 

Estado do Paraná, a análise das formações continuadas ofertadas pela SEED de 2010 a 2014, revela uma tímida 

inclusão de conteúdos relacionados à Educação Matemática e suas tendências. 

 

Palavras-chave: Tendências Metodológicas. Espaços de Formação. Políticas de Formação Continuada. 
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5. CC2 

 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE UM GRUPO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

                                              Thamires da Silva Souza  

UTFPR - Londrina 

thamires-souza@hotmail.com 

 

André Luis Trevisan  

UTFPR - Londrina 

andrelt@utfpr.edu.br 

Resumo:  

Este artigo tem por objetivo analisar indícios de desenvolvimento profissional de um grupo de professores 

participantes de um grupo de trabalho que se constituiu colaborativo.  Os dados que fundamentam nossas análises 

foram obtidos da transcrição de uma entrevista semiestruturada realizada ao final do ano de 2014 com quatro 

professores participantes do grupo. A leitura dos dados levou à elaboração de três unidades de análise: (i) validação 

das práticas já desenvolvidas, (ii) fundamentação para práticas já desenvolvidas e (iii) indícios de mudanças na 

prática. Ao estudarem juntos, trocarem experiências, validarem ideias e fundamentarem práticas anteriores, esses 

professores, além de se desenvolverem profissionalmente, mostraram-se motivados a “ousar” coisas novas, numa 

preocupação constante com a aprendizagem de seus alunos.   

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Grupo de trabalho colaborativo. Desenvolvimento profissional. 

 

 

 

 

 

6. CC2 

 

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO ESTADO 

DO PARANÁ 

 

Lucas Ferreira Gomes 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – câmpus de Londrina 

lucasgomis@hotmail.com 

 

Eliane Maria de Oliveira Araman  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – câmpus de Cornélio Procópio 

elianearaman@utfpr.edu.br 

                                               

Resumo:  

O presente trabalho busca descrever uma pesquisa em andamento que procura investigar a forma como as 

universidades (públicas e privadas) do estado do Paraná estão ofertando a disciplina de história da matemática em 

seus cursos de Licenciatura em Matemática, visto que pesquisas na área da educação matemática defendem que ela 

contribui para a formação do professor que ensina Matemática em inúmeros aspectos. Para tanto foi desenvolvida 

uma investigação documental, a partir do portal do MEC e dos dados expressos pelos sites das universidades 

investigadas. Por meio da análise da presença da disciplina na grade curricular, da carga horária e das ementas, já é 

possível identificar algumas informações relevantes, sobre quais instituições propiciam aos seus alunos um contato 

com a história da matemática, os enfoques dados em algumas instituições, bem como a forma como estas disciplinas 

estão sendo ofertadas. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. História da Matemática. Formação de professores. 
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7. CC2 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOB O OLHAR DE PROFESSORES EGRESSOS DO PROGRAMA 

DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE/PARANÁ 

 

Carla Melli Tambarussi 

Instituto Federal do Paraná, Assis Chateaubriand, Paraná 

carlatambarussi@hotmail.com 

 

Tiago Emanuel Klüber 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, Paraná 

tiagokluber@gmail.com 

Resumo:  

Por mais que a temática da formação de professores seja abordada nos trabalhos científicos e discussões 

educacionais, sabemos que há muito o que se avançar. Assim, neste trabalho, conduzidos pela interrogação: O que 

dizem e o que se revela do discurso dos professores participantes do PDE acerca da formação continuada de 

professores? buscamos apresentar e interpretar o relato de quatro professores egressos do PDE sobre essa temática. 

Essa interrogação emergiu de uma pesquisa mais ampla, na qual buscamos investigar mediante a atitude 

fenomenológica-hermenêutica o que se revela sobre a formação de professores em Modelagem Matemática a partir 

de professores egressos do PDE e que abordaram essa tendência nos projetos de implementação. Os dados e 

interpretações aqui apresentados indicam que a formação continuada de professores ainda é pouco eficiente no 

auxílio aos professores em sala de aula. Indicam também que os professores ainda não se veem como agentes 

responsáveis pela sua formação e que o diálogo com a Universidade é visto como algo fundamental para a formação. 

 

Palavras-chave: Depoimento de professores. Pesquisa qualitativa. Hermenêutica. 

 

 

 

 

 

8. CC2 

 

UM RESGATE DE PRODUÇÕES NO CAMPO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA  

 

Franciele Isabelita Lopes Novak 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

franciele.isa@hotmail.com 

 

Joseli de Almeida Camargo 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

jojocam@terra.com.br 

 

Célia Finck Brandt 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

brandt@bighost.com.br 

Resumo:  

O curso de Especialização em Matemática: Dimensões Teórico-Metodológicas, da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG), desenvolvido entre os anos de 2000 a 2005, produziu monografias cujos temas faziam referência ao 

campo da Educação Matemática. Resgatar estes estudos, elencando suas temáticas, e interpretar as informações sobre 

a produção/elaboração das monografias analisadas, foram os objetivos deste trabalho. Com a intenção de mencionar 

os temas mais presentes nas monografias, utilizou-se a abordagem da metanálise qualitativa. Os dados obtidos foram 

categorizados de acordo com os blocos de conteúdos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. A partir 

disto, fez-se uma interpretação dos estudos realizados no período, o que apontou um maior interesse por parte dos 

pesquisadores em relação ao estudo do espaço e da forma. Também é significativa a presença de estudos referentes ao 

uso de jogos no contexto didático pedagógico e na resolução de problemas. Os sujeitos da investigação apontados nas 

pesquisas desenvolvidas nas monografias de modo geral foram os alunos do ensino fundamental. Como resultados, 

foi possível apontar aspectos essenciais de parte das monografias produzidas no período, e disponibilizar à 

comunidade acadêmica do campo da educação matemática o conteúdo dessas produções. Tal ação é importante para 

atender demandas do campo da Educação Matemática. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Monografias UEPG.  Especialização em Matemática. 
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9. CC2 

 

PRÁTICAS DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM DISSERTAÇÕES E TESES DE 

MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Wellington Piveta Oliveira 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel, PR 

wellingtonmat09@hotmail.com 

 

Tiago Emanuel Klüber 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel, PR 

tiago_kluber@yahoo.com.br 

Resumo:  

A Modelagem tem se destacado como tendência para o ensino de Matemática nos diferentes níveis de ensino. Nesse 

sentido, buscamos investigá-la no contexto da formação inicial de professores de Matemática, evidenciando algumas 

considerações sobre essa formação a partir da análise de práticas concernentes em dissertações e teses de Modelagem. 

Para isso estabelecemos a seguinte interrogação: “O que se revela sobre as práticas de formação inicial de 

Modelagem, a partir das dissertações e teses sobre esse assunto no Brasil?”. Assim, essa pesquisa de abordagem 

qualitativa do tipo exploratória, possibilitou-nos compreender que a Modelagem tem se manifestado na formação 

inicial de maneira episódica, configurada por diferentes encaminhamentos, seja por atividades mais abertas e/ou mais 

fechadas. Além disso, retratou que algumas práticas estão associadas a outras disciplinas do curso de licenciatura e 

que esse é o momento singular para iniciar um processo de reflexão sobre os processos de ensino e de aprendizagem 

da Matemática. 

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Formação inicial de Professores; Dissertações e Teses. 

 

 

 

 

 

10. CC2 

 

SIGNIFICADOS PRODUZIDOS POR FUTUROS PROFESSORES DE MATEMÁTICA A RESPEITO DO 

ENSINO EXPLORATÓRIO NA EXPLORAÇÃO DE UM CASO MULTIMÍDIA 

 

Helen Dabiani Frioli Mota  

Universidade Estadual de Londrina 

helen.frioli@gmail.com 

 

Paulo Henrique Rodrigues  

Universidade Estadual de Londrina 

paulohr_91@yahoo.com.br 

 

Márcia Cristina de Costa Trindade Cyrino  

Universidade Estadual de Londrina 

marciacyrino@uel.br 

Resumo:  

O objetivo deste artigo é analisar significados produzidos por futuros professores de Matemática a respeito do Ensino 

Exploratório, durante a exploração de um caso multimídia denominado “Os colares”. Para isso, foram analisadas 

produções escritas e as discussões de alunos do 4º ano do curso de Licenciatura em Matemática, da Universidade 

Estadual de Londrina, resultadas dessa exploração. Os significados produzidos pelos futuros professores foram 

associados à importância de uma aula na perspectiva do Ensino Exploratório e as ações do professor em cada uma das 

fases da aula, nomeadamente: proposição e apresentação da tarefa; desenvolvimento da tarefa; discussão coletiva da 

tarefa; e, sistematização. Alguns dos significados produzidos pelos futuros professores se relacionam à: compreensão 

do enunciado da tarefa; desenvolvimento de estratégias e procedimentos; discussão, argumentação e formulação de 

ideias; momento de construção de conhecimento; apresentação e discussão de diferentes resoluções; reflexão sobre 

diferentes estratégias; importância da regra ou generalização para a trajetória de aprendizagem matemática dos 

alunos. Foi possível observar que a mobilização desses significados está relacionada à exploração do caso multimídia 

“Os colares”, e que esses foi um momento relevante para a constituição de conhecimentos profissionais, e por 

conseguinte do desenvolvimento profissional dos futuros professores.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Formação de professores que ensinam Matemática. Ensino Exploratório. 

Significado. 
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11. CC2 

 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA: CONTRIBUIÇÕES DE UM GRUPO DE 

ESTUDOS APOIADO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

 

                                              Andresa Maria Justulin 

UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) – Campus Cornélio Procópio 

ajustulin@utfpr.edu.br 

Resumo:  

Este trabalho discorre sobre as aprendizagens docentes que se manifestam em um grupo de estudo formado por 

futuros professores de Matemática, de uma universidade pública do interior do Estado de São Paulo. Os referenciais 

teóricos adotados sobre formação de professores abarcam uma perspectiva voltada ao desenvolvimento profissional. 

Este tem início desde a Formação Inicial e continua ao longo da carreira docente. A Resolução de Problemas 

permeou as discussões, e em especial, foi implementada a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de 

Matemática através da Resolução de Problemas. Para a análise dos dados utilizou-se a Metodologia Qualitativa, 

observando-se como a resolução de problemas pode contribuir com a formação inicial desses futuros professores. Os 

resultados percebidos envolvem o compartilhamento de saberes e experiências, bem como uma ressignificação sobre 

a aula e o professor de Matemática e a reflexão sobre o currículo de Matemática na Educação Básica. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Resolução de Problemas. Grupo de Estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

12. CC2 

 

UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DESENVOLVIDA COM PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA: REFLETINDO SOBRE OS ERROS COMETIDOS PELOS ALUNOS 

 

                                              José Roberto Costa  

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO 

jrcostasantos@bol.com.br l 

 

Regina Maria Pavanello 

Universidade Estadual de Maringá 

reginapavanello@hotmail.com 

Resumo:  

Apresentamos neste artigo alguns resultados de uma pesquisa que objetivou investigar as possibilidades de se 

estabelecer um processo de desenvolvimento profissional com um grupo de seis professores de Matemática pela 

reflexão sobre os erros de seus alunos. A investigação, de cunho qualitativo, teve como instrumentos de pesquisa: 

observação das aulas; entrevistas estruturadas inicial e final; encontros com os professores ocorridos a partir de uma 

proposta de formação pautada na análise de erros, com troca de experiências e reflexões sobre os erros cometidos 

pelos estudantes. A análise do processo de formação, com base nas falas dos professores e nos registros das aulas 

observadas, identificou algumas classes de fenômenos. Escolhemos para discutir neste artigo a classe “A formação 

que desenvolvemos e seus resultados”, em que discutimos, a partir dos relatos dos professores envolvidos, a 

influência do trabalho desenvolvido em seus conhecimentos e até mesmo em suas práticas. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento profissional docente. Análise de erros. Formação continuada. Educação 

Matemática. 
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13. CC2 

 

PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA NO USO DE ESPAÇOS NÃO FORMAIS, 

LABORATÓRIO E FEIRAS COMO SUBSÍDIO Á PRÁTICA DOCENTE  

 

Wanderley Pivatto Brum 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

ufsc2013@yaho.com.br  

 

Nájela Tavares Ujiie 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

najelaujiie@yahoo.com.br 

 

Resumo:  

Apresentamos os resultados de uma investigação com o objetivo de analisar as percepções de quarenta e sete 

professores de Matemática que trabalham no litoral da Costa Esmeralda, Santa Catarina sobre o uso de espaços não 

formais, laboratórios e participações em feiras de Matemática como estratégias didáticas em suas práticas docentes. 

Para coleta de dados foi utilizado um questionário semiestruturado. De maneira geral, foi possível identificar que os 

professores investigados usam moderadamente os laboratórios e participam com frequência em feiras de Matemática. 

No entanto, muitos não se utilizam de espaços não formais para a apresentação de um conteúdo e concentram suas 

práticas em sala de aula, baseado na explicação do professor e na grande quantidade de exercícios. 

 

Palavras-chave: Ensino de matemática. Espaços não formais. Laboratórios. Feiras de matemática. 

 

 

 

 

14. CC2 

 

RECORTE DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DE MATEMÁTICA ACERCA 

DE PRÁTICAS QUE PODEM SER DESENVOLVIDAS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE CONTAGEM  

 

Paulo Jorge Magalhães Teixeira 

Professor Associado - Departamento de Análise,  

Instituto de Matemática e Estatística – IME-UFF- 

Universidade Federal Fluminense e Professor Associado -   

Departamento de Matemática, Colégio Pedro II 

paulojorge@id.uff.br 

 

Resumo:  

Este trabalho é o recorte de uma situação-problema proposta em uma sequência de ensino de uma pesquisa que 

envolveu a formação continuada de 20 professores que ensinam Matemática na Educação Básica em uma rede 

estadual de ensino. O propósito foi identificar possibilidades acerca da (re) significação da prática docente em relação 

ao desenvolvimento de atividades que estimulem o exercício do raciocínio combinatório enquanto representações 

gráficas são construídas e exploradas em conjunto com os dois princípios fundamentais da contagem de modo a obter 

todos os agrupamentos-solução (ou o quantitativo destes) que satisfazem à solução de um problema de contagem, 

sem o uso de fórmulas. Os professores trabalharam em grupos de até 4 membros; refletiram acerca dos enunciados 

dos problemas; discutiram entre si nos grupos menores e um deles apresentava as soluções no quadro de giz. O 

pesquisador mediou discussões acerca da validação ou não das soluções e questões colocadas em discussão, 

relacionadas à viabilidade de propor aos alunos do Ensino Fundamental e apresentada a análise dos resultados. 

Identificou-se a prevalência por soluções via representações numéricas em relação à construção de uma representação 

gráfica, não obstante seu uso ter sido incentivado. Faltou mobilizar novas estratégias de resolução frente a cada 

resultado apresentado.  

 

Palavras-chave: Problemas de Contagem. Análise Combinatória. Formação de Professores de Matemática. Educação 

Matemática. 
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15. CC5 

 

A IMPORTÂNCIA DOS DIFERENTES REGISTROS DE REPRESENTAÇÕES NO ESTUDO DE LIMITES 

DE FUNÇÕES REAIS NUMA VARIÁVEL COM ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 

 

Silvia Teresinha Frizzarini 

UniCesumar - Maringá 

 stfrizzarini@hotmail.com 

 

Claudete Cargnin   

UTFPR – Campo Mourão 

 claucf@gmail.com 

Resumo:  
O objetivo deste trabalho é analisar e discutir a importância das diferentes representações semióticas no estudo de 

limites de funções reais e como seus distintos sistemas de representação podem ajudar na aprendizagem dos alunos 

que cursam o ensino superior de uma Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A metodologia utilizada é a 

análise bibliográfica dos livros que compõem a ementa de dois cursos, as atividades realizadas em sala de aula e as 

avaliações referentes à esse conteúdo. Para isso, são utilizados os pressupostos teóricos dos registros de representação 

de Duval. Analisamos alguns casos em que aparece a idéia informal e intuitiva sobre o conceito de limite, as regras 

para o seu cálculo, análise gráfica, aproximação numérica, representação algébrica e combinações dessas diferentes 

representações.  A conclusão que tivemos é que a representação algébrica, por ser uma linguagem matemática 

privilegiada nos livros didáticos e no ensino fundamental e médio, é mais usada pelos alunos pesquisados, os quais 

destacam o uso de fórmulas na resolução das atividades com limites.  

Palavras-chave: Representação Semiótica. Limites de funções reais. Ensino Superior. 

 

16. CC5 

 

SOFTWARE GEOGEBRA COMO AUXÍLIO À COMPREENSÃO DOS GRÁFICOS DAS FUNÇÕES SENO 

E COSSENO 

 

Ester Beatriz Rebouças de Souza  

UTFPR- Câmpus Campo Mourão 

ester.beatriz0@hotmail.com 

 

Claudete Cargnin  

UTFPR- Câmpus Campo Mourão 

cargnin@utfpr.edu.br 

Resumo: 

O presente trabalho apresenta atividades com o software Geogebra e discute sua eficácia no auxílio à compreensão 

dos gráficos das funções seno e cosseno. O objetivo principal é apresentar dois tutoriais desenvolvidos para a 

exploração computacional do tema. Os tutoriais foram testados numa turma de segundo ano de ensino médio, que 

estavam estudando trigonometria no primeiro semestre de 2015. Como resultado, observou-se melhor compreensão 

do assunto em tela e o uso frequente do software para dirimir outras dúvidas acerca do conteúdo em estudo. 

Palavras-chave: Geogebra. Trigonometria. Matemática. Ensino. 

 

17. CC5 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES REFERENTES AO CONTEÚDO DE GEOMETRIA NAS QUESTÕES 

DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO  

 

                                              Marily Aparecida Benicio  

Universidade Estadual de Londrina 

marily.benicio@ifpr.edu.br 

Resumo:  

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma avaliação externa, de larga escala, cujo objetivo principal é 

avaliar o desempenho dos estudantes ao término do Ensino Médio. Este exame passou por uma reestruturação no ano 

de 2009, após a reestruturação o ENEM passou a ser dividido por áreas do conhecimento, sendo destinada uma parte 

da avaliação específica para área de Matemática e suas Tecnologias. Apresenta-se neste artigo, o resultado das 

análises das questões de Geometria, da área de Matemática e suas Tecnologias do ENEM.  O objetivo foi analisar a 

avaliação do ENEM referente aos conhecimentos matemáticos de Geometria, e verificar aspectos de sua utilização 

como instrumento capaz de inferir os conhecimentos, as competências e habilidades, desenvolvidos pelos alunos para 

a resolução de situações problemas. O período de análise corresponde aos cinco anos após a sua reformulação. Para a 

realização das análises das questões, foi utilizada a Análise de Conteúdo, com base em dois aspectos principais as 

Competências e Habilidades necessários para a resolução das questões.  

Palavras-chave: Avaliação. ENEM. Conhecimentos Geométricos. 
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18. CC5 

 

EXPLORAÇÃO DO SOFTWARE WINGEOM NO ENSINO DA GEOMETRIA ESPACIAL PARA 

CONSTRUÇÕES DAS SECÇÕES PLANAS NO CUBO 

 

Adriana de Fátima Vilela Biscaro 

Universidade Federal da Grande Dourados – FACET 

 adrianabiscaro@ufgd.edu.br 

 

Ana Maria Villela Grecco 

Universidade Federal da Grande Dourados – FACET 

 anagrecco@ufgd.edu.br 

 

 Bruno Rogério Locatelli dos Santos 

Universidade Federal da Grande Dourados – FACET 

 brunolocatelli@ufgd.edu.br 

 

Resumo: 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta pedagógica utilizando alguns recursos do software 

Wingeom para auxiliar no ensino da Geometria Espacial, no Ensino Médio. Com o avanço da tecnologia e sua fácil 

acessibilidade, o uso de softwares educativos no ensino básico vem ganhando destaque, se tornando cada vez mais 

necessário, principalmente quando a utilização é referente ao ensino da Geometria Espacial. Neste sentido, a 

utilização de softwares pode contribuir para a compreensão de conceitos e propriedades geométricas, de forma que o 

aluno é levado a visualizar, interpretar, conjecturar, induzir e generalizar resultados, assumindo o papel de sujeito 

ativo na construção do seu próprio conhecimento. A metodologia apresentada no artigo é voltada para o estudo das 

seções planas no cubo, utilizando os recursos do software Wingeom com objetivo de melhorar a visualização dos 

polígonos formados através dessas seções, que podem ser triangulares, quadrangulares, pentagonais ou hexagonais.  

A visualização e manipulação de tal construção permitem observar, e demonstrar relações entre a geometria de uma 

seção e a posição do plano de corte.  

 

Palavras-chave: Software Wingeom. Geometria Espacial. Seções planas.  

 

 

 

 

19. CC5 

 

A ABORDAGEM DE CONCEITOS MATEMÁTICOS COM O USO DE SACOLAS PLÁSTICAS: A INTER-

RELAÇÃO ENTRE ASPECTOS AMBIENTAIS E A MATEMÁTICA 

 

Ronalti Walaci Santiago Martin 

UNESPAR 

ronaltiwalaci@hotmail.com 

 

Fábio Alexandre Borges 

UNESPAR 

fabioborges.mga@hotmail.com 

Resumo:  

Apresentamos no presente texto uma pesquisa voltada para discutir o ensino de Matemática em nível de Iniciação 

Científica, sendo que, aqui, apresentados um relato de experiência em sala de aula. Para desenvolver o presente 

trabalho, vinculamos a Modelagem Matemática com algumas questões ambientais. Para as aplicações das atividades, 

foi escolhida uma escola pública da cidade de Moreira Sales/PR, sendo o público alvo alunos de dois 8os anos do 

Ensino Fundamental. Os alunos foram convidados a recolherem sacolas plásticas consumidas em suas residências por 

períodos de tempo determinados. Foram criadas atividades que envolvessem esse material. As aplicações tiveram 

como objetivo verificar algumas possibilidades de contribuição do desenvolvimento de atividades de Modelagem 

Matemática, com referência em um tema ambiental, para o processo de ensino de Matemática no Ensino 

Fundamental II. Os resultados mostram que os alunos apresentaram dificuldades em cálculos com números decimais, 

proporção, interpretação das atividades, dentre outros relatados no presente trabalho. Com o passar de alguns 

encontros, essas dificuldades foram sendo atenuadas, e mais, discussões sobre questões ambientais, como lixo, 

reciclagem e preservação foram realizadas, contribuindo para um olhar mais crítico sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Meio Ambiente. Sacolas Plásticas. 
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Resumo:  

Este estudo insere-se de modo global no diálogo interdisciplinar entre arte e matemática apelando para a sensibilidade 

como forma de visualizar o abstrato a que se refere à Matemática. Nesse panorama, buscamos investigar na prática 

pedagógica do professor de Matemática como movimentar as capacidades inerentes à arte, tais como sensibilidade, 

criação, emoção, imaginação, intuição, etc. na aula de matemática de alunos que participam da sala de apoio à 

aprendizagem de matemática de um colégio público de ensino paranaense. Ou seja, pretendemos redimensionar a 

aula de matemática para o desenvolvimento da sensibilidade, do pensamento matemático, com base na exploração de 

obras de arte do artista paranaense, Celso Izidoro, seja em seu espaço pictural ou composição. Neste estudo, observar 

as ações de cinco alunos mediante a realização de treze horas/aula divididas em cinco encontros. Das lentes que 

refletiram na aplicação deste trabalho, foi possível enxergar que ao movimentarmos a sensibilidade nos alunos, 

oferecemos meios para que pudessem explorar mais seus sentimentos e despertar, certo prazer em aprender, a ouvir, 

criar e abrir portas para a imaginação em sala de aula. Tão logo, criar um cenário artístico numa aula de Matemática, 

constituiu uma situação nova para os alunos.  

 

Palavras-chave: Arte e matemática. Sensibilidade. Celso Izidoro. Sala de apoio à aprendizagem de matemática. 
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A EXPRESSÃO GRÁFICA NO ENSINO DA GEOMETRIA HIPERBÓLICA 
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Resumo: 

O estudo das Geometrias não Euclidianas no Ensino Médio é proposto pelas Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica de Matemática desde 2006. Existe uma preocupação com a inserção destas novas geometrias nas aulas de 

matemática, por se tratar de um tema ainda pouco explorado tanto na formação inicial quanto continuada do 

professor. Neste artigo propomos um possível caminho a ser trilhado para introduzir o ensino da Geometria 

Hiperbólica, por meio da Expressão Gráfica, explorando a imaginação dos alunos para propiciar a geração do 

conhecimento, bem como do uso de obras de Arte para fazer uma aproximação com os conceitos da Geometria 

Hiperbólica. Acredita-se que a Expressão Gráfica é uma ferramenta que facilita a construção do conhecimento, 

buscando metodologias alternativas e recursos visuo-espaciais que auxiliem o aluno no seu processo de 

aprendizagem. 
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O ENSINO-APRENDIZADO DA MATEMÁTICA POR MEIO DA ROBÓTICA EDUCACIONAL 
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Resumo:  

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma proposta de ensino da Matemática com o auxílio da Robótica 

Educacional (RE). A aplicação se deu com alunos da disciplina de Geometria no Ensino do curso de licenciatura em 

Matemática da Universidade Federal do Paraná. A motivação ocorreu no momento em que foi observado que na RE 

já havia alguns dos conceitos de Matemática sendo explorados, como a lógica matemática presente na programação 

do protótipo, porém a Matemática sendo tão grandiosa poderia ser bem mais explorada por este recurso. Para isso, foi 

elaborada uma pista para que o robô caminhasse sobre ela. O diferencial desta em relação a outras exploradas na 

literatura e campeonatos de RE é que explora grande parte da Geometria. Ao final, foi aplicado um questionário para 

ver as dificuldades encontradas pelos acadêmicos desde a montagem do protótipo até na compreensão do que estava 

sendo trabalhado em relação à Matemática, assim como para saber se eles utilizariam deste recurso tecnológico nas 

aulas de Matemática. Por fim, foi observado que a RE pode ser aplicada na aula de Matemática, sendo bem 

explorados todos os conceitos matemáticos envolvidos, ao mesmo tempo, lúdico, fazendo com que os alunos 

interajam e prestem atenção. 

 

Palavras-chave: Matemática. Robótica Educacional. Geometria. 
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Resumo:  

Este trabalho apresenta relato de uma sequência didática sobre frações, tendo como objetivo introduzir a noção de 

fração como parte de um inteiro, identificar a relação todo e partes, elaborar uma sequência de atividades para o 

trabalho com operações com frações com apoio de materiais manipuláveis, utilizar as réguas de frações como recurso 

facilitador na aprendizagem de adição e subtração de frações e analisar a aprendizagem dos alunos após a aplicação 

da sequência de atividades. Para aplicação dessa sequência os alunos se dividiram em duplas, no período de duas 

aulas foi realizado com três duplas e um trio com alunos do 6º ano e num outro período com três duplas do 7º ano. 

Tinha como proposta fazer com que os alunos através de materiais manipuláveis conseguissem enxergar uma fração, 

como somar e subtrair frações com denominadores iguais e diferentes utilizando de conjuntos de Régua de Cuisenaire 

(Réguas de Frações). A atividade se deu em dois momentos, primeiramente tinhaum quebra-cabeça desmontado com 

algumas peças faltando e teriam que responder um questionário e posteriormente com a Régua de Cuisenaire, os 

alunos deveriam encontrar frações equivalentes para poder responder o questionário sobre operações com as frações. 

 

Palavras-chave: Expressão Gráfica. Frações. Sequência Didática. 
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Resumo: 

O objetivo deste artigo é apresentar uma proposta de ensino para o conteúdo de Equações do 1° grau por meio de um 

jogo chamado Pirâmide Numérica. A proposta se ampara na abordagem qualitativa, modalidade bibliográfica, tendo 

como fundamentação teórica tanto pesquisas sobre o conteúdo, quanto da estratégia de ensino apresentada. O 

desenvolvimento do trabalho argumenta sobre as vantagens de trabalhar com jogos como recurso pedagógico nas 

aulas de Matemática, sobre tudo envolvendo o conteúdo de Equações do 1° grau. 

 

Palavras-chave: Equações do 1° Grau. Jogos. Ensino. Aprendizagem. 
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Resumo:  

Este artigo apresenta resultados parciais de um estudo sobre os aspectos metodológicos contidos num determinado 

modelo de intervenção didática para o ensino e aprendizagem dos números reais na escola. Esse modelo vem sendo 

assunto de estudo em diversas pesquisas e na formação continuada de professores e se destaca por oferecer uma 

abordagem alternativa às abordagens formais, por assumir o aluno como o responsável pela construção de seus 

conhecimentos e por ajudar o professor a atuar como mediador desse processo de construção. Os resultados vêm 

apontando que o modelo de intervenção didática permite um professor lecionar de acordo com diversas orientações 

didáticas encontradas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, tanto para o Ensino Fundamental, quanto para o Ensino 

Médio.  

Palavras-chave: Números reais. Construção de conhecimentos matemáticos. Intervenção didática. Mediação. 
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Resumo:  

Este trabalho representa parte de uma pesquisa que teve como finalidade investigar possíveis contribuições da 

utilização do recurso tecnológico Objetos de Aprendizagem para o estudo das representações semióticas. Para 

alcançar tal objetivo trabalhou-se o Objeto de Aprendizagem “Balança Interativa” com estudantes que participavam 

do programa Sala de Apoio à Aprendizagem de Matemática, em uma escola pública do norte do Paraná. O recorte 

investigativo buscou identificar os dois tipos de transformação das representações semióticas, os tratamentos e as 

conversões, em tarefas realizadas por esses estudantes. A pesquisa fundamentou-se em Raymond Duval 

contemplando a teoria dos registros de representação semiótica. A investigação, de caráter qualitativo, fundamentou-

se nos procedimentos da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2004) para subsidiar a organização e a interpretação dos 

dados. A análise foi efetuada a partir dos registros escritos dos estudantes. Os resultados apontaram que, após a 

intervenção com o Objeto de Aprendizagem, a conversão e o tratamento foram manifestados nos registros efetuados 

por esses estudantes para ordenar e resolver o problema proposto pela questão. Alguns estudantes apresentaram 

dificuldades em relação ao pensamento algébrico, bem como às operações aritméticas. Observou-se que a utilização 

de estratégias diferenciadas com estes estudantes, tais como computador, internet e Objetos de Aprendizagem, pode 

contribuir com a aprendizagem. 

