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RESUMO 

MARÇAL, Matheus Correia. Investigações matemáticas: Uma proposta de 

atividades para o ensino fundamental. 2019. 58 f. Monografia (Especialização) – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Programa de Especialização em Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2019. 

Neste trabalho apresentamos algumas definições, aspectos e considerações 

acerca das investigações matemáticas, na perspectiva de Ponte. Buscamos mostrar 

o que é essa poderosa estratégia metodológica e quais os benefícios decorrentes de 

seu uso; evidenciar as diferenças entre tarefas de investigação matemática e outras 

atividades matemáticas, bem como mostrar ao professor de que forma pode se dar o 

desenvolvimento de uma aula investigativa, distinguindo qual o seu papel nesse 

contexto e quais possíveis ações a serem tomadas durante a condução das 

discussões junto a seus alunos. Também propomos neste trabalho um caderno de 

tarefas de investigação com o foco na aplicação em turmas de ensino fundamental e 

que trabalham temas relativos aos quatro campos que compõem a matemática. 

Dessa forma, queremos promover não só o conhecimento teórico acerca das 

investigações matemáticas, mas também estimular a utilização desse recurso por 

parte até mesmo dos professores que estarão tendo seu primeiro contato com o 

assunto no decorrer das próximas páginas. 

 

Palavras-chave: Investigações Matemáticas, Tarefas de Investigação, Ensino 

Fundamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

MARÇAL, Matheus Correia. Investigações matemáticas: Uma proposta de 

atividades para o ensino fundamental. 2019. 58 f. Monografia (Especialização) – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Programa de Especialização em Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2019. 

In this paper we present some definitions, aspects and considerations about 

mathematical investigations, from Ponte's perspective. We seek to show what this 

powerful methodological strategy is and the benefits of its use; highlight the 

differences between mathematical research tasks and other mathematical activities, 

as well as show the teacher how the development of an investigative class can take 

place, distinguishing what is its role in this context and what possible actions to take 

while conducting discussions with students. We also propose in this work a research 

assignment book focusing on application in elementary classes and working on 

topics related to the four fields that make up mathematics. Thus, we want to promote 

not only the theoretical knowledge about mathematical investigations, but also 

stimulate the use of this resource by even the teachers who will have their first 

contact with the subject over the next pages. 

 

Keywords: Mathematical Investigations, Investigation Tasks, Elementary School. 
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1 INTRODUÇÃO 

A matemática é vista por muitos alunos como uma disciplina fria e acabada, 

sem espaço para criatividade e de difícil compreensão, onde o que predomina é a 

memorização de procedimentos, definições e fórmulas que na maioria das vezes 

não fazem sentido algum para eles. Esse cenário, cheio de desafios e 

complexidades, já aponta para a necessidade de os professores compreenderem a 

matemática como uma disciplina de investigação onde o avanço é decorrente desse 

processo. 

Muitos pesquisadores veem nas investigações matemáticas uma poderosa 

estratégia metodológica que pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem 

dentro das salas de aula, dentre eles, Brocardo (2002); Cunha, Oliveira e Ponte 

(1995); Henriques (2011); Fonseca (2002); Ponte, Mata-Pereira e Quaresma (2013); 

Ponte (2003b); Fiorentini e Lorenzato (2006); Ponte (2003a); Santos e Belline 

(2013); Santos, Brocardo, Pires e Rosendo (2002). 

Vamos nos apoiar nas ideias desses autores, principalmente de João Pedro 

da Ponte1, para entendermos o que é investigar, e, mais especificamente, o que é 

investigar em matemática. 

Na perspectiva de Ponte (2003), “investigar” não é mais do que procurar 

conhecer, procurar compreender, procurar encontrar soluções para os problemas 

com que nos deparamos. Trata-se de uma capacidade de primeira importância para 

todos os cidadãos e que deveria permear todo o trabalho da escola, tanto dos 

professores como dos alunos. 

Segundo esse autor, a investigação matemática ajuda a trazer para sala de 

aula o espírito da atividade matemática genuína, construindo, assim, uma poderosa 

metáfora educativa. O estudante é chamado a agir como um matemático, não só na 

formulação de questões e conjecturas e na realização de provas e refutações, mas 

também na apresentação dos seus resultados e na sua discussão e argumentação 

com os colegas e o professor no ambiente escolar. As experiências cognitivas com 

essas atividades podem contribuir, segundo os estudos que iremos apresentar, para 

desenvolver a capacidade dos estudantes de pensar matematicamente, pois eles 

                                                           
1
 João Pedro Mendes da Ponte é professor catedrático de Didática da Matemática, licenciado em 

Matemática pela Universidade de Lisboa (1979), Doutor em Educação Matemática pela Universidade 
da Georgia (EUA) (1984). Foi Diretor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, desde a 
sua criação em 2010 até 2018. Atualmente é um dos maiores especialistas e divulgadores do tema 
investigações matemáticas. 
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são levados, entre outras coisas, a formular problemas, explorar hipóteses, testar 

conjecturas, construir argumentos, generalizar, intuir, experimentar, provar, 

comunicar. 

O interesse em adotar as investigações matemáticas como recurso 

metodológico para o ensino de Matemática decorre do potencial apresentado pelas 

atividades de investigação em promover a construção do conhecimento matemático, 

pelo aluno. Visto isso, o objetivo central desse trabalho é justamente fornecer essas 

informações básicas acerca do que são investigações matemáticas e quais os 

benefícios que seu uso pode trazer, estimulando o docente a utilizá-las em suas 

aulas, por meio de uma proposta de atividades de investigação matemática divididas 

nos quatro campos: álgebra, aritmética, geometria e probabilidade e estatística, 

conforme definidos pela Base Nacional Comum Curricular. 

Temos também por objetivo dar suportes teóricos ao professor que mostrar 

interesse na aplicação dessa metodologia, mostrando qual o papel que deverá ser 

desempenhado por ele durante o desenvolvimento das atividades e quais os 

possíveis caminhos podem ser seguidos na condução das discussões com seus 

alunos. Além disso, promover o acesso do professor a um portfólio de atividades 

investigativas já prontas para aplicação em sala de aula que trabalham diversos 

temas da matemática em nível de ensino fundamental. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo iremos discorrer sobre os aportes teóricos que servem como 

base a essa pesquisa. Será apresentada uma visão geral acerca do que é 

investigação matemática, o que diferencia uma investigação de outros tipos de 

atividades matemáticas, qual o papel do professor durante a aplicação, condução e 

desenvolvimento das tarefas e discussões em sala de aula e quais os benefícios que 

essa estratégia metodológica pode trazer ao processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.1 Investigações matemáticas 

Investigar na matemática assume características muito próprias. Ponte (2003) 

diz que em uma investigação matemática, parte-se de uma questão muito geral ou 

de um conjunto de informações pouco estruturadas a partir das quais se procura 

formular uma questão mais precisa e sobre ela produzir diversas conjecturas. 

Depois, testam-se essas conjecturas, algumas das quais, perante contraexemplos, 

poderão ser desde logo abandonadas. Outras, sem se revelarem inteiramente 

corretas, poderão ser aperfeiçoadas. Neste processo, por vezes formulam-se novas 

questões e abandonam-se as questões iniciais. À medida que as conjecturas vão 

resistindo aos testes, acabam ganhando credibilidade e estimulando a realização de 

uma prova, que se for conseguida, lhes conferirá validade matemática.  

Segundo esse autor, investigar em contextos de ensino, aprendizagem ou 

formação, não significa necessariamente lidar com problemas de grande dificuldade. 

Significa, apenas, trabalhar a partir questões que nos interessam e que se 

apresentam inicialmente confusas, mas que conseguimos clarificar e estudar de 

modo organizado. Ainda para o autor, investigar é descobrir relações, padrões 

procurando identificar e comprovar as propriedades levantadas pelo investigador. 

Segundo Fiorentini e Lorenzato (2006), as aulas investigativas são aquelas 

que mobilizam e desencadeiam, em sala de aula, tarefas e atividades abertas, 

exploratórias e não diretivas do pensamento do aluno e que apresentam múltiplas 

possibilidades de alternativa de tratamento e significação. Dependendo da forma 

como essas aulas são desenvolvidas, a atividade pode restringir-se apenas à fase 

de explorações e problematizações. Porém, se ocorrer, durante a atividade, 

formulação de questões ou conjecturas que desencadeiam um processo de 
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realização de testes e de tentativas de demonstração ou prova dessas conjecturas, 

teremos, então, uma situação de investigação matemática. 

