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Os professores de matemática, apesar de inúmeros métodos e práticas de ensino disponíveis,
enfrentam grandes frustações nas experiências diárias no exercício de seu trabalho. Os alunos, por
sua vez, compreendem a importância da matemática para sua formação e para a sociedade de
maneira geral. Apesar disso, a maioria dos professores e alunos não conseguem trocar boas
experiências quando trabalham a matemática no contexto escolar. Este trabalho de pesquisa tem por
objetivo apresentar resultados obtidos com o desenvolvimento da oficina Uso de materiais concretos
como uma ferramenta para o ensino e a aprendizagem da matemática, realizada com docentes em
formação continuada durante o VII Encontro Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura de Nossa Senhora da Glória, ocorrido no presente ano.

Mathematics teachers, despite numerous methods and teaching practices available, face great
frustration in daily experiences in the exercise of their work. Students, in turn, understand the
importance of mathematics for their training and for society in general. Despite this, most teachers
and students are unable to exchange good experiences when working on mathematics in the school
context. This research aims to present results obtained with the development of the workshop Use of
concrete materials as a tool for the teaching and learning of mathematics, held with teachers in
continuous formation during the VII Pedagogical Meeting of the Municipal Secretariat of Education
and Culture of Nossa Senhora da Glória occurred this year. Los profesores de matemáticas, a pesar
de innumerables métodos y prácticas de enseñanza disponibles, enfrentan grandes frustraciones en
las experiencias diarias en el ejercicio de su trabajo. Los alumnos, a su vez, comprenden la
importancia de las matemáticas para su formación y para la sociedad de manera general. A pesar de
ello, la mayoría de los profesores y alumnos no consiguen intercambiar buenas experiencias cuando
trabajan las matemáticas en el contexto escolar. Este trabajo de investigación tiene por objetivo
presentar resultados obtenidos con el desarrollo del taller. Uso de materiales concretos como una
herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, realizada con docentes en
formación continuada durante el VII Encuentro Pedagógico de la Secretaría Municipal de
Educación y Cultura Nossa Senhora da Glória ocurrido en el presente año.
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1. INTRODUÇÃO

Desde os primeiros anos de vida, a criança inicia o desenvolvimento lógico-matemático. No uso de
brinquedos de encaixe, por exemplo, que possuem partes geométricas como triângulos, retângulos,
quadrados e círculos, ela já é estimulada a descobrir os encaixes correspondentes. Alguns jogos,
oportunizam o conhecimento dos primeiros números naturais, bem como, noções de adição e
subtração. Com esses materiais lúdicos a criança é levada a pensar, organizar ideias e tomar decisões.
Essas atividades são atrativas, divertidas e, juntamente com os conhecimentos que já foram
adquiridos nas relações sociais do próprio convívio familiar, ela inicia a construção do conhecimento
matemático.

Mas, por qual motivo então ainda na fase inicial do Ensino Fundamental a criança começa a taxar a
matemática como “bicho-papão”? De acordo com Almeida (2015, p. 13):

O pensamento lógico-matemático, a partir dos 7 anos, de um modo geral, nas
escolas atuais, se distância como atividade natural e prazerosa da criança e
passa a ser técnico e mecânico. O que foi desafiante, lúdico nas primeiras
fases passa na fase escolar a ser um bicho de sete cabeças, sem significado e
prazer para a criança.

Talvez por esse motivo os estudantes do país têm apresentado resultados tão insatisfatórios nas
avaliações feitas nos últimos anos pelo Ministério da Educação (MEC). De acordo com o MEC, com
base nos resultados de 2017 do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)[i], o nível de
aprendizagem médio em matemática dos estudantes do país do 5º ano do Ensino Fundamental ainda
se situa no limite inferior do nível básico (Nível 4 de 10 da Escala de Proficiência). Dos estudantes
da 3ª série do Ensino Médio, apenas cerca de 7% dos participantes do Saeb 2017 apresentaram
aprendizagem adequada (Níveis 7 a 10 na Escala de Proficiência).