Palavras-chave:Educação Matemática. Tecnologia. Registro de Representação Semiótica. Objetos de Aprendizagem.  
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Resumo: 

O presente trabalho teve como objetivo identificar alguns fatores determinantes para a qualidade do ensino de 

matemática. Utilizando as informações presentes nos microdados da Prova Brasil 2011, produzidos pelo INEP- 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa em Educação Anísio Teixeira. O trabalho está baseado na teoria do capital 

cultural de Bourdieu, que foi também utilizada para justificar a escolha das variáveis na pesquisa estatística. Para o 

tratamento desses dados, utilizamos o software Statistical Analysis System–SAS. Com nossa pesquisa podemos 

inferir que existe associação positiva entre o capital cultural familiar do aluno e o desempenho do mesmo na 

disciplina de matemática da Prova Brasil de 2011 para os alunos de 9º ano do Município de Maringá.  

 

Palavras-chave: Capital cultural. Qualidade de ensino. Prova Brasil. Matemática. 
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LICENCIATURA DO PARANÁ 
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Resumo: 

Este trabalho apresenta uma breve reflexão sobre o preparo de professores formados em universidades públicas 

paranaenses para trabalharem com História da Matemática em salas de aula da Educação Básica. Para tanto, recorreu-

se a um questionário destinado a docentes de cursos de Licenciatura em Matemática do Paraná, contendo questões 

sobre disciplinas com conteúdos de História da Matemática ministradas por eles em 2014 ou em anos anteriores. As 

respostas mostram que todos os docentes consideram História da Matemática importante na formação de seus alunos, 

porém alguns afirmam que a que a carga horária destinada ao assunto é pequena e que a bibliografia detalhada e de 

fácil compreensão é escassa. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Educação Básica. História da Matemática. 
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Resumo:  

O presente trabalho visa apresentar um mapeamento das pesquisas em Educação Matemática voltadas ao Ensino 

Fundamental publicadas no periódico BOLEMA no período de 2006 a 2014. Baseados em estudos teóricos, realizou-

se uma sistematização das informações segundo a Análise de Conteúdo, de Bardin (1986). Efetou-se a leitura dos 

resumos das produções científica publicadas e os artigos foram organizados a partir da coleta de informações como: 

título do trabalho, autores, resumos, palavras-chave, linha de pesquisa, metodologia, instrumentos de coleta de dados, 

a instituição dos autores e se o trabalho foi ou não aplicado. Entre as conclusões que podemos chegar com este 

movimento investigativo é a importância destes trabalhos tanto para os professores em atividade quanto para os em 

formação, visto que estes podem perceber que as teorias e metodologias que lhes são apresentadas são possíveis de 

serem aplicadas em sala de aula e estimulando assim a vontade de inovar o ensino. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Bolema. Ensino Fundamental. 
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Resumo:  

O objetivo deste trabalho é verificar como uma atividade sugerida pelo Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade 

Certa (2014) de matemática pode contemplar a formação de conceitos referentes à orientação espacial. Tal atividade 

foi executada por esta pesquisadora, enquanto acadêmica do curso de Pedagogia, por conta do seu interesse em 

orientação espacial como tema de investigação. Diante das dificuldades encontradas na realização da atividade, a 

pesquisadora busca os estudos de Piaget e Inhelder (1993) a respeito da representação do espaço na criança, para 

compreender o que há na atividade que possa contribuir para a formação de conceitos relativos à orientação espacial. 

Os autores defendem que o avanço da representação do espaço passa por três fases de desenvolvimento: as relações 

topológicas, as relações projetivas e as relações euclidianas. Apoiada teoricamente nesses estudos, a acadêmica, 

retoma a atividade e percebe que a mesma contempla aspectos associados às relações apresentadas pelos autores, 

como por exemplo, a representação de um espaço em um plano, a construção de pontos de referências e de conceitos 

relacionados à posição, o desenvolvimento dos pontos de vistas, o vocabulário matemático e a lateralidade. 

 

Palavras-chave: Orientação espacial. PNAIC. Ensino de geometria nos anos iniciais. 
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Resumo:  

Pesquisas sobre a prática da modelagem matemática na educação matemática têm sido apresentadas nos diferentes 

níveis de ensino. Partindo desse contexto, apresentamos algumas considerações sobre a modelagem nos anos iniciais 

do ensino fundamental. A abordagem da pesquisa é qualitativa em que buscamos mapear a produção sobre essa 

temática nos anais das últimas edições dos eventos: XI Encontro Nacional de Educação Matemática – ENEM, IX 

Conferência Nacional sobre Modelagem em Educação Matemática – CNMEM, XII Encontro Paranaense de 

Educação Matemática – EPREM, e VI Encontro Paranaense de Modelagem em Educação Matemática – EPMEM. 

Considerando o total de quatro trabalhos emergentes da pesquisa, o objetivo foi analisá-los criteriosamente a fim de 

compreendermos as práticas de modelagem desenvolvidas nesse nível da educação básica. A pesquisa nos permitiu 

inferir que a presença da modelagem nos anos iniciais ainda é incipiente e isso nos conduziu a refletir sobre essas 

propostas, remetendo-nos ao repensar a formação inicial e/ou continuada de professores que atuam nesse nível, com 

vistas a implementação mais recorrente de práticas de modelagem nos anos iniciais do ensino fundamental.   

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Anos Iniciais. Práticas com Modelagem.  
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Resumo:  

O presente artigo refere-se aos resultados da etapa de validação dos instrumentos para coleta de dados de uma 

pesquisa qualitativa de natureza interpretativa, de mestrado, cujo objetivo é identificar se os alunos compreendem 

conceitualmente o conteúdo programático de equações ou se as resolvem mecanicamente pela compreensão apenas 

de seu algoritmo. Os instrumentos para a coleta de dados são listas de exercícios, sendo uma de aplicação direta de 

equações polinomiais do 1º e 2º graus e outra de problemas relativos às mesmas equações. Os instrumentos foram 

construídos tendo por base elementos teóricos organizados nos eixos denominados construção do conhecimento, 

conceito matemático e algoritmo; resolução de problemas e a álgebra escolar e o pensamento algébrico. Após 

validação, os instrumentos serão aplicados a 40 alunos, seguido de entrevistas, conforme as resoluções apresentadas. 

Após esta aplicação, os dados empíricos serão analisados à luz da Teoria da Complexidade de Edgar Morin, o 

conceito de experiência de Jorge Larrosa e Ettiène Guérios e das noções de obstáculo epistemológico de Gaston 

Bachelard. Ao finalizar a pesquisa, acreditamos que além de identificar se o aluno constrói o conhecimento 

matemático em tela e assim o compreende conceitualmente, podemos contribuir também para que os professores 

tenham uma outra visão sobre sua prática pedagógica e um olhar diferente de como ocorre a construção do 

conhecimento matemático e o uso adequado dos algoritmos por parte dos alunos. 

 

Palavras-chave: Conceito matemático. Algoritmo. Construção do conhecimento. Mecanização. 
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Resumo:  
Além de dominar o conteúdo relativo à disciplina que ministra, o professor precisa também atuar como pesquisador, 

para descobrir novas maneiras de levar seus alunos a aprenderem. Com base nessa premissa, este estudo tem por 

objetivo mostrar uma experiência de ensino que alia conhecimento matemático ao pedagógico, para produzir uma 

aula a respeito de equação de segundo grau, na qual os alunos interagem entre si e com o professor, utilizam seus 

conhecimentos prévios, desenvolvem o raciocínio lógico e a prática da análise escrita para chegar à solução de um 

dado problema. O método envolve princípios teóricos da Educação Matemática Realística (RME), mais 

especificamente a reinvenção guiada e da estratégia de Resolução de Problemas com demonstração. Ao final, os 

alunos compreenderam que podem atuar como agentes ativos na busca de conhecimento. A técnica de ensino 

utilizada os fez deixar a zona de conforto, a memorização, a repetição e a assimilação mecânica. A experiência leva 

ainda a modificar a crença de que construir conhecimentos matemáticos é possível para poucos. Possibilitar a 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos é um desafio que o professor-pesquisador deve perseguir para cumprir seu 

papel sociocultural e contribuir para o desenvolvimento da ciência. 
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

elainearaman@utfpr.edu.br 

Resumo:  

Este artigo é parte de uma pesquisa realizada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná- Campûs Cornélio 

Procópio com o objetivo de elencar algumas dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos, no que se 

refere ao conjunto dos números racionais. Para isso, foram realizados estudos teóricos baseados, principalmente nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e em autores que discutem sobre o assunto, como Valera (2003), Santos (2011), 

entre outros, a fim de conhecer quais são essas dificuldades. Por meio desses estudos foi elaborado um quadro, onde 

são sintetizadas tais dificuldades encontradas na literatura. Espera-se oferecer uma contribuição para professores, em 

formação e já formados, para consulta e entendimento dos mesmos, contribuindo para conhecimento e compreensão 

das principais dificuldades apresentadas pelos alunos no conteúdo números racionais. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Números Racionais. Dificuldades de aprendizagem. 
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35. CC3 

 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE ANÁLISE DE ERROS NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 

 

Diovana Bzunek 

PIBID/UFPR – Licenciatura em Matemática 

diovanna25@hotmail.com 

 

Amanda Ferreira Procek 

PIBID/UFPR – Licenciatura em Matemática 

amandaferreiraprocek@hotmail.com 

 

Anderson Roges Teixeira Góes 

PIBID/UFPR – subprojeto Matemática  

Departamento de Expressão Gráfica 

artgoes@ufpr.br 

 

Juliana de Melo e Cruz 

PIBID/UFPR – Escola Municipal Coronel Durival de Britto e Silva 

jcmelo@hotmail.com 

Resumo  
Esse trabalho apresenta resultados em relação à metodologia de Análise de Erros em Matemática desenvolvida no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) – subprojeto Matemática 3, vinculado ao 

Departamento de Expressão Gráfica e ao Grupo de Estudos e Pesquisas das Relações Interdisciplinares da Expressão 

Gráfica (GEPRIEG). Tal atividade foi aplicada no início do ano letivo de 2015 aos alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva. A Análise de Erros teve como objetivo verificar a 

compreensão de conceitos matemáticos desenvolvidos no processo de ensino-aprendizagem - ano de 2014 – assim 

aplicamos atividades de sondagem para verificar possíveis déficits relacionados aos conceitos/conteúdos. As 

resoluções destas atividades foram submetidas à metodologia de Análise de Erros, sendo a questão selecionada 

aquela onde os alunos apresentaram mais erros e dificuldades. Os erros cometidos na questão selecionada foram 

classificados em categorias, seguindo a Análise de Conteúdo. Um exemplo a ser mostrado é o fato do aluno não 

compreender o significado do termo “produto”, no entanto, executar perfeitamente o algoritmo da multiplicação. 

Assim, com esta metodologia de análise constata que os professores necessitam propor atividades interpretativas em 

relação aos termos matemáticos. 

 

Palavras-chave: Expressão Gráfica. Análise de Erros. Avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 

36. CC3 

 

DA FUNÇÃO PULSO PARA A FUNÇÃO DELTA E PENTE 

 

Félix Pedro Quispe Gómez  

Universidade Tecnológica Federal de Paraná – UTFPR 

felixgomez@utfpr.edu.br  

Resumo: 

Neste minicurso apresentamos uma descrição matemática de um impulso. Existem várias maneiras em que uma 

função de impulso pode ser definida. Em cada um dos métodos o impulso é obtido como o limite de uma sequência 

de funções conhecidas fornecidas nas disciplinas formativas das licenciaturas conhecidas com pulsos. Propomos 

ministrar breve introdução sobre o método das distribuições para entender melhor as funções “dissidentes” pente e 

delta. A necessidade da representação analítica da função impulso é para entender e modelar fenômenos físicos 

simples, por exemplo um sistema mecânico e atingido por um golpe de martelo ou o golpe de uma raquete numa bola 

de tênis.  

 

Palavras-chave: Funções delta. Funções pente. Distribuições. Função pulso. 
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37. CC3 

 

ENSINO E APRENDIZAGEM DE NÚMEROS RACIONAIS NA FORMA FRACIONÁRIA: O QUE 

TRAZEM OS ENEMs 2010 E 2013? 

 

MARTENS, Adan Santos 

UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

adan-m18@hotmail.com 

 

BISCONSINI, Vilma Rinaldi 

Núcleo Regional de Educação de Assis Chateaubriand 

virnaldi@seed.pr.gov.br 

 

MARTINS, Josiane Bernini Jorente 

UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

josianejorente@seed.pr.gov.br 

Resumo:  

Este trabalho apresenta um estudo sobre as dificuldades de ensino e aprendizagem de números racionais na forma 

fracionária e aspectos da formação inicial e continuada de professores, principalmente dos que atuam nos anos 

iniciais do ensino fundamental. O objetivo é investigar o que revelam pesquisas em educação matemática sobre as 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem dos números racionais – frações e questões relacionadas à 

formação nesse nível de ensino. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica direcionada aos trabalhos 

apresentados nos dois últimos Encontros Nacionais de Educação Matemática – ENEMs (2010 e 2013). Os resultados 

mostram que as pesquisas e estudos voltam-se para as questões das dificuldades do ensino e aprendizagem de 

números racionais – frações e ainda mostram relação com a formação dos professores, em especial dos atuantes nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Parte delas foca no ensino com ênfase no uso de materiais didático-pedagógicos 

em sala de aula e outra busca fundamentos teóricos que justifiquem as dificuldades em termos de construção dos 

conceitos e diferentes significados de frações no processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Número racional. Frações. Formação inicial e continuada. Anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

38. CC3 

 

TAREFAS DE PADRÕES E REGULARIDADE: SOLUÇÕES DADAS POR ALUNOS DO 9º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

PAIXÃO, Anie Caroline Gonçalves 

UEL, Universidade Estadual de Londrina 

anie_604@yahoo.com.br 

 

PIRES, Magna Natalia Marin  

UEL, Universidade Estadual de Londrina 

magnapires@yahoo.com.br 

Resumo:  

Este estudo apresenta um breve histórico do desenvolvimento da Álgebra e suas implicações no ensino e 

aprendizagem desse conteúdo matemático. Na sequência apresentamos uma tarefa e as soluções dadas pelos alunos 

do 9º Ano de uma escola de que potencializa o pensamento algébrico. Essas tarefas foram aplicadas com alunos do 9º 

ano de uma escola pública do município de Presidente Prudente, a produção escrita desses alunos foram analisadas na 

tentativa de reconhecer elementos que caracterizam o pensamento algébrico. As produções dos alunos permitiram 

notar que alguns alunos pensam predominantemente de modo visual, as produções apresentam indícios de que os 

alunos percebem padrões e fazes generalizações, algumas vezes de forma informal, ou seja, sem utilizar linguagem 

algébrica.  

 

Palavras-chave: Pensamento Algébrico. Padrões. Regularidades. Educação Matemática. 
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39. CC7 

CONCEITOS MATEMÁTICOS DE UM CADERNO DE 1944 DA SOCIEDADE AGRÍCOLA E ESCOLAR 

DO EMBOQUE, EM SÃO MATEUS DO SUL, PARANÁ 

 

Rosane Sousa Staniszewski 

UFPR 

zanestan@gmail.com 

Resumo 

O presente artigo relata a formação e importância das sociedades-escolas no Paraná, mais especificamente a 

Sociedade Agrícola e Escolar do Emboque, na cidade de São Mateus do Sul, ao analisar um caderno escolar de 1944 

que pertenceu a um aluno que estudou nesta instituição. O material fora encontrado durante a busca por documentos 

para a realização de dissertação de Mestrado realizada na UFPR e concluída em 2014. Foram observados neste 

caderno alguns conceitos de Matemática e, utilizando a análise documental como método, procurou-se identificar 

elementos que trouxessem à luz as formas e práticas de ensino da matemática para os filhos dos imigrantes poloneses. 

Conclui-se que o caderno escolar era utilizado para definição de conceitos e que as atividades e exercícios 

relacionados ao tema eram realizados em uma lousa à parte. Com este e outros apontamentos, busca-se contribuir 

para as pesquisas da História da Educação Matemática no Paraná.  

 

Palavras-chave: História da Educação Matemática. Sociedades-Escolas. Caderno Escolar Antigo. 

 

40. CC7 

 

UM OLHAR HISTÓRICO PARA O CURSO DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MARINGÁ: RELAÇÕES COM ESTUDOS SOBRE OS CURSOS DE MATEMÁTICA NO ESTADO DE 

SÃO PAULO  

 

                                              Antonio Peixoto de Araujo Neto  

Universidade Estadual de Maringá - UEM 

netopeixotoaraujo@hotmail.com 

 

Lucieli M. Trivizoli  

Universidade Estadual de Maringá 

lmtrivizoli@uem.br 

Resumo:  

Este trabalho se insere na linha de pesquisa em História da Matemática no Brasil no subtema da História Institucional 

e é baseado na análise bibliográfica que vem sendo realizada paralelamente com a revisão de literatura para 

dissertação de mestrado em andamento. Neste artigo temos por objetivo apresentar a análise de trabalhos científicos 

que versam sobre a história de cursos de graduação em Matemática do Estado de São Paulo para estabelecermos 

possíveis relações com a história do curso de Matemática da Universidade Estadual de Maringá. Para isso, 

desenvolvemos uma análise qualitativa baseada nos textos bibliográficos produzidos e nos documentos sobre a 

criação da UEM aos quais temos acesso, tomando como foco os objetivos dos cursos criados. A nossa análise 

evidenciou que os cursos são criados para atender anseios sociais, políticos e econômicos do meio em que estão 

inseridos e observamos entrelaçamentos das Instituições estudadas nos trabalhos apresentados neste artigo com a 

Universidade de São Paulo. 

Palavras-chave: História da Matemática no Brasil. História Institucional. Cursos de Matemática do Estado de São 

Paulo. Curso de Matemática da UEM. 

 

41. CC7 

 

REMEMORANDO A CINCO VOZES O ENSINO DA TABUADA NOS ANOS INICIAIS DE 

ESCOLARIZAÇÃO 

Anna Carolina Galhart 

Universidade Federal do Paraná 

galhart.anna@gmail.com 

Resumo:  

O presente artigo propõe-se a apresentar recortes sobre a Alfabetização Matemática, acerca das lembranças sobre o 

ensino da tabuada presentes nas narrativas que compõem a dissertação de mestrado intitulada “Alfabetização 

matemática: contas e contos, em vozes encontros”.  Para alcançar essa proposta, utilizou-se da História Oral, na sua 

vertente temática, como metodologia para coleta de dados, entrevistando os alunos que estudaram nas cinco 

instituições de ensino, que contemplaram os anos iniciais do Ensino Fundamental, dirigidas pela Congregação das 

Irmãs da Sagrada Família, em Campo Largo – PR: Colégio Santa Terezinha, Instituto Santa Terezinha, Escola de 

Aplicação Padre José de Anchieta, Colégio Estadual Sagrada Família e Escola Municipal Anchieta, de 1930 a 2000. 

A opção por fontes narrativas permitiu traçar um mapeamento acerca da Alfabetização Matemática, em diferentes 

espaços e tempos.  

Palavras-chave: Educação Matemática. Alfabetização Matemática. Tabuada. História Oral. 
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42. CC7 

 

A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO CONTEXTO DO LIVRO DIDÁTICO: COMO SE APRESENTAM 

OS SISTEMAS DE NUMERAÇÃO? 

 

                                              Rafael Marques Pinheiro  

Universidade Estadual do Norte do Paraná (Campus de Cornélio Procópio) 

rafael.rmp@hotmail.com 

 

Simone Luccas  

Universidade Estadual do Norte do Paraná (Campus de Cornélio Procópio) 

simoneluccas@uenp.edu.br 

Resumo:  

O objetivo deste artigo é investigar como são apresentados os Sistemas de Numeração em uma coleção de livros 

didáticos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, utilizado por escolas municipais de uma cidade do norte do 

Paraná, e pesquisar, principalmente, se fazem alguma relação com a abordagem histórica de ensino. No 

desenvolvimento do trabalho, é abordada a importância do livro didático no contexto escolar, bem como o modo que 

a História da Matemática é explorada nesse recurso. O trabalho argumenta sobre a importância da História da 

Matemática enquanto tendência metodológica de ensino. A partir da análise documental, conclui-se que as estruturas 

dos sistemas são bem apresentadas e a história da matemática é explorada timidamente, com parcas informações 

socioculturais de diferentes sistemas de numeração, embora apresente atividades que exploram a estrutura e a 

simbologia desses sistemas.     

  

Palavras-chave: Sistemas de Numeração. História da Matemática. Livro Didático. Anos Iniciais. 

 

 

 

 

 

43. CC7 

 

HISTÓRIA, FILOSOFIA E ÁLGEBRA NA FORMAÇÃO DOCENTE  

 

Juliana Çar Stal  

Universidade Estadual de Londrina  

ju.cstal@hotmail.com 

Resumo:  

O presente trabalho trata do ensino da Matemática, especificamente, da Álgebra, uma das disciplinas essenciais no 

curso de Licenciatura em Matemática. Este estudo teve como objetivo investigar se há a produção de pesquisas que 

envolvam o ensino de Álgebra, juntamente com a abordagem da história e da filosofia no ensino. Para a obtenção dos 

dados da pesquisa, foi utilizada metodologia a revisão sistemática de pesquisas de acadêmicos de Pós-Graduação 

presentes no Banco de Teses da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio 

de palavras-chave estabelecidas: Álgebra, História da Matemática, filosofia e ensino de Matemática. A partir das 

análises feitas, evidenciou-se que há a necessidade de pesquisas na área. 

 

Palavras-chave: História e filosofia da Matemática. Formação Docente. Álgebra.  
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44. CC4 

 

O CONCEITO DE INEQUAÇÃO NO MANUAL DO PROFESSOR: UM ESTUDO À LUZ DOS 

REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA 
 

Wilian Barbosa Travassos  

Unespar – Campo Mourão 

wilians@hotmail.com.br    

 

Veridiana Rezende  

Unespar – Campo Mourão 

rezendeveridiana@gmail.com  

Resumo:  
Apresentamos neste trabalho uma análise de manuais dos professores do Ensino Médio, da área de Matemática, 

relacionada ao conceito de inequações, à luz da teoria dos Registros de Representação Semiótica. A pesquisa teve 

como foco identificar os exercícios relacionados ao conceito de inequações do 1º grau, inequações-produto, 

inequações-quociente e inequações simultâneas, presentes nos manuais do 1º ano do Ensino Médio, aprovados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), ano de 2015. Buscou-se identificar a quantidade de exercícios 

fechados e situações-problema que cada manual traz, bem como os tratamentos e conversões de registros que são 

priorizados nas obras. Como resultado, no que se refere às situações-problema, uma obra se destaca por trazer uma 

grande quantidade para as inequações de 1ºgrau, se comparado as outras cinco obras, fato positivo de acordo com 

Duval, pois as situações-problema favorecem a coordenação de diferentes registros. No entanto, esta mesma obra não 

apresenta os demais conceitos de inequações abordados em nossa pesquisa. Para os tratamentos de registros, nota-se a 

prioridade do registro algébrico, já para as conversões de registros, uma das obras se destaca pela variedade de 

conversões perante as demais, assim como uma segunda obra apresenta uma grande quantidade de conversões com 

relação às outras.  

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Ensino Médio. Inequações. 

 

 

 

 

45. CC4 

 

UMA ANÁLISE DOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL AO ABORDAREM A SUBTRAÇÃO ENTRE NÚMEROS NATURAIS 

 

Mauricio Berns  

UTFPR- Pato Branco  

mauricioberns1997@gmail.com 

  

Felix Penna dos Santos  

UFTPR- Pato Branco  

felix.penna@gmail.com 

  

Marlova Estela Caldatto  

UTFPR-Pato Branco  

marlovacaldatto@utfpr.edu.br  

Resumo:  

Apresentamos neste trabalho uma análise qualitativa dos dados obtidos em um curso de formação continuada de 

professores que ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. O objeto matemático que originou os 

dados em tela foi a subtração entre números naturais. A teoria utilizada nas referidas análises é de autoria de Liping 

Ma e é datada do ano de 2009. A análise dos dados obtidos revelou que os participantes da pesquisa apoiaram suas 

explicações para problemas envolvendo a subtração entre números naturais em argumentos, que de acordo com a 

teorização proposta por Ma (2009), podem ser classificados como procedimentais.  

 

Palavras-chave: Abordagem procedimental. Argumentos de professores dos anos iniciais. Operação de subtração 

entre números naturais. 
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46. CC4 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES NO PNAIC EM 2014 
 

Natália Hidalgo dos Reis Pacheco  

Faculdades Ponta Grossa  

naty_1702@hotmail.com  

 

  Amanda Drzewinski de Miranda  

Secretaria de Educação do Estado do Paraná  

amanda.miranda@pop.com.br  

Resumo:  

O PNAIC é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, um programa proposto pelo governo federal em 

parceria com as Secretarias de Educação. O foco do programa a ser abordado nesse trabalho é a formação continuada 

dos professores das redes municipais. A ênfase é dada aos professores dos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental I. Este trabalho tem como objetivo mostrar os conteúdos apresentados para os quatro primeiros 

cadernos utilizados no ano de 2014 nas formações. Os títulos a serem abordados são: Organização do Trabalho 

Pedagógico; Quantificação, Registros e Agrupamentos; Construção do Sistema de Numeração Decimal; e Operações 

na Resolução de Problemas. Esses quatro cadernos formam o eixo denominado Números e Operações e apresentam 

além de conteúdos a serem trabalhados, referenciais teóricos para reflexão dos temas e diferentes abordagens de cada 

conteúdo.  

 

Palavras-chave: Formação Continuada. Alfabetização. Educação Matemática. 
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EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA, PEDAGOGIA DE PROJETOS E TEMAS TRANSVERSAIS 
 

Caroline Subirá Pereira  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR  

Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP  

carolinepereira@uenp.edu.br   

 

Cristiane de Fátima Budek Dias  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR  

cristianebudekdias@gmail.com  

 

Guataçara dos Santos Junior  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR  

guata@utfpr.edu.br   

Resumo:  

Com a implantação dos PCN em 1997, formalizaram-se as habilidades e competências que devem ser desenvolvidas 

na disciplina de matemática dos alunos do Ensino Fundamental I. E a partir desse novo foco, concretiza-se a 

necessidade dos professores dos anos iniciais desenvolverem as habilidades e competências referentes à Educação 

Estatística. E em destaque neste trabalho, estão aquelas referentes à capacidade de interpretar informações 

quantitativas. Com isso, numa perspectiva de inovação e complementação em sala de aula, o Projeto Futuro Integral 

do Serviço Social do Comércio (SESC), implantado no município de Bandeirantes, Paraná, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação, visa a criação de atividades que estimulem a construção de ideias críticas dos 

alunos, por meio de atividades extracurriculares, oportunizando melhorias e consequentemente suporte para a 

Educação Estatística. As atividades do Projeto, no ano de 2014, buscaram alcançar esses objetivos, trabalhando com a 

Educação Estatística a partir da Pedagogia de Projetos e temas Transversais. Seguindo essa metodologia, os objetivos 

de contribuir com a construção do pensamento crítico dos alunos do Ensino Fundamental I foram alcançados, 

comprovando então a eficácia da Pedagogia de Projetos e Temas Transversais como caminhos para a Educação 

Estatística. 

 

Palavras-chave: Matemática. Educação Estatística. Pedagogia de Projetos. Temas Transversais. 
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48. CC4 

 

O ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DE 

CASO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE UM PROCESSO REFLEXIVO 
 

Leila Pessôa Da Costa  

Universidade Estadual de Maringá  

dacosta.leila@gmail.com  

 

Regina Maria Pavanello  

Universidade Estadual de Maringá  

reginapavanello@hotmail.com   

Resumo:  

Este artigo é um recorte de uma pesquisa cujo objetivo foi o de investigar possíveis contribuições de um processo de 

reflexão sobre a prática em sala de aula tendo como referência o tema Números e Operações para o conhecimento e a 

ação docente de professoras de 4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental. Participaram dessa investigação dez 

professores atuantes nesses anos de ensino de duas escolas da rede municipal de ensino na região noroeste do Paraná. 

Utilizaram-se como instrumentos de coleta de dados, entrevista inicial e final, observações em sala de aula, análise de 

materiais utilizados pelas professoras e pelos alunos, e documentos administrativos e pedagógicos que subsidiam o 

trabalho escolar. O processo de intervenção, a partir da produção dos alunos sobre o tema, ocorreu em diferentes 

momentos: horas atividades, intervalos de aula, em sala de aula e no contra turno. Verificou-se que o processo 

reflexivo empreendido possibilitou às professoras o aprofundamento dos seus saberes relativo ao tema Números e 

Operações e produziu mudanças nas suas práticas e nas suas concepções sobre os processos de ensino e de 

aprendizagem da Matemática.  

 

Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem de Matemática. Anos iniciais do Ensino Fundamental. Números e 

Operações. Reflexão sobre a prática. 

