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Resumo: O presente artigo “Leitura e escrita nas aulas de Matemática utilizando trechos de filmes” vem mostrar

como cenas de filmes podem favorecer a situações de aprendizagem nas aulas de matemática, em especial nas

séries finais do Ensino Fundamental. Sendo desta forma, uma estratégia de ensino que vem favorecer a

comunicação, provocando nos educandos o hábito do diálogo, da leitura e principalmente da escrita no processo de

ensino-aprendizagem, aspectos os quais são de suma importância para o desenvolvimento da argumentação

matemática. O entendimento adotado baseou-se nas ideias de D’Ambrósio (1996) e Machado (2011). O trabalho

analisado mostra-se de suma importância, pois estimula o ensino de matemática forma crítica, estabelecendo

relação entre os conteúdos e situações do cotidiano. Palavras-chave: Leitura. Escrita. Ensino. Abstract: This

article “Reading and writing in math classes using film clips” is show as movie scenes can encourage learning

situations in mathematics classes, especially in the final grades of elementary school. And thus, a teaching that

comes foster communications strategy, resulting in students the habit of dialogue, especially reading and writing in

the teaching-learning process, aspects which are of paramount importance to the development of mathematical

reasoning. Understanding adopted was based on the ideas of D’Ambrósio (1996) e Machado (2011). Work analysis

shows is of paramount importance because it stimulates the math critically education establishing the relationship

between content and quotidian situation. Keyword: Reading. Wreting. Teaching.

1. Introdução

Algum tempo atrás um aluno ia para a escola com seu caderno, lápis e borracha, chegando acomodava-se

geralmente no mesmo lugar, ouvia atentamente aquela aula e escrevia suas anotações, reproduzindo a explicação

do professor... Hoje, por influência do desenvolvimento tecnológico, muitos alunos levam para suas escolas um

pequeno computador, o notebook, assim já não precisam escrever tanto, pois a internet lhes ajudará nos
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momentos angustiantes de dúvidas. Algum tempo atrás a explicação do professor era verdade absoluta e

inquestionável... Hoje, de um pequeno celular os educandos acessam informações e notícias de forma rápida e que

até podem estar desatualizadas em alguns livros que circulam nas bibliotecas da escola. Algum tempo atrás, a aula

de matemática baseava-se somente em definições, teoremas, demonstrações e exercícios de fixação... Hoje, a

Revolução Técnico-científica-informacional promove também uma transformação na forma de ensinar, já não basta

ter conhecimento técnico é precisa ainda, introduzir estas modernidades tecnológicas nas escolas e,

consequentemente nas aulas de matemática. Da mesma forma, o educador necessita desenvolver habilidades e

competências para melhor conduzir as situações de aprendizagem.

O grande desafio é desenvolver um programa dinâmico, apresentando a ciência de hoje

relacionada a problemas de hoje e ao interesse dos alunos. Não é difícil dar uma

fundamentação teórica para a necessidade de um tal enfoque. Mas como levar isso a

prática?

(D’AMBRÓSIO, p. 33)

Pensando nesta perspectiva, pensou-se na utilização de trechos de filmes nas aulas de

matemática, ou seja, este recurso pode despertar no educando o gosto em aprender. Esta

forma de ensino refere-se à contextualização do conteúdo matemático, pois assistindo a um

filme, por exemplo, podemos fazer diversas discussões e leituras matemática e assim,

desenvolver a habilidade de argumentação, tão importante no ensino e aprendizagem de

matemática. Para tanto, o professor deve entender que o ensino de matemática pode ser

abordado utilizando estratégias diferenciadas de ensino, a qual deve valorizar as vivências e

experiências dos educandos.

1. Descrição da atividade

O referido relato de experiência é resultado das observações de aula numa turma de 7º ano, realizada na Escola de

Cidadania Professora Carlota Colares da Penha Oliveira, localizada na cidade de Crateús- Ceará, durante o ano de

2014. A proposta tem como objetivo mostrar que as aulas de matemática podem ser dinamizadas por meio de

vídeo, bem como, mostrar que essa estratégia de ensino promove nos educandos a motivação e o gosto em

aprender. Essa proposta de ensino foi desenvolvida a partir do Projeto Cine Carlota quando a professora percebeu

que alguns filmes apresentavam aspectos ou mensagem relacionado à matemática. Após assistirem ao filme “A

culpa é das estrelas” a professora comentou com os alunos: “Nossa, como a matemática é poética! Vocês viram

que carta mais linda o Guss conseguiu escrever usando conceitos de matemática?