O professor depara-se na sala de aula com alunos de sexo, idade, realidades social e emocional
distintas. Há alunos que gostam e outros que têm pavor de estudar matemática, muitas vezes, pelas
experiências positivas ou negativas que tiveram nos primeiros contatos com a disciplina durante a
vida escolar. Isso exige desse profissional ações variadas ao abordar os conteúdos para atender ao
máximo a essas individualidades e motivar os alunos para aprender matemática.

Enquanto alguns alunos compreendem facilmente um conceito exposto no quadro e conseguem
aplicá-lo nas resoluções de problemas, outros, provavelmente assimilariam melhor a informação
matemática com uma atividade lúdica. Nesse sentido, um material concreto como jogos, dobraduras,
sólidos geométricos, imagens gráficas, vídeos, desafios lógicos materializados com garrafas PET
(politereftalato de etileno) ou MDF[ii] (Medium Density Fiberboard), por exemplo, poderia ser
utilizado pelo professor como um mediador do processo de ensino e aprendizagem.

O material concreto exerce um papel importante na aprendizagem. Facilita a
observação e a análise, desenvolve o raciocínio lógico, crítico e científico, é
fundamental para o ensino experimental e excelente para auxiliar o aluno na
construção de seus conhecimentos. (TURRIONI et. al.,2012, p. 61).

Os professores de matemática, entretanto, geralmente restringem suas atividades à aulas teóricas e
meramente expositivas, propondo problemas com resoluções mecânicas, sem atrair a atenção ou o
interesse dos alunos.
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Além de propor uma metodologia diferente do modelo tradicional que utiliza basicamente livros e
listas de exercícios, se bem planejadas e executadas, as atividades que utilizam materiais concretos
podem proporcionar aprendizado significativo de forma atraente.

De acordo com Lorenzato (2012), há muito tempo estudiosos e pensadores já consideravam
importante o apoio visual e tátil como um facilitador para a aprendizagem.

Locke, em 1680, dizia da necessidade da experiência sensível para alcançar o
conhecimento. [...] Poincaré recomendava o uso de imagens vivas para
clarear verdades matemáticas. Mais recentemente, Montessori legou-nos
inúmeros exemplos de materiais didáticos e atividades de ensino que
valorizam a aprendizagem através dos sentidos, especialmente do tátil,
enquanto Piaget deixou claro que o conhecimento se dá pela ação reflexiva
sobre o objeto. (LORENZATO, 2012, p. 3-4)

O uso de materiais concretos no ensino da matemática também é defendido por Posamentier e Krulik
(2014, p. 110):

Sabemos que muitos de nossos alunos aprendem melhor a partir de uma
abordagem real do tipo “mão na massa”. Eles precisam de um objeto físico
em suas mãos para começar a compreender o que está ocorrendo. A
motivação pode ser obtida apresentando-se à turma uma abordagem prática,
usando materiais concretos de natureza incomum.

Práticas pedagógicas que utilizam metodologias diferentes dos modelos tradicionais, como o uso de
materiais concretos, por exemplo, não costumam configurar na realidade profissional da maioria dos
professores de matemática. Tal fato, pode ser justificado pelas carências na formação inicial desses
profissionais que não foram estimulados a desenvolver competências que o levassem a aplicar
variadas estratégias em suas ações pedagógicas.

Nesse sentido, é imprescindível que o professor de matemática adquira, ainda na sua formação
inicial, atitudes capazes de o estimular a desenvolver, na sua prática docente, ações de intervenção
com diferentes metodologias, no sentido de favorecer o aprendizado dos discentes.

Porém, Lorenzato (2012, p. 58) ressalta que, falar de formação do professor de matemática é um
grande desafio. Tal circunstância também é reforçada por Perez (1999, p. 271, apud Turrioni e Perez,
2012, p. 58), que destaca:

[...] as necessidades de mudanças no processo de formação ao afirmar que
talvez seja necessária uma perspectiva utópica na formação de professores de
matemática, que lembra a retórica de certos discursos vazios, mudando o
paradigma de um professor introduzido em um processo preestabelecido e
normativo para o de professor competente e compromissado que controle por
si mesmo seu processo profissional e os recursos de que necessita para ativar
esse processo.