 

 

 

 

49. CC8 

 

A AUTORIA DE SITUAÇÕES PROBLEMA EM MATEMÁTICA E A ANÁLISE DE DISCURSO: 

EFEITOS DE SIGNIFICAÇÃO 
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Resumo:  

A fim de entendermos como ocorre o processo de aprendizagem da Matemática em um Centro de Internação de 

Adolescentes que cumprem Medida Socioeducativa lançamos mão de uma pesquisa realizada durante as aulas de uma 

das pesquisadoras.  Nesse espaço, muito mais do que aprender novos conceitos que fazem parte do Currículo Oficial 

foi necessário, primeiramente restabelecer alguns laços desfeitos.  Esse processo demandou novos recursos e para tal 

utilizamos como arcabouço teórico, a Análise de Discurso (AD) para trabalharmos com as narrativas de vida dos 

adolescentes. Partindo desse efeito passamos ao objetivo do trabalho que foi elaborar textos matemáticos no formato 

de autoria de Situações Problema.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Análise de Discurso. Socioeducação. Autoria de Situações Problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dacosta.leila@gmail.com
mailto:reginapavanello@hotmail.com
mailto:adornolucilene@gmail.com


73 

 

50. CC8 

 
LIGHT-BOT: UMA POSSIBILIDADE PARA ANALISAR A ESTRATÉGIA DE RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS DOS ALUNOS E A APROPRIAÇÃO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS  
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Resumo 
O objetivo deste trabalho é investigar como os alunos procedem em suas estratégias para resolução de cada desafio 

apresentado nas fases do jogo light-Bot, enquanto se divertem com game. Verificaremos quais estratégias de 

resolução de problemas foram empregadas na construção dos algoritmos. Primeiramente a redação definirá a 

fundamentação teórica sobre resolução de problemas.Em seguida, será discutido o uso da tecnologia como mediadora 

do processo de ensino-aprendizagem no auxilio do desenvolvimento do pensamento lógico-matemático e alguns 

princípios de bons jogos. Utilizou como metodologia nesse trabalho o método crítico de Piaget. Na conclusão, 

discutem-se as vantagens de utilização do Light-bot pelo professor como uma ferramenta de mediação no 

desenvolvimento de estratégia de resolução de problemas e de apropriação de conceitos matemáticos implícitos. 
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51. CC8 

 

DESIGNAÇÕES DE RELAÇÕES ALGÉBRICAS PELOS ALUNOS POR MEIO DE REGISTROS DE 

REPRESENTAÇÃO DISCURSIVOS 

 

Célia Finck Brandt 

Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG 

brandt@bighost.com.br 

 

Carine Scheifer 

Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG  
carine.scheifer@gmail.com 

 

Fátima Aparecida Queiroz Dionizio 

Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG 

faqdionizio@hotmail.com 

 

Tânia Stella Bassoi 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 

taniastella@ibest.com.br 

 

Resumo:  

A pesquisa apresentada neste trabalho refere-se a um estudo que vem sendo desenvolvido em um grupo de estudos, 

que neste momento busca resposta para a seguinte questão: quais as diferentes maneiras de designar padrões de 

regularidades de sequências numéricas (que envolvem números, letras e operações matemáticas) pelos alunos do 

oitavo ano do ensino fundamental por meio de registros de representação discursivos (língua natural, linguagem 

numérica ou linguagem algébrica)? Para tanto, foi aplicado um instrumento de coleta de dados a 115 alunos de 5 

turmas de oitavos anos do Ensino Fundamental, de três diferentes escolas da rede pública do estado do Paraná. Neste 

trabalho são apresentadas as análises das respostas dos alunos para a primeira questão deste instrumento, com 

fundamentação nos estudos de Raymond Duval (1995, 2004, 2009), no que se refere as funções discursivas e suas 

respectivas operações cognitivas. Estas análises se mostram muito importantes, tanto para compreender as 

especificidades de cada objeto matemático, como para organizar atividades voltadas para a conceitualização. Com 

esta pesquisa procurou-se evidenciar as contribuições de Duval para a aprendizagem da álgebra. 
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Resumo:  

Neste trabalho, discutimos a importância das demonstrações matemáticas para o desenvolvimento de atitudes 

criativas por parte de estudantes de cursos de licenciatura relacionados às ciências exatas. A coleta dos dados ocorreu 

durante um minicurso sobre álgebra abstrata e o referencial teórico e metodológico utilizado foi a Engenharia 

Didática. Entre os resultados encontrados destacamos: o fato de os estudantes dependerem de, na maioria das vezes, 

de um caminho pré-determinado pelo professor para resolverem as atividades propostas; a tendência deles se 

limitarem a compreenderem casos particulares, em um primeiro momento, para então apresentarem indícios de 

generalização e aplicação dos conceitos abstratos estudados e o uso da linguagem natural em substituição da 

linguagem algébrica para explicarem aquilo que foi estudado em Álgebra. 
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Resumo:  

Nesse artigo pretende-se articular a teoria dos Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval e a 

Modelagem Matemática como alternativa pedagógica. Para esse fim apresentamos reflexões com base na análise do 

desenvolvimento de uma atividade de modelagem matemática, realizada por um grupo de alunos do 2º ano do Ensino 

Médio. O objetivo é articular nas fases percorridas no desenvolvimento de tal atividade de modelagem – fases 

concebidas segundo Almeida, Silva e Vertuan (2012) - os tipos de transformações feitas nos registros de 

representação semiótica, na perspectiva apresentada por Raymond Duval. As análises feitas usando os registros 

mobilizados pelos alunos possibilitaram fazer inferências com relação às transformações nesses registros em cada 

fase do desenvolvimento de uma atividade de modelagem matemática.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Registros de Representação Semiótica. Modelagem Matemática. 
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Resumo:  

O artigo é referente a uma pesquisa em andamento de um Programa de Iniciação Científica. Este trabalho visa 

explorar o uso dos registros de representação semiótica para a Geometria. Para isso será necessário investigar qual a 

influência do Material Manipulável (MM), dos Softwares de Geometria (SG) e da Expressão Gráfica (EG) como 

registros figurais nas apreensões operatórias no estudo da Geometria. As referidas apreensões serão investigadas com 

base na Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval. A atividade será aplicada com alunos 

do 3º e 4º ano de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Paraná – Campus Campo Mourão. Neste 

trabalho, realizou-se uma breve análise a priori a respeito de alguns aspectos relacionados às apreensões operatórias 

em cada um dos registros, e espera-se que seja possível identificar a apreensão operatória que será suscitada por meio 

do uso dos MM, dos SG e das EG durante a resolução de problemas de geometria de modo a concluir a importância 

das diferentes representações para um mesmo objeto matemático. 
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Resumo:  
Essa comunicação científica tem como objetivo apresentar uma entrevista que foi realizada para a disciplina História 

da Educação Matemática no Brasil, ministrada pelo Prof. Dr. Carlos Roberto Vianna, durante o primeiro semestre de 

2014, no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática, da Universidade Federal do 

Paraná. A entrevista foi realizada com um aluno surdo, que frequenta a Educação de Jovens e Adultos, a partir da 

metodologia da História Oral. A temática da entrevista proposta por uma das pesquisadoras era de resgatar as 

lembranças sobre as experiências escolares nos anos iniciais, a respeito da Educação Matemática como também as 

dificuldades e facilidades em relação à comunicação, aos professores, a escola, aos colegas e também as práticas 

pedagógicas dos professores. Através desse estudo, conclui-se que na leitura do depoente, a Matemática é difícil, 

associada a problemas e contas, e que para ser bem apreendida, necessita de manipulação, de vivência e de 

experiência, bem como a importância da língua de sinais para a efetiva comunicação e suas experiências com as 

professoras surdas, contribuindo assim de certa forma para as atuais discussões sobre a escola para surdos e a escola 

inclusiva. 
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Resumo: 

Este trabalho retrata parte de uma investigação mais ampla e tem por objetivo analisar as possíveis contribuições do 

uso de dispositivos informacionais para as articulações entre a língua de sinais e a linguagem matemática, em 

particular a algébrica, levando em conta a cultura surda, à luz da teoria dos registros de representação semiótica de 

Duval, tendo como sujeitos sete alunos surdos fluentes em Libras, que cursavam o 1º ano Ensino Médio de uma 

Escola Bilíngue. O fragmento aqui apresentado se resume à aplicação de uma atividade que compõe uma sequência 

de cinco, destacando-se o desenvolvimento em conjunto - entre professores e alunos, surdos e ouvintes - de uma 

tabela de sinais em Libras para os termos matemáticos envolvidos na sequência didática; desconhecidos por todos 

envolvidos na investigação e que não foram encontrados em pesquisa bibliográfica realizada. Os resultados obtidos 

foram que a diversificação de registros de representação aumenta com a língua de sinais e, em consequência, 

aumentam, também, as dificuldades na passagem de um sistema de representação a outro. Concluímos que 

desenvolvimento da atividade didática, que envolvia tecnologias digitais, em paralelo à criação da tabela dos termos 

matemáticos – que demandou a compreensão dos conceitos envolvidos -, favoreceu a leitura e a escrita dos sujeitos 

dentro do contexto acadêmico da Matemática, além de ampliar o repertório lexical desses alunos.  
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Resumo:  

O Atendimento Educacional Especializado nas Salas de Recursos Multifuncional para alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação está previsto nos dispositivos legais brasileiros.  Este estudo teve como objetivo conhecer 

o trabalho desenvolvido nestas salas, no estado do Paraná, por meio de um levantamento bibliográfico de pesquisas 

realizadas na área. Conclui-se que o número de alunos matriculados e identificados no ensino regular está muito 

abaixo da estimativa de 3 a 5% da população escolar; que são poucos os estudos existentes para orientar o trabalho 

pedagógico a ser realizado nestas salas e que há urgência na implementação de políticas públicas educacionais para a 

formação de educadores para atuar nesta área, pois, planejar atividades para estes alunos, exige conhecimento de suas 

características e necessidades. 
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Resumo: 

O objetivo desta pesquisa foi analisar como se processa a linguagem matemática, em específico a linguagem 

algébrica, de alunos surdos que utilizam a Língua de Sinais Brasileira (Libras). O referencial teórico utilizado foi a 

teoria de Duval, com o entrelaçamento das funções discursivas e meta discursivas referentes aos processos cognitivos 

de tratamento e conversão. Contamos com a participação de sete alunos surdos, com nível de surdez profunda e 

fluentes em Libras que cursavam o 2º ano do Ensino Médio de uma escola bilíngue. A metodologia adotada foi a 

Engenharia Didática de Artigue que se caracteriza como um esquema experimental baseado em realizações didáticas, 

em que escolhemos uma de suas atividades para compor as análises e apresentação. Foram analisadas as quatro 

funções discursivas inseparáveis das funções cognitivas: a função de enunciação, a função de designação, a função de 

expansão e a função de reflexividade durante o processo de conversão. Entre os resultados encontrados, concluímos 

que, ao contrário da língua oral configurada pela linearidade de leitura, a Libras utiliza as unidades simbólicas do 

registro algébrico justapondo as unidades visuais do registro gráfico/geométrico, o que proporciona a conversão dos 

registros multifuncionais e monofuncionais, fundamental para o entendimento da Matemática, segundo a teoria 

adotada. 
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Resumo:  

No presente texto, apresentamos uma pesquisa na qual analisamos as concepções de intérpretes de Libras acerca do 

ensino e da aprendizagem em Matemática por alunos surdos inclusos no ensino regular comum. Para tal intento, 

foram ouvidas duas intérpretes de Libras que, além da formação para tal, possuem outras graduações em áreas 

diferentes: uma delas em Matemática e a outra em Pedagogia. Na coleta de dados, utilizamos uma entrevista 

semiestruturada, com a gravação de áudio das falas transcritas posteriormente. A escolha destas duas profissionais 

veio no sentido de possibilitar-nos uma compreensão da influência dos conhecimentos ou não de conceitos discutidos 

nas aulas de Matemática pelo professor da disciplina, e auxiliado pelas intérpretes. Dentre os resultados, destacamos: 

a necessidade de se repensar os cursos de formação de intérpretes de Libras; uma influência da formação em outras 

áreas, pelo intérprete, durante o processo de criação de sinais em Libras para conceitos matemáticos e uma ausência 

de interação entre docentes e intérpretes durante os processos de planejamento das atividades escolares.     
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Resumo: 

Neste trabalho buscamos apresentar os resultados de uma investigação relacionada com a concepção sobre o ensino 

da Matemática presentes no discurso de dezesseis professores da Educação Especial da Rede Estadual, da cidade de 

Ponta Grossa, PR. Os resultados indicam que a concepção desses professores é de que a Matemática é uma ciência de 

rigor absoluto prevalecendo os numerais e operações como conteúdos trabalhados, nota-se que por razão da formação 

desses professores sua cultura matemática é restrita, faltando-lhes subsídios específicos nessa área do conhecimento. 

A pesquisa mostra que há necessidade desses professores repensarem algumas de suas concepções acerca da 

Matemática e do seu ensino. Para tanto é preciso investir na formação continuada no sentido de qualificar esses 

educadores para que os mesmos obtenham conhecimento matemático mais amplo, que envolva a visão 

epistemológica do saber frente a essa ciência, a fim de compreender o seu papel na construção do conhecimento 

matemático na Educação Especial. 

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Concepção sobre o Ensino da Matemática. Educação Especial. 

 

 

 

 

61. CC5 

 

RELACIONANDO OS CONCEITOS DE GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA E FUNÇÃO 

QUADRÁTICA, UTILIZANDO SOFTWARE GEOGEBRA: UMA PROPOSTA PARA A EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

Danilo Augusto Ferreira de Jesuz  

Universidade Estadual de Londrina 

danilo_afj@hotmail.com 

Resumo: 
No artigo apresenta-se uma proposta ao docente, a ser aplicada na Educação Básica, que, partindo de um problema, 

possibilitará a abordagem de diversos conceitos relacionados à Geometria Euclidiana Plana e Funções Quadráticas, 

bem como algumas relações existentes entre os dois conteúdos. A proposta utiliza como recurso o software de 

geometria dinâmica GeoGebra. Propõe-se um ensino mediado por meio de uma tecnologia, embasado no modelo 

referencial TPACK, traduzido como Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo, que idealiza um modelo, 

tendo com função, nortear o planejamento do trabalho docente mediado pelo uso de ferramentas tecnológicas em uma 

aula de Matemática, buscando alcançar os objetivos pedagógicos esperados no processo de ensino e aprendizagem. 
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Resumo:  

Este artigo tem como foco principal o ensino introdutório da álgebra nas séries finais do Ensino Fundamental. 

Considerando a importância do estudo de padrões numéricos, o presente trabalho tem por objetivo verificar em 

alguns livros didáticos do 7º e 8º anos, escolhidos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD-2014), se os 

autores utilizam o reconhecimento e a generalização de padrões para desenvolver nos alunos o pensamento algébrico. 

Tendo em vista que esse material didático tem sido um dos principais instrumentos de apoio do professor e que se 

constitui numa importante fonte de aprendizado para os estudantes. As análises realizadas nos livros revelam uma 

possível tendência no que se refere a abordagem por meio da construção do termo geral de sequências numéricas para 

introdução da linguagem algébrica. A proposta é parte de uma pesquisa bibliográfica efetuada no ano de 2014, 

vinculada ao Programa de Mestrado Profissional em Matemática em rede nacional (PROFMAT), promovido em 

conjunto com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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Resumo:  

Esta comunicação apresenta os resultados de uma pesquisa de natureza qualitativa, que teve um caráter de revisão 

sistemática de produções científicas sobre Matemática na Educação de Jovens e Adultos - EJA, publicadas no Brasil 

no período 2004-2015. No levantamento realizado, em meio eletrônico, foram localizados 68 trabalhos, sendo 65 

dissertações e 3 teses. Os resumos das produções mapeadas foram analisados em três etapas: na primeira as 

produções científicas foram organizadas conforme a natureza, o ano de publicação, a instituição de origem, o título e 

a autoria. Na segunda etapa os trabalhos foram agrupados conforme a similaridade dos temas de pesquisa, 

procedimento que originou cinco categorias de análise: atuação e prática do professor de matemática, ensino de 

Estatística, ensino de Matemática, formação de professores de Matemática e currículo de Matemática, todas 

relacionadas a EJA. A organização de todos os resumos em único corpus textual e a análise de conteúdo no software 

IRAMUTEQ constituiu a terceira etapa. A análise lexicográfica dos resumos processados apresentou os relatórios de 

frequências das palavras de maior ocorrência e a análise de similitude configurou uma árvore máxima contendo três 

eixos distintos com considerável grau de conexidade: “aluno”, “EJA” e “matemática”. Os resultados da revisão 

sistemática, evidenciaram, por um lado, que as pesquisas realizadas se concentram no processo de ensino-

aprendizagem de matemática, com relevância as especificidades do papel do professor, ao conhecimento matemático, 

a aprendizagem do aluno e, por outro, a necessidade de que sejam acentuadas pesquisas sobre o currículo, a formação 

de professores e o ensino de Estatística. 
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Resumo:  

Este artigo visa investigar as questões: frente à importância da modelagem matemática na Educação Matemática, bem 

como o crescimento dessa área no ensino e na pesquisa, o que as publicações em periódicos de Qualis A1 relevam 

sobre essa temática? Quais rumos a Modelagem Matemática na formação de professores está tomando e quais são os 

direcionamentos para o futuro? Os dados se constituíram pelo título, resumo e palavras-chave de cada artigo coletado 

a partir de uma busca em que se utilizaram as palavras-chave modelagem, modelo e/ou modelação. Foram mapeados 

194 artigos e por meio de uma análise qualitativa concluiu-se que os dados apontam para as diversas formas de 

utilizar a modelagem matemática em diversas áreas do conhecimento e para formação de um professor que possua 

formação em modelagem matemática.  
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Resumo:  

Este trabalho tem por objetivo principal analisar as possíveis mudanças de domínios e de registros de representações 

que podem ser realizadas durante o desenvolvimento de uma atividade de Modelagem Matemática, por estudantes 

dos cursos de Engenharias. Para tanto, analisamos o desenvolvimento de uma atividade que versava sobre o acidente 

radioativo na cidade de Goiânia-GO, realizada por um grupo de 4 estudantes de uma universidade pública da cidade 

de Campo Mourão/PR. Os resultados apontam que no desenvolvimento de uma atividade de Modelagem Matemática 

os estudantes são instigados a transitar por diversos domínios da Matemática e esta transição possibilita a articulação 

entre diferentes registros de representação, o que pode favorecer uma aprendizagem com mais significado dos 

conceitos envolvidos, neste caso os objetos do campo das equações diferenciais ordinárias. 
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Resumo: 

A Modelagem Matemática é uma tendência em Educação Matemática considerada como estratégia de ensino e de 

aprendizagem da Matemática, na qual os educandos investigam situações da realidade utilizando a matemática. A 

Geometria é uma subárea da Matemática que possibilita ao educando compreender, o espaço, sua ocupação, 

propriedades, entre outros, relevante para sua formação. Como o livro didático impresso é um dos materiais mais 

utilizados por professores e alunos na construção do saber de geometria no contexto escolar, neste estudo analisamos 

os exercícios propostos e resolvidos de geometria de três obras aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático 

de 2015, para o Ensino Médio, à luz dos Ambientes de Aprendizagem com referências: à matemática pura, à 

semirrealidade e à realidade, também quanto as questões; fechada, semi fechada e abertas. A análise de caráter 

qualitativo das seções de geometria revela que; as propostas são mais restritas as tarefas com referência a matemática 

pura e a semirrealidade e ínfimas situações relacionadas à realidade que subsidiassem tarefas de Modelagem 

Matemática.   
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Resumo: 
Este artigo tem como objetivo apresentar uma perspectiva de design e produção de vídeos para fins educativos 

(vídeo-aulas). Discute a produção e distribuição de materiais educativos por meio de softwares sociais por usuários a 

partir de computadores de uso doméstico.  Ressalta a necessidade de o professor compreender e dominar as múltiplas 

linguagens apoiadas em diferentes meios de comunicação e tecnologias educacionais, para criação de materiais úteis 

à sua prática profissional. Apresenta estratégias e procedimentos de construção de vídeo-aulas utilizadas para atender 

demandas de formação de professores em um curso a distância e às reflexões que surgiram a partir dessa experiência. 

Descreve procedimentos de construção de vídeo-aulas apoiados em capturas de telas, ou seja, uma construção em que 

a argumentação do professor é integrada à captura de telas de um computador. Um trabalho que é apresentado em 

seis etapas distintas que se complementam: plano de aula e roteirização, preparação, gravação, edição e montagem, 

produção e distribuição. 
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Resumo:  

Este artigo tem como objetivo apresentar aspectos iniciais de uma pesquisa bibliográfica de pesquisas desenvolvidas 

na área de Educação Matemática que, em seu contexto, tratassem do trabalho do pedreiro ou do pintor. Para tal, 

realizamos nossa busca em 54 edições do Boletim de Educação Matemática e em três anais do Congresso Brasileiro 

de Etnomatemática, identificando nove artigos com a temática citada. Tentamos, assim, compreender as leituras, 

feitas pelos autores dessas pesquisas, a respeito do conhecimento (marginalizado) desses trabalhadores. Concluímos 

que a grande parte desses artigos discute aproximações entre a matemática da escola e a matemática do trabalho, 

chegando, porém, a resultados bastante distintos: enquanto algumas dessas pesquisas tentam contextualizar a 

matemática escolar com recursos didáticos ou com situações próprios da prática laboral, outras percebem diferenças 

significativas, ausência ou artificialidade nessas propostas de aproximações. 

 

Palavras-chave: Etnomatemática. Pedreiro. Construção civil. Pintor. Pesquisa bibliográfica. 

 

 

 

 

69. CC1 
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Resumo:  

Tendo como foco a pesquisa sobre a formação inicial de professores em Modelagem, o objetivo deste artigo consiste 

em identificar elementos que contribuem para a constituição de Identidade de professor de Matemática, quanto à 

Modelagem. Pautamo-nos na teoria social de aprendizagem, segundo a qual a constituição de Identidades decorre de 

experiências individuais e sociais compartilhadas em comunidades sociais, como as aulas de Matemática; e 

realizamos uma análise interpretativa das ações de uma turma de alunos do curso de Licenciatura em Matemática, no 

decorrer de quatro atividades desenvolvidas na disciplina de Modelagem Matemática. Nestas atividades, a turma teve 

a oportunidade de planejar e orientar, aprender por meio e expressar-se sobre a Modelagem. Os resultados obtidos 

evidenciam que as negociações de significados desenvolvidas pela turma, com base nas suas experiências em 

Modelagem, promoveram reflexões sobre: suas próprias formações de professores de Matemática; o papel da 

Modelagem na Educação Básica e; a natureza deste tipo de atividade. O estudo inicia um debate acerca da 

constituição de Identidades quanto à Modelagem.   
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Resumo:  

Nesse trabalho objetivamos identificar possíveis relações entre as características de uma atividade de Modelagem 

Matemática na perspectiva sociocrítica e o desenvolvimento da autonomia do estudante. Para isso, utilizamos como 

metodologia a análise textual discursiva com o intuito de identificar nas obras Por uma Pedagogia da Pergunta, 

Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa de Paulo Freire, ações 

que caracterizam o desenvolvimento da autonomia do educando, buscando relacioná-las com as atitudes 

desenvolvidas, por estudantes, durante uma atividade de Modelagem Matemática na perspectiva sociocrítica. Os 

resultados obtidos apontam que as ações pertinentes ao desenvolvimento da autonomia do educando atendem a 

caracterização de uma atividade de Modelagem Matemática na perspectiva sociocrítica o que nos permite inferir 

outras implicações decorrentes.   
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Resumo:  

O presente trabalho caracteriza-se como parte de um trabalho de conclusão de curso e aborda o ensino de Poliedros 

utilizando as representações de objetos geométricos com base na Teoria das Representações Semióticas proposta por 

Raymond Duval. Como primeira etapa, realizou-se um estudo na teoria de Raymond Duval, filósofo e psicólogo 

francês que estuda o papel dos registros de representação semiótica na aprendizagem matemática. Desta forma, foram 

aplicadas atividades com alunos do 3° ano do Ensino Médio, no trabalho com poliedros foram utilizadas as 

representações figurais – Expressões Gráficas e Material Manipulável – e a representação da língua natural. Após 

aplicação em sala de aula, foram obtidos resultados positivos referentes à aprendizagem de propriedades e o conceito 

de poliedros. Por meio deste trabalho foi possível verificar, conforme afirma Duval, que a construção do 

conhecimento se dá por meio da articulação de diferentes representações de um mesmo objeto geométrico.  
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Resumo:  

O desenvolvimento desse trabalho parte da convergência das áreas de investigação dos autores que tratam da 

pesquisa em Modelagem Matemática na Educação Matemática. Assim, lançamos olhar sobre os relatos de 

experiência apresentados na VIII Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática, visando 

investigar a realização das atividades de Modelagem Matemática apresentadas nesses relatos. Para tanto, nos 

apoiamos na questão, “O que se revela das concepções em Modelagem Matemática e da abordagem dos conteúdos 

nas atividades desenvolvidas no Ensino Fundamental e Médio a partir dos relatos de experiências publicados na VIII 

CNMEM?”, procedendo à análise qualitativa dos textos que tratam em seu escopo de atividades desenvolvidas no 

âmbito de ensino Fundamental e Médio. Os resultados apontam para uma quantidade considerável de concepções 

adotadas e conteúdos trabalhados, no entanto, revela certas fragilidades no que tange a abordagem de ambos.  
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Resumo: Este artigo foi desenvolvido com o objetivo de, por meio de revisão de literatura, inventariar as pesquisas 

que têm abordado as calculadoras gráficas, identificando os benefícios advindos da sua utilização, bem como os 

encaminhamentos na aplicação de tarefas que as envolvam. Foram utilizados artigos, dissertações e teses encontradas 

em base de dados online. Tais pesquisas concentram-se no campo da Educação Matemática, e tratam a calculadora 

gráfica como ferramenta de ensino, um recurso tecnológico para o aluno interagir com a Matemática. A maioria 

desses trabalhos consiste em relatos e análises de atividades realizadas com a calculadora gráfica, identificando 

pontos positivos de sua utilização, como a interação do aluno com a tecnologia e possíveis negativos, dependendo dos 

encaminhamentos dados a tarefa. 
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Resumo: 

Este artigo descreve uma investigação que busca identificar os tipos de pensamento algébrico manifestados por 

alunos de diferentes níveis de escolaridade por meio da modelagem matemática; para isso, analisamos o 

desenvolvimento de uma atividade de modelagem matemática em uma turma do terceiro ano do Ensino Médio e em 

uma turma quarto ano de um curso de Licenciatura em Matemática a fim de identificar pontos centrais do 

pensamento algébrico que nos permitissem estabelecer relações entre esses diferentes níveis de escolaridade. A 

pesquisa fundamenta-se na modelagem matemática como uma alternativa pedagógica, bem como nas características 

do pensamento algébrico propostas por Lins e Gimenez (1997). A análise dos resultados, feita por meio da análise de 

conteúdo, possibilitou concluir que a modelagem matemática permite a manifestação do pensamento algébrico dos 

alunos, independente do nível de escolaridade, uma vez que ela possibilita o desenvolvimento do pensamento 

algébrico em suas diferentes concepções, de acordo com a literatura estudada. 
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Resumo: 

Este artigo apresenta os primeiros resultados de uma investigação em andamento que ter por objetivo verificar as 

contribuições da equivalência de estímulos para o ensino de frações. Com base nos estudos realizados por 

pesquisadores da área de Psicologia sobre o Ensino de Frações, utilizamos o Software Equivalência para desenvolver 

um procedimento de ensino de frações equivalentes, representadas na forma relativa e literal, que foi dividido em três 

partes: pré-teste, ensino e pós-teste. Como forma de “testá-lo”, este procedimento de ensino foi aplicado a uma aluna 

do 6º ano do Ensino Fundamental e, como resultados gerais, verificou-se que algumas relações que a aluna teve 

dificuldades durante o pré-teste foram aprendidas na etapa de ensino, o que sugere que este procedimento pode ser 

uma estratégia de ensino a mais para o conteúdo de frações. 
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Resumo:  

O presente trabalho tem como objetivo descrever parte de resultados de uma pesquisa sobre a influência do EPREM 

(Encontro Paranaense em Educação Matemática) para as Pesquisas em Educação Matemática no estado do Paraná e 

quais as principais contribuições das produções científicas do evento para os processos de ensino e de aprendizagem 

de matemática. Para este trabalho, foi feita uma análise preliminar dos trabalhos da XII edição do evento e 

posteriormente os mesmos foram organizados em 18 linhas de pesquisa, buscando evidenciar quais vertentes da 

Educação Matemática estão sob foco de pesquisa e os possíveis motivos pelo interesse em pesquisar tais temas. A 

pesquisa está sendo realizada por alunas da Licenciatura em Matemática da UTFPR – Cornélio Procópio, que buscam 

compreender o cenário que futuramente irão atuar e assim utilizar os resultados dessa pesquisa para enriquecer seus 

conhecimentos metodológicos. 
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Resumo:  

Neste artigo trazemos as principais características reveladas sobre as Práticas em Modelagem Matemática relatadas 

nos Encontros Paranaenses de Modelagem e Educação Matemática (EPMEM) realizados no período de 2004 a 2012. 

Durante uma pesquisa de mestrado, cujo objetivo consistia em colocar à vista aspectos considerados relevantes sobre 

as práticas de Modelagem Matemática no âmbito da Educação Básica do Estado do Paraná, foram analisados 28 

Relatos de Experiência publicados nos Anais destes eventos. Os aspectos metodológicos empreendidos nesta 

pesquisa foram de natureza qualitativa, com delineamento meta-analítico e de tratamento de dados conforme a análise 

de conteúdo. Após várias categorizações e análises chegamos a um panorama de como estas práticas estão sendo 

realizadas nas salas de aula e quais as motivações que levam os professores a desenvolvê-las. 
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Resumo:  

Apresentamos, neste artigo, os resultados de uma pesquisa de nível exploratório e de natureza qualitativa, que 

envolveu uma atividade de Modelagem Matemática em uma escola do campo, com alunos que nunca tiveram contato 

com a Modelagem. Para tanto, perseguimos a interrogação: O que dizem os alunos de uma escola do campo sobre a 

sua primeira experiência com Modelagem Matemática? O que isso revela? Nossa prática de Modelagem assumiu a 

concepção de Dionísio Burak, sendo que os dados foram coletados por meio de depoimentos escrito dos estudantes. 

A análise se deu sobre esses depoimentos. Decorre, a partir desta análise, que são inúmeras as possibilidades 

advindas do uso da Modelagem Matemática, principalmente, quanto ao envolvimento dos alunos em todas as etapas 

da atividade, o que os tornam agentes do processo e os motivam a buscarem respostas as suas dúvidas, além da 

contextualização e a interdisciplinaridade proporcionada com a Modelagem, favorecendo o diálogo entre a 

matemática e outras disciplinas contribuindo para tornar a aprendizagem significativa. 

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Educação Matemática. Aprendizagem significativa. 
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Resumo: 

O presente texto descreve possíveis aproximações entre  a Teoria do Paradigma Emergente a partir das quatro teses 

propostas por Boaventura Souza Santos (1995) e a metodologia da Modelagem Matemática. Objetiva estabelecer 

possíveis aproximações entre o Paradigma Emergente e a Modelagem Matemática. Subsidiamos as reflexões sobre o 

paradigma emergente no autor supracitado, e as análises da proposta metodológica de ensino via Modelagem 

Matemática, enquanto uma prática educativa no contexto da Educação Matemática é ancorada na concepção de 

Burak (2010). A prática desenvolvida e agora analisada compreende o período de 2004 a 2006, em duas turmas de 

primeira série do Ensino Médio Profissionalizante do Colégio Estadual Agrícola Augusto Ribas, Ponta Grossa – 

Paraná.  Os resultados apresentados são aqueles decorrentes das aproximações encontradas entre a Teoria do 

Paradigma Emergente e a Metodologia de Modelagem assumida. 
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Resumo:  

Neste trabalho, fundamentado nos pressupostos teóricos da modelagem matemática, apresentamos uma análise sobre 

como as pessoas “percebem” a Matemática no desenvolvimento de atividades de modelagem matemática. Levando 

em consideração que a modelagem é uma alternativa pedagógica na qual fazemos uma abordagem matemática para 

fenômenos não essencialmente matemáticos, analisamos ações e argumentações de três grupos de pessoas em 

atividades desenvolvidas no âmbito de dois cursos de graduação: Tecnologia em Alimentos e Licenciatura em 

Química. É por meio das ações e argumentações dos envolvidos com as atividades que identificamos três situações 

que permitem às pessoas “perceberem” a matemática: situação de ensino e aprendizagem, situação da atividade 

profissional; situação do dia a dia. Com essas situações concluímos que a ação de “perceber” a Matemática segue 

diferentes configurações, dependendo do contexto no qual a pessoa que desenvolve a atividade está inserida. 
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Resumo:  

O presente trabalho objetiva mostrar a utilização da tecnologia presente nos trabalhos de Modelagem Matemática nos 

Encontros Paranaense de Modelagem na Educação Matemática relativos de 2008 a 2012. A questão norteadora dessa 

investigação busca responder: As  tecnologia estão presentes nos relatos de Modelagem Matemática desses eventos? 