A capacidade de argumentação e provas pode ser desenvolvida através de 

investigações, uma vez que estas são atividades caracterizadas por situações ou 

mecanismos que os alunos tentam compreender, descobrir padrões, relações, 

semelhanças e diferenças de forma a conseguir chegar a generalizações e essas 

generalizações são confrontadas bem como suas diferentes conjecturas e 

justificativas. 

Fonseca, Brunheira e Ponte (1999) defendem a utilização das investigações 

matemáticas por entenderem que para compreender a Matemática é importante 

analisá-la procurando compreender sua construção. Para eles é possível 

estabelecer um paralelo entre a atividade do matemático e a atividade do aluno na 

aula de matemática, sendo assim um poderoso meio de aprendizagem matemática 

para o aluno. 

O conceito de investigação matemática é discutido de maneira aprofundada 

em um artigo de Ponte e Matos (1992), enfatizando a ideia de que numa 

investigação os alunos são colocados no papel dos matemáticos. Para os autores, é 

o que acontece quando eles procuram compreender uma situação complexa, 

descobrir padrões, relações, semelhanças e diferenças, de forma a conseguir 

chegar a generalizações. Nesta perspectiva, as investigações matemáticas incluem 

uma variedade de situações, desde tarefas complexas que podem levar certo tempo 

a resolver, até questões relativamente simples que surgem na sala de aula. Neste 

artigo afirma-se que:  

As investigações matemáticas têm aspectos comuns com outros tipos de 
atividades de resolução de problemas. Envolvem processos de raciocínio 
complexos e requerem um elevado grau de empenhamento e criatividade 
por parte do aluno. Envolvem, no entanto, também alguns processos 
característicos. Enquanto os problemas matemáticos tendem a caracterizar-
se por assentarem em dados e objetivos bem concretos, as investigações 
têm um ponto de partida muito menos definido. Assim, a primeira tarefa do 
aluno é tornar a questão mais precisa um traço que as investigações 
matemáticas têm em comum com a formulação de problemas (PONTE E 
MATOS, 1992, p.1).  

É esse conceito de atividade de investigação que norteou os estudos que se 

desenvolveram em Portugal nos anos 90, em particular o projeto “Matemática para 

todos”, o mais significativo nessa área. Ponte (2003a) afirma que na perspectiva 

desse projeto, a inserção das investigações matemáticas no currículo de matemática 

se justifica por diversas razões, apresentadas a seguir: 
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I.   Favorecem o envolvimento do aluno no trabalho que realiza na aula 

de matemática. Sem esse envolvimento, dificilmente o aluno realizará uma 

aprendizagem significativa. 

II.   Estimulam um pensamento globalizante que não se resume à 

aplicação de conhecimentos ou procedimentos pré-determinados e isolados, 

mas que, pelo contrário, implica normalmente que se relacionem diversos 

tópicos. Este modo de pensar, característico do raciocínio matemático, 

representa uma competência essencial nesta disciplina. 

III.   Fornecem múltiplos pontos de entrada para alunos de diferentes 

níveis de competência matemática. Com efeito, uma tarefa de natureza 

investigativa, na sala de aula, pode ser abordada e desenvolvida de vários 

modos e em diversos graus de profundidade.   

IV.   Podem ser inseridas, naturalmente, em qualquer parte do currículo, 

representando na verdade um tipo de trabalho que tem um carácter 

transversal na disciplina de Matemática. 

V.  Embora lidando com aspectos complexos do pensamento, reforçam as 

aprendizagens mais elementares. 

Outro aspecto relevante das investigações matemáticas se dá devido ao 

desenvolvimento de conhecimentos transversais como a capacidade de 

comunicação e o trabalho em equipe. Segundo Brocardo (2002), a realização de 

investigação na sala de aula pode ajudar a estabelecer um ambiente em que os 

alunos participam ativamente. 

De acordo com Cunha, Oliveira e Ponte (1995), as atividades investigativas 

estimulam o envolvimento dos alunos e elas podem ser trabalhadas por alunos em 

diferentes níveis de desenvolvimento. 

O processo de criação da matemática surge em meio às dúvidas e hesitações 

e até mesmo desacertos, em oposto ao senso comum que se tem acerca da 

disciplina vista como um corpo de conhecimento organizado de forma lógica e 

dedutiva construídos com rigor e certeza absoluta. Para Ponte, Brocardo e Oliveira 

(2006) as investigações matemáticas envolvem, naturalmente, conceitos, 

procedimentos e representações matemáticas, mas o que mais fortemente as 

caracteriza é este estilo de conjectura teste-demonstração. 

O famoso matemático George Pólya (1945) nos chama a atenção para o 

contraste entre estes dois lados da Matemática, afirmando que a Matemática tem 
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duas faces; é a ciência rigorosa de Euclides, mas é também algo mais... A 

Matemática em construção aparece como uma ciência experimental, indutiva. 

“Ambos os aspectos são tão antigos quanto à própria Matemática”. 

Na seção seguinte trataremos das principais características das atividades de 

investigação matemática e de como podemos diferencia-las de um exercício, um 

problema matemático ou uma questão exploratória.  

 

2.2 As fronteiras da investigação com outros tipos de atividades matemáticas 

Tarefas de diversas naturezas podem ser propostas pelos professores nas 

salas de aula. Os aspectos que diferenciam essas tarefas uma das outras podem 

em algumas vezes não estar claros. Analisaremos a seguir o modo como cada uma 

se distingue das outras a fim de trazermos luz a essas fronteiras. 

Para Ponte (2003) uma tarefa tem quatro dimensões básicas: o seu grau de 

dificuldade, a sua estrutura, o tempo requerido para a sua resolução e o seu 

contexto referencial. Para entendermos melhor, utilizaremos as ideias de Ponte 

(2003) que mostra em forma de diagrama as diferenças em termos de grau de 

dificuldade e estrutura entre quatro tipos diferentes de atividades matemáticas: 

exercícios, problemas, explorações e investigações. 

Figura 1 – Uma perspectiva sobre os diferentes tipos de atividades 

matemáticas 

 

Fonte: Ponte (2003) 

Segundo Ponte (2003), existe uma característica comum aos exercícios e 

problemas – em ambos os casos o enunciado indica claramente o que é dado e o 

que é pedido, sem quaisquer ambiguidades. O professor sabe de antemão a solução 

Fácil

Exercício Exploração

Fechado Aberto

Problema Investigação

Difícil
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e a resposta apresentada pelo aluno ou está certa ou está errada. Para Pólya 

(1945), um problema é uma questão para a qual o aluno não dispõe de um método 

imediato de resolução, ao passo que um exercício pode ser resolvido usando um 

método ou algoritmo já conhecido. É importante ressaltar que uma mesma questão 

pode ser para uma pessoa um problema e para outra um exercício. A figura a seguir 

apresenta uma tentativa inicial de diferenciação e comparação entre exercício, 

problema e investigação matemática, na perspectiva de Ponte. 

Figura 2 – Exemplos de atividades matemáticas 

 

Fonte: Ponte (2003) 

Para Ponte (2003) em uma investigação é diferente. O ponto de partida é uma 

situação aberta, ou seja, a questão não está completamente definida, cabendo a 

quem investiga um papel fundamental na sua concretização. As investigações são 

parecidas com as explorações, porém as investigações demandam mais tempo. O 

autor ainda completa que, sendo possível concretizar de vários modos os pontos de 

partida, os pontos de chegada, naturalmente são também diferentes. Ao requerer a 

participação ativa do aluno na própria formulação das questões a estudar, 

favorecemos o seu envolvimento na aprendizagem. 

Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2006), para que uma situação possa 

constituir uma investigação é essencial que seja motivadora e desafiadora, não 

sendo imediatamente acessíveis, ao aluno, nem o processo de resolução nem a 

solução da questão. 