Ponte (1998, apud Turrioni e Perez, 2012, p. 58) salienta que a formação é um mundo onde se inclui
a formação inicial, continuada e especializada, onde é preciso considerar os modelos, as teorias e a
investigação empírica sobre a formação [...].
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Ainda sobre a formação continuada, Nogueira, Pavanello e Oliveira (2016, p. 15), destacam:

As dificuldades escolares de alunos relacionadas à aprendizagem da
matemática podem ser atribuídas a diferentes variáveis, entre as quais a
principal é a atuação do professor, dado que a ação docente pode produzir,
cristalizar ou superar essas dificuldades. Por sua vez, a principal variável que
influencia as possibilidades de atuação do professor é a sua formação inicial e
continuada.

O despertar do interesse pela matemática, bem como a consolidação dos conhecimentos dessa
ciência por parte dos alunos, muito depende, segundo esses pesquisadores, da formação inicial e
continuada do professor. Destaca-se, nesse sentido, a formação continuada, pois entende-se que este
profissional necessita de contínua atualização para acompanhar os constantes processos de
transformação da sociedade na qual está inserido ele e seu aluno. Assim, compreende-se que o
trabalho docente cotidiano é uma formação continuada constante, pois cada aula, cada dia, nunca é
igual, e requer sempre novas posições e metodologias do professor de matemática em atuação.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A proposta da oficina Uso de materiais concretos como uma ferramenta para o ensino e a
aprendizagem da matemática consistiu em desenvolver oficinas de matemática com o uso de
materiais concretos com docentes em formação continuada durante a realização VII Encontro
Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Nossa Senhora da Glória, cujo tema
foi O fazer pedagógico: reflexões e contribuições. O evento ocorreu no mês de Fevereiro do ano
corrente no município de Nossa Senhora da Glória que é a principal bacia leiteira do Estado de
Sergipe e está localizada no Alto Sertão Sergipano. A cidade, popularmente conhecida com a
“Capital do Sertão”, está situada a 126 Km de distância da capital Aracaju e possui uma população
total de 32.497[iii] habitantes. A economia tem franca expansão no setor de leite e derivados, devido
à presença de importantes indústrias de laticínios como a Natville (150 mil litros de leite/dia) e a
Betalac/Betânia (100 mil litros de leite/dia).

O desenvolvimento da supracitada oficina foi motivado pelos resultados apontados pelo MEC por
meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)[iv] que registrou o baixo
desempenho dos alunos da rede municipal de ensino nas avaliações realizadas em 2017, conforme
mostram as Tabelas 1 e 2.

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
• Tabela 1: Resultados e metas do Ideb para Nossa Senhora da Glória para alunos do 5º ano.

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
• Tabela 2: Resultados e metas do Ideb para Nossa Senhora da Glória para alunos do 9º ano.

Podemos observar que, segundo a Tabela 1, apenas nos anos de 2007, 2013 e 2015 as metas
projetadas para os alunos do 5º ano foram alcançadas. E, conforme a Tabela 2, as metas foram
alcançadas para os alunos do 9º ano apenas em 2007 e 2009.

Diante desse cenário, propusemos uma reunião com membros da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura de Nossa Senhora da Glória (SEMEC), composta também por docentes com formação e
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atuação na área de Matemática, onde se discutiu sobre as problemáticas no ensino e na aprendizagem
dessa ciência, perpassando pelas dificuldades dos alunos em compreender os conteúdos, realizar
cálculos simples, interpretar problemas e entender a aplicação da matemática no cotidiano e nas
demais ciências até a desmotivação do professor por vários fatos, mas principalmente, pela
desvalorização salarial e o ignóbil reconhecimento social da classe.