A metodologia utilizada foi bibliográfica e as análises ocorreram a partir dos dados coletados dos relatos de 

experiência apresentados e presente nos Anais desses eventos. Os resultados mostram que as tecnologias advindas do 

Movimento Educação Matemática na Modelagem Matemática estão presentes em vários relatos analisados. Sendo 

uma das tendências alternativas para ensino de Matemática, e a crescente utilização na prática de Modelagem na 

Educação Matemática. 
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89 

 

82. CC1 

 

A COLETA DE DADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MODELAGEM 

MATEMÁTICA: O LABORATÓRIO COMO ALIADO 

 

Jaqueline Munise Guimarães da Silva  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Londrina jaque19343@gmail.com  

   

Karina Alessandra Pessoa da Silva  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Londrina karinasilva@utfpr.edu.br 

Resumo:  

O presente trabalho apresenta os subsídios que os laboratórios de Química e de Alimentos fornecem para a coleta de 

dados e aos trabalhos com modelagem matemática, da mesma forma como a validação de pressuposições acerca 

destas áreas de conhecimento. A metodologia deste trabalho embasou-se em uma pesquisa de campo, na qual foram 

observadas interações com alunos que realizaram coleta de dados para o desenvolvimento de atividades de 

modelagem. As informações obtidas por meio do laboratório, além de sustentar o modelo matemático para a situação, 

mostraram-se eficientes ao promover maiores vínculos entre os estudantes, principalmente por proporcionar 

discussões e explicações sobre a problemática. Os resultados obtidos foram satisfatórios para todos os indivíduos que 

trabalharam em conjunto para o desenvolvimento das atividades de modelagem, embora seja evidente a relevância de 

investimentos neste meio investigativo.  
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Resumo:  

Este artigo tem por objetivo analisar os artigos publicados, no âmbito da formação continuada, nos anais do VI 

Encontro Paranaense de Modelagem em Educação Matemática, nas modalidades comunicação científica, relato de 

experiência e pôster. Para organizar os dados coletados utilizou-se a análise de conteúdo, separando os artigos em 

unidades de contexto (ensino fundamental; ensino médio; ensino superior, formação continuada) e unidades de 

registro (ensino fundamental; ensino médio: educação de jovens e adultos, tradicional, técnico; ensino superior: 

formação inicial de professores e outros cursos superiores; formação continuada; teórico e bibliográfico). A análise 

dos artigos da formação continuada é feita segundo pressupostos teóricos sobre formação de professores em 

modelagem matemática.  Com base nos resultados, concluiu-se que a pesquisa em formação continuada de 

professores com modelagem matemática, pode ser importante para que os professores superem os obstáculos 

encontrados ao utilizarem a modelagem na sala de aula. 

 

Palavras-chave: Modelagem matemática. Formação continuada de professores. Análise de conteúdo. Encontro 

Paranaense de Modelagem na Educação Matemática. 
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Resumo:  

O objetivo deste artigo é apresentar algumas ideias a partir dos trabalhos de Ciani (2012), Pires (2013), Mendes 

(2014), Santos (2014) e Silva (2015) desenvolvidos no interior do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação 

Matemática e Avaliação e de textos de autores da Educação Matemática Realística (RME) a respeito da avaliação da 

aprendizagem escolar no processo de reinvenção guiada. 
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Resumo:  

Considerando a modelagem matemática como uma alternativa pedagógica que aborda, por meio da Matemática, 

situações não essencialmente matemáticas, o presente artigo pretende identificar, nos registros (escrito e fala) dos 

alunos, quais os modos de inferência (indutivo, dedutivo e abdutivo) que orientam suas ações em uma atividade de 

modelagem matemática. Objetivando identificar esses modos de inferência foi desenvolvida uma atividade de 

modelagem matemática com os alunos do quarto ano de Licenciatura em Matemática em uma universidade pública 

do Paraná. Com base nos registros dos alunos podemos concluir que ao desenvolver uma atividade de modelagem 

matemática, essa pode proporcionar ao aluno o uso de diferentes modos de inferência.  
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Resumo:  

Este trabalho traz reflexões sobre as influências que o passado pode exercer nas práticas de ensino em uma escola. 

Apresenta uma pesquisa, com base na História Oral, de uma escola agrícola de Ensino Fundamental II. Descreve 

além dos procedimentos que foram adaptados da metodologia da História Oral, os fundamentos que sustentaram as 

ideias acerca da memória, oralidade e suas relações com a Educação Matemática.  

.  

Palavras-chave: Memória. História Oral. Oralidade. Narrativa. 
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Resumo:  

Este artigo tem por objetivo identificar nos ciclos de modelagem desenvolvidos pelos alunos competências requeridas 

e/ou desenvolvidas em cada momento de familiarização. Para tanto, analisamos os ciclos de modelagem produzidos 

por dois alunos do 2º ano de um curso de licenciatura em Matemática, na disciplina de Modelagem Matemática. A 

metodologia utilizada é de caráter qualitativo e a análise é inspirada nas considerações da proposta metodológica da 

Teoria Fundamentada em Dados (Grounded Theory), baseada principalmente, nas indicações de Kathy Charmaz. Por 

meio da análise dos ciclos, identificamos no primeiro momento de familiarização a competência para realizar a 

dedução do modelo matemático e a competência para estabelecer e interpretar relações entre Matemática e situações 

reais. No segundo momento identificamos competência para definir um problema matemático; competência para 

realizar a dedução do modelo matemático e competência para estabelecer e interpretar relações entre Matemática e 

situações reais. No terceiro momento identificamos competência para identificar um problema em uma situação, 

competência para definir um problema matemático; competência para realizar a dedução do modelo matemático e 

competência para estabelecer e interpretar relações entre Matemática e situações reais. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Modelagem Matemática. Ciclos de modelagem. Competência de 

modelagem. 
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Resumo:  

Esta comunicação científica apresenta o desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática. O objetivo desse 

estudo foi instigar as percepções que estudantes do curso de Licenciatura em Química tiveram ao desenvolver 

atividades cuja metodologia foi virtual. Em virtude do constante uso das redes sociais e correios eletrônicos entre 

jovens, foram implantados tais meios de comunicações como ferramenta de enriquecimento das situações-problema 

que nortearam o trabalho. Durante as etapas que sucederam, percebeu-se que ao publicarem dúvidas e levantarem 

outras formas de se aplicar a matemática e as últimas notícias que envolviam o tema, os alunos se expressaram e 

debateram com maior facilidade e em grande frequência, pois diariamente trocavam dados e informações, o que 

sustentou o modelo matemático e todas as tarefas a serem executadas no trabalho. Acredita-se que novas pesquisas 

quanto a esta prática devem ser realizadas, assim como o desenvolvimento de recursos virtuais para serem aplicados 

como instrumento na Modelagem. 
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Resumo:  

Este trabalho refere-se aos resultados de um projeto de iniciação científica, com objetivo de analisar livros didáticos 

de Matemática do Ensino Fundamental, no que se refere à possibilidade de conversão e de tratamento na abordagem 

do conceito de números racionais. A investigação abrangeu duas obras destinadas ao oitavo ano, aprovadas pelo 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2014. A análise teve como foco o capítulo do livro em que se estuda o 

conjunto dos números racionais, em relação a abordagem teórica e às atividades. A análise mostrou diferenças entre 

as obras, no que se refere às representações semióticas. Percebeu-se que o registro em língua natural está presente nas 

duas obras na introdução ao conteúdo, mas somente na LD-2 nas atividades. A conversão do registro numérico 

fracionário para o numérico decimal é o registro mais presente em ambas as obras. Já o registro potência de dez e o 

figural discreto não foram identificados nas análises. Estes fatos indicam a importância da escolha das obras e dos 

professores diversificarem as atividades em sala de aula.  
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Resumo: 

Neste trabalho apresentamos resultados referentes à elaboração de uma sequência de atividades envolvendo o uso de 

planilhas eletrônicas no desenvolvimento de simuladores de matemática financeira no ensino médio. A proposta é 

resultado de uma pesquisa bibliográfica efetuada no ano de 2013, vinculada ao Programa de Mestrado Profissional 

em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), polo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A pesquisa 

culminou em uma sequência pautada na abordagem de situações relacionadas às operações financeiras comuns na 

vida do cidadão brasileiro. Baseada na relação entre o estudo de sequências numéricas e da temática financeira com a 

incorporação de um recurso computacional, conclui-se que o tema oferece diversas possibilidades de exploração e 

simulação, favorecendo a aprendizagem de matemática financeira, contribuindo para a tomada de decisões 

relacionadas ao uso consciente de recursos financeiros, concomitantemente com o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas ao uso de linguagem simbólica.  
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Resumo:  

O objetivo do presente estudo foi o de investigar as dificuldades de alunos matriculados no 5º ano do Ensino 

Fundamental acerca do processo de resolução de problemas em atividades de geometria. Participaram 74 alunos 

matriculados em quatro turmas, duas de cada escola, sendo uma escola da rede pública e outra da rede particular. Foi 

aplicada uma prova escrita composta por cinco questões, envolvendo conceitos geométricos. A análise dos dados 

buscou evidenciar a nota média de desempenho dos alunos na prova e, sobretudo, evidenciar as dificuldades dos 

participantes nas etapas de resolução de problemas: representação, planejamento, execução e monitoramento. Os 

resultados mostraram que a média geral de desempenho dos alunos que participaram da pesquisa foi de 18,36 pontos, 

em uma escala de zero a 50 pontos. Além disso, os resultados mostraram que a maior dificuldade dos alunos na 

resolução dos cinco problemas geométricos foi na etapa de representação do problema, pois verificamos que, em 

média, 38 alunos demonstraram dificuldades para compreender os problemas.  
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Resumo:  

O contexto do trabalho está relacionado a um projeto de Iniciação Científica no nível de graduação, realizado pela 

primeira autora e orientado pelo segundo, conduzido pelas seguintes questões: O que é a Investigação Matemática? 

Como se manifesta sua abordagem nos anos iniciais da educação básica em produções acadêmicas da área? Como 

organizar, de modo exploratório, atividades de Investigação Matemática para essa etapa do ensino? Para tanto, foi 

efetuado um levantamento bibliográfico de nível exploratório. Este texto apresenta, algumas considerações sobre o 

ensino da Matemática nos Anos Iniciais da Educação Básica, bem como, da metodologia Investigação Matemática. 

Apresenta ainda o resultado do levantamento de trabalhos que utilizaram a Investigação Matemática nessa etapa de 

ensino. A partir da análise realizada conclui-se que a tendência ainda se manifesta timidamente em produções 

acadêmicas, sendo um campo em aberto.  
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Resumo:  

Neste trabalho apresentamos fragmentos de uma investigação que objetivou identificar as possibilidades didático-

pedagógicas de um trabalho sistematizado com cálculo mental de forma dialógica com alunos surdos sinalizantes.  A 

sustentação teórica foi a Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud e metodológica a Engenharia Didática. Os 

conteúdos abordados foram o Sistema de Numeração Decimal (SND) e os referentes ao Campo Conceitual Aditivo. 

Os sujeitos foram três alunos surdos, dos quais dois são diagnosticados com TDAH (Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade), que cursavam o final do 6° ano. Identificamos, dentre as principais estratégias utilizadas 

pelos nossos sujeitos no decorrer da intervenção, a contagem a partir do primeiro número anunciado; a 

sobrecontagem; a contagem regressiva; recorrer a cálculos incorporados no seu repertório de memória; reproduzir 

mentalmente o algoritmo; mobilização de regras automatizadas; aplicação das propriedades dos números e das 

operações e realização de cálculos baseando-se na percepção de algumas regularidades dos números anunciados. Ao 

serem defrontados com uma nova situação, cada sujeito, a seu modo, adaptou seus conhecimentos a essa nova 

situação.  A dinâmica instaurada favoreceu a atenção, o autocontrole e autoconfiança dos sujeitos TDAH e a 

ampliação e aprofundamento do conhecimento matemático de todos em relação aos conteúdos explorados. 

 

Palavras-chave: Cálculo mental. Educação de Surdos.  SND. Campo aditivo. 

 

 

 

 

94. CC9 

 

A MATEMÁTICA PARA OS SURDOS: UMA ANÁLISE SOBRE O CONCEITO DE FUNÇÕES 

 
Graziely Grassi Zanoni  

UNIOESTE- Foz do Iguaçu 

 grazielygzanoni@gmail.com  

 

Tânia Stella Bassoi 

UNIOESTE- Cascavel 

taniastella@ibest.com.br  

Resumo:  
No processo de ensino da matemática para alunos com surdez, é importante destacar que a linguagem matemática faz 

parte dessa aprendizagem. Dessa forma, para esse momento, fizemos um recorte da pesquisa de mestrado em 

andamento, visando verificar a compreensão por parte de um aluno surdo do Ensino Médio sobre o conceito de 

função, sendo este conteúdo já ensinado aos educandos surdos na escola inclusiva com auxílio do tradutor e intérprete 

de Língua Brasileira de Sinais (TILS). Para tanto, propomos uma situação problema em que o aluno seja desafiado a 

montar a expressão matemática requerida, bem como compreender a relação entre as duas variáveis existentes na 

expressão. Como primeiros resultados de uma situação didática em que deveriam escrever a função correspondente a 

uma representação pictórica, obteve-se uma representação satisfatória de comunicação em LIBRAS – Língua 

Brasileira de Sinais, e na escrita da fórmula correspondente à situação, mas não alcançamos sucesso quanto à 

compreensão entre a relação das duas variáveis, a posição da figura e a quantidade total de palitos de fósforos. 

Esperamos com esse estudo contribuir para a reorganização da ação pedagógica em sala de aula, favorecendo o 

aprendizado de conceitos matemáticos aos alunos surdos.  

 
Palavras Chaves: Ensino. Matemática. Surdos. 
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95. CC7 

 

IMPLICAÇÕES DA TEORIA POPPERIANA AO DISCUTIR A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Elhane de Fatima Fritsch Cararo  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, Cascavel 

elhaneff@gmail.com 

 

 

Resumo:  

Este artigo pretende discutir tanto aspectos, da teoria de Popper na Matemática, quanto uma concepção de Educação 

Matemática que abrange um pensamento diferente daquele proposto por Popper e a Educação Matemática, que é um 

campo do conhecimento que se dedica a estudar questões relativas ao ensino/aprendizagem da matemática. Da busca 

pelo estabelecimento de uma relação entre esses dois importantes temas, emergiu a questão que se revelou norteadora 

para essa pesquisa: Quais as implicações de aspectos da teoria Popperiana para discutir a Educação Matemática? A 

interrogação mostrou-se pertinente, pois, poderá contribuir, mesmo que modestamente, para a discussão entre a teoria 

proposta por Popper e a área da Educação Matemática, possibilitando o debate sobre os avanços efetivados em 

relação ao ensino e aprendizagem da Matemática. O estudo traz uma contextualização histórica do conhecimento 

epistemológico para os dias atuais, os quais apresentam necessidades diferentes daquelas do século XX. Por fim, 

consideramos que a ruptura com algumas teorias ditas tradicionais, que não levam em conta os anseios tanto dos 

alunos quanto dos professores, se constitui um dos maiores desafios para os “Educadores Matemáticos”.  

 

Palavras-chave: Epistemologia; Positivismo; Racionalismo crítico; Educação Matemática. 

 

 

 

 

96. CC7 

 

REFLEXÕES SOBRE AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE O 

CONHECIMENTO MATEMÁTICO: UM OLHAR DA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Marlisa Bernardi de Almeida 

Professora de Matemática da Rede Pública do Estado do Paraná.  

Professora da FACEOPAR- Laranjeiras do Sul. 

Resumo:  

Esta pesquisa relata brevemente um estudo realizado acerca dos entendimentos dos professores de Matemática do 

Ensino Fundamental sobre a formação profissional tendo como base teórica a Filosofia da Educação Matemática. A 

pesquisa foi realizada com os professores de três escolas públicas estaduais do Paraná, da região da Cantuquiriguaçu. 

O trabalho teve como objetivo principal analisar as concepções dos professores em relação ao processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática, tentando enquadrar estas concepções dentro das três grandes correntes filosóficas do 

conhecimento matemático: logicismo, formalismo e intuicionismo. Os dados para o desenvolvimento deste trabalho 

foram obtidos através de questionário com questões abertas. As respostas permitiram apontar a presença marcante da 

concepção formalista da Matemática, como também do logicismo, podendo ser possível perceber, raramente nas 

respostas, alguns indícios do intuicionismo. Através da análise das respostas foi possível observar que as três 

concepções filosóficas do conhecimento matemático formam o ecletismo das concepções dos professores, deixando 

evidente que possuem ainda a forte influência do cartesianismo.  

 

Palavras-chave: Filosofia da matemática, concepções de ensino, formação de professores. 
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RESUMO DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 
 

1. RE2 

 

A MATEMÁTICA HOMENAGEIA O COLÉGIO ESTADUAL BOM PASTOR 

                                               

Aline Rodrigues Senna dos Santos 

Universidade Federal do Paraná 

sennaline23@yahoo.com.br 

 

Cleide Betenheuser Rox 

Universidade Federal do Paraná 

cleide.b.rox@gmail.com 

 

Ettiène Cordeiro Guérios 

Universidade Federal do Paraná 

ettiene@avalon.sul.com.br 

 

Jânio de Jesus Cardoso 

Universidade Federal do Paraná 

jjanioca@gmail.com 

 

Tatyane Moura 

Universidade Federal do Paraná 

moura.tatyane@gmail.com 

Resumo:  

O Subprojeto PIBID Interdisciplinar I – Matemática e Pedagogia, tem como um de seus objetivos agregar os alunos 

desses cursos de Licenciatura num processo formativo compartilhado. A interdisciplinaridade se dá como 

metodologia estruturante no desenvolvimento das atividades pelos alunos pibidianos de ambos os cursos, realizando-

as em conjunto com a professora supervisora de cada uma das duas escolas de Curitiba participantes, acompanhando 

turmas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Há assim a oportunidade de inserção no contexto real da sala 

de aula por meio da vivência de experiências docentes em matemática por meio de Projetos Temáticos criados e 

desenvolvidos interdisciplinarmente envolvendo o planejamento de oficinas e aulas, a criação de recursos didáticos, a 

prática propriamente dita e a análise reflexiva das ações realizadas. O presente artigo relata o projeto em 

desenvolvimento numa das escolas denominado “A matemática homenageia o Colégio Estadual Bom Pastor”, 

composto de oficinas de construção de pipas por alunos do 6° ao 9° anos, comemorativas aos 50 anos do colégio em 

2015. As atividades iniciam com o conhecimento do contexto histórico-científico da utilidade das pipas e exploram 

conteúdos matemáticos de geometria. Está prevista uma aula-passeio em que os alunos poderão soltá-las no parque 

próximo ao colégio.     

 

Palavras-chave: PIBID e Interdisciplinaridade. PIBID e Geometria. Pipas e Matemática. Matemática nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental. 

 

2. RE2 

 

UMA EXPERIÊNCIA COM GRUPO DE TRABALHO EM REDE - GTR NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

Cristiane Straioto Diniz  

Universidade Federal do Paraná - UFPR 

cstraioto@gmail.com 

 

Margio Cezar Loss Klock  

Universidade Federal do Paraná – UFPR Litoral 

margioklock@ufpr.br  

Resumo:  

Com as novas tecnologias presentes na sociedade, estas tem proporcionado novos espaços de trocas de saberes, os 

chamados ambientes virtuais de aprendizagem. Nesse sentido, este relato de experiência tem a intenção de descrever 

as interações ocorridas entre professores de matemática da rede estadual do Paraná, os quais participaram de um 

curso de formação continuada ofertado pela Secretaria Estadual de Educação – SEED. O curso ofertado foi “A 

APRENDIZAGEM COLABORATIVA: UM ESTUDO COM A FERRAMENTA WIKI NA SALA DE APOIO DO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL”, desse modo foi possível verificar a boa receptividade dos professores 

cursistas em relação ao uso das tecnologias e da ferramenta wiki nas aulas de matemática, bem como, houve o 

compartilhamento de experiências realizadas com recursos tecnológicos.  

 

Palavras-chave: Ambientes virtuais. Interações. Professores de matemática. Wiki. 
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3. RE2 

 

ALFMAT – ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM MATEMÁTICA: UMA EXPERIÊNCIA DE 

FORMAÇÃO 

 

Regina Aparecida de Oliveira 

Secretaria Municipal de Educação de Londrina (SME/LD) 

regina.ap@hotmail.com 

 

Neide Lira da Cruz 

Secretaria Municipal de Educação de Londrina (SME/LD) 

neidelira@yahoo.com.br 

 

Adriana Quimentão Passos 

SEED/UEL 

adrianaqpassos@gmail.com 

 

Déborah Cristina Málaga Barreto 

Secretaria Municipal de Educação de Londrina (SME/LD) 

dmalagabarreto@gmail.com 

Resumo: 

Neste artigo, apresenta-se o relato de uma experiência desenvolvida no âmbito da Secretaria Municipal de Educação 

de Londrina, estado do Paraná, Brasil, (SME/LD). Desde 2011, a equipe de Apoio Pedagógico de Matemática da 

SME vem desenvolvendo cursos de formação continuada para os supervisores, os auxiliares de supervisão e os 

professores da rede. Esses cursos ocorrem periodicamente e têm como objetivo discutir conteúdos de Matemática 

para os Anos Iniciais, bem como as principais estratégias metodológicas sugeridas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e em pesquisas acadêmicas. Ao longo desses anos de formação, foi possível perceber algumas 

mudanças na prática pedagógica dos professores. As sugestões e questões discutidas nos encontros começaram a 

fazer parte do contexto da sala de aula. Pode-se observar que já foram iniciadas algumas mudanças. Porém, ainda é 

necessário muito investimento na formação continuada dos professores, os quais, regularmente, ingressam na carreira 

docente com muitas dúvidas, sobretudo, com relação ao conhecimento matemático propriamente dito e às estratégias 

metodológicas para abordar essa área do saber. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Formação de professores. Estratégias Metodológicas. 

 

 

 

4. RE2 

 

A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO AUXÍLIO METODOLÓGICO PARA O CONTEÚDO DE 

RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO E O TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

Cheienne Chaves  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná-UNIOESTE 

che.sp@hotmail.com 

Resumo:  

O presente relato de experiência tem como objetivo apresentar uma atividade realizada no ano de 2014, no Colégio 

Estadual Ieda Baggio Mayer, pelo Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID. Este trabalho 

envolvia o conteúdo de relações métricas no triângulo retângulo e o Teorema de Pitágoras e foi realizado com alunos 

dos Nonos Anos e Ensino Médio. Para realizar tal atividade foi utilizada a Resolução de Problemas como 

metodologia, com o objetivo de tentar fugir de aulas e atividades tradicionais, proporcionando ao aluno um maior 

envolvimento durante as aulas. Aliado a esta metodologia também se fez o uso de materiais manipulativos para 

motivá-los e proporcionar um melhor entendimento do assunto. Por meio das atividades, pude perceber várias 

dificuldades, primeiro por não estarem acostumados com atividades deste tipo e também em manipular os materiais 

como régua e compasso. Apesar disso, os alunos se mostraram bastante motivados e conseguiram realizar a atividade, 

possibilitando uma nova visão sobre o conteúdo. 

 

Palavras-chave: Materiais manipulativos. Figuras geométricas. Resolução de Problemas. PIBID. 
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5. RE2 

 

O PIBID NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA  

 

                                              Letícia Barcaro Celeste Omodei 

UNESPAR – campus Apucarana 

leticiaceleste@hotmail.com 

 

Fábio Luis Baccarin    

UNESPAR – campus Apucarana 

fabio.baccarin@unespar.edu.br 

Resumo:  

Este trabalho faz uma sucinta descrição do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). O 

subprojeto de Matemática do Pibid na Unespar – campus Apucarana conta com vinte e quatro bolsistas de Iniciação à 

docência, quatro supervisores e dois coordenadores de área para atender a quatro escolas da rede pública de ensino na 

cidade de Apucarana-PR. Por meio de relatos de estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da Unespar – 

campus Apucarana, bolsistas do projeto, mostra aspectos importantes de como o Pibid de matemática desta 

instituição tem contribuído para a formação dos estudantes, futuros professores desta disciplina. São abordados 

também os impactos do Pibid na formação destes futuros docentes. Mais que um programa ou projeto, o Pibid é uma 

oportunidade de aprender e reaprender. Durante as oficinas os bolsistas puderam vivenciar dificuldades e também 

aprendizagens que o professor enfrenta no seu dia.  

 

Palavras-chave: Pibid. Formação do professor de Matemática. Educação Matemática. 

 

 

 

 

 

6. RE2 

 

A EXPRESSÃO GRÁFICA COMO RECURSO NA INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE MATEMÁTICA 

E ARTE 

Aline Rodrigues Senna dos Santos 

Universidade Federal do Paraná 

sennaline23@yahoo.com.br 

 

Anderson Roges Teixeira Góes 

Universidade Federal do Paraná 

artgoes@ufpr.br 

Resumo: 

O presente trabalho apresenta uma abordagem interdisciplinar para Matemática e Arte. Esta sequência foi 

desenvolvida para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II. Na primeira etapa, realizamos uma sondagem por 

meio de descrições feitas pelos alunos a partir da observação de figuras geométricas. Após isso, houve um debate 

relembrando algumas propriedades dessas figuras. Na segunda intervenção, utilizamos imagens de Obras de Arte e os 

alunos responderam a um questionário para identificarmos a percepção dos alunos ao analisarem as possíveis relações 

entre Matemática e Arte. Na terceira etapa, relacionamos os conceitos de Matemática e Arte utilizando a tecnologia 

como ferramenta, os alunos manipularam o software Paint, depois do reconhecimento do software e realizaram a 

releitura das Obras de Arte, da intervenção anterior. Finalmente, na quarta etapa, os alunos fizeram a releitura do 

mesmo quadro utilizando materiais próprios para desenho e pintura. Ao final os estudantes descreveram 

simultaneamente a terceira e quarta etapa, comparando as duas releituras. A partir da aplicação deste trabalho, 

percebemos uma pequena deficiência criada pelo fato de trabalharmos com as disciplinas curriculares separadamente, 

o que ficou evidente no desenvolvimento desta proposta interdisciplinar. 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Expressão Gráfica, Tecnologias Educacionais. 
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7. RE2 

 

PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS NA DOCÊNCIA 

 

Alexandre Carissimi 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

alexandrecarissimi@hotmail.com 

Resumo: 

Este texto foi escrito para relatar as primeiras experiências de um acadêmico de licenciatura como docente através do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) ocorridas em um Colégio Estadual na cidade de 

Cascavel – PR. Durante o primeiro semestre de 2014 houve a aplicação de questões visando à preparação dos alunos 

para a Olímpiada Brasileira de Matemática (OBMEP), ao longo do segundo semestre as atividades trabalhadas 

envolveram os conteúdos sobre áreas de polígonos, baseadas na metodologia de Resolução de Problemas, através do 

uso de materiais manipulativos, como o Tangram, e atividades práticas realizadas com alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio no período de contraturno. A resposta dos alunos em relação às atividades práticas e 

o uso de material manipulativo mostrou que esses recursos são muito úteis no ensino de alguns conteúdos, por isso, 

devem ser explorados sempre que possível. 

 

Palavras-chave: Ensino Fundamental e Médio. Área de Polígonos. Tangram. PIBID. 

 

 

 

 

8. RE2 

 

DIFICULDADES EM LIDAR COM O ABSTRATO EM ÁLGEBRA E EM ANÁLISE: UMA REFLEXÃO  
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tabatacapelli@gmail.com 

 

Milene Aparecida Malaquias                                                                                                                                                                                                                                 

FAP – Faculdade de Apucarana                                                                         

   milenecmatematica@gmail.com 

 

Letícia Barcaro Celeste Omodei                                                                              

                   UNESPAR – Campus Apucarana                                                                              

leticiaceleste@hotmail.com 

 

Guilherme Francisco Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                        

UNESP – Campus Rio Claro                                                                                                                                        

guilhermefrancisco7ferreira@gmail.com 

Resumo:  

O presente trabalho tem o propósito de promover uma reflexão, sendo considerado o protagonista desta reflexão, as 

dificuldades em lidar com o abstrato. Pensando nessas dificuldades, fazemos uma ponte, entre a nossa experiência na 

disciplina de Análise, em que encontramos dificuldades devidas à grande abstração e as dificuldades que podem 

surgir por alunos do Ensino Básico quando se deparam pela primeira vez com o conteúdo de Álgebra. O texto foi 

desenvolvido, a partir de um recorte de falas e relatos observados durante aulas no Ensino Básico, seguido por falas 

nossas registradas durante a graduação. Sobretudo, as falas dos alunos foram coletadas durante atuações, enquanto 

estagiários, professores regentes, bolsistas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 

Portanto, a partir deste trabalho espera-se promover uma reflexão ao lidar, observar e conviver com alunos que 

demonstrem dificuldades em lidar com o abstrato, entendendo que assim como nós eles também têm suas limitações.  