Um conceito bastante próximo de investigação matemática é de resolução de 

problemas. Segundo Oliveira, Segurado e Ponte (1996), a resolução de problemas 

consiste num processo mais convergente, com metas mais bem definidas se 
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comparado com a investigação matemática. Fonseca, Brunheira e Ponte (1999) 

afirmam que: 

Na resolução de problemas o objetivo é encontrar um caminho para atingir 
um ponto não imediatamente acessível. É um processo convergente. Numa 
investigação matemática, o objetivo é explorar todos os caminhos que 
surgem como interessantes a partir de uma dada situação. É um processo 
divergente. Sabe-se qual é o ponto de partida, mas não se sabe qual será o 
ponto de chegada. (FONSECA; BRUNHEIRA; PONTE, 1999, p. 94-95) 

Ponte (1998) afirma que o aspecto mais distintivo das atividades de 

investigação em relação à resolução de problemas diz respeito à natureza da 

questão a estudar. Enquanto que na resolução de problemas a questão tende a ser 

apresentada já completamente especificada ao aluno, na atividade de investigação 

as questões iniciais são de um modo geral vagas, necessitando de ser trabalhadas, 

tornadas mais precisas e transformadas em questões concretas pelo aluno. Ponte 

(2003) diz que tanto a resolução de problemas como as investigações apelam à 

imaginação e à criatividade, envolvem processos de raciocínio complexos e 

requerem um elevado grau de desempenho. 

A quarta dimensão a qual nos referimos é com relação ao contexto 

referencial. Diz respeito à tarefa ser contextualizada em uma situação real ou 

formulada apenas em termos matemáticos. Skovsmose (2000) defende a 

coexistência de três tipos de situações. A realização de investigações no quadro das 

situações contextualizadas na matemática, semi-realidade (situações problema 

estruturadas e simplificadas que aproximam de situações da vida) ou vida real. 

Na sequência, iremos abordar qual o papel do professor no decorrer de um 

trabalho investigativo com os alunos e algumas importantes atitudes que devem ser 

exercidas para uma boa orientação e condução deste tipo de atividade. 

 

2.3 O papel do professor 

Há diversos documentos oficiais que trazem aspectos e orientações sobre e 

para a formação do professor que ensina Matemática, dentre eles os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM), os PCNs+ e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além dos 

Pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE). O Parecer CNE/CP 09/2001, 

por exemplo, destaca como um problema na formação inicial de professores a 

ausência de atividades nas quais os licenciandos possam desenvolver 
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conhecimentos sobre práticas investigativas, tendo oportunidades para perceber a 

dimensão criativa que nelas existe e, a partir disto, poder entender o conhecimento 

como resultado de um processo histórico, impregnado da criação humana diante das 

necessidades e das condições para realizá-lo. 

Desconstruir a ideia de Matemática como “coisa criada”, no sentido de Caraça 

(1958), é um dos objetivos que se pode encontrar no trabalho pedagógico com uma 

tarefa de investigação. Segundo Fonseca, Brunheira e Ponte (1999) no 

desenvolvimento do trabalho investigativo em sala de aula pretende-se que os 

alunos adquiram uma atitude investigativa. Para isso o professor deve preocupar-se 

em centrar a aula na atividade dos alunos, em suas ideias e em suas pesquisas. 

Para realização dessa atividade há necessidade de se criar um ambiente de 

envolvimento dos alunos para que eles se sintam estimulados, à vontade para 

pensar, se questionar e questionar seus colegas o que poderá contribuir para o 

sucesso da tarefa. No contexto levantado pelos autores, o professor possui um 

papel fundamental no levantamento de propostas de investigação e na condução 

desse tipo de aula. 

O estudo de Ponte et al (1998) indica que o professor é chamado a 

desempenhar seis papéis fundamentais numa aula em que os alunos realizam 

atividades de investigação. São eles: pensar matematicamente “em frente” aos seus 

alunos; fornecer informação; promover reflexão; desafiar; apoiar; avaliar progressos. 

O professor exerce papel de orientador da atividade. O fluir da aula depende 

em grande parte do seu modo de trabalhar e do tipo de apoio prestado no 

desenvolver das investigações. O docente é chamado a intervir em diversas 

situações e, na maioria das vezes, as solicitações feitas pelos alunos são no sentido 

de terem validadas as suas ideias. Por essa razão, o professor deve sempre estar 

preparado a incentivar os alunos no decorrer das atividades, guiando-lhes quanto as 

suas atitudes na realização das tarefas de investigação. Para que isso ocorra, o 

professor deve ajudar os alunos a ultrapassarem eventuais dificuldades ou até 

mesmo dar pistas para que o discente perceba alguns erros que o conduzirão a 

caminhos nos quais não terão sucesso. 

É necessário que o professor demonstre um espírito investigativo para que os 

alunos sintam autenticidade nas suas propostas de trabalho. Na prática, o docente 

deve emitir opiniões concretas e manter-se questionador diante das solicitações dos 

alunos permitindo que eles confirmem ou não as suas ideias. Nesse sentido, o aluno 
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não recebe o conteúdo finalizado e sim é convidado a descobrir novas relações 

entre conceitos, levantar hipóteses, testar conjecturas e propor novas questões. 

Durante o desenvolvimento das atividades o professor deve estimular a 

comunicação entre os alunos observando se eles estão trabalhando de modo 

produtivo, formulando questões, analisando, testando e justificando conjecturas. O 

professor precisa desempenhar o papel de mediador, fazendo com que os alunos 

produzam resumos de suas ideias e apresentem os resultados e argumentações 

referentes a todo o processo de investigação realizado. Nesse momento assume ao 

mesmo tempo responsabilidades de moderador e orientador para estimular os 

alunos a explicar suas ideias e conclusões. 

Ponte (2003) relata a questão da confiança do professor em relação às 

investigações matemáticas. Para o autor esse problema se coloca em dois planos: 

“Ao lidar matematicamente com este tipo de atividade e ao gerir a situação de 

ensino-aprendizagem na sala de aula”. Ponte complementa dizendo que este 

problema pode ocorrer tanto com professores principiantes quanto com professores 

experientes.  

Alguns professores mostram-se capazes de criar tarefas de investigação para 

usar em suas aulas, porém essa capacidade não é adquirida rapidamente. Segundo 

Santos et al (2002), a experiência do Projeto “Matemática para todos” sugere que, 

numa primeira fase, é natural que os professores comecem por utilizar tarefas 

produzidas por outros, introduzindo lhes pequenas alterações para as ajustarem aos 

seus alunos, caso necessário, e só posteriormente com a aquisição de alguma 

experiência neste tipo de trabalho é de se esperar que comecem a criar novas 

tarefas de investigação. 

Lina Fonseca (2002) indica que organizar o ensino através dessa metodologia 

é difícil a dois níveis: É matematicamente difícil porque não é possível “preparar” 

todas as dificuldades que os alunos podem vir a apresentar, visto que não se sabe 

que caminhos irão trilhar, se esses caminhos são produtivos e o que os faz ser 

assim. É pedagogicamente difícil porque é necessário decidir quando intervir, como 

intervir, que sugestões dar a cada aluno ou a cada grupo sempre que surge uma 

situação de impasse e como gerir o tempo necessário para as tarefas. 

Tendo em vista a responsabilidade do professor frente esse processo, 

falaremos a seguir, especificamente, da condução das discussões matemáticas com 

os alunos e apresentaremos um modelo detalhado de ações relacionadas a 
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processos matemáticos e gestão de aprendizagem que vai auxiliar o docente em 

suas interações. 

 

2.4 A condução das discussões 

Ao decorrer da realização das tarefas de investigação matemática, a 

organização e condução das discussões coletivas se mostram fundamentais para a 

aprendizagem dos alunos. 

Já nos anos 90, Lampert (1990) ressalta como pode ser a dinâmica desse tipo 

de aula, onde os alunos discutem as soluções de problemas matemáticos. Em 

oposto a sala de aula convencional, centrada nas ações e controle do professor, e 

onde as possibilidades de intervenção dos alunos eram muito limitadas, procura-se 

aqui proporcionar aos alunos um espaço alargado de participação. Os discentes são 

estimulados a apresentar as suas soluções e as suas estratégias usadas para 

chegarem até elas. São levados a questionar as soluções e estratégias propostas 

pelos colegas, seja porque não consideram válidas matematicamente, seja porque 

simplesmente não as compreendem. Cria-se um ambiente de discussões e debates 

construtivos. 