Frente a tantos desafios, apresentamos a proposta da oficina Uso de materiais concretos como uma
ferramenta para o ensino e a aprendizagem da matemática. Uma sugestão de trabalhos alternativos
favoráveis a um ensino e a aprendizagem da matemática mais prático, atrativo e efetivo, por meio de
atividades que utilizam materiais concretos. E que, a partir dessa experiência, os professores
desenvolvessem no cotidiano escolar práticas capazes de auxiliar os estudantes da Educação Básica a
alcançarem melhores índices nas avaliações nacionais e internacionais.

Como os membros da secretaria de educação se mostraram bastante motivados com a ideia,
definimos, na reunião, conteúdos a serem abordados em algumas oficinas, uma vez que, outras
oficinas foram planejadas para serem executadas ao longo do ano letivo de 2019 com os docentes
vinculados a SEMEC.

Na oportunidade, propusemos atividades com materiais concretos que auxiliassem na compreensão,
por parte dos alunos, de conteúdos como: Frações, Geometria plana e a regra conhecida como Jogo
de sinais, usada para escolher corretamente o sinal do resultado de uma operação matemática. Ao
definir os conteúdos, pautamos nosso trabalho em pesquisas bibliográficas com o objetivo de definir
os materiais concretos: jogos, dobraduras, sólidos geométricos, imagens gráficas, desafios lógicos,
etc., a serem utilizados e como seriam confeccionados. E principalmente, buscamos conhecer como
os participantes das oficinas poderiam introduzir esses materiais nas atividades a serem
desenvolvidas com os alunos e quais resultados esperar com o seu uso.

Alguns materiais concretos produzidos ou adquiridos pelo projeto de pesquisa Laboratório de ensino
de matemática: um ambiente para a aprendizagem da matemática a partir do uso de materiais
didáticos manipuláveis, aprovado no Edital 7/2014/PROPEX/IFS[i], do programa PIBIC Jr[ii], e que
atualmente fazem parte do acervo do Laboratório de Ensino da Matemática do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), Campus Itabaiana, foram utilizados. Como
exemplo, temos o material confeccionado em lona, o Disco de sinais, e que utilizamos para auxiliar
no estudo do Jogo de sinais para operações básicas de Adição e Subtração.

Ao término da oficina, aplicamos um questionário, com o qual pudemos apreciar os resultados
alcançados frente aos objetivos que propusemos inicialmente, bem como, traçar o perfil dos
docentes.

Sobre esse questionário, informamos aos cursistas dos objetivos da pesquisa, das possíveis
contribuições de sua participação e o que faríamos com os resultados obtidos. A transcrição das falas
dos sujeitos presentes nos instrumentos de coleta de dados foi feita levando em consideração alguns
sinais sugeridos por Carvalho (2007) para pesquisas no campo da Educação Científica. Nesse
contexto, para preservar o anonimato dos professores cursistas adotamos o uso de siglas. Assim, por
exemplo, o termo PC4, representa o professor cursista quatro. As falas dos sujeitos transcritas neste
trabalho foram corrigidas ortograficamente.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A proposta deste tópico é relatar dados do questionário aplicado para os professores cursistas, bem
como, avaliar os resultados observados com o desenvolvimento da oficina Uso de materiais
concretos como uma ferramenta para o ensino e a aprendizagem da matemática. Além disso,
apresentaremos as duas atividades dessa oficina com o uso de materiais concretos
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construídos/adquiridos, suas aplicações e os respectivos métodos pelos quais esses docentes podem
avaliar tais práticas, quando desenvolvidas com seus alunos.