 

Palavras-chave: Abstrato. Álgebra. Análise. Formação de Professores. 
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9. RE2 

 

VIVENCIANDO O ENSINO DE MATEMÁTICA EM UMA TURMA DE 6º ANO 

 

Daiane Gomes Prior 

Unioeste – Cascavel 

daianeprior@hotmail.com 

 

Steffani Maiara Colaço Miranda 

Unioeste – Cascavel 

Steffani_miranda@hotmail.com 

 

Tânia Stella Bassoi 

Unioeste – Cascavel 

taniastella@ibest.com.br 

Resumo:  

Este texto é um relato das atividades desenvolvidas no Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 

PIBID - Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE no Colégio Estadual Ieda Baggio 

Mayer – Ensino Fundamental e Médio, com alunos do sexto ano no contraturno, trabalhando num primeiro momento, 

com resolução de questões da OBMEP e posteriormente com as operações de multiplicação e divisão, de acordo com 

as dificuldades apresentadas pelos alunos como sugestão da professora supervisora e também conteúdos como 

potenciação e frações. Realizamos onze encontros, nos quais trabalhamos as atividades utilizando como metodologia 

a resolução de problemas e jogos. Essas atividades desenvolvidas neste período nos proporcionou uma visão diferente 

sobre o ato de ensinar, pois tivemos a oportunidade de colocar em prática algumas teorias estudadas na graduação e 

no próprio projeto PIBID e questionar algumas ações.    

 

Palavras-chave: Multiplicação. Divisão. Potenciação. 

 

 

 

 

10. RE2 

 

EXPLORANDO ALGUNS CONTEÚDOS MATEMÁTICOS ENVOLVIDOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA 

CASA 

André Guilherme Unfried 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

andre_unfrich@hotmail.com 
 

Francieli Agostinetto Antunes 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

Resumo:  

Este relato de experiência descreve algumas atividades desenvolvidas por um grupo de três acadêmicos, essas 

atividades estão vinculadas ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) subprojeto do curso 

de Matemática, da UNIOESTE câmpus de Cascavel. As atividades aqui descritas foram trabalhadas com alunos dos 

sétimos, oitavos e nonos anos do Ensino Fundamental, que participavam de forma voluntária em oficinas em período 

contraturno, oriundos do Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco. A escolha do conteúdo foi feita 

com base em um diagnóstico realizado por meio de uma avaliação escrita com os alunos de sexto a nono ano,o qual 

gerou informações para a escolha de um conteúdo em que os alunos tinham dificuldade, com o intuito de minimizar 

essas dificuldades. Como metodologia de ensino, utilizamos a Modelagem Matemática por ser uma experiência nova 

para os alunos e também para nós. Apesar de nossa inexperiência e de estarmos apenas no início do nosso trabalho 

com a Modelagem Matemática, tivemos um grande crescimento nessa área e os alunos também demonstraram 

evoluções em diversas áreas. 

 

Palavras-chave: Avaliação diagnóstica. Modelagem Matemática. PIBID. 
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11. RE2 

 

PROJETO PIBID: CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA DOCENTE EM MATEMÁTICA 

 

                                              Milena Schneider Pudelco  

PPGECM - UFPR  

schneider_milena@yahoo.com.br 

 

Resumo:  

O presente artigo visa contemplar algumas contribuições para a prática docente dentro de sala de aula vivenciada 

enquanto aluna de Iniciação à Docência do PIBID Interdisciplinar Pedagogia e Matemática da UFPR. O projeto 

revela-se de extrema importância para a formação dos acadêmicos do curso de Matemática e de Pedagogia, em 

virtude da prática da docência ser imprescindível para a qualificação profissional do futuro professor. O bolsista, 

neste projeto, tem como desafio aplicar teorias e desenvolver estratégias eficazes para o ensino interdisciplinar de 

matemática em sala de aula. Os resultados obtidos com o desenvolvimento do referido projeto evidenciam que o 

espaço do PIBID propicia aos acadêmicos o aprendizado prático, baseado na diversidade de atividades e nas reflexões 

em grupo sobre a importância do ensino de matemática. Além disso, a escola se apresenta como agente transformador 

neste processo, pois permite a inserção e o desenvolvimento das atividades do PIBID, facilitando deste modo à 

interdisciplinaridade e promovendo o envolvimento do professor em formação inicial em conjunto com o professor 

da escola e o da universidade. Os resultados obtidos com o desenvolvimento deste são percebidos no dia-a-dia dos 

alunos, na formação do futuro professor, bem como no desenvolvimento de atividades dentro de sala de aula. 

 

Palavras-chave: PIBID. Formação de professores. Matemática. Pedagogia. 

 

 

 

 

12. RE2 

 

UM PANORAMA DAS EXPERIÊNCIAS DOS LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA NO ÂMBITO DO 

PIBID 

 

                                              Izabel Cristina Fagundes 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Cornélio Procópio 

iza_cristina92@outlook.com 

 

Angélica Langner  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Cornélio Procópio 

angelica_langner@hotmail.com 

 

Eliane Maria de Oliveira Araman  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Cornélio Procópio 

elianearaman@utfpr.edu.br 

Resumo:  

O presente trabalho apresenta um panorama das atividades realizadas pelos alunos participantes do projeto PIBID 

2014 da UTFPR-CP. Para tanto, foi realizado um estudo teórico sobre os saberes necessários para os docentes e os 

principais objetivos do projeto, além da análise de um questionário cujo objetivo era conhecer, na perspectiva dos 

bolsistas, como foi o uso das metodologias de ensino baseadas nas Diretrizes Curriculares Estaduais - DCE.  Para 

finalizar o trabalho, foi realizado o levantamento e a análise dos trabalhos publicados pelos bolsistas, observando as 

experiências dos mesmos no projeto. Com isso, foi possível concluir que de fato o projeto tem cumprido seu papel em 

diversas dimensões que não podem ser propiciadas apenas pelas universidades. 

 

Palavras-chave: Saberes docentes. Formação Inicial. PIBID. 
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13. RE2 

 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM O JOGO TABMATIC NA FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES  

 

TAVARES, Carlos Henrique 

Centro Técnico Educacional Superior do Oeste Paranaense – CTESOP 

karlos_rik@hotmail.com 

 

LECCA, Edriel Marques 

Centro Técnico Educacional Superior do Oeste Paranaense – CTESOP 

edriel_lecca@hotmail.com 

 

OLIVEIRA, Wellington Piveta 

Centro Técnico Educacional Superior do Oeste Paranaense – CTESOP 

wellingtonmat09@hotmail.com 

Resumo:  

Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre jogos no ensino da Matemática, como recurso para abordagem 

de conteúdo. Partindo desse pressuposto, buscamos relatar uma experiência desenvolvida com aplicação de um jogo 

intitulado TABMATIC. Esse jogo foi adaptado de um trabalho já publicado nos anais do XI Encontro Nacional de 

Educação Matemática – XI ENEM, uma vez que, no âmbito da disciplina de Instrumentalização para o Ensino da 

Matemática, num primeiro momento foram realizadas discussões sobre a importância dos jogos e recursos didáticos 

para o ensino da Matemática, e, num segundo, foi solicitado o estudo de um relato de experiência, para possível 

reprodução e aplicação do jogo inerente ao trabalho, no contexto da formação inicial de professores de Matemática. 

Desse modo, apresentamos algumas discussões relativas aos jogos no ensino, alguns resultados dessa aplicação, bem 

como, algumas dificuldades apresentadas por esses futuros professores. O que nos permitiu concluir é que, mesmo na 

formação inicial de professores de Matemática, as dificuldades em Matemática básica se expressam 

significativamente. Além disso, essa prática evidenciou a importância da adoção de recursos diferenciados para o 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática escolar. 

 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Educação Matemática. Jogos Matemáticos. 

 

 

 

 

14. RE2 

 

EXPLORANDO O PENSAMENTO ALGÉBRICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Bruna Paula Pereira Gomes Chaves 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

bppgc@hotmail.com 

 

Francieli Cristina Agostinetto Antunes 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

francieliantunes@gmail.com 

Resumo:  

Este é um trabalho que relata algumas experiências vividas em nossa trajetória no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação a Docência – PIBID, durante o ano de 2014, no Colégio Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo 

Branco. Buscamos descrever como ocorreu o planejamento de nossas aulas e a aplicação destas junto aos alunos de 8º 

e 9º ano, que participaram de forma voluntária de minicursos em período contraturno.  As aulas foram planejadas e 

desenvolvidas em duas etapas: a primeira utilizando o jogo “pega varetas”, e a segunda um experimento envolvendo 

perímetro, área e volume. O intuito foi explorar o pensamento algébrico e, para isso, utilizamos também a abordagem 

metodológica da Resolução de Problemas. Por fim, pudemos perceber como a abordagem de conceitos utilizando 

diferentes recursos metodológicos contribui para a construção do conhecimento, e como a experiência de 

interagirmos diretamente com os alunos contribuiu para a nossa aprendizagem como professores.  

 

Palavras-chave: Álgebra; Resolução de problemas; PIBID. 
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15. RE2 

 

UM NOVO OLHAR PARA ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DOS CAMPOS 

CONCEITUAIS  

 

André Guilherme Buss Lemes 

UEPG 

andrelemes1994@hotmail.com 

 

Chrystoffer Lennon Moro Concke 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 

chrystofferm@gmail.com 

 

Felipe Miguel de Souza 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 

felipe.miguel.de.s@gmail.com 

 

Marceli Behm Goulart 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 

marcelibg@gmail.com 

  

Resumo:   

O último edital do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Ensino Superior (CAPES) permitiu que as instituições de ensino superior propusessem subprojetos 

interdisciplinares. O objetivo deste trabalho é apresentar um projeto desta natureza em início de desenvolvimento, 

aproximando os envolvidos no processo de transição das séries iniciais para as séries finais do Ensino Fundamental, 

buscando assim um novo olhar para sua prática educativa, bem como articular entre a produção de saberes capazes de 

colaborar para a superação das dificuldades encontradas. Uma das frentes de trabalho envolveu uma coordenadora do 

projeto (professora doutora do Curso de Licenciatura da UEPG), docentes da rede municipal e estadual de ensino do 

Paraná que atuam em turmas de 5º e 6º ano em duas escolas (municipal e estadual) e acadêmicos bolsistas de 

licenciaturas em Matemática, Geografia, Pedagogia e Biologia. Como primeiros resultados do projeto, apresentamos 

um levantamento do domínio do campo aditivo por alunos do 6º. ano, bem como um comparativo deste desempenho 

com pesquisas anteriores. 

 

Palavras-chave: PIBID. Formação docente. Transição. Campo aditivo. 
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DE UMA MANEIRA PRAZEROSA  

 

Emily Caroline Felix Cordeiro                                                                                          

UNESPAR – Campus Apucarana                                                                                                                   

emily.karolyne@hotmail.com 

 

Íria Bonfim Gaviolli                                                                                                                                                                                                                    

UNESPAR – Campus Apucarana                                                                                       

iriagaviolli@gmail.com 

 

Milene Aparecida Malaquias                                                                                                                                                                                                                                 

FAP – Faculdade de Apucarana                                                                            

milenecmatematica@gmail.com 
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tabatacapelli@gmail.com 
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Resumo:  

Neste artigo propomos a utilização de instrumentos que podem facilitar o ensino-aprendizagem da matemática. 

Destacaremos os jogos enquanto instrumentos facilitadores. E desejamos abordar, por meio de algumas experiências 

realizadas no projeto do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) e também em sala de aula 

regular, como os jogos vêm tornando o aprendizado da matemática mais prazeroso. O artigo apresenta reflexões 

acerca da importância do lúdico em sala de aula, o desenvolvimento dos alunos em relação ao afetivo, social e 

cognitivo em contato com os jogos e o papel do educador quanto a como se posicionar enquanto estiver utilizando os 

jogos nos âmbitos escolares. Nossa intenção é propor uma reflexão sobre novas práticas de ensino nos ambientes de 

aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Instrumentos Facilitadores. Jogos. 
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NA 
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Gracikel Deliceus Tambarussi 

Escola Estadual Guimarães Rosa 

deliceus@hotmail.com 

 

Hilda Gomes de Santana Mazocato 

Escola Estadual Guimarães Rosa 

hilda.mazocato@hotmail.com 

 

Renata Camacho Bezerra 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/Campus de Foz do Iguaçu, 

renatacamachobezerra@gmail.com 

 

Resumo:  

Este relato de experiência apresenta as contribuições do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE para a 

formação continuada de professores atuantes na educação básica (ensino fundamental e médio), no Estado do Paraná, 

a partir da participação das autoras no PDE/matemática, turma de 2009.  Para isso, discute-se e analisa-se a produção 

do projeto de pesquisa, a produção didática e o artigo final. Com este trabalho objetiva-se contribuir com a 

divulgação do trabalho dos professores da educação básica para as pesquisas e produção em educação matemática, 

bem como, socializar as importantes contribuições do programa PDE na formação continuada dos professores de 

matemática do Estado do Paraná. 

 

Palavras-chave: Matemática. Educação. Educação Matemática. PDE. 
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18. RE2 

 

CALEIDOCICLO: MONTAGEM E CONTEÚDOS QUE PODEM SER DESENVOLVIDOS 

 

                                              Cleide Betenheuser Rox 

PIBID, Colégio Estadual Bom Pastor, Universidade Federal do Paraná 

cleide.b.rox@gmail.com 

 

Ettiène Cordeiro Guérios 

PIBID, Universidade Federal do Paraná 

ettiene@ufpr.br 

 

Francine da Silva Guerellus Nery Karczeski 

PIBID, Universidade Federal do Paraná 

cine8206@yahoo.com.br 

 

Jaqueline Aparecida Santa Clara Assunção 

PIBID, Universidade Federal do Paraná 

jaque.assuncao98@gmail.com 

 

                                              Luana Leal 

PIBID, Universidade Federal do Paraná 

luanaleal@ufpr.br 

 

Sirley Santos Cesar Siqueira 

PIBID, Universidade Federal do Paraná 

sirley_cezar@yahoo.com.br 

 

Resumo: 
Este artigo tem como objetivo apresentar o relato do desenvolvimento de uma das oficinas ofertadas ao curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Paraná, na disciplina de Metodologia do Ensino da 

Matemática e aos pibidianos no V Seminário Institucional: O Pibid/UFPR e a formação de professores. A oficina 

consistiu na construção de um material didático manipulável, formado por uma cadeia de tetraedros que gira em torno 

do seu centro, chamado caleidociclo (em particular o caleidociclo hexagonal). Alguns alunos apresentaram 

dificuldades com relação aos conceitos de geometria, o que não os impediu de construir o caleidociclo, pois, no 

decorrer da construção, foram explorados alguns conteúdos matemáticos envolvidos. Como cada participante traz seu 

conhecimento e suas experiências, trocando informações, surgem novas ideias para o desenvolvimento de atividades 

matemáticas com caleidociclos. Acreditamos que as dificuldades e erros dos alunos durante as atividades são 

oportunidades de aprender, o que faz com que o trabalho nunca termine pelas novas oportunidades que são geradas. 

 

Palavras-chave: Pibid. Caleidociclos. Geometria. Material manipulável. 

 

 

 

 

 

19. RE5 

 

A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO GEOMÉTRICO ATRAVÉS DO ORIGAMI 

 

                                              Bruna Mayara Batista Rodrigues  

PUC-Rio 

brunamayarabatistarodrigues@gmail.com 

Resumo:  

Inspirado na dissertação intitulada de “O estudo das Cônicas através do Origami”, este artigo pretende discutir o uso 

do Origami como um recurso didático para a formação do pensamento geométrico, apresentando uma investigação 

realizada junto a um grupo de estudantes do sétimo ano da Escola Municipal Princesa Isabel, situada na Zona Oeste 

do Rio de Janeiro. A fim de proporcionar o aprendizado de conceitos geométricos de maneira atrativa e eficaz, foram 

propostas atividades envolvendo a rica e milenar arte de dobrar papéis: o Origami. Ancoradas na Geometria 

Axiomática inerente ao Origami, as tarefas realizadas oportunizaram a análise do envolvimento dos discentes nas 

atividades e o reconhecimento das deficiências apresentadas. Com o objetivo de investigar a eficiência das 

dobraduras na aprendizagem, foi feita uma comparação de resultados em avaliações propostas em duas turmas: na 

primeira, o Origami foi utilizado como recurso de ensino dos conteúdos propostos no bimestre e, na segunda, os 

conteúdos foram abordados de maneira tradicional. 

 

Palavras-chave: Origami, Ensino, Geometria Plana. 
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ANALISANDO A UTILIZAÇÃO DO ALGEPLAN NO ENSINO DE MULTIPLICAÇÃO DE POLINÔMIOS 

 

Iara Aparecida Doneze 
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Rafael  Montenegro Palma 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Cornélio Procópio 

rafaelmpalma@outlook.com 

 

Maria Lucia de Carvalho Fontanini 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Cornélio Procópio 

mariafontanini@utfpr.edu.br 

Resumo:  

Este trabalho tem por objetivo analisar o uso do algeplan em uma atividade na qual que este foi utilizado como 

recurso didático para trabalhar operações com polinômios. O algeplan é um material que explora as relações entre 

álgebra e geometria e seu intuito é contribuir para que o aluno atribua significado para as operações algébricas. A 

atividade foi realizada em uma sala de terceiro ano com 15 alunos em uma escola de educação básica conveniado do 

projeto de Iniciação à Docência do curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR-Câmpus CP (PIBID). A 

atividade foi elaborada em conjunto pelos bolsistas e pelo supervisor.  Na atividade proposta aos alunos estes 

resolveram uma lista de operações algébricas, envolvendo soma, multiplicação e divisão com o uso do algeplan. Ao 

final da aula este material foi recolhido. Os bolsistas então fizeram uma análise das soluções apresentadas pelos 

alunos, tanto do ponto de vista do uso do material, quanto dos erros ocorridos. Tal análise aponta para limitações e 

cuidados que se deve ter ao utilizar o material como recurso didático. 

 

Palavras-chave: Ensino de álgebra. Algeplan 

 

 

 

 

 

 

 

21. RE5 

 

O JOGO STOP MATEMÁTICA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

  

Silvio Rogerio Martins  

    Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE  

sylvio.r@hotmail.com  

Resumo: 

Busco descrever uma experiência desenvolvida com os alunos do 6º anos do Ensino Fundamental, no decorrer do ano 

de 2009 num Colégio no Estado do Paraná. A participação dos alunos se deu de forma ativa, sendo o conhecimento 

compartilhado a partir de um jogo denominado “Stop Matemática”. O jogo envolvia conteúdos diretamente 

relacionados ao ensino da matemática numa interface, a fim de auxiliar os alunos a desenvolver o raciocínio lógico e 

o pensamento matemático, além de propiciar aos que apresentam dificuldades nos conteúdos propostos, um contato 

dinâmico e prazeroso com a matemática. Assim, por considerá-lo uma estratégia educativa, e que pode estimular os 

alunos a compreender os conteúdos de uma maneira lúdica, que resolvi inseri-lo na minha prática docente. Com jogo, 

os alunos sentiram-se motivados, o que é indispensável, já que no processo de Educação é necessária automotivação 

para a construção do conhecimento, tendo como objetivo despertar essas habilidades e competências, além disso, 

pode contribuir para o desenvolvimento de valores éticos, sociais e morais desses alunos.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Cálculo Mental. Jogos. 
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22. RE5 

 

A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTAS 

AUXILIARES EM ATIVIDADES DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Elida Maiara Velozo de Castro  

Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO 

elidamaiara.vc@gmail.com 

 

Elaine Maria dos Santos  

Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO 

elainems77@gmail.com 

 

Michele Regiane Dias Veronez  

Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO 

miredias@gmail.com 

Resumo:  
Este trabalho teve como objetivo analisar o uso das tecnologias em contexto de uma atividade de modelagem 

matemática, no que Almeida e Dias (2004) descrevem como sendo o primeiro momento de familiarização dos alunos 

com atividades dessa natureza. Sendo assim, trazemos para o debate a análise do desenvolvimento de uma atividade 

de modelagem matemática que tem a energia elétrica como tema. Tal atividade foi realizada com alunos de 8º ano e 

consideradas as observações, indagações e registros dos alunos. A questão norteadora é: o uso das tecnologias pode 

contribuir para com o envolvimento dos alunos com Modelagem Matemática? A pesquisa constitui-se em um 

delineamento bibliográfico e em um estudo de caso.  Com base nas informações coletadas, foi possível concluir que 

as tecnologias são ferramentas imprescindíveis para o desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática, 

pois auxiliam na coleta de dados e informações, apresentam instrumentos diversificados para a obtenção de 

resultados e modelos matemáticos e possibilitam aulas mais dinâmicas. Enfim, o uso recursos tecnológicos em 

atividades de Modelagem Matemática tem potencial para favorecer o ensino e a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos. 

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática. TICs. Ensino. Aprendizagem. 
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A PRODUÇÃO DE TEXTOS EM MATEMÁTICA 

 

Jeanine Alves de Oliveira 

Rita de Cássia da Luz Stadler 

Resumo:  

Este trabalho relata uma experiência realizada em sala de aula com o objetivo de mostrar a importância da produção 

de textos no ensino da Matemática. Motivados pela apresentação de duas justificativas para as “regras de sinais” de 

números negativos, os alunos das turmas de 7º ano do ensino fundamental, de uma escola da rede pública de ensino 

da cidade de Ponta Grossa-Pr, foram surpreendidos com uma atividade avaliativa, na qual deveriam produzir um 

texto para justificar as “regras de sinais”, sendo que poderiam se basear em padrões, forças ou qualquer outro 

argumento que o aluno desejasse. Ao descobrir a importância da língua escrita e seus múltiplos usos, o aluno certifica 

que a produção de textos na matemática é um recurso que contribui com ensino e aprendizagem da matemática, 

levando-o, assim, a transcrever aquilo que pensa sobre o tema, formando conceitos matemáticos e explanando suas 

experiências sobre o assunto, indo além dos exercícios de algoritmo. 

 

Palavras-chave: produção de textos, matemática, ensino e aprendizagem. 
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24. RE5 

 

A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE ÁREA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

                                              Agata Rhenius 

Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 

agatarhenius@hotmail.com 

 

Melissa Meier  

Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 

melissameier@gmail.com 

Resumo:  

Este artigo apresenta a experiência da aplicação de um experimento didático vivenciada pela autora em duas de suas 

sete aulas realizadas durante a regência de estágio. O artigo aborda o assunto: área de figuras planas, em uma turma 

de 6º ano do Ensino Fundamental, apresentando a visão, o pensamento, as dificuldades e estratégias, de uma 

professora em formação com pouca experiência de atuação didática, em preparo de sua atuação em uma regência. 

Este artigo também traz toda a descrição das hipóteses (pensadas para estas aulas), assim como o seu relato, seguido 

da apresentação das análises das hipóteses e autoanálise da atuação. 

 

Palavras-chave: Geometria. Conceito de área. Regência de estágio. 6ºano. 
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UTILIZAÇÃO DE JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICO 

 

                                              Cristiane Machado Pereira Felício  

Instituto Federal Catarinense 

cristianemachadop@hotmail.com 

 

Fabiana Policarpo 

Instituto Federal Catarinense 

Poli,policarpo@gmail.com 

Resumo:  

O artigo apresenta o relato de uma experiência que utiliza os jogos matemáticos como recurso didático no processo 

de ensino aprendizagem realizado com estudantes do sexto ano Ensino Fundamental, na Escola Básica Municipal 

Clotilde Ramos Chaves, no município de Camboriú, durante o segundo bimestre de 2015. Esses jogos foram usados 

com objetivo dos estudantes resolverem as quatros operações básicas, adição, multiplicação, divisão e subtração com 

números naturais. A utilização de jogos como estratégia de ensino aprendizagem na sala de aula é um recurso 

pedagógico que permitem ao aluno desenvolver métodos de resolução de problemas, estimulando a sua criatividade e 

participação.  

 

Palavras-chave: Jogos. Matemática. Números Naturais. 
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26. RE5 

 

EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA E EDUCAÇÃO DO CAMPO: O RELATO DE UMA PRÁTICA DE ENSINO 

CONTEXTUALIZADA 

 

Luciana Boemer Cesar Pereira 

UTFPR – Câmpus Dois Vizinhos 

lucianapereira@utfpr.edu.br 

 

Debora Laranjeira Colodel 

SEED – PR 

deboracolodel@hotmail.com 

Resumo: 

Este artigo tem como objetivo apresentar o relato de uma prática de ensino de conteúdos estatísticos de forma 

contextualizada para uma escola do campo. Para subsidiar a construção dessa prática tomou-se por referencial teórico 

à Educação Estatística e à Educação do Campo. As atividades realizadas foram desenvolvidas em forma de pesquisa 

ação em uma escola do campo do município de Imbituva com alunos de um 7º ano do ensino fundamental. Os 

conteúdos estatísticos trabalhados foram: coleta e organização de dados; construção de tabelas simples; construção de 

gráficos de colunas e gráficos de setores. Verificou-se que as atividades contribuíram para facilitar o ensino e em 

consequência promover a aprendizagem por estar articulada com o contexto. A análise dos dados durante as 

atividades permitiu identificar que os alunos têm a agricultura e a pecuária como principais fontes de renda. Portanto, 

importante se faz realçar que é possível pautar o ensino de matemática, mais específico, o ensino de estatística no 

contexto de uma escola do campo, trazendo a matemática mais próxima dos sujeitos do campo e tratando a Educação 

do Campo como política de ascensão do ensino e da aprendizagem nestas instituições. 

 

Palavras-chave: Ensino Fundamental. Escola do campo. Práticas de ensino de Estatística. 

 

 

 

 

 

27. RE5 

 

APRENDENDO E DEBATENDO MATEMÁTICA FINANCEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Filomena Teruko Tamashiro Arakaki 

Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 

filoteko@yahoo.com.br 

 

Melissa Meier 

Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 

melissameier@gmail.com 

 

Resumo: 

Este artigo tem como objetivo explanar sobre as observações realizadas em uma escola municipal e relatar as 

experiências didáticas na disciplina de Matemática. O assunto é a Matemática Financeira, destacando juros simples e 

planejamento orçamentário, e através deste buscar formas diferenciadas de se aplicar o conteúdo onde os alunos 

possam trabalhar suas criatividades e conhecimentos nas atividades práticas. Em busca de uma solução para os 

problemas pré-determinados, os estudantes deverão compartilhar ideias simulando uma vida familiar real 

trabalhando-se em grupo. Os debates propostos, ao final de cada situação-problema, revelam o aprendizado e 

interesse dos alunos sobre o assunto em questão e, os mesmos, servirão como um meio de transmitir informações 

básicas que todo cidadão, seja como estudante do ensino fundamental, consumidor necessita saber para uma melhor 

administração de suas finanças e desta forma, fortalecendo a importância do ensino sobre a Matemática Financeira. 

 

Palavras chave: Planejamento. Porcentagem. Juros simples. 
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28. RE5 

 

CONSTRUINDO SABERES EM GEOMETRIA ESPACIAL: O USO DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS 

COMO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM 

 

Valquiria da Silva Aleixo 
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Alice Emily Antunes da Rosa 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 
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Igor Henrique Senenko 
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Maristel do Nascimento 

SEED/PR 

mnasci202@hotmail.com 

 

Rita de Cássia Amaral Vieira 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

rcamaral@hotmail.com 

Resumo: 

O presente artigo tem como principal objetivo, analisar se a construção de sólidos geométricos com materiais 

concretos possibilita uma melhor compreensão dos conceitos básicos de Geometria Espacial, proporcionando aos 

alunos uma forma lúdica para o aprendizado. A participação no PIBID (Programa de Incentivo a Bolsas de Iniciação 

a Docência) oportunizou a realização da oficina denominada „Construção de Sólidos Geométricos com palitos e 

jujubas‟ em uma escola da rede pública de Ponta Grossa. O estudo revelou a dificuldade dos alunos na compreensão 

de conceitos geométricos sem o apoio de materiais concretos, e como atividades simples e lúdicas como essa fazem o 

ensino e aprendizagem se tornarem muito mais interessantes e atrativos aos alunos que conseguiram identificar o que 

se era pedido através da manipulação dos sólidos que eles mesmos construíram, evidenciando a importância do 

concreto na introdução de novos conceitos matemáticos. 

 

Palavras-chave: Geometria espacial. Materiais manipuláveis. Lúdico. Ensino e aprendizagem. 

 

 

 

29. RE5 

 

ENSINO DE MATEMÁTICA NO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM EDIFICAÇÕES E 

INFORMÁTICA: REFLEXÕES A RESPEITO DE UMA AÇÃO REALIZADA 

 

Susimeire V. R. de Andrade  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

susivivien@hotmail.com 

  

Adriana Stefanello Somavilla 

 Instituto Federal do Paraná  

adriana.soma@ifpr.edu.br 

Resumo:  

O objetivo deste artigo é apresentar reflexões das contribuições para o desenvolvimento matemático dos alunos do 1º 

ano do curso Técnico Integrado em Edificações e Informática do Instituto Federal do Paraná - Campus de Foz do 

Iguaçu, realizadas no decorrer da participação do projeto de extensão desenvolvido semanalmente no segundo 

semestre do ano de 2013. Neste sentido, foram abordados, em diferentes oficinas pedagógicas, conteúdos 

considerados fundamentais para o desenvolvimento matemático, tais como: conceitos de matemática básica 

(operações, potenciação, radiciação, geometria plana) e funções (gráficos e aplicações no cotidiano). Os resultados 

das avaliações dos alunos participantes do projeto indicaram melhoria gradativa no desempenho escolar em 

matemática e disciplinas afins. Além disso, percebeu-se que a oferta das atividades do projeto em turno oposto e de 

forma facultativa, com maneiras diferentes de abordar os conteúdos e avaliação, oportunizou um ambiente crítico e 

de autonomia para o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Parceria institucional. Desenvolvimento matemático. Oficinas pedagógicas. 
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30. RE5 

 

TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO ESFÉRICO: APLICAÇÕES ENVOLVENDO O CÁLCULO DE 

DISTÂNCIA E ÁREA 

 

Elizabeth Maria Giacobbo 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

emgiacobbo@utfpr.edu.br 

 

Eduardo Oliveira Belinelli 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

edubelinelli@hotmail.com 

 

Luiz Felipe Gonçalves Carneiro 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

l-felipe-12@hotmail.com 

Resumo 

Este artigo tem por objetivo apresentar um relato de experiência decorrente de um minicurso sobre Geometria 

Esférica realizado com alunos do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Câmpus Cornélio Procópio. Primeiramente foram realizados estudos a partir de livros, artigos e dissertações 

que abordavam as Geometrias Não Euclidianas e as aplicações da Geometria Esférica na Náutica e Aeronáutica, bem 

como, uma pesquisa de recursos pedagógicos que pudessem ser utilizados neste contexto. Em um segundo momento 

foram elaborados os materiais didáticos e as atividades ligadas ao cálculo de distância e área envolvendo a 

trigonometria no triângulo esférico. Como resultado, verificou-se que os alunos participantes do minicurso puderam 

ter uma maior compreensão da Geometria Esférica. Percebeu-se também, que a manipulação das bolas de isopor, 

palitos de dente e elásticos para as representações geométricas esféricas mostrou ser um aspecto importante na 

compreensão dos conceitos relacionados à trigonometria no triângulo esférico. 