Stein et al. (2008) apontam que um aspeto importante da prática do professor 

é dar melhor forma às ideias incompletas e que com frequência são má formuladas 

pelos alunos de modo a transformá-las em ideias matemáticas mais precisas e 

poderosas. Estes autores referem que uma discussão matemática produtiva tem 

duas caraterísticas fundamentais: Se apoiar no pensamento e raciocínio dos alunos 

e avançar mediante as ideias matemáticas mais relevantes. Fomentam, também, 

que é função do professor dar coerência as ideias dispersas dos alunos, as 

enquadrando no conhecimento matemático estabelecido. Apresentam um modelo 

para a preparação e realização de discussões matemáticas que contemplam cinco 

ações. São elas: antecipar; monitorizar; selecionar; sequenciar; estabelecer conexão 

entre as respostas dos alunos. Em paralelo, consideram ser necessário articular 

duas regras fundamentais – valorizar a autoridade dos alunos e a sua 

responsabilização. 

Brodie (2010) elenca dois tipos de intervenções que podem servir para 

promover ou estender o raciocínio matemático dos alunos: questionar, onde o 
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professor procura obter deles uma nova informação, e pressionar, onde procura 

levá-los a elaborar ou reforçar as suas ideias.  

O autor ainda identifica três ações do professor para controlar a trajetória da 

discussão. São elas: Inserir (uma ideia, solução ou ligação); Manter uma 

contribuição (focando ou reforçando a atenção); Confirmar (o significado de uma 

contribuição de um aluno).  

Apontam ainda outros problemas e dilemas que surgem com frequência nas 

discussões, relativos ao modo de ligar os alunos ao assunto, ao fato de se trabalhar 

simultaneamente com indivíduos e grupos, a possível resistência dos alunos à 

participação nas discussões e a criação de oportunidades para proporcionar clareza 

e significado nas discussões da sala de aula. 

Ponte, Mata e Quaresma (2013) seguem como metodologia de investigação 

um modelo centrado nas ações do professor no que diz respeito à condução nas 

discussões matemáticas. 

Figura 3 – Modelo das ações do professor na condução de discussão 

matemáticas. 

 

Fonte: Ponte, Mata e Quaresma (2013) 

Com relação a este modelo, um primeiro aspecto importante é que ele 

pressupõe dois grandes tipos de ação por parte do professor. De um lado as ações 

diretamente relacionadas com os processos matemáticos e por outro lado ações que 

têm, sobretudo a ver com a gestão da aprendizagem. 
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Os autores ainda definem cada uma das ações relacionadas aos processos 

matemáticos. Para eles, convidar proporciona o envolvimento inicial dos alunos na 

discussão. Os outros três tipos de ações, apoiar/guiar, desafiar e informar/sugerir, 

são aquelas que formam o principal suporte das discussões matemáticas. Nas 

ações de “informar/sugerir” o professor assume o papel de introduzir informação, 

proporcionar argumentos, ou validar respostas dos alunos. Em “desafiar” procura 

que sejam os alunos a assumir esse papel. Em “apoiar/guiar” o professor promove a 

continuação da participação dos alunos na resolução de um problema já iniciado, de 

modo a conduzir os alunos discretamente ou explicitamente, através de perguntas 

ou por outras intervenções.  

Complementam que em “sugerir” o professor assume a responsabilidade 

integral do discurso matemático, em “apoiar” procura conduzir o aluno de forma na 

resolução da tarefa e em “desafiar” coloca o aluno na situação de ser ele próprio a 

avançar em terreno novo, seja em termos de representações, da interpretação de 

enunciados, do estabelecimento de conexões, ou de raciocinar, argumentar ou 

avaliar. 

Frente a tudo o que foi colocado, é importante acrescentar que esta condução 

envolve muitos outros aspectos e situações que não podem ser previstos e que o 

professor precisa estar preparado para enfrenta-las. Na continuidade, falaremos um 

pouco a respeito do desenvolvimento de uma aula investigativa e de algumas 

possíveis barreiras que o professor deverá ter que lidar durante suas aulas. 

 

2.5 O desenvolvimento das tarefas investigativas e possíveis obstáculos 

Ponte et al (1999) indicam que a realização de uma investigação matemática 

envolve quatro momentos principais. São eles: (i) reconhecimento da situação 

problemática, exploração dessa situação e formulação de questões; (ii) processo de 

formulação de conjecturas a partir da organização dos dados; (iii) realização de 

testes e o eventual refinamento das conjecturas; (iv) argumentação, demonstração e 

avaliação do raciocínio ou do resultado dele. 

Algumas vezes, estes momentos surgem de modo desordenado. Por 

exemplo, a conjectura inicial pode aparecer simultaneamente com a formulação de 

questões, o teste de determinada conjectura pode levar a formulação de novas 

questões, etc. 
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Ponte, Ferreira, Varandas, Brunheira e Oliveira (1999) desenvolveram uma 

análise acerca do trabalho do professor durante a realização de investigações 

matemáticas. Neste estudo distinguem dois processos de raciocínio didático: o 

primeiro fala do recolhimento da informação na qual o professor avalia a situação do 

trabalho e a segunda é sobre a promoção da aprendizagem que se desenvolve a 

partir de três diferentes ações: explicar, apoiar e sintetizar. A ação do professor pode 

variar entre o modo afirmativo, interrogativo ou de gestão. Os dois primeiros incidem 

exclusivamente sobre o conteúdo matemático e o terceiro tem relação com o 

funcionamento da aula. Dessa maneira, no modo afirmativo, o professor faz uma 

afirmação ou clarifica o entendimento de afirmações anteriores, explica conceitos ou 

valida afirmações dos alunos. No modo interrogativo, pede explicações, questiona 

de maneira específica, questiona de forma aberta ou pede justificações. Finalmente, 

no modo de gestão, gere a situação de ensino-aprendizagem. 

Entretanto, algumas coisas devem ser levadas em consideração. A primeira 

delas é se o aluno já possui familiaridade com esse tipo de tarefa. Também se deve 

levar em conta a faixa etária, o conhecimento do aluno, seu desenvolvimento 

matemático, entre outros fatores. 

Outra questão relevante é a apresentação da atividade para os alunos. 

Devem-se observar alguns aspectos na escolha dessa apresentação. Por um lado, o 

risco de se dar informação demais, conduzindo os alunos em um determinado 

sentido. Por outro lado, corre-se o risco de dar pouca informação e a tarefa não ficar 

clara suficiente para os alunos, o que pode comprometer o trabalho a realizar.  

Ponte et al. (1998) falam sobre essa questão do apoio a se dar ao aluno 

durante a realização de uma atividade de investigação, classificando essa questão 

como uma problemática. Alguns professores acham que se deve dar bastante apoio, 

outros acham que se deve dar pouco apoio, outros, ainda, acham que o apoio a se 

dar depende das circunstâncias.  

É válido fomentar que muito além da quantidade de informação a dar, existe o 

problema de criar desde o princípio um ambiente onde os alunos se envolvam na 

atividade. A criação de um ambiente de aprendizagem estimulante onde os alunos 

se sentem à vontade para pensar e questionar os colegas e o professor é um passo 

importante para o sucesso da atividade. As interações entre professor e aluno 

assumem grande importância e uma boa gestão de discussões pode gerar nos 

alunos o interesse de ouvir uns aos outros. Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira 
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(2006) um ambiente investigativo pode ser criado em sala de aula quando se 

oportuniza aos alunos o envolver-se com a Matemática ativamente através da 

formulação de problemas. 

Fonseca, Brunheira e Ponte (1999) ressaltam que na fase inicial do trabalho 

os alunos podem mostrar dificuldades que os impedem de realizar suas 

investigações, principalmente os pouco habilitados ao trabalho de natureza 

investigativa e, nesse momento do impasse chamam logo pelo professor. Isso 

ocorre porque não compreendem a natureza da tarefa de investigação, sendo assim, 

é necessário que o professor explique através de exemplos o que é o trabalho 

investigativo. 

Em caso de os alunos demonstrarem dificuldades básicas como organizar os 

dados e formular questões, e isso ser determinante para o prosseguimento da 

investigação, o professor deve apoiá-los. Fonseca, Brunheira e Ponte (1999) 

escrevem que nesse momento cabe ao professor incentivar a autoconfiança e 

reflexão dos estudantes num ambiente de interação entre os colegas no sentido de 

descobrir novas relações entre conceitos, além de estimular o desenvolvimento de 

seu raciocínio e criatividade.  