O questionário apontou que, os 8 professores que o responderam, dentre os 11 participantes da
oficina, tinham idade entre 41 e 56 anos, sendo metade do sexo masculino e metade do sexo
feminino. Todos possuíam formação superior e 5 tinham alguma Pós-graduação do tipo Lato Sensu.
Dos respondentes ao questionário, 3 tinham entre 11 e 15 anos de experiência profissional na área e 6
afirmaram que, na sua prática docente, desenvolviam frequentemente atividades com o uso de
materiais concretos. Além disso, todos afirmaram terem gostado da oficina e disseram acreditar que a
matemática pode ser melhor aceita ou compreendida se ensinada com o auxílio de materiais
concretos. Apesar disso, alguns docentes relatarem que não realizam muitas práticas com materiais
concretos devido à escassez de materiais, ausência de espaço físico adequado, salas de aula com
número elevado de alunos e receio de ser mal interpretado por colegas de trabalho e alunos.

A oficina teve início com reflexões à cerca dos desafios enfrentados pelos professores no ensino da
matemática, das dificuldades apresentadas pelos alunos na compreensão dos conteúdos e do
consequente baixo rendimento apontado pelos indicadores nacionais como o Ideb.

Nesse contexto, apresentamos os resultados e metas registrados pelo Ideb nas avaliações realizadas
em 2017 para alunos do 5º e do 9° ano do Ensino Fundamental da SEMEC, conforme apontados nas
Tabelas 1 e 2.

A partir desses resultados, refletimos sobre alguns questionamentos: Quais as causas e consequências
para o ensino e aprendizado insatisfatórios da matemática? O que se pode fazer para tornar o ensino
dessa ciência mais eficaz? Quais ações pedagógicas devem ser adotadas para motivar e facilitar a
aprendizagem da matemática?

Esses questionamento há muito tempo norteiam pensamentos de estudiosos (POLYA, 2006; SMOLE
et. al., 2008; LORENZATO, 2010; TURRIONI, et. al., 2012; RÊGO et. al., 2012; PASSOS, 2012) e
de professores comprometidos com a qualidade educacional de seu alunado.

As atividades com o uso de materiais concretos no ensino da matemática podem atender, ao menos
em parte, aos anseios de estudiosos, professores e alunos. Segundo Lorenzato (2012, p. 3), [...] por
volta de 1650, Comenius escreveu que o ensino deveria dar-se do concreto ao abstrato, justificando
que o conhecimento começa pelos sentidos e que só se aprende fazendo.

Em seguida, apresentamos alguns exemplos de materiais concretos que podem ser instrumentos
utilizados pelo professor para facilitar o ensino e a aprendizagem da matemática: pincel, quadro,
vídeos, calculadora, régua, compasso, dobraduras, jogos, imagens, sólidos geométricos, etc., alguns
certamente já utilizados pela maioria na sua prática docente.

A importância de se ter na escola um espaço específico para a realização de atividades lúdicas no
ensino da matemática a exemplo de um Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) foi destacada e,
nesse contexto, convidamos os participantes da oficina para conhecerem o LEM do IFS/Campus
Itabaiana.

Duas atividades foram realizadas na oficina utilizando materiais concretos: Disco de sinais e a
atividade sobre a Sequência de Fibonacci e o Número de Ouro e teve participação efetiva dos
professores cursistas.

Em vários momentos, os profissionais puderam expor suas experiências positivas e negativas à cerca
de trabalhos desenvolvidos com o auxílio de materiais concretos, ressaltando que, apesar de ser
consideravelmente trabalhosa, atividades semelhantes a essas, mais dinâmicas, realizadas em equipe,
podem contribuir para aproximar o professor dos alunos, os próprios alunos e estes da matemática.
Auxiliam ainda para apresentar a matemática a partir das experiências de vida dos discentes.
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No tocante às duas atividades da oficina, metade disseram ter gostado mais da atividade com o Disco
de Sinais, os demais preferiram a atividade sobre a Sequência de Fibonacci e o Número de Ouro.

Ainda sobre a oficina, alguns cursistas comentaram:

Seria interessante se tivéssemos a oportunidade de novos encontros. Foi
gratificante compartilhar e aprender novas técnicas de ensino e aprendizagem
(PC3).

Gostei muito da oficina e gostaria que encontros como este acontecessem
mais vezes, para que pudéssemos trocar mais ideias e experiências para
facilitar o ensino da matemática em sala de aula (PC5).