 

Palavras-chave: Geometria Não Euclidiana. Geometria Esférica. Trigonometria. 

 

 

 

 

31. RE2 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E TAREFAS DE INVESTIGAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA NA 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

Adriana Quimentão Passos 

Secretaria Estadual de Educação / Universidade Estadual de Londrina 

adrianaqpassos@gmail.com 

 

Edilaine Regina dos Santos  

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

edilaine.santos@yahoo.com.br 

Resumo:  

Por meio deste artigo visa-se apresentar um pouco do trabalho realizado com os participantes do Pró-

Matemática/UEL na Formação do Professor, no 1º semestre de 2013. Nesse período, esse projeto de extensão, do 

Departamento de Matemática do Centro de Ciências Exatas da Universidade Estadual de Londrina (Londrina-PR), 

integrou acadêmicos, professores e formadores de professores em torno de trabalhos com a análise da produção 

escrita como uma estratégia para nortear a reflexão e a discussão de conteúdos matemáticos e com a elaboração de 

material didático sob a forma de Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem. Para o desenvolvimento de material 

didático, sugeriu-se aos participantes a Resolução de Problemas ou Tarefas de Investigação como estratégia para 

condução de aulas. Como algumas pessoas do grupo não tinham muita familiaridade com essas estratégias buscou-se 

trabalhar com duas situações de modo que, por meio delas pudessem, posteriormente, refletir acerca de alguns 

aspectos tais como o enunciado de cada uma delas e a condução do trabalho realizado. Por meio dessa experiência os 

participantes puderam concluir, por exemplo, que na Resolução de Problemas as situações regularmente apresentam 

uma única solução e na Tarefa de Investigação elas podem permitir muitas soluções. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Pró-Matemática/UEL. Resolução de Problemas. Tarefas de Investigação. 
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32. RE2 

 

A TRAJETÓRIA DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ALGUMAS REFLEXÕES  

Susimeire V. R. de Andrade  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

susivivien@hotmail.com 

  

Patrícia Sandalo Pereira 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  

patriciasandalop@uol.com.br 

Resumo:  

O presente trabalho tem como proposta apresentar o programa de extensão intitulado Integrando os alunos do Curso 

de Licenciatura em Matemática e a Comunidade da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – campus de Foz do 

Iguaçu que se iniciou no ano de 2002 e, desde então, diferentes projetos de extensão lhe foram sendo vinculados. 

Todos objetivam, principalmente, aproximar os futuros professores e docentes do curso de licenciatura em 

matemática da realidade da Educação Básica do Paraná, no município de Foz do Iguaçu e região, providência 

imprescindível, visto que, as licenciaturas visam à formação de professores da educação básica. Os resultados 

apontam que as diferentes ações desenvolvidas não só favoreceram a aproximação almejada como também uma 

parceria com o Núcleo Regional de Educação que possibilitou ações que visam à formação continuada dos 

professores da Rede Estadual de Ensino. 

 

Palavras-chave: Programa de Extensão. Formação de professores de matemática. Educação básica. 
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EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN LA FORMACIÓN CIUDADANA  
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Resumen: 

En este escrito se discute sobre la educación matemática como un eje orientador en la formación ciudadana. 

Particularmente, se muestran algunos ejemplos de pesquisas que fueron realizadas considerando aspectos del modelo 

educativo actual en México, como lo es el considerar problemas en contextos de la vida real. Las pesquisas que se 

reportan fueron trabajos de investigación del Cuerpo Académico CA Educación Matemática de la Universidad 

Autónoma de Guerrero. Recurrimos al método descriptivo-cualitativo, es decir, se describen los aspectos 

fundamentales de dichas pesquisas y su trascendencia en la formación ciudadana. La discusión muestra que la 

educación matemática debe apuntalar sobre pesquisas que tengan un alto factor de impacto en la formación, no sólo 

escolar (integrantes del sistema educativo) o científica (propiamente investigadores), habitual de los ciudadanos sobre 

la matemática. 

 

Palabras-clave: Educación matemática. El cotidiano. Inclusión. 
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34. RE3 

 

TRIGONOMETRIA: DO TRIÂNGULO RETÂNGULO AO CICLO PASSANDO PELO KHAN ACADEMY E 

O WHATSSAP 

 

                                              Linoel Batista Lanhoso 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

linoel.lanhoso@gmail.com 

Resumo:  

Este trabalho relata uma experiência de ensino, na área da trigonometria, realizada através de um minicurso, com a 

finalidade de auxiliar estudantes ingressantes no curso de Licenciatura em Matemática com conceitos trigonométricos 

básicos. As atividades relatadas foram desenvolvidas no mês de julho de 2015, sendo realizados três encontros 

presenciais, no Polo de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil de Reserva. Esta experiência contou com o 

auxílio de duas ferramentas tecnológicas: A Khan Academy e o WhatsApp, as quais  auxiliaram na divulgação do 

minicurso e no seu decorrer para a disseminação de exercícios e correções. Participaram deste minicurso 12 

estudantes. Esta experiência mostrou-se produtiva no sentido de relembrar, sistematizar e fixar conteúdos relevantes 

no ramo da trigonometria.   

 

Palavras-chave: Trigonometria. Khan Academy. WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

35. RE3 

 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO ESCRITA EM UMA ATIVIDADE DE GEOMETRIA ANALÍTICA NO 

ENSINO SUPERIOR 
 

Henrique Cristiano Thomas de Souza 

Universidade Estadual de Londrina 

h_tdesouza@hotmail.com 

Resumo:  

Neste trabalho apresenta-se o relato de uma experiência em que a Análise da Produção Escrita em matemática foi 

utilizada como alternativa de ensino. Pautando-se nas ideias apresentadas em Santos (2014), propôs-se uma atividade 

realística sobre Geometria Analítica – para uma turma de uma Instituição de Ensino Superior pública localizada na 

cidade de Londrina – na qual o professor-pesquisador fez intervenções após as resoluções dos alunos e, estes, 

considerando os apontamentos feitos pelo professor-pesquisador, reconstruíram essas resoluções. Especificamente 

para este trabalho, se relata a trajetória de ensino de um dos alunos que desenvolveu esta atividade. São evidenciados 

os objetivos e resultados alcançados em cada apontamento realizado pelo professor-pesquisador e de que maneira eles 

influenciaram a aprendizagem do aluno.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Análise da Produção Escrita. Geometria Analítica. 
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36. RE3 

 

A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES DA MODELAGEM 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Cibelli Batista Belo  
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cibellibatistabelo@gmail.com 

 

Elaine Maria dos Santos  

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) 
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Dionísio Burak  

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) 

dioburak@yahoo.com.br 

Resumo:  

Esta pesquisa teve por objetivos verificar a utilização das tecnologias na pesquisa sobre Modelagem na Educação 

Infantil, para a análise de dados na realização de uma atividade. A questão norteadora é: que contribuição a 

tecnologia pode oferecer à utilização da Modelagem Matemática na Educação Matemática na Educação Infantil? 

Optamos por utilizar um delineamento bibliográfico, na fundamentação, e o estudo de caso, no desenvolvimento. 

Para tanto, foi realizada e analisada uma brincadeira: “A História da Serpente”, a partir de fotos e das reações dos 

alunos no momento da atividade e após, por meio das imagens. Com base nos dados, pode-se concluir que as 

tecnologias são muito importantes para desenvolvimento e análise de dados na Educação Infantil, pois as crianças 

ainda não possuem o domínio da escrita, e algumas também se mostram tímidas, e a Modelagem Matemática está 

sendo utilizada para favorecer, por meio das atividades, a socialização; e a utilização da tecnologia auxilia nessa 

análise. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Modelagem Matemática. Tecnologia. 
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BARALHO DE FRAÇÕES: UMA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO 6º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
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Elizabeth Maria Giacobbo 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
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Resumo: 

Esse relato de experiência apresenta uma situação de prática de ensino desenvolvida no projeto Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Cornélio Procópio. A atividade foi realizada em uma escola estadual na 

Cidade de Cornélio Procópio-PR em uma turma de sexto ano do Ensino Fundamental. O objetivo foi reforçar a 

aprendizagem dos números fracionários por meio do jogo “Baralho de Frações” e de forma contextualizada a partir 

de problemas envolvendo situações cotidianas. Como resultado dessa atividade, observou-se, em relação ao 

professor, que o trabalho com os números fracionários exige uma formação sólida de conteúdo e de metodologias 

devido à sua complexidade. Em relação aos alunos a atividade mostrou que é necessário tempo para que os conceitos 

sejam construídos de forma gradativa pelos alunos, e as dificuldades apresentadas no entendimento do conceito de 

números fracionários e suas operações possam ser esclarecidas. Em relação aos jogos, a atividade permitiu reforçar o 

papel do jogo nas aulas de matemática. 

 

Palavras-chave: Números Fracionários. Jogos. Educação Matemática.  
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38. RE1 

 

A EXPERIÊNCIA DA PESQUISA DE OPINIÃO NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Eliane Kloster Ribeiro 

 Universidade Federal do Paraná 

 elikribeiro@hotmail.com 

 

Ettiène Cordeiro Guérios 

Universidade Federal do Paraná 

ettiene@ufpr.br 

Resumo : 

Este relato de experiência refere-se a etapa de uma pesquisa realizada junto e com os alunos do ensino fundamental, 

envolvendo o aprendizado da estatística na área da matemática, com foco em organização, leitura e interpretação de 

dados, tabelas, gráficos, moda e porcentagem. Para isso usamos um projeto denominado Pesquisa de Opinião, em que 

os estudantes foram os principais organizadores e elaboradores, participando efetivamente do início ao registro final 

da atividade. A pesquisa foi organizada e elaborada conforme as etapas referentes ao projeto Nossa Escola Pesquisa 

sua Opinião, denominado NEPSO ( LIMA, 2010), ideias de situação problema conforme apresentado por Pozzo 

(1998), o conceito de experiência segundo Larrosa (2002) e espaços intersticiais citados por Guérios (2002). A 

realização da pesquisa inicia-se a partir de uma inquietação ou desejo dos alunos em saber mais sobre um tema de sua 

escolha, que neste caso foi a respeito de Drogas, e termina depois de um processo de pesquisa de opinião, passando 

pelo estudo do tema, organização, aplicação e análise dos resultados. A experiência que os alunos tiveram foi e é 

lembrada por eles com um significado especial.  

 

Palavras-chave: Pesquisa de Opinião. Estatística. Ensino de Matemática. Experiência. 
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JOGO “TWISTER MATEMÁTICO” NO ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 
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José Trobia  
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Joseli Almeida Camargo  

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

jojocam@terra.com 

Resumo:  

Quando se discute com profissionais de ensino da área de matemática, é consenso que um número considerável de 

alunos do Ensino Fundamental, não demonstra afinidade pelos estudos da matemática. Constatação que exige 

reflexões por parte dos professores visando uma análise com relação aos encaminhamentos metodológicos utilizados, 

e possíveis mudanças no sentido de buscar alternativas que minimizem essas dificuldades. Acredita-se que um desses 

métodos seja o da utilização do lúdico como recurso didático para o ensino e aprendizagem da matemática, os jogos 

desafiam os alunos, motivando-os a pensar. A utilização do lúdico na escola melhora a interação professor-aluno e 

aluno-aluno. Para discutir sobre os jogos nas aulas de matemática foi realizado um minicurso através do Projeto de 

Extensão “Brincando com a matemática”, ministrado para professores da Escola Básica e acadêmicos do Curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Ponta Grossa, integrantes do PIBID do Ensino 

Fundamental. Durante o minicurso observou-se que o jogo Twister Matemático auxilia na fixação do conteúdo 

matemático, viabilizando ao aluno a motivação e descontração nas aulas de matemática. 

 

Palavras-chave: Twister. Lúdico. Educação Matemática 
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40. RE1 

 

APRENDENDO A ENSINAR MATEMÁTICA: UMA EXPERIÊNCIA COM MODELAGEM 

MATEMÁTICA 
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Cibelli Batista Belo 

Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná 

cibellibatistabelo@gmail.com 

Resumo:  

A Modelagem Matemática na perspectiva da Educação Matemática tem contribuído para um ensino contextualizado 

e relevante na Educação Básica, logo, a sua inserção / presença nos cursos de formação de professores tem sido cada 

vez maior. Considerando esses aspectos, esse relato apresenta a descrição e análise de algumas atividades 

desenvolvidas por um grupo de professores em formação. Mais especificamente, é um relato de uma experiência que 

transcorreu como parte de um curso em uma disciplina do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática e que instigou o “aprender a ensinar” Matemática.  

Palavras-chave: Aprendizagem. Ensino. Formação de professores. Modelagem Matemática. 
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Resumo: 

Neste trabalho buscamos relatar algumas possibilidades para ensinar conceitos físicos utilizando o software Scratch. 

Os sujeitos da pesquisa foram alunos do primeiro ano do Ensino Médio e a nossa fundamentação teórica foi a teoria 

cognitiva de aprendizagem multimídia elaborada por Richard E. Mayer. Durante a pesquisa foram criadas animações 

com o software supracitado, com o objetivo de ensinar conceitos físicos, por meio de mídias digitais, que visam 

contribuir com o ensino e a aprendizagem de Física e construir um repositório com os vídeos provenientes destas 

animações. Os resultados mostraram que é possível ensinar conceitos físicos utilizando animações e a linguagem de 

programação Scratch, que atuou como ambiente de aprendizagem e como ferramental de construção conceitual para 

os estudantes.  

Palavras – chave: Scratch. Ensino. Animações. Vídeos. 
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Resumo: 

Comumente observarmos desinteresse dos alunos do Ensino Fundamental em Matemática. Pode-se atribuir essa 

situação à dificuldade existente em resolver questões que necessitam de reflexão dos discentes. Estes, geralmente 

buscam, ao resolver atividades matemáticas, usar fórmulas pré-estabelecidas, ou efetuar mecanicamente listas de 

exercícios. Para reverter esta situação, recomenda-se, enquanto uma metodologia de ensino, a utilização da Resolução 

de Problemas (ONUCHIC; ALLEVATO, 2009) que pode desenvolver no aluno a capacidade de construir soluções 

para situações cotidianas, envolvendo conhecimentos matemáticos. O objetivo deste artigo é observar e analisar o 

desempenho de alunos do Ensino Fundamental diante a resolução de problemas matemáticos do cotidiano. Trata-se, 

de um relato de experiência do desenvolvimento de uma Gincana envolvendo a Resolução de Problemas, 

desenvolvida por acadêmicos PIBID/Matemática/E.F., inseridos em um Colégio Estadual de Ponta Grossa/Pr. 

Contou-se com apoio do corpo docente, equipe pedagógica, direção, pais/responsáveis e alunos desta instituição de 

ensino. Os resultados proporcionaram uma visão diferenciada aos participantes, concebendo a aprendizagem da 

Matemática de forma prazerosa, pois verificou nos discentes estímulos em resolver os desafios propostos. No entanto, 

constatou-se um alto índice de erros nas resoluções. Desta forma, concluiu-se a relevância em trabalhar com esta 

metodologia, pois contribui para minimizar a dificuldade em resolver problemas matemáticos.  
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Resumo: 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar algumas reflexões acerca de uma oficina ofertada como curso de formação 

continuada para professores da rede estadual de ensino do estado do Paraná, que trata das Investigações Matemáticas, 

particularizando as investigações geométricas. Para isso, nos interrogamos: O que se mostra de uma prática com o 

trabalho investigativo na formação continuada de professores de matemática? As reflexões feitas a partir dos registros 

dos professores participantes sinalizam para as diversas possibilidades que se abrem ao trabalhar com tarefas de 

Investigação Matemática, bem como para a forte influência do ensino tradicional que paira na comunidade escolar. 

Também, sinalizam para a impossibilidade de aprender sobre a Investigação Matemática enquanto forem 

apresentadas com a conotação de aplicação.  

 

Palavras-chave: Tendências em Educação Matemática. Investigação Matemática. Formação de Professores. 
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PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA 
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Resumo: 

Neste trabalho, apresentamos relatos de experiências em que futuros professores de Matemática tiveram a 

oportunidade de elaborar, desenvolver, analisar e discutir propostas de ensino utilizando a Resolução de Problemas 

como ponto de partida para a abordagem de conteúdos matemáticos. Descrevemos essas experiências vivenciadas, 

em uma universidade pública paranaense, nas disciplinas Prática e Metodologia do Ensino de Matemática I e II nos 

anos de 2012 e 2014, respectivamente, por terem sido os anos em que estas disciplinas foram ministradas pelos 

autores desse trabalho. A partir das ações desenvolvidas tendo como foco a Resolução de Problemas, os professores 

formadores puderam evidenciar potencialidades para a formação dos futuros professores como as seguintes: 

integração de aspectos teóricos e práticos da utilização da Resolução de Problemas em aulas de Matemática e a 

oportunidade de se aprofundarem em conteúdos matemáticos.  
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Resumo:  

Este artigo apresenta um relato da utilização do algeplan como material manipulável em uma aula de matemática 

sobre funções quadráticas. A experiência foi realizada por três bolsistas do PIBID – Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência, em uma turma de primeiro ano do Ensino Médio de uma escola pública do interior do 

Paraná. Para resolver um problema proposto pelas bolsistas, os alunos deveriam fazer uso do Algeplan como 

ferramenta auxiliar da resolução. Como resultado, percebeu-se que o Algeplan propiciou aos alunos uma melhor 

compreensão da situação, instrumentalizando a resolução do problema e a reflexão acerca de características das 

funções quadráticas. Esses resultados enfatizam a importância do material manipulável, para auxiliar o processo de 

ensino-aprendizagem de conteúdos como funções quadráticas.  
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Resumo:  

Com as novas tecnologias que vem surgindo de forma cada vez mais rápida, novos espaços vêm se constituindo para 

a socialização do saber. Espaços estes, que com a Internet possibilitam o acesso de informações a qualquer tempo e 

lugar. Destacamos neste relato de experiência, duas ferramentas que permitem a criação destes espaços: a Wiki e a 

Wix. Com a Wiki, foi criada uma página de curso para formação de professores, dentre estes, professores de 

matemática, que utilizaram a plataforma para acesso de materiais, além de aprenderem a criar suas próprias Wikis. Já 

a Wix está sendo utilizada para o armazenamento de materiais do Grupo de Pesquisa sobre Tecnologias em Educação 

Matemática – GPTEM, permitindo uma facilidade de acesso aos materiais dos participantes do curso, bem como, a 

todos que se interessem pelo tema. A partir dessas experiências se pode concluir que ambas as ferramentas podem ser 

utilizadas de forma pedagógica, permitindo ao aluno desenvolver sua criatividade ao produzir seu site, utilizando a 

linguagem digital baseada no hipertexto. Elas também permitem a comunicação entre os participantes além de 

interação e interatividade e o acesso facilitado aos materiais disponibilizados.  
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Resumo:  

Este relato busca apresentar algumas inquietações que a maioria dos professores de Matemática possuem quanto aos 

problemas da disciplina. A partir de uma experiência inicial com alunos do Instituto Federal do Paraná – campus 

Assis Chateaubriand, buscou-se uma alternativa em forma de projeto de extensão para amenizar a defasagem que 

muitos alunos possuem em Matemática e ao mesmo tempo minimizar os medos e traumas que eles possuem com 

relação à disciplina. A partir de pesquisas realizadas, o projeto se concretizou a partir do estudo de Matemática com 

uso de metodologias diferencias como Jogos e Desafios matemáticos e das Tendências em Educação Matemática. 

Com a realização dos encontros do projeto verificou-se muitos pontos positivos, porém chegou-se à conclusão que 

esta intervenção é um processo contínuo e gradativo.  
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Resumo:  

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma atividade prática, mediada pela Modelagem Matemática1, 

verificando por meio da mesma se as etapas propostas por Burak (2004) favorecem o processo prático da 

Modelagem, no âmbito dos anos finais do Ensino Fundamental. A prática foi desenvolvida com duas turmas do 6.º 

ano de um colégio da rede particular de Ponta Grossa. A concepção de Modelagem que norteou este trabalho foi a de 

Burak (1992). Os procedimentos metodológicos adotados estão baseados nas etapas sugeridas por Burak (2004). Os 

resultados obtidos revelam que a atividade desenvolvida despertou o interesse da maioria dos estudantes nas aulas de 

matemática. Como conclusão apresenta que a utilização da Modelagem, como metodologia de ensino e aprendizagem 

na concepção assumida, é possível com turmas dos anos finais do Ensino Fundamental e que seguir as etapas 

mencionadas favorece o processo de trabalho com a Modelagem.  
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Resumo:  

Este texto relata algumas experiências vividas enquanto ministrávamos as atividades propostas pelo subprojeto 

PIBID/Matemática, vinculado a UNIOESTE do campus de Cascavel. As atividades aqui descritas foram trabalhadas 

com alunos dos sextos e sétimos anos, que participavam de forma voluntária em oficinas realizadas em período de 

contra turno, oriundos do Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco no município de Cascavel, Paraná. 

A escolha do conteúdo abordado foi feita com base em um diagnóstico realizado por meio de uma avaliação escrita, 

proposta aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, no referido colégio. Os conteúdos abordados foram 

trabalhados com o intuito de sanarmos as dificuldades que os alunos apresentaram durante a realização do exame. 

Para tanto, nos inspiramos na tendência da resolução de problemas durante a elaboração e aplicação das oficinas. Ao 

final de nossas atividades pudemos concluir que o incremento de artifícios visuais além da simbologia numérica 

usual, facilita o entendimento dos alunos, além de que o método da resolução de problemas pode vir a acelerar a 

aprendizagem dos estudantes, uma vez que eles participam diretamente na construção de seu conhecimento.  
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Resumo:  

O uso da tecnologia na sala de aula é cada vez mais frequente e, está num processo de reconhecimento por parte dos 

profissionais da educação, exigindo que os professores se adaptem a novas tendências metodológicas e as introduza 

em sua prática pedagógica. Levando isto em consideração, um grupo de pibidianos de um curso de licenciatura em 

matemática busca desenvolver vídeos aula voltados para o ensino da Matemática na Educação Básica, procurando 

suprir as necessidades educacionais decorrentes da dificuldade de tal disciplina. Neste trabalho procuramos 

apresentar a parte histórica da utilização de mídias e vídeos na educação, alguns pressupostos teóricos para a 

utilização dos mesmos em sala de aula e a nossa experiência na elaboração, produção e divulgação dos vídeos.  
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Resumo:  

Nesse relato apresentamos resultados referentes à execução de uma sequência didática que engloba o uso de um 

simulador virtual de balança de pratos na compreensão do processo resolutivo de equações do primeiro grau. O 

experimento foi realizado com alunos do 1º ano do ensino médio de um curso técnico de uma instituição federal de 

ensino na região centro-sul do Paraná. Após o uso do simulador de balança de pratos foi efetuada a análise qualitativa 

dos dados coletados durante a execução da sequência, verificando-se que a utilização da ferramenta favoreceu a 

compreensão dos procedimentos que devem ser efetuados no processo resolutivo de uma equação. Desta forma, 

verifica-se que o uso do simulador virtual de balança de pratos é uma alternativa viável à abordagem puramente 

teórica da resolução de equações do primeiro grau.  
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Resumo:  

Nesse relato apresentamos resultados decorrentes da execução de um projeto de extensão realizado no ano de 2014 

em uma instituição de ensino federal, localizada na região centro-sul do Paraná. A equipe de trabalho foi composta 

pelos professores coordenadores do projeto e por alunos do primeiro ano de cursos técnicos de nível médio da 

instituição. Para estruturar os aplicativos, objetivamos a exploração das potencialidades do designer de aplicativos 

App Inventor, ferramenta online e gratuita gerenciada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Os 

resultados sugerem que o desenvolvimento de aplicativos pode possibilitar o desenvolvimento de diferentes 

habilidades discentes, principalmente no que diz respeito à autonomia, criatividade e pensamento algébrico.  
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Resumo:  

Este relato de experiência é resultado do relatório final de estágio da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado 

na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental II, do curso de Pedagogia/PARFOR, da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa - PR. O referido trabalho foi desenvolvido na forma de projeto no ano de 2014, realizado 

em uma turma de 4º ano, da Escola Municipal do Campo José Clarimundo Filho, município de Jardim Alegre, estado 

do Paraná, com crianças entre oito e nove anos de idade. A temática surgiu por meio de observações da turma, onde 

notou-se a dificuldade dos alunos em relação à multiplicação e a falta de estímulos nas aulas de matemática. O 

trabalho foi realizado na perspectiva da valorização da brincadeira e confecção de jogos que envolvam 

multiplicações. Buscou-se legitimar a utilização de jogos na facilitação do processo de ensino-aprendizagem em 

matemática no Ensino Fundamental. Recorreu-se a teóricos como Smole, Starepravo e D'Ambrósio para compreender 

as relações entre teoria e prática dentro da Educação Matemática nesta etapa de ensino. Os resultados alcançados 

serviram para comprovar a importância da estimulação da utilização de jogos matemáticos nos Anos Iniciais a fim de 

qualificar a apropriação e aprendizado dos estudantes.  
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Resumo:  

Discursos recorrentes inseridos na área da educação matemática e no campo do ensino por meio de jogos discutem 

questões práticas relacionadas ao campo em questão. Neste trabalho, objetivo apresentar os resultados de uma 

proposta prática de ensino que desenvolvi em contexto particular de ensino. Os participantes são alunos de duas 

turmas de 9º ano. Com uma das turmas segui o encaminhamento metodológico proposto pelo livro didático enquanto 

que na outra, (i) realizei uma pesquisa prévia com eles a fim de saber quais tipos de jogos eles eram mais 

familiarizados e gostavam, (ii) fizeram exercícios teóricos sobre o conteúdo proposto e, por fim, (iii) transpomos para 

a prática o que aprenderam na teoria. Como resultados, pude perceber que seguir o livro didático sem buscar à prática 

como fim gera apatia por parte dos alunos, assim como, esquecem o conteúdo mais facilmente. Enquanto que a 

segunda turma, obteve melhores notas e resultados satisfatórios para eles mesmos. Concluo que, com a utilização de 

novas tecnologias, como a robótica, a aula se torna mais atrativa e prática.  
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Resumo:  

O presente trabalho visa relatar uma experiência com o uso do Scratch, como ambiente de aprendizagem de conceitos 

matemáticos, para estudantes do nono ano do Ensino Fundamental. Nosso objetivo foi o de investigar o uso de 

tecnologias para o ensino de Matemática utilizando o programa de computador supracitado, que se baseia em noções 

básicas de Matemática para a criação de linhas de comandos, por meio de uma linguagem de programação simples 

para a criação de animações. Os instrumentos de coleta de dados foram produções escritas dos estudantes e gravações 

em áudio. Os resultados preliminares indicam que o uso deste ambiente motiva o desenvolvimento do raciocínio 

lógico matemático, contribuindo para que os estudantes deste nível de ensino compreendam o papel da Matemática 

na construção de animações.  
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Aluna PIBID/UFPR  
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Resumo:  

A experiência aqui relatada pertence ao Subprojeto Interdisciplinar - Pedagogia e Matemática do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da UFPR. As graduandas do curso de Pedagogia estão 

desenvolvendo uma proposta metodológica com alunos do 4º ano da Escola Municipal São Luiz, em Curitiba, 

realizando-a em conjunto com a professora supervisora. Tem como objetivo estabelecer um diálogo interdisciplinar 

entre a Matemática e outras áreas de conhecimento, com ênfase na Literatura, propiciando aos alunos o 

desenvolvimento da concentração, compreensão e interpretação de informações. Além disso, oportuniza-se que os 

alunos analisem aplicações da matemática no cotidiano, construindo uma relação com conceitos possíveis de serem 

trabalhados, como padrão e simetria. Fez-se presente o grande interesse pelas atividades durante todo processo, assim 

como o envolvimento e participação dos alunos, demonstrando propriedade nos conhecimentos e conceitos. As 

próximas etapas idealizadas dizem respeito à elaboração conjunta com os alunos da turma de um livro-jogo. Firma-se 

que os resultados já são perceptivelmente positivos, ainda que a proposta esteja em andamento. Todas as atividades 

serão apresentadas pelos alunos da turma envolvida, pelas pibidianas e pela professora supervisora durante a Feira do 

Conhecimento da instituição.  

 

Palavras-chave: PIBID Interdisciplinar. Literatura e Matemática. Situações-problema. 
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57. RE4 

 

A COLA COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EM MATEMÁTICA 
 

Ademir Basso  

CEPACS/Mater Dei/UNILAGOS - PR  

ademir_basso@yahoo.com.br  

Resumo:  

Este relato mostra uma experiência realizada com uma turma de primeiro ano do Ensino Médio em um Colégio da 

Rede Estadual de Educação em um Município da Região Sudoeste do Paraná. Com a experiência hora compartilhada, 

se buscou mudanças no processo avaliativo de matemática na turma referida. O objetivo foi mudar o contexto 

avaliativo presente já que a aprendizagem matemática em seus números mostrava baixos resultados. Outro fator 

importante que impulsionou esta experiência foi que os alunos, em inúmeras oportunidades, buscavam várias 

estratégias para conseguir êxito em matemática. Dentre suas estratégias estava decorar fórmulas, macetes e a cola 

aparecia como a principal forma. Dessa maneira, buscou-se instituir a cola como um meio de incentivá-los a estudar, 

aprender e conseguir melhores resultados nesta disciplina. Os resultados alcançados foram positivos, já que os alunos 

gostaram da inovação e perceberam que era possível aprender enquanto colavam e eram avaliados ao mesmo tempo. 