Na fase final, é necessário que o professor promova diálogos com os alunos 

enquanto os mesmos estão a executar a atividade, encorajando-os a discutir com 

outros grupos em sala de aula. O papel do professor nessa etapa final em que o 

trabalho realizado é discutido em conjunto com os alunos é uma questão bem 

relevante. Para Fonseca, Brunheira e Ponte (1999), a discussão final sobre a 

atividade dos alunos é uma boa ocasião para promover a reflexão sobre o trabalho 

realizado, devendo o professor proporcionar momentos onde os alunos possam 

pensar e refletir sobre a atividade realizada. Essa etapa é indispensável para que o 

conhecimento produzido pelos alunos seja ele individualmente ou em grupo seja 

compartilhado com toda a turma.  

Para Ponte et al. (1998), além da apresentação de resultados é importante 

que possa existir um confronto sério de ideias, justificando as afirmações que se 

fazem e questionando a validade dessas justificações. Isso permite com que os 

alunos estabeleçam conexões com outras ideias matemáticas podendo constituir 

esse um ótimo ponto de partida para outras investigações. 

A elaboração de relatórios finais acerca do trabalho desenvolvido é uma 

forma de ajudar os alunos a refletirem sobre o trabalho realizado na sua 
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investigação, ao mesmo tempo em que constituem para o professor um meio de 

recolher informações sobre o nível de desenvolvimento da atividade, sendo esse um 

bom feedback para o próprio docente. Segundo Ponte (2003b) os relatórios 

promovem aos alunos a reflexão sobre o trabalho realizado na sua investigação 

levando-os a aprofundar e clarificar, muitas vezes, aspectos menos compreendidos. 

Durante todo esse processo o professor pode ter que lidar com alguns 

obstáculos. Para Ponte et al (1998) as questões apontadas como impeditiva da 

diversificação de estratégias na sala de aula são a extensão do programa, as 

dificuldades manifestadas pelo professor ao tentar articular esse tipo de atividades 

com o conteúdo programático e a questão do tempo, ou de sua visão parcial ou até 

mesmo redutora do que significa investigar. 

Ponte (2003b) cita alguns argumentos que pretendem desvalorizar o interesse 

por essas tarefas. Vejamos a seguir esses argumentos: 

i.  A maior parte dos alunos não tem qualquer interesse por realizar 

explorações ou investigações matemáticas. 

ii.  Os alunos têm dificuldade em perceber como investigar. 

iii.  Antes de poderem investigar os alunos tem que aprender muitos 

conceitos e procedimentos básicos. 

iv.  A atividade do aluno e a do matemático são necessariamente muito 

diferentes, porque não se pode comparar um profissional especializado, que 

trabalha em coisas que lhe interessam, com uma criança ou um jovem, que 

tem uma dúzia de disciplinas para estudar, e que o faz coagido pelo sistema 

de ensino. 

O autor propõe contra-argumentos que defendem a relevância do papel 

exercido pelas investigações matemáticas. A seguir as respostas de Ponte (2003) 

para cada uma das afirmações: 

i. É verdade que muitos alunos, infelizmente, não têm qualquer interesse 

pelas investigações matemáticas, ou porque não têm interesse pela escola, 

ou porque têm esse interesse canalizado para outros objetivos – por exemplo, 

fazer exercícios em série como preparação para o exame. No entanto, por 

mais modesto que seja, há sempre algo que o professor pode fazer para 

captar a sua atenção: uma pergunta, uma observação, um desafio. Não o 

assumir, é dizer que há alunos que são incapazes de aprender, é negar a 

função do professor. 
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ii. Os alunos à partida não sabem o que é uma investigação. Mas, como é 

evidente, podem aprender. Na verdade, os alunos podem precisar de várias 

experiências em trabalho investigativo para perceberem, de modo apropriado, 

o que é este trabalho. A função do professor é ensinar, não é reclamar que os 

alunos não sabem. 

iii. Saber conceitos e procedimentos básicos é claro que ajuda na 

realização de investigações, como em todo o trabalho intelectual. Mas muitas 

coisas aprendem-se melhor em atividades significativas, lutando com 

dificuldades concretas, do que de uma forma dedutiva e linear. Muitos 

conceitos e procedimentos podem ser aprendidos através de atividades 

exploratórias e investigativas. Por isso, não tem de ser “primeiro coisa e 

depois a outra”. Pode ser, “umas vezes primeiro uma coisa, outras vezes 

primeiro a outra”, ou ainda, por vezes, “as duas ao mesmo tempo”. 

iv. Que o matemático e o aluno são personagens diferentes, não há 

grande dúvida. Mas a sua atividade pode ter muitos pontos de contato. O 

matemático francês Jacques Hadamard (1945) afirma que entre o trabalho do 

aluno que tenta resolver um problema de geometria ou de álgebra e o 

trabalho de criação, pode dizer-se que existe apenas uma diferença de grau, 

uma diferença de nível, tendo ambos os trabalhos uma natureza semelhante. 

Os estudos acerca das investigações matemática são recentes e vem 

ganhando força na última década. É bem verdade quem nem toda aprendizagem se 

dará por meio de investigações, mas como vimos, apesar de todas as dificuldades, 

esta tem se mostrado uma grande forma de desenvolver diversas competências 

tanto no aluno quanto no professor, servindo como uma poderosa ferramenta 

metodológica de ensino-aprendizagem. 

No próximo capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos, o tipo de 

pesquisa e as escolhas que nortearam o desenvolvimento do nosso projeto. 
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3 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado tendo como base metodológica a pesquisa 

bibliográfica. De acordo com Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos. Esse tipo de metodologia tem como objetivo selecionar e analisar 

informações e conhecimentos prévios sobre determinado fato, assunto ou problema. 

Pudemos constatar nos capítulos anteriores a importância que pode ter a 

utilização de atividades de investigação matemática como estratégia metodológica 

de ensino e os potenciais benefícios que seu uso pode trazer em diversos aspectos 

no âmbito da sala de aula.  

Em contraste a essa relevância, nos deparamos hoje com um baixo e 

espalhado acervo de atividades prontas e disponíveis para o professor que pretende 

trabalhar seus conteúdos a partir desta ferramenta. Ao esbarrar na falta de tempo, 

experiência ou até mesmo conhecimento técnico para cria-las do zero, o docente 

acaba desistindo e recorrendo aos métodos tradicionais. Decorrente disso, 

queremos propor um portfólio contendo 24 propostas de atividades de caráter 

investigativo que tem como foco sua aplicação em turmas de ensino fundamental 

(anos finais). 

Para a montagem das atividades, criamos, selecionamos ou adaptamos 

tarefas a partir da exploração e análise bibliográfica do tema. Em cada uma das 

atividades relacionamos objetivos que pretendem auxiliar o professor durante a 

aplicação. 

A escolha e divisão das questões foram norteadas pela Base Nacional 

Comum Curricular que é o documento que define o conjunto de aprendizagens 

essenciais que devem ser desenvolvidas pelos alunos na Educação Básica.  Neste 

documento, Brasil (2017) afirma que a matemática é composta por quatro campos – 

Aritmética, Álgebra, Geometria e Estatística e Probabilidade – que reúnem um 

conjunto de ideias fundamentais que produzem articulações entre eles. Essas ideias 

fundamentais são importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático 

dos alunos e devem se converter, na escola, em objetos de conhecimento. 

Pensando nisso, dividimos as 24 atividades em grupos com 6 tarefas cada, 

que trabalham temas relativos aos quatro campos supracitados e buscam 

desenvolver diferentes objetos de conhecimento e habilidades descritos no 
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documento. A seguir apresentaremos o nome e número de cada tarefa separada por 

campo: 

 

Geometria 

1. Construindo o significado de área e perímetro 

2. Área e perímetro de quadrados e retângulos 

3. Construção de figuras com área e perímetro determinados 

4. Relação entre área e perímetro 

5. Estudando triângulos 

6. Cubos e cubinhos 

 

Álgebra 

7. Sequência de palitos 

8. Sequência de quadrados 

9. Números poligonais 

10. Sequência Fibonacci 

11. Relação entre os pares de sequências 

12. Pirâmide de números 

 

Aritmética 

13. Potências e regularidades 

14. Cubos e somas 

15. Triângulo de Pascal 

16. Números em círculos 

17. Diferença de quadrados 

18. Múltiplos padrões 

 

Estatística e probabilidade 

19. Média e mediana 

20. Probabilidade na prática  

21. Eventos dependentes 

22. Princípio fundamental da contagem  
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23. Você é o professor 

24. Uma luta contra os números 

 

Figura 4 – Diagrama representando as tarefas de investigação divididas por 
área. 