Eu gostei bastante da oficina e sugiro outras oportunidades como essa.
Certamente, participaria para aperfeiçoar mais e mais os meus conhecimentos
(PC7).

As falas mostram que a oficina pode ter contribuído para a formação continuada dos professores de
matemática da SEMEC ao proporcionar um ambiente favorável à troca de experiências de práticas
docentes para o ensino dessa ciência. Mas, principalmente, por poder motivar esses profissionais na
busca de novas práticas pedagógicas para tornar o ensino da matemática mais criativo e efetivo. E
consequentemente, melhorar o desempenho dos alunos dessa rede municipal de ensino nas futuras
avaliações feitas pelo MEC.

3.1. Atividade com o Disco de sinais

A primeira atividade da oficina foi com o material concreto Disco de sinais. Inicialmente, mostramos
um modelo já pronto desse material: uma impressão, em lona, da imagem de quatro discos
concêntricos, sobrepostos, de raios e cores distintas, onde, em cada coroa circular formada e no
círculo menor, marcamos o sinal “+” ou “–”.

O Disco de sinais é um material concreto, fácil e barato de ser reproduzido. Ele pode ser impresso
em papel A4 ou feito em cartolinas de cores diferentes e pode ser um facilitador para a aprendizagem
da regra Jogo de sinais quando se trabalha as operações básicas de Adição e Subtração. Esse
conteúdo é apresentado, em geral, no 5º ano do Ensino Fundamental e não é raro encontrar alunos do
Ensino Médio ainda com dificuldades em resolver problemas com essa abordagem. O professor pode
fazer uso desse recurso didático tendo por objetivo que o discente fixe a regra Jogo de sinais
apresentada anteriormente.

O uso do material ocorre da seguinte maneira: sobre a imagem impressa dos discos coloridos, joga-se
uma certa quantidade de feijões, por exemplo, 15. Assim, considerando que 3 deles tenham caído
sobre a parte amarela e 6 sobre a região azul, ambas com o sinal “–”; 5 tenham ficado sobre a região
rosa e 1 na parte do círculo em vermelho, regiões onde marcamos com o sinal “+”, agrupamos os
feijões que ficarem sobre as partes com sinais iguais, em uma dessas regiões. Por exemplo, juntamos
os feijões caídos sobre as regiões azul e amarela na região azul, somando, assim, 9 feijões na parte
azul, que está com sinal “–”. E, juntamos os feijões que ficaram nas regiões de cores vermelha e rosa,
na região rosa. Temos, portanto, 6 feijões na parte rosa que está com sinal “+”. Nesse contexto,
pretende-se explorar a ideia de que, quando os números possuem sinais iguais, soma-os e conserva o
sinal. Ou seja, –3 + (– 6) = – 9 e + 5 + 1= + 6.
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Em seguida, trabalhamos a soma de números com sinais distintos. Assumindo que o aluno já foi
instruído quanto ao fato de que, quando somamos quantidades iguais com sinais diferentes, o
resultado é zero, por exemplo, – 5 + 5 = 0, explicamos, com o uso dos feijões, que, como sobraram 9
feijões na parte azul com sinal “–” e 6 feijões na parte rosa com sinal “+”, os 6 feijões da região rosa
serão “anulados” por 6 feijões da parte azul, pois são quantidades iguais com sinais distintos. Porém,
sobrarão ainda 3 feijões em uma região marcada com o sinal “–”. Mostra-se, com esse fato, que,
quando somamos quantidades com sinais distintos, subtraímos e conservamos o sinal do maior. No
exemplo dado, obtivemos que – 9 + 6 = – 3.

Na etapa seguinte, cada professor cursista construiu seu Disco de sinais. E, para tal, usamos papel
dupla face de quatro cores distintas, transferidor, cola, tesoura e pincel. Com o auxílio de feijões, os
participantes puderam testar o material confeccionado, interagindo entre eles.