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Avaliação em Matemática. Estratégias. Cola. 
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Eliane Maria de Oliveira Araman  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná  

elianearaman@utfpr.edu.br  

 

Resumo: 
O presente trabalho apresenta a análise de uma questão sobre o conteúdo matemático fração presente em duas provas 

que foram aplicadas no projeto Oficina de Frações, desenvolvido por duas alunas graduandas do curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná na cidade de Cornélio Procópio. A 

prova foi aplicada para duas turmas do 1º ano do Ensino Médio. Os resultados apresentados são dos alunos que 

estiveram presentes durante toda a Oficina e participaram de ambas. O trabalho mostra que ainda no Ensino Médio os 

alunos apresentam dificuldades para resolver questões que envolvem o conceito de frações e que muitos alunos não 

compreendem todos os aspectos do conceito de fração, porém essas dificuldades podem ser superadas.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Fração. Ensino Médio. 
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59. RE4 

 

ÁGUA: MINHA AJUDA FAZ DIFERENÇA? UMA EXPERIÊNCIA COM MODELAGEM MATEMÁTICA 

NOS ANOS INICIAIS 
Daiane Aparecida Pego Butcke  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Toledo  

daiapegobutcke@gmail.com  

 

Emerson Tortola  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Toledo  

emersontortola@utfpr.edu.br  

Resumo: 

O tema água é um assunto recorrente no âmbito escolar e está entre um dos temas que devem ser abordados por 

diferentes disciplinas, entre elas, a matemática. Uma alternativa que nos permite abordar tais temas sem restringir 

nossas discussões a uma disciplina específica é a modelagem matemática, que contempla diferentes temas da 

realidade tendo como aporte a matemática. Neste trabalho relatamos uma atividade de modelagem matemática 

desenvolvida por alunos de um 5º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal do Oeste do Paraná e que 

tem como problemática a conscientização do uso da água. Na atividade os educandos puderam por meio de seus 

experimentos problematizar, investigar e perceber, o quanto de água gastam em atividades rotineiras como lavar as 

mãos e escovar os dentes, tendo como base a manipulação de informações em diferentes áreas do ensino, 

proporcionando assim uma ampla reflexão sobre o tema trabalhado.  

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Anos Iniciais. Água. Educação Matemática.  
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JOGO BASEADO NO ALGEPLAN PARA O ENSINO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS 
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Cristiane Aparecida Pendeza Martinez  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná  
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Resumo:  

Neste trabalho expomos uma breve descrição do material de apoio didático Algeplan o qual aplicamos ao estudo de 

expressões algébricas. Com intuito de tornar mais atraente o estudo de expressões algébricas desenvolvemos um jogo 

baseado no Algenplan o qual denominamos „Jogo do Algeplan‟, mostramos um tutorial do jogo desenvolvido 

especificando suas fases, utilizamos o material Algenplan e o jogo com um grupo de alunos do ensino básico e 

apresentamos os resultados preliminares desta experiência.  

Palavras-chave: Expressões algébricas. Monômios e Polinômios. Trinômio Quadrado Perfeito. Algeplan. 
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61. RE4 

 

SE ESTA FIRMA FOSSE MINHA 
Eni de Paula  

enitchan@hotmail.com  

Prof. Paschoal Salles Rosa  

(PROEDUSE/CENSE_CEEBJA)  

Resumo: 
O artigo discorre sobre o projeto Se esta firma fosse minha, desenvolvido por alunos em privação de liberdade, da 

Fase II do Ensino Fundamental da EJA no PROEDUSE uma APED/Especial do CEEBJA Prof. Paschoal Salles Rosa 

no CENSE/PG. Este objetivou a criação de uma firma hipotética pelo educando, registrando numa tabela os bens 

permanentes, de consumo e serviços oferecidos com valores fictícios; a divulgação da firma e dos serviços aos 

colegas da classe; a organização do orçamento e plano de pagamento dos serviços adquiridos pelos colegas; o 

preenchimento de modelo de documentos fiscais e a realização do balanço geral da firma. Buscou-se, na execução, a 

intersecção de sua autonomia matemática com uma nova consciência cidadã, demonstrando conhecimentos 

matemáticos nas operações com números inteiros e com referência aos direitos e deveres do 

trabalhador/empreendedor. A professora mediou todo o processo de ensino e aprendizagem, no que diz respeito aos 

conceitos matemáticos e a importância do mundo do trabalho. Pretendeu-se também a continuidade da vida escolar 

do aluno, incentivando-o a continuar e concluir sua escolarização ao ser desligado do CENSE.  

Palavras chave: Resolução de Problema. Números Inteiros. Ressocialização. 
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Micheli Cristina Starosky Roloff  

Instituto Federal Catarinense – Camboriú  
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Resumo:  

Este relato visa compartilhar uma gincana voltada para o Dia da Matemática, elaborada com o intuito de comemorar 

esta data, com atividades diferenciadas e descontraídas, trabalhando conteúdos matemáticos. A prática foi aplicada 

com alunos do Ensino Fundamental, de 6° até 9° anos, trazendo resultados importantes relacionados ao entrosamento 

ente alunos e professores, caracterizando um laço de afeto extraclasse, bem como, motivação dos alunos no 

desenvolvimento das provas. Ressalta-se ainda, que a prática aqui apresentada pode ser adaptada para qualquer série 

que se queira trabalhar, adequando também os conteúdos abordados, deixando-os de acordo com o grau de 

escolaridade. Os responsáveis pela gincana foram os bolsistas do PIBID, juntamente com a coordenação da escola 

parceira.  

Palavras-chave: Dia da matemática. Gincana. Malba Tahan. PIBID. 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

63. RE7 

 

A HISTÓRIA ORAL E O FAZER-SE PARTE DA HISTÓRIA 

 

Viviane Aparecida Bagio 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

vivibagio@gmail.com 

Resumo:  

Este relato tem como objetivo apresentar duas situações decorrentes do mestrado e do uso da História Oral como 

metodologia de pesquisa. A primeira corresponde às entrevistas realizadas para a elaboração da dissertação e a 

segunda a uma entrevista realizada em uma das disciplinas cursadas durante o mestrado. Essas situações mostram 

como e em que contextos as pessoas (que foram entrevistadas nesse caso) se sentem partes daquela história e 

consideram o seu relato como uma fonte histórica. Como veremos, enquanto os depoentes da dissertação se 

consideram “importantes” por fazerem parte de um processo, a entrevistada da outra pesquisa não considerava seu 

relato importante. Além da História Oral, seguimos como metodologia uma pesquisa investigativa na modalidade da 

pesquisa qualitativa.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. História Oral. Constituição de fontes. 
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Rita de Cassia Amaral Vieira 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 
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Resumo:  

Este trabalho apresenta o resultado de uma primeira experiência vivenciada por participantes bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, com alunos do Ensino Fundamental e Médio, no Colégio 

Estadual 31 de Março, na cidade de Ponta Grossa – PR. Foi aplicada uma oficina com Jogos Matemáticos para 

complementar e aprofundar o conteúdo de álgebra, especificamente equações do primeiro grau. Escolhemos esta 

metodologia, pois percebemos que com o jogo o conteúdo de Matemática torna-se mais atrativo aos olhos dos 

educandos. Tendo como objetivo não somente o de estimular o aluno a resolver equações e desenvolver o raciocínio 

lógico-matemático, mas também a memorização. Para desenvolver essa atividade foram construídos os Jogos: 

Memória das equações, tabuleiro algébrico e quebra-cabeça das equações. Durante o desenvolvimento foi possível 

perceber que os alunos sempre buscam ganhar o jogo, logo tendem a buscar estratégias para manipular o jogo e 

ganhar. Como professores de matemática, devemos refletir sobre nossa prática docente, procurar metodologias 

diferenciadas para motivar o aprender matemático e fazer com que os alunos sintam um apreço maior pela disciplina 

e pelo conteúdo. Neste caso o uso de jogos dentro e fora da sala de aula ocasiona uma maior facilidade na 

aprendizagem matemática. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem. Jogo. Matemática. 
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65. RE3 

 

MATEMÁTICA E BICICLETA: UMA RELAÇÃO DE ENTRE MODELAGEM NO ENSINO E 

MOBILIDADE URBANA 

    

 Grasiella Vieira 

Instituto Federal Catarinense – Camboriú 

grasiella.mtm@gmail.com 

 

Afrânio Austregésilo Thiel 

Instituto Federal Catarinense – Camboriú 

 afraniothiel@ifc-camboriu.edu.br 

 

Resumo:  

O presente artigo visa compartilhar um experimento pedagógico aplicado numa turma de 1° ano do Ensino Médio da 

rede estadual de ensino de SC, envolvendo um tema atual, vivenciado na cidade de Balneário Camboriú, onde está 

situada a escola. As discussões abrangeram aspectos referentes a transtornos ocorridos na cidade, devido substituição 

das faixas de estacionamento automotivo, por ciclovias. Dessa forma, o trabalho, além de proporcionar um momento 

de reflexão aos alunos, conscientizando-os sobre a mobilidade urbana, procurou contextualizar situações problemas 

relacionando a matemática versus bicicleta envolvendo os conteúdos: função de primeiro grau, raio, velocidade e 

distância. Para realização deste trabalho, fez-se uso da Modelagem Matemática como aporte pedagógico, tendo 

resultados satisfatórios referentes ao comprometimento dos alunos na realização da pesquisa em busca de 

informações e conhecimento, bem como as opiniões formadas pelos mesmos sobre os acontecimentos vivenciados na 

cidade, fazendo os alunos refletir e desenvolver estratégias de solução diante das situações problema elaboradas por 

eles. 

 

Palavras-chave: Bicicleta. Mobilidade Urbana. Modelagem Matemática. 
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O PENSAMENTO GEOMÉTRICO ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS 

 

Anna Carolina Galhart 

Universidade Federal do Paraná 

galhart.anna@gmail.com 

Resumo: 

O presente artigo apresenta em linhas gerais o relato de experiência de uma professora alfabetizadora que atua como 

regente de turmas do 3°ano do Ensino Fundamental, em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Campo Largo – 

PR. A partir da seleção, planejamento, aplicação e validação de um dos jogos descritos no Caderno de Jogos na 

Alfabetização Matemática, do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC/Alfabetização Matemática, 

um compromisso do Governo Federal, Estados, Municípios e sociedade, através de um curso de formação continuada 

de Professores. Tal atividade possibilitou a reflexão sobre a relevância do jogo como dispositivo de reflexões do 

pensamento geométrico, no processo de Alfabetização Matemática. 

 

Palavras-chave: Alfabetização Matemática. Pensamento geométrico. Jogo. Formação de Professores do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.  
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67. RE6 

 

A CASA ALGÉBRICA 

 

Eni de Paula 

CEEBJA Prof. Paschoal Salles Rosa 

enitchan@hotmail.com 

Resumo: 

O artigo apresenta o projeto A Casa Algébrica, desenvolvido pelos alunos do coletivo-5434, da fase II, do Ensino 

Fundamental na Educação de Jovens e Adultos, no CEEBJA Prof. Paschoal Salles Rosa em Ponta Grossa, tendo 

como objetivo a aplicação da geometria na construção dos conceitos algébricos, nas operações com polinômios, 

produtos notáveis e fatoração e equações do 1º e 2º graus, durante 10 horas/aula. Propusemos a situação problema: A 

criação da planta baixa de uma casa de quatro peças, com dimensões algébricas, utilizando materiais manipuláveis na 

representação geométrica e no cálculo da área de cada peça e da casa, bem como a fatoração de sua área total, 

resolvendo as equações do 1º grau geradas por suas dimensões e a equação do 2º grau da área total. A metodologia 

resolução de problemas foi utilizada para sistematizar os conceitos algébricos, por ampliar as possibilidades de 

ensino, tornando o educando protagonista do seu processo de aprendizagem. Concluímos que o trabalho foi produtivo 

e significativo, tanto na perspectiva didático-matemática, quanto na valorização pessoal, pois, cada um pôde aferir 

seus resultados, tendo a oportunidade de rever seus cálculos, como também, experimentar novos caminhos, 

ampliando seus conceitos algébrico-matemáticos e de cidadania.  

  

Palavras-chave: Resolução de Problema. Ensino e Aprendizagem. Álgebra e Geometria. 
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ESTATÍSTICA: DA SALA DE AULA PARA O COTIDIANO DO ALUNO 
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Resumo: 

Este texto relata uma prática de ensino no campo da Educação Matemática. Nele apresenta-se a aplicação, em sala de 

aula, de um projeto de ensino criado a partir do objetivo de propiciar uma aprendizagem mais significativa para o 

aluno da disciplina de Estatística. O público alvo dessa prática foram os dezesseis jovens e adultos matriculados na 

disciplina, egressos do ensino médio, formandos do Curso Técnico Subsequente em Administração, do Instituto 

Federal Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul. Tal projeto de ensino, desenvolvido durante o primeiro semestre 

de 2015, consistiu-se em levar o aluno a pôr em prática, em uma situação do seu cotidiano, o que estava sendo 

ensinado em sala de aula. Ao longo do período letivo, à medida que conceitos e métodos estatísticos iam sendo 

ensinados, concomitantemente, o aluno os aplicava, extraclasse, ao seu caso particular. Como resultado aponta-se 

para a importância de aliar teoria e prática ao contexto do aluno. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Ensino. Estatística. Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

69. RE6 

 

O ENSINO EXPLORATÓRIO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: A IDEIA DE REGRA  
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Julio Cezar Rodrigues de Oliveira 
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Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR) 

julioeconomist@hotmail.com 

 

Resumo:  

O objetivo deste artigo é relatar uma experiência realizada em um 9º ano do ensino Fundamental, em um contexto de 

Educação de Jovens e Adultos, na perspectiva de Ensino Exploratório. O tópico matemático discutido na aula foi o de 

regra, que foi sistematizado a partir do desenvolvimento e discussão de uma tarefa de exploração. Para isso, 

apresentamos uma seção teórica sobre o Ensino Exploratório seguida de informações do contexto e o relato da 

experiência. Foi possível observar, que os alunos reconheceram a importância da regra em situações matemáticas e 

produziram e negociaram significados nessa direção. Além disso, consideramos que em um contexto de Educação de 

Jovens e Adultos, a perspectiva do Ensino Exploratório possibilita a construção de conhecimentos matemáticos, cujo 

processo se relaciona a suas experiências de vida. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Ensino Exploratório.  Regra. Educação de Jovens e Adultos.   
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melissameier@gmail.com 

Resumo:  

O presente artigo é um relato de experiência vivenciada por acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática 

com alunos do Proeja a partir de um projeto da disciplina de Laboratório de Prática de Ensino. A proposta didática 

envolveu situações do cotidiano relacionadas com o tema “Álgebra”, estabelecendo uma relação de teoria e prática 

motivando a participação dos alunos durante as aulas. Foi realizado com base nas observações em sala, utilizando a 

modelagem matemática como metodologia de ensino-aprendizagem. Apresentaram-se atividades e explicações que 

problematizam situações concretas e de fácil percepção dos alunos. Foram desenvolvidos cálculos de áreas e 

perímetros através do uso de uma planta baixa de uma casa, reforçando a aplicabilidade da álgebra através da 

inclusão de variáveis para o melhor entendimento da matemática. 

Palavras-chave: Álgebra. Modelagem. Matemática. Ensino de Matemática. 
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RESUMO DOS PÔSTERES 
 

1. PO2 

 

TRANSIÇÃO DAS SÉRIES INICIAIS PARA AS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E O 

ENSINO DE GEOMETRIA E GRANDEZAS E MEDIDAS 
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Resumo: 
O presente trabalho relata as atividades desenvolvidas num projeto de extensão que atua na formação continuada de 

professores das séries iniciais, considerando a transição do 5º ano (antiga 4ª série) para o 6º ano (antiga 5ª série) do 

Ensino Fundamental. Com essas atividades, a intenção é oferecer um maior apoio à formação continuada dos 

profissionais que atuam tanto nas séries iniciais quanto nas séries finais do ensino fundamental, na busca da 

minimizar e até superar as dificuldades. Esse projeto tem como objetivo geral colaborar para a formação inicial e 

continuada, favorecendo a reflexão comungada dos professores das séries do ensino fundamental sobre o ensino de 

Matemática, por meio do aprofundamento de conteúdos de Geometria, Grandezas e Medidas e encaminhamentos 

metodológicos. Iniciado em 2014, o projeto de extensão inclui como estratégias para o desenvolvimento do trabalho: 

encontros entre acadêmicos, professor coordenador e supervisor do projeto e professores atuantes no ensino básico, 

planejamento, execução de oficinas, vivências e visitas; tudo isso gerando um espaço permanente de discussão e 

experimentação de novas alternativas metodológicas e redimensionamento de práticas pedagógicas. O trabalho em 

questão tem contribuído efetivamente para a formação dos envolvidos, equipando-os, por meio do pensamento sobre 

a sua prática e da análise dos temas da Geometria, Grandezas e Medidas e encaminhamentos metodológicos. 

 

Palavras-chave: Transição. Geometria. Grandezas e Medidas. 

 

 

 

2. PO2 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID – CONTRIBUIÇÕES 

NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Evandro Carlos Andretti 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

evandroandretti@gmail.com 

 

Renata Camacho Bezerra 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

renatacamachobezerra@gmail.com 

Resumo:  

O presente trabalho tem por finalidade identificar o que docentes supervisoras participantes do PIBID destacam sobre 

a importância de projetos de ensino na formação de professores e na formação continuada. A Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES desenvolve o PIBID, que tem como um de seus objetivos o 

auxílio financeiro para incentivar a permanência do acadêmico no curso de Licenciatura e favorecer experiências em 

sala de aula nas escolas públicas do município. As experiências transmitidas pelos professores supervisores das 

escolas, durante as reuniões semanais, e as vivências dos acadêmicos em sala almejam a melhor formação do futuro 

professor e mudanças na forma de ensino destes professores, formando cidadãos cada vez mais críticos. Para isso, foi 

realizado um questionário com professoras da rede estadual de ensino, que participaram do programa tendo como 

objetivo identificar esta importância. Questionadas as professoras da educação básica, sobre a relevância do PIBID 

nas suas escolas, para as educadoras e para os alunos, as mesmas responderam que o Programa faz a diferença na 

formação do futuro professor – visto que, em suas graduações não tiveram contato com projetos dessa natureza – na 

formação continuada e no aumento do interesse dos alunos pela Matemática. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Ensino. PIBID. 
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3. PO2 

 

EXPERIÊNCIAS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DAS FRAÇÕES: PIBID NA ESCOLA 

 

Diessica Aline Quinot 

Unioeste 

diessicaquinot@gmail.com 

Eloiva Fatima Ferreira de Lima 

Unioeste 

eloiva16@hotmail.com 

Luciana de Souza 

Unioeste 

luciana.ds95@hotmail.com 

Luiz Augusto Peregrino 

Unioeste 

luiz_peregrino@hotmail.com 

Resumo: 

Esse é um relato das experiências de bolsistas do Subprojeto Pibid da Licenciatura em Matemática da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, campus de Cascavel. Está relacionado ao planejamento e realização de ações 

pedagógicas no Colégio Estadual Pacaembu de Cascavel, Pr. Entre os objetivos do Subprojeto está contribuir para 

abordar temas diagnosticados como fragilidades pelo professor supervisor. Inicialmente nos detivemos no 

planejamento enfatizando a elaboração de uma sequência didática para abordar frações, uma das fragilidades 

levantadaspelo professor supervisor. Escolhemos atividades de caráter lúdico que possibilitassem diversão e 

aprendizagem simultaneamente. Consideramos que desencadear um trabalho pedagógico baseado em jogos e 

resolução de problemas pode contribuir significativamente no processo de aprendizagem dos alunos. Os jogos e 

atividades escolhidos foram: Tangran, Dominó do Tangran, Qual é o caminho? Jogo Encontre a Maior fração e 

BrainRacer. A adesão dos participantes nas atividades propostas foi grande em relação às aulas habituais. 

 

Palavras-chave: Jogos. Iniciação à docência. Planejamento. 

 

 

 

4. PO2 

 

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES QUE LECIONAM A DISCIPLINA DE MATEMÁTICA ATUANTES 

NO ENSINO FUNDAMENTAL 5º E 6º ANOS 

 

Sergio Aparecido Mestriner  

PDE – SEED/Pr 

smestriner@seed.pr.gov.br 

 

Vanessa Lucena Camargo de Almeida Klaus  

Unioeste 

vanessa_matematica@yahoo.com.br 

Resumo:  

Abordaremos neste artigo uma experiência investigativa a respeito da “formação de professores de Matemática e 

algumas dificuldades encontradas no processo de transição dos alunos do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental” 

em escolas públicas do município de Assis Chateaubriand. Para isso, realizamos um Grupo de Estudos, cujos 

apontamentos foram para as dificuldades e causas que levam a conflitos encontrados no processo de ensino e 

aprendizagem da disciplina de Matemática e, também discussões sobre a formação de professores que atuam na 

Educação Básica, especialmente os que atuam nos anos iniciais. Tivemos por objetivo analisar a formação de 

professores e sua relação com o processo de ensino e aprendizagem de Matemática na transição do 5º para o 6º ano. 

Os temas investigados foram: a formação inicial do professor de 5º ano e do 6º ano; o investimento na formação do 

professor, aprendizagem matemática, alguns mitos sobre a Educação Matemática e suas consequências para o Ensino 

Fundamental. Os resultados indicaram, entre outros, a existência de dificuldades no diálogo entre as modalidades de 

ensino, a falta de tempo, a imaturidade dos alunos, devendo desta maneira, produzir encaminhamentos que dialoguem 

entre as disciplinas e dê continuidade aos conteúdos apropriados pelos alunos.  

 

Palavras-chave: Formação de Professor. Projeto de Intervenção na Escola. Processo de Transição. Ensino 

Fundamental. 
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5. PO5 

 

ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE FUTUROS PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA 

 

Amanda Stefani 

Universidade Estadual de Maringá - UEM 

amandastefani17@yahoo.com.br 

 

Marcelo Carlos de Proença 

Universidade Estadual de Maringá - UEM 

marceloproenca@yahoo.com.br 

Resumo:  

O presente estudo teve como objetivo analisar as estratégias utilizadas por futuros professores de Matemática na 

resolução de problemas. Trata-se de uma pesquisa exploratória que teve como participantes 27 licenciandos em 

Matemática de uma Universidade Pública do Estado do Paraná. Utilizamos como instrumentos de coleta de dados 

uma prova de Matemática composta de 10 problemas matemáticos, oriundos dos exemplos de questões da Prova 

Brasil de 2011 e das questões do ENEM de 2013. A análise dos dados mostrou que a estratégia mais utilizada foi o 

uso da fórmula matemática, evidenciando o índice de 100%. Além disso, a estratégia menos utilizada foi o uso da 

dedução lógica e tentativa e erro, com índice de 3,70%. Concluímos que os resultados apresentados mostraram que as 

estratégias utilizadas pelos licenciandos foram, além do uso de fórmulas e algoritmos matemáticos, dedução lógica, 

figura, tentativa e erro, simulação, equação e expressão algébrica.  

 

Palavras-chave: Resolução de Problemas. Estratégias. Licenciatura em Matemática. 

 

 

6. PO7 

 

MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS: FORMAS DE CONTEMPLAR A HISTÓRIA DA 

MATEMÁTICA NO ENSINO PARA COMPREENSÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

 

Ana Paula Tozetto  

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

anatozetto79@gmail.com 

 

Flavia Rocha 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

flaviarocha.frs@gmail.com 

 

Franciele Isabelita Lopes Novak 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

franciele.isa@hotmail.com 

 

Norma Aparecida Albuquerque Szezerbicki 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

normaalb@bol.com.br 

 

Rhayne Micheli Hillebrandt  

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

rhaynem@hotmail.com 

 

Célia Finck Brandt 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

brandt@bighost.com.br 

Resumo:  

Existem muitos algoritmos de multiplicação desenvolvidos na antiguidade. A gelosia e o algoritmo indiano “Urdhva-

Tiryagbhyam" que significa "verticalmente e transversalmente" serão temas deste trabalho. Apresentar estes 

algoritmos e explicá-los, além de evidenciar sobre a importância da compreensão do valor posicional dos números 

são os principais objetivos, os quais, remetem à uma pesquisa documental para que se possa esclarecer estes dois 

métodos. Além disso, a apresentação destes algoritmos permite compreender parte da evolução do conhecimento 

matemático, em que os povos antigos já conheciam a operação de multiplicação muito antes de surgirem os 

algoritmos usados atualmente. Nesta ocasião, a História da Matemática surge como um importante recurso de 

aprendizagem dando suporte à compreensão de particularidades, neste caso, envolvendo a multiplicação.  

 

Palavras-chave: Algoritmos. Multiplicação. Gelosia. Multiplicação transversal e vertical. 
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7. PO7 

 

HISTÓRIA ORAL: UM MÉTODO NA ELABORAÇÃO DE UM TRABALHO DE PESQUISA                                            

                                               

Rafaela Gonçalves Ferreira  

Universidade Estadual do Norte do Paraná 

rafaela.gf@hotmail.com 

 

Simone Luccas 

Universidade Estadual do Norte do Paraná 

simoneluccas@uenp.edu.br 

 

Resumo:  

A História Oral surgiu na época da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos e chegou ao Brasil com a 

Sociedade Brasileira de História Oral em 1975. Contudo, os primeiros trabalhos realizados com este tipo de pesquisa 

ocorreram nos anos 80. A História Oral é considerada hoje no Brasil, pela maioria dos pesquisadores, como um 

método de pesquisa, embora existam outros estatutos para a mesma, especificamente neste artigo ela será utilizada 

como um método de pesquisa. O objetivo é apresentar os procedimentos que devem ser seguidos na realização de 

uma pesquisa, bem como descrever de forma clara e sucinta as etapas que devem ser obedecidas no desenvolvimento 

de uma pesquisa segundo a História Oral. De acordo com pesquisadores dessa área os resultados obtidos com este 

método de pesquisa são eficazes satisfazendo o objetivo de pesquisa de um projeto.  

 

Palavras-chave: História Oral, Método de Pesquisa, Critérios Procedimentais. 

 

8. PO9 

 

AS QUATRO OPERAÇÕES NO CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS POR MEIO DO SOROBAN 

 

André Guilherme Unfried 

UNIOESTE - andre_unfrich@hotmail.com 

 

Francieli Cristina Agostinetto Antunes 

UNIOESTE - francieliantunes@gmail.com 

Resumo:  

O Soroban foi criado por volta do século XVI. Adaptado de outros instrumentos de cálculo, foi ganhando adeptos na 

cultura oriental, onde atualmente ainda é amplamente utilizado. Em nosso país ele veio bem mais tarde, mas ganhou 

além de espaço uma adaptação para que deficientes visuais pudessem operar por meio dele. A proposta desse 

minicurso é levar as pessoas a conhecerem o instrumento, saber como representar quantidades e também operar, em 

princípio as quatro operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, dentro do conjunto dos Números Naturais, 

permitindo aos participantes o manuseio do instrumento e a possibilidade de utilizá-lo para efetuar cálculos básicos, 

desenvolver o raciocínio lógico e, se necessário, ajudar uma pessoa deficiente visual a calcular com esse instrumento. 

 

Palavras-chave: Soroban. Quatro operações. Conjunto dos Números Naturais. 

 

9. PO3 

 

TEMAS, PROBLEMAS E SOLUÇÕES:  

UMA EXPERIÊNCIA EM UM PROJETO DE ENSINO 

                                              Angela Sacamoto  

Universidade Estadual de Londrina 

angelasacamoto@gmail.com 

 

Angela Marta P.das Dores Savioli  

Universidade Estadual de Londrina 

angelamarta@uel.br 

Resumo:  

Esse trabalho relata uma experiência com o desenvolvimento de um projeto de ensino Temas, Problemas e Soluções, 

iniciado em 2013, que visava oferecer aos alunos do primeiro ano do curso de Matemática de uma universidade norte 

paranaense oportunidades para estudar e discutir alguns conteúdos de matemática da Educação Básica de modo que 

pudessem sanar dificuldades em relação a esses conteúdos. As oficinas foram realizadas à luz da Resolução de 

Problemas, e tinham como objetivo contribuir para que os alunos „melhorassem‟ seu desempenho acadêmico e se 

sentissem mais motivados a prosseguir no curso. Pode-se constatar, até o presente momento, que os objetivos 

propostos neste projeto estão sendo alcançados com êxito, visto os relatos dos alunos participantes como também dos 

professores que ministram aulas de disciplinas envolvendo a matemática no curso. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Resolução de Problemas. Ensino Superior. 
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10. PO5 

 

ERROS COMETIDOS EM MATEMÁTICA FINANCEIRA NOS CURSOS DE CIÊNCIAS SOCIAIS E 

APLICADA  

                                               

Jailson Domingos de Oliveira  

Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO 

jailson-de-oliveira@hotmail.com 

Resumo:  

Apresentamos neste texto resultados preliminares de um trabalho que foi realizado com alunos ingressantes nos 

cursos de Administração e Ciências Contábeis. Com o objetivo de analisar o índice de acertos e erros em Matemática 

Financeira. O trabalho foi desenvolvido tendo como base conceitos e habilidades que os alunos deveriam ter 

consolidados, sendo esses de níveis de ensino fundamental e médio. Verificou-se que os alunos apresentaram um alto 

índice de erros no problema que envolvem conceitos de porcentagens, uma vez que esses são necessário para um bom 

desempenho acadêmico em algumas disciplinas, bem como para o exercício profissional. A partir do levantamento 

desses índices será possível ao professor traçar atividades que possam suprir esses déficit na aprendizagem. Em 

trabalho futuro as respostas dos alunos serão analisadas tendo como base os trabalhos de analises de erros 

desenvolvidos pela autora Cury (2008).       

 

Palavras-chave: Matemática Financeira. Erros. Ciências Sociais Aplicada.  

 

 

 

 

11. PO5 

 

DESVENDANDO OS NÚMEROS PRIMOS 

 

Danilo Nenen de Mello 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

danilo0147@hotmail.com 

 

Janaina Aparecida Ribeiro Freitas 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

janaafreitas@hotmail.com 

 

Jessica Karolinne Medeiros Nascimento  

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

jessikarolinne1@hotmail.com 

 

Ana Beatriz dos Reis  

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

ana_bia_reis@hotmail.com 

 

Joseli Almeida Camargo  

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

jojocam@terra.com 

RESUMO:  

O presente trabalho descreve a implementação de uma oficina pedagógica por acadêmicos integrantes do 

PIBID/Matemática/E.F. na qual foram abordadas a importância e as características dos números primos. A oficina foi 

desenvolvida com 95 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, de uma escola estadual localizada no município de 

Ponta Grossa – Pr.  Teve por principal objetivo contextualizar o tema estudado, buscando relacioná-los com a 

realidade em que os alunos vivem, aproximando-os assim do pensamento matemático construído e acumulado ao 

longo de gerações. Obtendo assim, por meio de uma atividade previamente elaborada, real significância ao 

aprendizado do aluno em relação ao tema abordado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Números primos.Oficina Pedagógica. PIBID. 
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12. PO5 

 

UTIILIZANDO A EXPRESSÃO GRÁFICA POR MEIO DA ROBÓTICA EDUCACIONAL NO ENSINO-

APRENDIZADO DA MATEMÁTICA 

 

Thales dos Santos Martins  

Instituto Federal do Paraná - IFPR 

thales.smartin@gmail.com 

 

Heliza Colaço Góes  

Instituto Federal do Paraná - IFPR 

heliza.goes@ifpr.edu.br 

Resumo: 

Este trabalho está sendo desenvolvido no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC-Júnior/CNPq), projeto “A Expressão 

Gráfica e a Tecnologia Educacional na formação de professores de Ensino de Ciências e Matemática”, onde pretende-

se estudar como a Expressão Gráfica e a Tecnologia Educacional pode ser inserida na formação dos futuros 

professores e profissionais da educação. Na atividade proposta, vê-se a importância da mesma no processo de ensino 

e aprendizagem da Matemática, uma vez que por meio dela é possível facilitar e dinamizar continuamente o processo 

de construção do conhecimento dos alunos em razão e proporção (8º ano do Ensino Fundamental), Combinação e 

Arranjos (2º e 3º ano do Ensino Médio). Como recurso para o desenvolvimento desta atividade, será utilizado o kit de 

Robótica Educacional Lego Mindstorms NXT, contemplando a Tecnologia Educacional e a Expressão Gráfica 

simultaneamente. Espera-se com esta prática proporcionar ao aluno maior facilidade no ensino e aprendizagem da 

Matemática, bem como a investigação de situações problemas originárias da ação do robô escolhido. 