 

A preparação das aulas constitui uma importante fase do processo. A tarefa 

deve ser construída definindo claramente quais os objetivos a serem alcançados. 

Oliveira et al (1999) afirmam ser um trabalho criativo para o qual não há receitas. O 

professor poderá adaptar situações e reconstruir as questões de maneira que 

melhor sirvam seu objetivo final. 

Com base nessas ideias e na metodologia descrita, apresentaremos no 

capítulo seguinte nossa proposta de material para uso do professor em sala de aula 

contendo atividades de investigação matemática. 
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4 CADERNO DE TAREFAS DE INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA 

Com o objetivo de promover o uso dessa metodologia nas salas de aula, 

iremos propor nesse capítulo quatro blocos com seis atividades cada, contendo 

tarefas de investigação relativas aos quatro campos que compõem a matemática 

escolar (geometria, álgebra, aritmética e estatística e probabilidade) na perspectiva 

da BNCC, e que trabalharão assuntos abordados no ensino fundamental. Vejamos a 

seguir. 

4.1 Geometria 

Atividade 1 – Construindo o significado de área e perímetro 

Você possui uma corda que mede 16 cm quando está totalmente esticada, como 

mostra a figura abaixo. 

 

16 cm 

Com esta corda, você construiu um retângulo e um quadrado, conforme podemos 

observas nas figuras a seguir. 

 

 

         2 cm             4 cm 

      6 cm 

             

O que se pode dizer acerca do perímetro dessas duas figuras? E sobre a área 

delas? 

O que você consegue concluir a partir dessa construção? 

Objetivo: Estimular os alunos a explicitarem seus conhecimentos sobre perímetro, 

área e a relação área-perímetro. 

Fonte: adaptado de Henriques (2011) 
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Atividade 2 - Área e perímetro de quadrados e retângulos 

Utilizando os quadrados de 1cm x 1cm e a régua que você tem, qual seria um 

método utilizado para encontrar a área e perímetro das figuras apresentadas?  

a) Área: 9 cm²    b) Área: 28 cm² 

Perímetro: 12 cm    Perímetro: 22 cm 

 

 

 

 

c) Área: 25 cm²                              d) Área: 16 cm² 

Perímetro: 20 cm    Perímetro: 20 cm 

 

 

 

 

 

 

O que representa para você a área e perímetro de uma figura? 

Quantas formas diferentes você consegue encontrar para medir a área das figuras 

utilizando os quadradinhos? E sem usá-los? 

Como poderíamos calcular a área de qualquer quadrado ou retângulo? E o 

perímetro? 

Objetivo: Estimular a formulação de conjecturas acerca do significado de área e 

perímetro, tendo diferentes figuras como referência. 

Fonte: adaptado de Maccali (2017) 
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Atividade 3 - Construção de figuras com área e perímetro determinados 

Construa figuras que satisfaçam os seguintes valores: 

a) Área: 4 cm² 

Perímetro: 10 cm 

b) Área: 12 cm² 

Perímetro: 16 cm 

c) Área: 12 cm² 

Perímetro: 26 cm 

d) Área: 8 cm² 

Perímetro: 12 cm 

e) Área: 5cm² 

Perímetro: 12 cm 

f) Área: 6cm² 

Perímetro: 12 cm 

g) Área: 7 cm² 

Perímetro: 12 cm 

h) Área: 7 cm² 

Perímetro: 14 cm 

O que você observou ao construir cada figura? 

Que estratégia foi utilizada para desenhar as figuras? 

Objetivo: Evidenciar que diferentes figuras podem ter mesmo valor de área e mesmo 

valor de perímetro. 

Fonte: Maccali (2017) 
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Atividade 4 – Relação entre área e perímetro 

Utilize a grade a seguir para representar o que se pede e responda às questões, 

considerando o lado do quadrado A (quadrado escuro) igual a uma unidade de área: 

 

Duplicando-se a medida de cada lado do quadrado “A”, o que acontece com o 

perímetro? E com a área? 

O que acontece se agora triplicarmos as medidas dos lados? Consegue encontrar 

algum padrão? 

Se dividirmos pela metade a medida de seus lados, qual será a área do novo 

quadrado? 

O que se pode concluir destas atividades? 

Objetivo: Investigar a relação entre perímetro e área ao modificar a medida dos 

lados do quadrado. 

Fonte: adaptado de Knijnik, Basso e Klüsener (1996). 
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Atividade 5 – Estudando triângulos 

Com o auxílio de uma régua, desenhe em uma folha triângulos contendo as medidas 

abaixo. 

a) 8 cm, 9 cm e 5 cm.  

b) 9 cm, 3 cm e 7 cm.  

c) 15,4 cm, 12,3 cm e 9,1 cm.  

d) 2 cm, 5 cm e 3 cm.  

e) 6 cm, 6 cm e 7 cm.  

f) 4 cm, 4 cm e 4 cm.  

g) 10 cm, 6 cm e 2 cm.  

h) 10 cm, 6 cm e 4 cm.  

Você encontrou algum tipo de dificuldade na construção dos triângulos? Quais? 

Consegue conjecturar e definir um padrão para prever quando será possível ou não 

criar um triângulo a partir de três medidas? 

Objetivo: Realizar um estudo sobre a condição de existência dos triângulos. 

Fonte: adaptado de Dullius e Quartieri (2013) 
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Atividade 6 – Cubos e cubinhos 

Construa um cubo de aresta “3 cubinhos”.  

Quantos “cubinhos” foram necessários? Quantos “cubinhos” seriam necessários 

para construir um cubo de aresta “4 cubinhos”? E de “5 cubinhos”? 

Imagine agora que, depois de construído o cubo de aresta 3 com os cubinhos, 

decidiu-se pintá-lo exteriormente de vermelho. Quantos cubinhos ficaram com uma 

única face pintada? E com duas? E com três? E com nenhuma? 

Investigue o que aconteceria se pintássemos um cubo de aresta 4. E se 

pintássemos um de aresta 5? 

Organize numa tabela as suas descobertas sobre o número de cubinhos com 0, 1, 2, 

3 faces pintadas num cubo de 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5. Observe a tabela e escreva 

algumas conclusões. 

Objetivo: Determinar quantos cubinhos teriam as faces pintadas e formular 

conjecturas a partir dos dados coletados. 

Fonte: adaptado de http://pt.scribd.com/doc/97764348/lista-de-questoes-para-

estudos-para-2a-avaliacaoo 
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4.2 Álgebra 

Atividade 7 - Sequência de palitos 

Observe a sequência: 

 

 

Existe alguma relação entre o número de palitos utilizados ao longo da sequência? 

Sem construir a próxima figura, escreva quantos palitos serão utilizados. Justifique. 

Existe alguma relação entre o número de quadrados formados ao longo da 

sequência? Justifique. 

Quantos quadrados serão formados na próxima figura? Explique o porquê. 

Na figura 20, quantos palitos serão necessários? Que estratégia foi utilizada para 

responder esta questão? 

Objetivo: Observar as diferentes formações de sequências de palitos e quadrados e 

descobrir estratégias para encontrar as próximas figuras de uma determinada 

sequência. 

Fonte: adaptado de Dante (2005) 

  

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 
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Atividade 8 - Sequência de quadrados 

Observe a seguinte sequência: 

 

 

Desenhe a próxima figura da sequência. 

Qual será a décima figura? Que estratégia você utilizou para saber como é a figura? 

Existe alguma relação entre o número de quadrados ao longo da sequência? 

Explique. 

Objetivo: Analisar e conjecturar a partir da sequência apresentada e estabelecer 

relações entre as figuras. 

Fonte: Maccali (2017) 

  

Figura 1 Figura 2 Figura 3 
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Tarefa 9 – Números poligonais 

Os pitagóricos desejavam compreender a natureza íntima dos números. Elaboraram 

os números figurados que são números expressos como reunião de pontos numa 

determinada configuração geométrica, isto é, a quantidade de pontos representa um 

número, e estes são agrupados de formas geométricas sugestivas. De todos os 

números figurados, os mais estudados têm sido os números poligonais: - 

triangulares, quadrados, pentagonais, hexagonais, etc. 

Números triangulares: 

 

Números quadrangulares: 

  

Números hexagonais: 

 

Você consegue escrever para cada sequência acima quais são os próximos 

números?  

Descreva que padrões foram observados. 

Que relação existe entre os números triangulares e hexagonais? 

Objetivo: Descobrir, descrever e generalizar relações entre os números poligonais. 