Uma lista de exercícios, contendo questões do tipo Calcule o valor de -5 + 9 ou Calcule o valor de
-1 - 7 foi apresentada como sugestão para que o professor de matemática, após utilizar esse material
concreto com seus alunos, possa avaliar a aprendizagem e depois confrontar os resultados com os
objetivos iniciais.

O Disco de sinais pode ser utilizado com alunos que estão iniciando o estudo da regra Jogo de
sinais, geralmente, no 5º ano do Ensino Fundamental, mas também com discentes que já estudaram
esse conteúdo e ainda apresentam dificuldades em trabalhar com questões desse tipo, inclusive com
alunos do Ensino Médio.

3.2. Atividade sobre a Sequência de Fibonacci e o Número de Ouro

A segunda atividade apresentou, por meio do vídeo Sequência de Fibonacci e Número de Ouro[iii], a
famosa Sequência de Fibonacci e o Número de Ouro (ø). Essa sequência foi descoberta quando o
matemático italiano, Leonardo Fibonacci (1170-1250), desejava conhecer quantos pares de coelhos
podiam ser gerados por um par de coelhos em um ano, supondo que se começa com um par de
coelhos em um ambiente fechado.

Assim, desejava saber quantos pares de coelhos podiam ser gerados por este par em um ano, se, de
um modo natural, a cada mês ocorre a produção de um par e esse par começa a produzir coelhos
quando completa dois meses de vida. Como o par adulto produz um par novo a cada 30 dias, no
início do segundo mês, existirão dois pares de coelhos, sendo um par de adultos mais um par de
recém-nascidos. No início do terceiro mês, o par adulto terá produzido novamente mais um par,
enquanto que o par recém-nascido terá completado um mês de vida e ainda não poderá reproduzir-se.
No início do terceiro mês, teremos três pares de coelhos, sendo: um par adulto mais um par com um
mês de idade mais um par recém-nascido. No início do quarto mês, serão dois pares adultos, sendo
que cada um já produziu um novo par e um par novo que completou um mês, logo teremos cinco
pares: dois pares adultos mais um par com um mês mais dois pares recém-nascidos.

Tal processo continua através dos diversos meses até completar um ano. Obtendo-se a seguinte
sequência de números, a qual conta o número de pares de coelhos existentes ao longo de cada um
dos meses desse ano:

1, 1, 2, 3, 5, 8,13, 21, 34, 55, 89, 144.

A sequência infinita 1, 1, 2, 3, 5, 8,13, 21, 34, 55, 89, 144, ... é conhecida como Sequência de
Fibonacci, e cada número, excetuando os dois primeiros, corresponde à soma dos dois números
precedentes.
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O Número de Ouro é obtido por meio das sucessivas divisões, a partir do terceiro número desta
sequência, pelos seus antecessores. Os valores dessas divisões aproximam-se do número 1,618..., à
medida que avançamos com essas divisões. Ou seja, os resultados destas divisões convergem para o
número ø=1,618..., conhecido como Número de Ouro ou Proporção Áurea, ou ainda, Divina
Proporção.

O mais interessante dessa sequência é o fato de que seus termos ou a Proporção Áurea aparecem
com muita frequência em vários elementos da natureza como no número de pétalas de flores, no
formato das ondas do mar ou das espirais das galáxias. Aparecem também na geometria, formando a
espiral de ouro. Na arte, onde podemos destacar a famosa obra do Leonardo da Vinci (1452 – 1519),
a Mona Lisa, que foi pintada contendo em várias de suas partes a Proporção Áurea. Essa proporção
está presente ainda no corpo humano.

Assim, por meio do vídeo Sequência de Fibonacci e Número de Ouro, pudemos expor todas essas
informações sobre a supracitada sequência. Em seguida, sugerimos que os cursistas se organizassem
em quatro grupos de dois componentes e um grupo com três integrantes para verificarem a existência
do Número de Ouro no corpo de um dos participantes do grupo.

Para tanto, pedimos que aferissem com uma fita métrica as seguintes medidas:

M1. Medida do ombro à ponta do dedo.