 

Palavras-chave: Expressão Gráfica, Robótica Educacional, Matemática. 

 

 

 

 

13. PO5 

 

ENSINANDO E AVALIANDO MATEMÁTICA  

POR MEIO DE IMAGENS 

 

Ademir Basso 

CEPACS/Mater Dei/UNILAGOS - PR 

ademir_basso@yahoo.com.br 

 

Fernando Rocha Pinto 

Faculdade SENAC Minas – MG 

artesmatematica@gmail.com 

Resumo: 
Este artigo pretende lançar uma luz sobre a discussão de questões referentes ao ensino e à avaliação da matemática, 

entendendo-as não como dois momentos distintos, separados no tempo, mas sim, como duas ações que acontecem em 

conjunto, de maneira simultânea. Deseja-se mostrar que é possível avaliar enquanto se ensina e que se aprende 

enquanto é avaliado. Nesse contexto, e a partir de tal discussão, percebe-se que para se ensinar e avaliar matemática, 

atualmente, deve-se recorrer a inúmeras estratégias e tendências que povoam o universo da Educação Matemática. 

Sugere-se trabalhar com a nova metodologia de imagem digital, criada por software do tipo gráfico-visual, para 

ensinar e avaliar, em especial devido à sua imensa capacidade de representação. Uma das possibilidades é a utilização 

de técnicas de Visualização. Assim, neste trabalho, apresentam-se os resultados de uma experiência realizada em 

turmas do curso de Administração, na cidade mineira de Contagem, na qual o software Graphmatica foi utilizado para 

o estudo do tema função, obtendo-se, também, desenhos digitais plenos em significados. Os alunos que participaram 

desse trabalho apresentaram uma melhora no seu entendimento do conceito de função, bem como de uma visão 

positiva com relação às suas atitudes frente à própria Matemática. 

 

Palavras-chave: Ensino de matemática. Avaliação em matemática. Imagens. Software graficador de funções. 
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14. PO1 

 

A APRENDIZAGEM DE EXPRESSÕES ALGÉBRICAS ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

POR MEIO DE UM ENSINO CONTEXTUALIZADO 

 

 Grasielly dos Santos de Souza  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

grasiellysantossouza@yahoo.com.br 

 

 Tiago Ponciano Antunes  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Tiago_ponciano27@hotmail.com 

Resumo: 

Neste artigo, pretendemos apresentar contribuições para a reflexão da prática docente sobre o desenvolvimento de 

conceitos matemáticos construídos através da contextualização, considerando os conhecimentos prévios dos alunos. 

Desenvolvemos e focamos a Resolução de Problemas como Metodologia de Ensino nas aulas de Matemática, no 

Ensino Fundamental II. Assim, na abordagem de Expressões Algébricas, partindo da construção de caixas de papel, 

desenvolvemos um relato de experiência, considerando as compreensões de ensino: Conhecimentos Prévios, 

Contextualização e a Metodologia de Ensino-Aprendizagem de Matemática através da Resolução de Problemas. O 

propósito deste artigo visa refletir sobre a utilização da Resolução de Problemas no Ensino Fundamental II como 

metodologia de ensino inovadora, saindo do método tradicional de ensino, centramos nossa análise na reação dos 

alunos na utilização de uma nova metodologia de ensino, e também nas construções das expressões algébricas, pois 

queremos ressaltar as dificuldades enfrentadas pelos alunos ao tentarem relacionar Área de uma caixa com 

Expressões algébricas e também a reação deles na utilização de uma nova metodologia de ensino-aprendizagem. 

Verificamos, na análise dos dados, uma grande dificuldade dos alunos nas operações básicas, mas, entretanto os 

alunos gostaram muito da metodologia de ensino. 

 

Palavras-chaves: Expressões Algébricas. Resolução de Problemas 

 

 

 

 

15. PO1 

 

A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM SALA DE AULA NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA: ANÁLISE 

DE DISSERTAÇÕES 

 

Geralda de Fatima Neri Santana 

Universidade Estadual de Maringá 

pipo_ziga@hotmail.com 

 

Marcelo Carlos de Proença  

Universidade Estadual de Maringá 

mcproenca@uem.br 

Resumo:  

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o ensino por meio da Resolução de Problemas (RP) que foi desenvolvido 

em pesquisas científicas. A metodologia adotada é a pesquisa teórica, tendo como aporte estudos produzidos de 

acordo com o tema aqui destacado, especificamente a respeito da abordagem da RP em sala de aula na disciplina de 

Matemática do Ensino Fundamental. Tais estudos/pesquisas científicas corresponderam a dissertações de mestrado, 

as quais foram selecionadas via o banco de teses e dissertações publicadas no site da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A análise do que foi proposto e desenvolvido nas pesquisas 

mostrou que o uso da RP no ensino correspondeu a uma estratégia didática que traz significado ao conhecimento, 

propondo ao aluno atividades desafiadoras, respectivas a diferentes conteúdos.  Neste percurso as pesquisas 

realizadas sob a ótica do tema proposto, trazem ao professor do Ensino Fundamental uma opção eficaz que possibilita 

a construção do conhecimento, tendo o aluno como viés principal. 

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Pesquisas. Resolução de Problemas.  
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16. PO1 

 

O JOGO RETÂNGULO MÁGICO: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 
 

GOBATO, Angélica Romagnoli 
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ELIAS, Silvana Leide Garcia 

Centro Técnico Educacional Superior do Oeste Paranaense – CTESOP 

vanaleide@hotmail.com 

 

OLIVEIRA, Wellington Piveta 

Centro Técnico Educacional Superior do Oeste Paranaense – CTESOP 

wellingtonmat@hotmail.com 

Resumo:  

Este trabalho emerge no contexto da formação inicial de professores de matemática. Fomos instigados a experienciar 

a confecção e aplicação de um jogo para o ensino da matemática, mediante o estudo de materiais concretos para o 

Laboratório de Ensino da Matemática – LEM de nossa instituição. Para tal, o professor da disciplina de 

Instrumentalização para o Ensino da Matemática, propôs que estudássemos um trabalho já publicado nos anais do XI 

Encontro Nacional de Educação Matemática – XI ENEM, para que pudéssemos adaptar algumas ideias, confeccionar 

e aplicar o jogo inerente ao trabalho, para os nossos colegas, futuros professores de Matemática. Apontamos, 

portanto, neste trabalho, algumas reflexões teóricas sobre os jogos como facilitador da aprendizagem, bem como, 

objetivamos apresentar uma proposta para o ensino de Matemática, por meio do jogo “Retângulo Mágico”. 

Ressaltamos que esse processo de estudo e elaboração do jogo nos permitiu inferir que o aprendizado pode ser feito 

de maneira divertida, uma vez que os estudantes acabam desenvolvendo as atividades em grupos de forma 

competitiva e colaborativa.  

 

Palavras-chave: Jogos matemáticos. Formação inicial. Retângulo Mágico. 
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Resumo:  

Este artigo traz resultados iniciais de uma investigação em andamento realizada no âmbito de um programa de 

extensão. Esta pesquisa é de cunho qualitativo, sendo realizada por meio da análise documental bibliográfica, com o 

objetivo de refletir sobre as contribuições da Etnomatemática para a Educação do Campo no Brasil. Para isso, foram 

analisados os documentos oficiais de Educação do Campo e pesquisas realizadas com o uso da Etnomatemática na 

Educação do Campo. Os resultados iniciais desta análise permitem concluir que uma das maiores contribuições do 

programa Etnomatemática para a Educação do Campo é a conexão da realidade dos alunos da escola rural com o 

currículo da matemática que é propiciada por este programa. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Educação do campo. Etnomatemática. PNAIC. 
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Resumo:  

Neste trabalho apresentamos um estado-da-arte das produções acadêmicas sobre a Modelagem Matemática na 

Educação Matemática paranaense. Para tanto, analisamos os resumos das teses e dissertações produzidas no período 

de 2001 a 2013, destacando o título, se é um trabalho de mestrado ou de doutorado, o autor, o orientador, o ano da 

defesa e a instituição a qual o programa em que o trabalho foi realizado está vinculada. Também destacamos o campo 

de pesquisa de cada trabalho e o(s) termo(s) associado(s) à Modelagem Matemática. Da análise, inferimos que, dentre 

outros aspectos, a maior parte dos trabalhos têm com campo de pesquisa a sala de aula, entretanto, poucos tratam da 

prática docente, seja na formação inicial ou na continuada. 
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Resumo:  

O artigo objetiva discutir a educação matemática, em especial na educação infantil, o que não impede sua aplicação 

nos anos iniciais do ensino fundamental. Consiste em revisão de literatura de obras e trabalhos já publicados sobre o 

tema, e abrange em sua totalidade questões relativas à psicologia, pedagogia, educação e jogos matemáticos. Em 

síntese, busca enfatizar a importância dos jogos e sua aplicação prática para ensejar o desenvolvimento do raciocínio 

lógico-abstrato e dos processos cognitivos centrais para o desdobramento incisivo da educação matemática. 

 

Palavras-chave: Psicologia infantil. Jogos. Educação matemática. Socialização. 
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UTILIZANDO O SCRATCH PARA A PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS EDUCATIVAS 

 

Valdinei Cezar Cardoso  

Universidade Estadual de Maringá 

v13dinei@gmail.com 

 

João Debastiani Neto 

Universidade Estadual de Maringá 

netto.jdn@hotmail.com 

 

Néryla Vayne Alves Dias 

Universidade Estadual de Maringá 

nerylinha@yahoo.com.br 

 

Edson Ribeiro de Britto de Almeida Júnior 

Universidade Estadual de Maringá 

erbaj@live.com 

 

Evelyn Carollayne dos Santos de Oliveira 

Universidade Estadual de Maringá 

evelynkarollayne013@gmail.com 

 

Sabrina Silva Sestak 

Universidade Estadual de Maringá 

sabrina.sestak@gmail.com 

Resumo:  

Este minicurso tem como intuito desenvolver objetos de aprendizagem relacionados ao ensino de física, utilizando 

como lente teórica a teoria cognitiva da aprendizagem multimídia e o software Scratch, com o objetivo de subsidiar 

professores em formação ou já em atuação acerca das características necessárias para que um objeto de aprendizagem 

tenha potencial educativo e ao mesmo tempo seja atrativo aos olhos dos estudantes. As atividades que serão 

apresentadas, neste minicurso, já foram exploradas com estudantes de diferentes escolas, sendo todas elas adaptadas 

ou criadas por acadêmicos participantes de projetos de iniciação científica e professores universitários. Como 

resultados destas atividades, notamos que os estudantes puderam discutir e compreender de forma mais profunda os 

conceitos físicos abordados nestas atividades. 
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ELABORAÇÃO DE VÍDEOS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA COMO ATIVIDADE ESCOLAR NO 
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Resumo:  

Os avanços, a facilidade de uso e o custo relativamente baixo das tecnologias mais populares da informação e 

comunicação oferecem possibilidades de abordagens alternativas tanto para o ensino quanto para a aprendizagem de 

matemática. Neste sentido, uma das possibilidades é a produção e o uso vídeos em sala de aula. Este minicurso visa – 

sob o cenário idealizado de uma aula de matemática para o ensino básico – promover uma iniciação a esta abordagem 

para os participantes que nunca a experimentaram e uma troca de experiências com os que já a utilizam em suas 

atividades pedagógicas. Este minicurso será desenvolvido em duas sessões: na primeira será abordado técnicas de 

elaboração de vídeos didáticos de matemática e na segunda sobre técnicas de elaboração de roteiros destes vídeos. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática; Ensino básico; Tecnologia de Informação e Comunicação. 
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Resumo:  

A elaboração deste minicurso foi motivada pela inclusão dos objetos de aprendizagem nas coleções de livros 

didáticos aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático de 2014 (PNLD 2014) para a disciplina de Matemática 

nos anos finais do ensino fundamental. Serão apresentados o edital de convocação, o PNLD e também os critérios 

adotados por esses documentos para a aprovação dos materiais submetidos à avaliação. Para uma melhor 

compreensão quanto ao uso de recursos tecnológicos em sala de aula, serão discutidos conceitos, características e 

aplicação dos objetos de aprendizagem. Os materiais aprovados são compostos de coleções de livros didáticos e de 

objetos de aprendizagem e são usados nas escolas públicas do Brasil. Com a proposta da inserção dos objetos de 

aprendizagem nas escolas, como parte integrante do material didático impresso, faz-se necessário que o professor 

conheça suas potencialidades para assim, melhorar a sua prática pedagógica. Pelo fato de promoverem uma interação, 

os objetos de aprendizagem propiciam a participação dos alunos, que é um dos fatores que afetam o ensino e a 

motivação a aprender. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. PNLD de Matemática. Objetos de aprendizagem. Livro didático. 
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Resumo:  

O objetivo deste trabalho é apresentar as possibilidades teórico-práticas para o ensino e aprendizagem de Frações nos 

anos iniciais.  Refletindo historicamente sobre o surgimento dos Números Racionais pretende-se abordar conceitos de 

Frações Unitárias, Frações Equivalentes e Operações de Adição e Subtração de frações, de forma contextualizada, 

por meio de situações-problemas. Após o desenvolvimento das atividades, estas serão discutidas e problematizadas, 

objetivando aos participantes vivenciá-las e percebê-las como alternativas de aplicação em sala de aula. 
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Resumo: 
O presente trabalho foi desenvolvido pelos acadêmicos participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), junto aos alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Prof. Becker e Silva no município de Ponta Grossa – PR.  Teve por objetivo 

identificar a presença do pensamento matemático em diferentes áreas do conhecimento ao estabelecer relações entre 

Geometria Euclidiana e o Movimento Cubista (séc. XX). Foi apresentado e discutido com os alunos sobre o referido 

movimento, através da apreciação de obras de artistas que representam o movimento Cubista, aproximando-o do 

estudo da Geometria. Isso despertou a curiosidade dos alunos em relação à qual seria o objetivo do projeto ao se falar 

em assuntos de áreas diferentes e com pontos em comum. Foi proposto aos alunos que identificassem nas obras 

observadas, as figuras geométricas presentes, distinguindo figuras espaciais de planas. Os alunos foram então 

incentivados a criar pinturas de cunho cubista. Assim podendo colocar em prática os conhecimentos adquiridos e 

confeccionando figuras geométricas. A aceitação dos alunos envolvidos foi além das expectativas, observando-se a 

capacidade de observação e criação destes. 
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Resumo: 

O artigo compreende um trabalho idealizado a partir da necessidade de um melhor acompanhamento na interpretação 

de dados e gráficos, aliada a tentativa de compreensão sobre um dos maiores problemas ambientais que nossa 

sociedade vivencia: a falta de água em nosso planeta. Os atuais problemas em relação ao consumo e escassez de água 

no planeta podem preocupar algumas pessoas, mas ainda parece não estar afetando o modo de vida de muitas outras. 

Assim, pensou-se em estratégias para trabalhar o assunto interagindo com a Matemática e Estatística, a fim de 

explorá-los através dos dados de consumo de água levantados nas residências dos alunos concluintes do Ensino 

Médio. Desenvolvido em sala de aula, a primeira etapa teve como intuito a análise dos dados do consumo diário 

individual dos alunos em comparação com o desejável.  Na segunda etapa, trabalhou-se estatisticamente os dados da 

conta de água. Com este trabalho, além da compreensão de cada aluno em relação ao problema ambiental, conseguiu-

se também trabalhar aplicações de conteúdos de Estatística. 
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UM ESTUDO TEÓRICO SOBRE TRANSFORMAÇÕES SEMIÓTICAS EM UMA TAREFA DE 

GEOMETRIA EUCLIDIANA 
 

Idelmar André Zanella  

Universidade Estadual de Maringá  

andrezanel@yahoo.com.br  

Resumo:  
Este trabalho tem por objetivo mostrar e discutir as diferentes transformações semióticas (tratamento e conversão) 

que são mobilizadas na resolução de uma tarefa de Geometria Euclidiana, em nível do nono ano do Ensino 

Fundamental, a partir das perspectivas teóricas de Duval (1993, 1999, 2003, 2009 e 2011) acerca dos registros de 

representação semiótica. A modalidade de metodologia de pesquisa adotada foi a bibliográfica, a qual segundo Gil 

(2002), desenvolve-se com base em material já produzido, constituído principalmente de livros, publicações 

periódicas e impressos diversos. Os resultados deste trabalho apontam para a diversidade de transformações 

semióticas que surgiram durante a resolução da tarefa proposta: cinco conversões e um tratamento.  
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Resumo:  

Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de atividade que será aplicada em uma turma de 8º ano do 

Ensino Fundamental, como uma ação dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Cornélio 

Procópio. Fundamentamo-nos na Educação Matemática Crítica para elaborar a atividade que apresentamos. Por isso, 

buscamos uma temática que possibilitasse aos estudantes um futuro engajamento político e social: o orçamento 

participativo. 
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Resumo:  

Pesquisas que abordam o uso de jogos em contexto escolar asseguram suas contribuições para o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. Algumas ressalvas são necessárias, como: material, jogos adequados ao contexto e faixas 

etárias, preparo do professor para esta abordagem, dentre outras. Neste trabalho, apresento uma prática que 

desenvolvi em aulas de matemática. Analiso os resultados dos alunos que usaram o bingo para aprender o conteúdo 

de polinômios, neste colégio aplicação/ aprendizado dos conteúdos para prática é recorrente. Como resultados, a 

maioria dos alunos teve desempenho satisfatório tanto no decorrer das aulas, como na avaliação final que também se 

deu de forma prática.  
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Resumo:  

A matemática por si só, tem um papel essencial na vida do aluno, tanto no contexto escolar, quanto em sua vida 

diária, logo na educação matemática objetiva-se juntar esses papéis, unificando-os. Diversos fatores há muito retraem 

tais objetivos, e a educação matemática propõe que sejam significativas aos alunos e possibilitem que eles 

intervenham na vida em sociedade. O cálculo mental recorre a procedimentos confiáveis, não dependendo de 

registros escritos e da utilização de instrumentos, e tem seu valor pautado no uso em situações cotidianas, bem como 

pela exploração das propriedades do sistema numérico e das operações elementares. Embasados nisso, este trabalho 

objetiva relatar uma experiência realizada com alunos de sextos anos, por bolsistas do PIBID Interdisciplinar da 

UEPG, acadêmicos da Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Geografia. Esta experiência se organizou em 

torno de uma gincana envolvendo cálculo mental em situações problemas. A partir da experiência, e pautados num 

currículo que eduque para a cidadania, conclui-se que para obter um resultado significativo, o cálculo mental deve 

estar inserido no planejamento das aulas.  
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Resumo:  

Haja visto que a Matemática, na maioria das vezes, é vista como uma disciplina pronta e acabada, sem espaço para a 

criatividade. Isso acaba gerando uma grande aversão nos alunos, fazendo com que acreditem que é algo difícil, 

distante da realidade e, muitas vezes, sem utilidades, onde quem aprende ou a compreende é considerado muito 

inteligente. O que devemos fazer é tirar a ideia de que a matemática é para poucos e, mostrar que todas as pessoas 

têm a capacidade de aprendê-la e ainda explorar o lúdico. É importante analisar os métodos de ensino e propor 

mudanças que tornem as aulas mais dinâmicas. As propostas de jogos matemáticos para a educação infantil e suas 

contribuições para o contexto escolar, tem como objetivo auxiliar professores da educação fundamental na adaptação 

de jogos, tais como: bingo, amarelinha, caça ao tesouro e batalha naval, visando ao uso em sala de aula para despertar 

o interesse de seus alunos. Procura-se (i) possibilitar a aplicação da teoria na prática no uso de jogos matemáticos em 

conteúdos específicos; (ii) demonstrar possibilidades de ensino e aprendizagem por meio de jogos e (iii) adaptações 

desses trazidos do cotidiano dos alunos para o contexto escolar. Concluo a eficácia de tais atividades, uma vez que 

foram adaptadas e desenvolvidas pela pesquisadora.  
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Resumo:  

Neste trabalho apresenta-se um estudo sobre o conteúdo matemático de polígonos ministrado juntamente com obras 

arquitetônicas vitrais, com o objetivo de aliar a disciplina de matemática com a arte. A interdisciplinaridade entre 

disciplinas no ensino pode ser uma alternativa didática, para uma nova maneira de compreensão de conhecimento do 

aluno. Desta forma, esse estudo objetiva analisar a influência dessa interdisciplinaridade como agente facilitador no 

aprendizado do aluno.  O estudo foi dividido em dois momentos, aula ministrada sobre polígonos e construção de 

vitrais utilizando figuras planas. A primeira aula foi ministrada com os conceitos de polígonos e exercícios 

relacionados a esses conceitos apresentados e em um segundo momento os alunos coloriram vitrais que possuíam 

polígonos na sua construção e debateram quais os fundamentos entre relacionar os conceitos matemáticos com a arte 

e com outras disciplinas. Após a realização das duas etapas, percebeu-se que aliando a matemática e arte em sala de 

aula como um auxilio didático, apresentou-se melhor obtenção de conhecimento aos alunos em relação a conceitos 

geométricos, como em conceitos sobre arte. 
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Resumo:  

Este artigo é um relato de experiência da aplicação de uma atividade para uma turma do 6° ano do fundamental 2.  O 

objetivo da atividade aqui descrita foi trabalhar o conteúdo de gráficos de barra, pertencente ao bloco de conteúdos: 

tratamento da informação, destacado pelos PCN relacionando-o com um dos temas transversais. O tema escolhido foi 

saúde, mais especificamente a situação da dengue no Brasil. São apresentados inicialmente alguns referenciais 

teóricos que destacam a importância tanto dos conteúdos de tratamento da informação, quanto dos temas transversais 

como elementos importantes do currículo.  A seguir é descrita o desenvolvimento da atividade. Nas conclusões são 

destacados os ganhos formativos trazidos pela atividade tanto para a formação dos alunos quanto para os bolsistas do 

PIBID. 
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Resumo:  

O presente artigo tem por objetivo apresentar as construções iniciais de uma Webquest, buscando uma metodologia 

alternativa para o ensino de Estatística, atraindo o interesse dos alunos para a aula, na medida em que o uso dessa 

ferramenta poderá contribuir de forma positiva para trabalhar a aprendizagem cooperativa e conteúdos específicos 

com usos de recursos tecnológicos. O trabalho com a Webquest é uma atividade interativa, que auxilia os alunos com 

o desenvolvimento da sua capacidade criativa e também é uma ferramenta que possibilita a aprendizagem do trabalho 

em conjunto, pois a sua ideia é o uso de tecnologias digitais para interação entre professor e aluno. 
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Resumo:  

No presente minicurso temos a intenção de trabalhar com algumas noções de criptografia, relacionando com alguns 

conteúdos matemáticos. Inicialmente trabalharemos com a história da criptografia, trazendo alguns elementos que 

ajudaram na evolução da escrita oculta. Na sequência, proporemos atividades nas quais será necessária a codificação 

ou decodificação de mensagens utilizando alguns conteúdos matemáticos como ferramentas, por exemplo, funções e 

matrizes. Dessa forma buscamos apresentar outras maneiras de se abordarem esses conteúdos, dando uma ênfase 

maior às matrizes, uma vez que nem sempre o seu ensino é contextualizado. Assim, almejamos relacionar a 

criptografia com conteúdos matemáticos e fazer uma discussão sobre as possibilidades do seu uso no ensino. 
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Resumo:  

Desenvolvemos quatro objetos de aprendizagem buscando atribuir significado ao estudo das operações com 

polinômios relacionando-as à área de retângulos. Propomos neste minicurso a apresentação, exploração e discussão 

sobre as possibilidades de utilização desses objetos construídos no GeoGebra que permitem abordar monômios, 

polinômios, adição, multiplicação e divisão de polinômios envolvendo representações geométricas e algébricas. Será 

inicialmente realizada a explanação do objeto de aprendizagem monômios, com discussões sobre possibilidades de 

utilização em sala de aula. Em seguida será apresentado o objeto de aprendizagem adição de polinômios para que os 

participantes o explorem e discutam possíveis encaminhamentos para utilização em sala de aula. Finalizamos com a 

exploração dos objetos de aprendizagem multiplicação e divisão de polinômios.  
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Resumo: A formação dos profissionais da educação, atualmente exige o desenvolvimento de uma perspectiva 

interdisciplinar em sintonia com o ensino contextualizado em matemática, arte ,história e astronomia,  planificando 

um currículo diferenciado com condições para ressignificar  o processo de ensino e aprendizado. O objetivo é 

promover estratégias contextualizadas através da geometria experimental e dinâmica para ensinar a desenhar a 

Bandeira da República do Brasil, utilizando as dimensões reguladas por decreto, leis federais. A oficina é destinada 

ao Ensino Fundamental e Ensino Médio, relacionando a geometria plana: medidas, proporções, simetria, polígonos, 

curiosidades e fatos históricos da Bandeira Nacional.  A metodologia empregada enfatiza a utilização de um manual 

didático e DVD sobre a história e a feitura da Bandeira Nacional explicando a maneira correta de desenhar conforme 

normas estabelecidas por lei. Com esta oficina espera-se resgatar a feitura deste símbolo nacional de forma 

contextualizada ao observar como a utilização de recursos manipuláveis e tecnológicos pode contribuir para o ensino 

de geometria na disciplina de Matemática. 
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Resumo: 

O Programa Núcleo Integrado de Educação Matemática, enquanto ação extensionista, está  a vinte e quatro anos 

trabalhando em parceria com alunos e professores da Escola Básica, acadêmicos e professores dos Cursos de 

Licenciatura em Matemática e Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Propõe atividades  educacionais 

com a finalidade de melhorar o ensino e a aprendizagem da matemática, ao priorizar a elaboração, execução e análise 

de intervenções docentes realizadas em escolas e outros espaços da comunidade. O objetivo do programa é 

possibilitar espaço de interlocução sobre o ensino da matemática entre o Ensino Superior, Básico e a Comunidade. 

Congrega estudos, tais como: formação de professores (GIESTA, 2005), saberes docentes (TARDIF, 2002), jogos 

matemáticos (BORIN, 1996), contextualização no ensino da Matemática (D‟AMBRÓSIO,1996) entre outros. Os 

resultados obtidos revelam avanços na formação inicial dos acadêmicos, quanto à responsabilidade assumida em 

relação à  aprendizagem dos alunos atendidos nas aulas de reforço e oficinas pedagógicas. Ao mesmo tempo em que 

os alunos da Escola Básica  gradualmente apresentam melhores desempenhos nas avaliações escolares. As ações 

promovidas pelo programa propiciam vivenciar e contribuir em práticas docentes, desenvolvidas por professores em 

serviço da educação básica, que se mostram grandes parceiros na execução do programa.  
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Resumo: 

Este pôster tem por objetivo mostrar ao professor de Matemática que é possível ensinar esta ciência utilizando como 

pano de fundo, o cotidiano desde os primórdios da civilização humana. Dessa forma, tem-se como premissa que o 

homem, desde seu surgimento, tem utilizado a Matemática para viver melhor e com isso, evoluir. Dessa forma, na 

apresentação deste pôster, serão mostradas tarefas que remontam à história do homem, da Matemática e das demais 

ciências utilizadas em cada época. As atividades remetem aos conteúdos/conhecimentos que cotidianamente o 

professor de Matemática ensina e em inúmeras ocasiões não consegue fazer uma relação da teoria com a prática. Por 

isso, será possível visualizar neste trabalho, inúmeras atividades/eventos que utilizam os conteúdos/conhecimentos 

matemáticos descobertos e/ou criados pelo homem através do tempo. 
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Resumo:  

A utilização de jogos como metodologia de ensino tem grande valia para o processo de aprendizagem sendo uma 

excelente opção para o professor dinamizar as aulas e trabalhar os conteúdos juntamente com os alunos visto que, 

propicia ao educando o processo de reflexão e construção dos conhecimentos tendo-se em vista que o mesmo 

participa ativamente de todas as suas etapas. A proposta de minicurso tem como objetivo mostrar, por meio da 

apresentação dos jogos a relevância desta metodologia para o ensino da matemática, principalmente nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, visa também proporcionar uma reflexão por parte dos participantes a respeito da utilização 

de jogos como instrumento corroborativo no processo de ensino da matemática nas escolas.  

 

Palavras-chave: Jogo. Ensino da Matemática. Lúdico. 

 

40. PO 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS: UMA ANÁLISE 

DOCUMENTAL 

 

Renata Toncovitch das Neves 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

re_toncovitch@hotmail.com 

 

Jéssika Naves de Oliveira 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

jessikanaves04@gmail.com 

 

Jader Otávio Dalto 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

jaderdalto@utfpr.edu.br 

 

  Eliane Maria de Oliveira Araman 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

elianearaman@utfpr.edu.br 

 

Resumo:  

Esse trabalho apresenta uma pesquisa qualitativa bibliográfica em andamento, resultada de estudos do Programa de 

Extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Cornélio Procópio. O objetivo é uma busca das 

relações entre documentos oficiais como a Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa e Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica a respeito da 

Educação Inclusiva, procurando relacionar esses documentos em alguns aspectos, como currículo e avaliação. É de 

grande importância que os docentes e equipe pedagógica da escola tenham conhecimento sobre esses documentos e 

capacitação, para amparo de alunos com necessidades especiais, já que é um direito dos mesmos.   
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