Fonte: adaptado de Bandarra (2005) 
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Atividade 10 – Sequência Fibonacci 

Uma das sequências mais famosas é a sequência de Fibonacci. Leonardo de Pisa 

(Fibonacci) analisou no seu livro Liber Abaci (1202) o seguinte problema:  

“Um homem pôs um par de coelhos num ambiente fechado. Quantos pares de 

coelhos podem ser gerados por esse par, num ano, se de um modo natural, em 

cada mês, ocorrer a produção de um par e cada par começar a gerar coelhos 

quando completa dois meses de vida?” Assumindo que todos os coelhos são 

imortais, o número ao fim de cada mês segue a sequência: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... 

Explique como se pode obter cada termo dessa sequência a partir dos termos 

anteriores. 

Objetivo: Descobrir relações entre os números, continuar sequências simples de 

números, descrever e generalizar relações.  

Fonte: adaptado de Bandarra (2005) 
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Atividade 11 – Relação entre os pares de sequências 

Encontre relações entre cada par de sequências abaixo e indique quais são os 

próximos termos de cada uma delas. 

 

Objetivo: Propor estratégias para relacionar os diferentes pares de sequências. 

Fonte: Maccali (2017) 
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Atividade 12 – Pirâmide de números 

Observe os números que compõe a pirâmide abaixo: 

 

Você consegue descobrir alguma regularidade nesses números? Registre suas 

ideias. 

Preencha as casinhas da base com os números 2, 5, 11, 1 e 8, nesta ordem, e 

complete a pirâmide. 

Desenhe uma pirâmide mágica cujas casinhas à direita, de cima para baixo, estão 

os números 58, 33, 17, 9 e 8. Escreva qual foi a estratégia utilizada. 

Objetivo: Identificar regularidades na pirâmide numérica e criar uma nova a partir 

dos números propostos e do padrão identificado. 

Fonte: adaptado de Bigode (2000) 
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4.3 Aritmética 

Atividade 13 – Potências e regularidades  

O número 729 pode ser escrito como uma potência de base 3. Para verificar basta 

escrever uma tabela com as sucessivas potências de 3: 

3² = 9 

3³ = 27 

3⁴  = 81 

3⁵  = 243 

3⁶  = 729 

Escreva os números a seguir como potência de base 2 

 64 = 

 128 = 

 200 = 

 256 = 

1000 = 

Que conjecturas se pode fazer acerca dos números que podem ser escritos como 

potências de base 2? E como potências de base 3? 

Agora observe abaixo algumas potências de 5 

5¹= 5 

5² = 25 

5³ = 125 

5⁴  = 625 

O último algarismo de cada uma das sucessivas potências é sempre 5. Será que 

isso também é válido para as potências seguintes de 5? 

Investigue o que acontece com as potências de 6. 
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Investigue também as potências de 7 e 9. 

Objetivo: Identificar regularidades nos cálculos de potências e formular outras 

conjecturas e investigações acerca dos padrões encontrados. 

Fonte: Santos e Belline (2013) 
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Atividade 14 – Cubos e somas 

Note que os cubos dos primeiros números naturais obedecem às seguintes 

relações: 

1³ = 1 

2³ = 3+5 

3³ = 7+9+11 

Perceba que no exemplo acima os resultados foram escritos como uma “soma” com 

um único número ímpar, como soma de dois números ímpares e como soma de três 

números ímpares. 

Será que o cubo de qualquer número pode ser escrito como a soma de números 

ímpares? 

Objetivo: Identificar a relação entre os cubos e a soma de números ímpares e 

realizar conjecturas em busca de um padrão. 

Fonte: Cunha, Oliveira e Ponte (1995) 
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Atividade 15 – Triângulo de Pascal 

O triângulo de Pascal surgiu na China em 1300 AC. O famoso matemático francês 

Blaise Pascal se dedicou a estuda-lo e demonstrou no “tratado do triângulo 

aritmético” publicado em 1654, diversas propriedades do triângulo que ficou 

conhecido com o seu nome. 

 

Analise o triângulo acima e escreva mais quatro linhas a partir da última.  

Explique como alguém deve fazer para obter novas linhas deste triângulo, a partir 

dos números da linha anterior. 

Some os números de cada uma das linhas do Triângulo de Pascal. O que você pode 

observar? 

É possível prever a soma dos números da 20ª linha se você souber a soma dos 

números da linha 19? Como? 

Descubra agora um modo de saber a soma de qualquer linha que se queira, sem 

depender da soma da linha anterior. 

Objetivo: Fazer com que os alunos descubram fatos matemáticos a partir de suas 

próprias observações e conjecturas. 

Fonte: adaptado de Bandarra (2005) 
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Atividade 16 – Números em círculo 

Considere a figura apresentada abaixo, na qual temos, na parte superior, um 

quadrilátero com quatro círculos nos vértices e, na parte inferior, dois triângulos 

também com círculos nos seus vértices. Seguindo o sentido das setas mostradas na 

figura, escreva no interior de cada círculo números naturais consecutivos múltiplos 

de 2 e pense nas questões abaixo. 

 

Some os quatro números colocados nos vértices do quadrilátero, depois os três 

números colocados no triângulo da esquerda e depois os números do triângulo da 

direita. Por fim, adicione as três somas obtidas. Vamos chamar esta soma final de 

TOTAL. Repetindo o processo com outras sequências de números, procure 

encontrar uma relação entre os números escolhidos por você no círculo central 

(círculo mais escuro) e os TOTAIS obtidos. 

A relação encontrada vai se manterá se iniciarmos o mesmo processo com múltiplos 

negativos de 3? No caso de não se manter encontre uma nova relação que 

“funcione” para estes novos números. 

Objetivo: Identificar padrões aritméticos e estender as relações identificadas para 

outros números. 

Fonte: Oliveira (2011) 
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Tarefa 17 – Diferença de quadrados 

Resolva e compare os resultados: 

4 x 4 =   8 x 8 =     12 x 12 = 

3 x 5 =    7 x 9 =    11 x 13 = 

Tente encontrar outros pares de números em que se verifiquem essas regularidades 

Se 256 x 256 = 65536, então 255 x 257 = ? 

Determine o par de números que se verifica a seguinte igualdade: 

16 x 16 = 256   ? x ? = 255 

Tente encontrar uma regra geral. Será que essa regra é sempre válida? 

Objetivo: Comparar aos resultados dos cálculos, encontrar novos casos e concluir se 

há uma regra geral para qualquer número.  

Fonte: Bandarra (2005) 
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Tarefa 18 – Múltiplos padrões 

Observe os 20 primeiros múltiplos do número 5 abaixo. 

0 
5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 
 

Repare nos algarismos das unidades e das dezenas. 

Consegue encontrar regularidades? 

Investigue agora o que acontece com os múltiplos de 4 e 6. Investigue também para 

outros números. 

Objetivo: Encontrar regularidades nas potências de 5 e analisar o que acontece com 

outros números. 

Fonte: Oliveira, Segurado e Ponte (1998) 
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4.4 Estatística e Probabilidade 

Tarefa 19 – Média e mediana 

Considere a lista abaixo das notas de Matemática de uma turma de 18 alunos, 

dispostas em ordem decrescente.  

Classificação Nota 

1 10 

2 9,5 

3 9 

4 9 

5 8,5 

6 8,5 

7 8 

8 8 

9 8 

10 8 

11 7 

12 7 

13 7 

14 6,5 

15 6 

16 6 

17 5 

18 4 

 

Investigue o que acontece com a média se for retirada a menor nota da lista. E se o 

fizermos com a maior nota?  

Agora analise o que acontece com a mediana. Será que isso acontece para todos os 

casos? Explique. 

Objetivo: Investigar a importância que cada elemento possui para o cálculo da média 

e identificar possíveis as alterações que podem ocorrer no cálculo da mediana. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tarefa 20 – Probabilidade na prática 

Sabe-se que ao lançar uma moeda as chances de se obter uma Cara ou uma Coroa 

são iguais. Selton lançou uma moeda ao ar quatro vezes e durante os quatro 

lançamentos, Selton observou que a face voltada para cima era “Coroa”. Você 

consegue explicar o motivo disso ocorrer? 

Tente agora repetir o feito de Selton e lance a moeda quatro vezes anotando os 

resultados obtidos. Conseguiu chegar ao mesmo resultado? 

Compare os seus lançamentos com o de seus amigos e diga o que você percebeu. 