M2. Medida do cotovelo à ponta do dedo.

M3. O tamanho de um dos dedos.

M4. Medida da dobra central desse dedo até a ponta.

M5. Medida da segunda dobra até a ponta do dedo.

M6. A medida do quadril ao chão.

M7. Medida do joelho ao chão.

E, depois, calculassem as proporções:

M1/M2, M3/M4, M4/M5 e M6/M7 .

O objetivo dessa atividade, era verificar se os valores obtidos nas razões acima eram próximos de
ø=1,618..., comprovando assim a existência do Número de Ouro no corpo humano.

A atividade com o Número de Ouro também é fácil e simples de ser realizada. Os materiais
utilizados foram apenas: fita métrica, papel A4, caneta, calculadora (nesse caso, a do próprio celular
do participante) e um vídeo de acesso gratuito.

A sequência em questão não era conhecida, até o momento, por nenhum dos cursistas, o que tornou a
atividade mais atrativa para os mesmos.

Ações envolvendo a Sequência de Fibonacci e o Número de Ouro podem ser desenvolvidas com
alunos de quaisquer séries da Educação Básica. Podemos, por exemplo, abordá-la dentro do
conteúdo de Conjuntos Numéricos para alunos do 6º e do 7º ano do Ensino Fundamental,
mostrando a existência de uma sequência de números muito presente em elementos da natureza. Ou,
quando estudamos Números Irracionais, com alunos da primeira série do Ensino Médio, uma vez
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que, o Número de Ouro pode ser também representado por meio da razão [1+(5)^½]/2, que é um
número irracional. E também, ao tratarmos das Sequências Numéricas no Ensino Médio para
introduzirmos as Progressões Aritmética e Geométrica. Podemos ainda desenvolver trabalhos
interdisciplinares com profissionais da Educação Física ou da Biologia, por exemplo.

4. CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos por meio das experiências vivenciadas durante a realização da
oficina Uso de materiais concretos como uma ferramenta para o ensino e a aprendizagem da
matemática, pode-se observar que os professores de matemática vinculados a SEMEC sentiram-se
motivados a inserir ainda mais na sua prática docente atividades semelhantes, com o objetivo de
despertar um maior interesse dos alunos pela matemática e de melhorar a relação professor/aluno.

Apesar de a maioria dos professores cursistas terem afirmado que já desenvolveram algumas
atividades com materiais concretos, muitos não sabiam exatamente em qual momento da aula
inseri-los nem como avaliar os alunos a partir desses trabalhos. Nesse sentido, as atividades
desenvolvidas com o Disco de sinais e com a Sequência de Fibonacci e o Número de Ouro puderam
servir de modelo para trabalhos futuros desses docentes com materiais concretos.

O desenvolvimento da oficina, nesse contexto, pode contribuir para a formação continuada desses
professores, favorecendo as práticas pedagógicas com o objetivo de tornar o ensino da matemática
mais dinâmico, eficiente e atrativo por meio do uso de materiais concretos, bem como, auxiliar os
estudantes de Educação Básica a alcançarem melhores índices nas avaliações nacionais e
internacionais.

A motivação para a construção de LEM’s nas escolas da SEMEC foi outro objetivo da oficina. Com
espaços desse tipo, pode-se proporcionar um ambiente mais adequado para o desenvolvimento de
trabalhos que utilizam materiais concretos como também possibilitar a criação de um local para
armazenagem desses materiais.
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[1] O Saeb é composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala que permitem ao Inep
realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir no
desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. (Fonte:
www.inep.gov.br).

[2] Em português, placa de fibra de média densidade.

[3] Fonte: IBGE, Senso 2010 (http://www.ibge.gov.br).
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[4] O Ideb foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos
igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho
nas avaliações. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar,
e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da Educação Básica
(Saeb) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. (Fonte:
http://ideb.inep.gov.br).

[5] Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=3455277.

[6] Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=3455277.

[7] Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão do IFS.

[8] Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior.

[9] Fonte: https://www.youtube.com.
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