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O USO DA INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DO ALUNO 

1. RESUMO 

Com base nas experiências adquiridas no estágio realizado no 

ensino fundamental I, o artigo abordará questões relacionadas ao ensino da 

Matemática.  

O objetivo do trabalho é valorizar o uso da investigação Matemática 

no processo de aprendizagem do aluno. A partir dos trabalhos realizados por 

diversos autores pretende-se enfatizar a importância das aulas investigativas e como 

inseri-las nas aulas de Matemática. 

2. INTRODUÇÃO 

A partir das vivências adquiridas no estágio realizado no 1º ao 5º 

ano do ensino fundamental, foram observadas várias práticas de ensino da 

Matemática, algumas que proporcionaram aulas contextualizadas, motivadoras e 

outras que proporcionaram aulas desmotivadoras e descontextualizadas. 

Foram presenciadas aulas de Matemática que os professores 

utilizaram alguns materiais concretos com o intuito de facilitar o processo de 

aprendizagem do aluno. Um exemplo dessa prática de ensino foi o uso do material 

dourado para explicar o algoritmo da adição, esse método de ensino parte do 

concreto para o abstrato e contribui de forma ativa para o aluno entender o algoritmo 

da adição. Percebe-se que essa abordagem pedagógica é diferente de um ensino 

em que o professor dita as regras para resolver a operação Matemática. 

Em contrapartida foram observadas práticas de ensino que são 

opostas da apresentada anteriormente. 

Foram presenciadas aulas que os alunos resolveram exercícios 

descontextualizados, isto é, não havia uma ligação entre os conteúdos matemáticos 

e a realidade social da criança. Desta forma, o aluno não compreende os benefícios 

que o ensino da Matemática pode proporcionar na sua vida. 

A literatura específica da educação Matemática aborda diversos 

fatores que contribuem para dificultar o processo de aprendizagem do aluno. 

D’ Ambrosio (1989), afirma que há metodologias de ensino que se 

resumem na aplicação de fórmulas e algoritmos, sendo assim, os alunos passam a 

acreditar que para saber Matemática é preciso apenas seguir e aplicar regras. Esses 
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métodos de ensino não consideram as estratégias adotadas pelo aluno para resolver 

as atividades propostas, pelo contrário, o aluno torna-se passivo no seu próprio 

processo de aprendizagem, é induzido a resolver os exercícios a partir de modelos 

ensinados pelo professor e, além disso, não compreende o significado do que está 

sendo ensinado. 

Na literatura encontram-se algumas abordagens diferenciadas para 

o ensino da Matemática, que propõem um ensino em que o aluno passa a ser um 

indivíduo ativo, com isto, pode desenvolver uma aprendizagem mais significativa. 

3. OBJETIVOS 

Pesquisar e analisar a abordagem de aulas investigativas de 

Matemática. 

4. METODOLOGIA 

Nos primeiros encontros das orientações, foram relembradas as 

experiências adquiridas no estágio que motivaram a escolha do tema deste trabalho 

de conclusão de curso. 

Posteriormente, foram realizadas pesquisas bibliográficas 

relacionadas ao ensino da Matemática. 

Em seguida pretende-se pesquisar literatura específica da educação 

Matemática que abordam estudos relacionados às aulas investigativas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Uma atividade de investigação desenvolve-se em três etapas, que 

pode ocorrer em uma ou mais aulas. Na primeira etapa o professor propõe a 

atividade ao aluno. Na segunda parte o discente individualmente, em duplas ou em 

grupos, realiza a investigação. E por último, realiza-se uma discussão dos resultados 

apresentados pelos alunos. 

Ponte, Brocardo e Oliveira, afirmam que uma aula investigativa 

envolve quatro momentos primordiais: no primeiro momento o indivíduo procura 

explorar e compreender as informações que contém o problema e também formula 

questões; a seguir o investigador organiza os dados do problema e formula 

conjecturas, isto é, estabelece uma hipótese Matemática; a terceira etapa envolve a 

realização de testes e torna a conjectura mais objetiva; e finalmente, o indivíduo 

deve justificar a conjectura que foi formulada, e avaliar o resultado do seu raciocínio. 
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Os autores citam que o professor deve assumir neste processo de 

investigação o papel de incentivador, e desenvolver na sua prática um elo entre 

mediação e autonomia, isto é, proporcionar dois momentos: no primeiro o aluno 

interpreta a atividade, cria e analisa hipóteses e compreende o resultado que obteve 

na sua investigação; no segundo momento o professor deve guiar os alunos, dando 

dicas, esclarecendo a atividade e formulando conjecturas junto com os discentes. 

Segundo os autores, para o sucesso de uma investigação é 

fundamental que o aluno perceba sua liberdade em pensar, explorar, trocar 

conhecimentos com o professor e colegas e, além disso, deve sentir que suas ideias 

são valorizadas pelo docente. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Como afirmam Ponte, Brocardo e Oliveira, a participação ativa do 

aluno no seu processo de ensino é fundamental para a sua aprendizagem, sendo 

assim, a investigação Matemática estimula o aluno a agir como matemático, 

formulando conjecturas e apresentando os resultados que alcançou. 

Os autores relatam que ao introduzir o ato de investigar no ensino da 

Matemática para as crianças, o professor deve incentivar os alunos a serem 

“pequenos exploradores”, e a descobrir e redescobrir a cada aula, diferente do que 

se propõe em uma aula que o docente dita regras, algoritmos e formulas 

matemáticas, e o aluno simplesmente resolve as atividades a partir dos modelos 

feitos pelo professor. 
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