Como você classificaria o resultado de Selton em uma escala de 1 a 10 sendo 1 

pouco provável e 10 muito provável? Justifique. 

Objetivo: Promover a prática e reflexão sobre eventos de probabilidades e mostrar 

que nem sempre os resultados obtidos são os mesmos previstos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tarefa 21 – Eventos dependentes 

Nicholas retirou ao acaso uma bolinha de uma urna que continha 10 bolinhas 

enumeradas de 1 a 10. 

As chances de Nicholas retirar uma bolinha com número par são maiores ou 

menores do que retirar uma com número ímpar? Justifique suas ideias. 

Se Nicholas retirou uma bolinha com número par e não a devolveu para a urna as 

chances permanecem as mesmas? Explique seu raciocínio. 

Que ideias se podem concluir a partir da situação acima? 

Objetivo: Fazer com que os alunos concluam que alteradas as condições de um 

evento, ou seja, alterado o espaço amostral de um evento, as chances de se obter 

determinado resultado podem variar. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tarefa 22 – Princípio fundamental da contagem 

Jéssica vai a uma festa, mas ainda não conseguiu decidir sua roupa. Para tentar 

facilitar a escolha, Jéssica separou algumas blusas, calças e calçados preferidos 

para então, a partir daí, escolher uma combinação que mais lhe agrade. Sabe-se 

apenas que após essa separação, Jéssica possui 24 maneiras diferentes de ir 

vestida a essa festa. 

Você consegue dizer exatamente quantas blusas, calças e sapatos Jéssica 

separou? Se necessário, use desenhos como auxílio. 

Agora compare os seus resultados com o de outros colegas e escreva o que você 

notou. 

Com alguma outra combinação você conseguiria prever com exatidão as peças de 

roupa que Jéssica separou? Conjecture. 

Objetivo: Trabalhar noções relativas ao princípio fundamental da contagem sob uma 

perspectiva diferente do habitual. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tarefa 23 – Você é o professor 

Um baralho de cartas comum é formado por 52 cartas divididas em quatro naipes 

(copas, ouros, espadas e paus) tendo cada naipe 13 cartas, como podemos 

observar na imagem abaixo. 

 

Com base nas informações acima e no seu conhecimento sobre probabilidade, 

formule perguntas que abordem os seguintes conceitos: Evento certo; Evento 

impossível; Eventos equiprováveis e não equiprováveis; Eventos dependentes e 

independentes. 

Junte-se a um colega de turma e compartilhe quais os caminhos foram percorridos 

na montagem das perguntas. Suas perguntas ficaram parecidas com as dele? 

Você concordou com todas as perguntas de seu colega e os temas relacionados? 

Argumente. 

Você consegue pensar mais algum tema que poderíamos trabalhar em 

probabilidade usando apenas as informações de um baralho? 

Objetivo: Promover a discussão acerca de temas relacionados à probabilidade 

básica e fazer com que o aluno assume o papel de formular questões a partir de 

seus conhecimentos e dos dados expostos no texto. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tarefa 24 – Uma luta contra os números 

Um programador está criando um novo game de luta e precisa de ajuda para saber 

quantos golpes especiais diferentes ele poderá inserir no jogo. A sua intenção é que 

ao apertar um botão de direção e dois botões de comando (não sendo repetidos) o 

golpe especial aconteça. 

 

 

 

Imagine que você criou um personagem que possui 3 golpes especiais. Represente 

quais botões o jogador deverá apertar para que seja efetivada a ação e compartilhe 

com seus colegas. O que você percebeu? 

Você consegue listar todos os golpes? Se precisar use desenhos como auxílio. 

Supondo que a quantidade encontrada não seja suficiente, qual conselho você daria 

ao programador para aumentar a quantidade de golpes possíveis? 

Objetivo: Trabalhar o diagrama de árvore e o PFC sob uma perspectiva lúdica. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste trabalho, procuramos apresentar e defender a ideia da utilização das 

investigações matemáticas pelos professores no cotidiano da sala de aula, baseado 

nas ideias de João Pedro da Ponte e outros pesquisadores. Mostramos o que é 

investigar sob uma perspectiva matemática de ensino e falamos acerca dos muitos 

benefícios que o uso de tarefas investigativas pode trazer dentro do contexto de 

aprendizagem na sala de aula, citando, por exemplo, o fato de promover o diálogo e 

a interação entre os colegas de turma além de provocar no aluno o contato com uma 

experiência próxima a de um matemático, uma vez que ele é levado a formular 

problemas, explorar hipóteses, testar conjecturas, construir argumentos, criar 

generalizações, intuir, observar padrões, experimentar, provar, comunicar, entre 

outras coisas. 

 Buscamos também dar suporte ao professor que pretende aplicar essa 

metodologia em suas turmas, evidenciando qual é o seu papel durante uma aula 

investigativa, como se desenvolvem essas atividades e quais os possíveis caminhos 

na condução das discussões junto aos alunos. 

 Entendendo que a elaboração de atividades investigativas demanda, na 

maioria dos casos, tempo e experiência por parte do professor, propomos um 

caderno contendo 24 tarefas de investigação matemática voltadas para a aplicação 

em turmas de ensino fundamental e que trabalham temas relativos aos quatro 

campos que compõem a matemática, de acordo com os documentos que norteiam o 

ensino no Brasil. Dessa forma, promovemos a utilização desse recurso metodológico 

até pelos professores que nunca tiveram contato com o assunto e se interessaram 

ou professores que não possuem tempo disponível para a confecção das tarefas a 

partir do zero. 

Ainda que o material não tenha sido implementado em alguma sala de aula 

de matemática, apesar de algumas tarefas já terem sido, conforme as respectivas 

pesquisas nas quais se originaram, entendemos que um dos resultados de nosso 

estudo é a apresentação ao professor de tarefas prontas para serem usadas em 

sala de aula, que conversam tanto com a perspectiva metodológica das 

investigações matemáticas como a viabilidade prática de sua implementação. Além 

disso, buscamos contribuir para o conhecimento do leitor professor sobre o que seja 
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investigação matemática, incluindo as discussões teóricas, didáticas e 

epistemológicas. 

Ou seja, esse trabalho não se limitou a dizer o que é investigação na medida 

em que apresenta sugestões de atividades para serem aplicadas em sala de aula, 

com seus objetivos, e divididas nos quatro campos definidos pelos PCN e redefinido 

pela última versão da BNCC para o EF, conectando teoria, metodologia, prática ao 

atual cenário de transformação curricular advindo da BNCC.  

 Outro aspecto que consideramos importante é a conexão que buscamos 

nesse trabalho entre as pesquisas em educação matemática e o fazer docente em 

sala de aula. Grande parte das atividades presentes em nossa proposta vieram de 

trabalhos nessa área, o que mostra como a pesquisa pode ser uma poderosa aliada 

do professor para sua formação, bem como na sua maneira de ensinar e abordar 

temas e fazer conexões em sala de aula.  

Consideramos ainda oportuno registrar que identificamos uma carência de 

atividades matemáticas investigativas, na perspectiva abordada neste trabalho, que 

levassem em consideração temas de probabilidade e estatística, principalmente para 

o ensino fundamental. Isso nos levou a desenhar praticamente todas as tarefas para 

esse, o que aponta para dois aspectos: a natureza do tema e sua complexidade; a 

carência de orientações para o professor trabalhar esse tema em sala de aula. 

 É válido ponderar que a investigação matemática, ainda que tenha muitas 

virtudes e potencialidades, também tem os seus limites. Em determinadas situações 

ela pode ser útil para atingir certos objetivos, e em outra não. No entanto, isso não 

torna inválida a ideia que se trata de uma poderosa forma de construção do 

conhecimento tanto para o aluno como para o professor, e, com base nisso, 

queremos contribuir para promover e difundir essa metodologia no âmbito 

educacional. 

 Esperamos que esse texto contribua para ampliar a visão sobre as ideias 

matemáticas, e sua abordagem na sala de aula. Esperamos também que forneça 

novas ideias e estimule novos insights para o ensino de matemática, com tantos 

desafios e particularidades. Que ele forneça novos elementos na jornada de quem 

começa a se preparar para ensinar matemática, bem como na caminhada dos mais 

experientes, em sua formação continuada. Que gere inquietações e semeie atitudes 

em todos aqueles que gostam e ensinam matemática para alguém, em especial os 

professores de matemática. 
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