”. E para surpresa, muitos responderam que não perceberam. Sendo assim, percebeu-se que muitos assistem aos

filmes, mas não atentam a aspectos tão importantes e que são estudados sistematizados na escola. A partir dessa

situação, a professora propôs desenvolver esta proposta de aula, utilizando trechos de filmes que abordam algum

aspecto teórico de matemática. Mas, para descobrir se esse recurso era do interesse da turma, a professora
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procurou identificar os hábitos de seus alunos, questionando-os: O que vocês mais gostam de fazer quando não

está na escola?

Visto que vivemos um mundo de tecnologias é normal a maioria das respostas estarem do tipo: “gosto de assistir

televisão”, “gosto de acessar as redes sociais”, “gosto de usar o meu computador”, “gosto de ler um livro”.

Analisando a preferencia dos educandos percebe-se que era possível dinamizar o ensino, proporcionando situações

significativas utilizando trechos de filmes que abordam aspectos da matemática. Além de ensinar e revisar

conteúdos de matemática, os educandos estavam aprendendo a ler criticamente esses trechos de filmes, o

simplesmente assistir, transformou-se em leituras e escritas significativas na área da matemática.

a. Trabalhando trecho do filme “A culpa é das estrelas”.

Considerando que os filmes nos indicam excelentes oportunidades metodológicas para introduzir ou concluir

conceitos matemáticos, assim, apresentamos algumas sugestões de como o professor de matemática pode estar

trabalhando com filmes em suas aulas. Por ocasião do Projeto Cine Carlota, a turma a qual desenvolveu esse

trabalho assistiu na integra, o filme “A culpa é das estrelas”, mas não é necessário a turma assistir o filme

completo, pois muitas vezes são filmes de longa duração. Neste caso, o professor deve assistir e selecionar o

trecho do filme o qual relaciona-se ao conteúdo estudado ou assunto que será discutido pela turma. Esta atividade

foi desenvolvida em dois momentos: primeiro momento, leitura e discussões do trecho do filme; e um segundo

momento, onde os educandos iriam escrever suas próprias cartas com conteúdo de matemática. 1º momento:

Reproduzimos os cartões com o texto abaixo para os alunos discutirem coletivamente.

“Não posso falar da nossa história de amor, então vou falar de matemática. Não sou

formada em matemática, mas sei de uma coisa: existe uma quantidade infinita de números

entre 0 e 1. Tem o 0,1 e o 0,12 e o 0,112 e uma infinidade de outros. Obviamente, existe

um conjunto ainda maior entre o 0 e o 2, ou entre o 0 e o 1 milhão. Alguns infinitos são

maiores que outros. Um escritor de quem costumávamos gostar nos ensinou isso. Há dias,

muitos deles, em que fico zangada com o tamanho do meu conjunto ilimitado. Queria mais

números do que provavelmente vou ter, e, por Deus, queria mais números para o Augustus

Waters do que os que ele teve. Mas, Gus, meu amor, você não imagina o tamanho da minha

gratidão pelo nosso pequeno infinito. Eu não o trocaria por nada nesse mundo. Você me deu

uma eternidade dentro dos nossos dias numerados, e sou muito grata por isso.” (Hazel

Grace GREEN, J. A Culpa é das Estrelas. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2012) No verso do

cartão contendo o texto colocar os seguintes questionamentos:

ESTUDO DIRIGIDO (digitado no verso do cartão)

- Qual a mensagem do texto?

- Por que falar que entre 0 e 1 existe uma quantidade infinita de números?
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- Qual a relação estabelecida por Hazel entre o amor e os números?

- Qual a diferença entre números naturais e números racionais?

Exemplos

- Quais os conjuntos de números mencionados no texto?

2º momento: Aproveitando a ideia da carta evidenciada no filme, a professora sugeriu que

os alunos escrevessem cartas com conteúdos de matemática. Essa atividade tinha como

objetivo, avaliar o nível de aprendizado da turma e detectar possíveis defasagens.

Inicialmente, a professora foi dialogando com a turma sobre a estrutura da carta e por

verificou que a grande maioria tinha domínio desse estilo, o que facilitou o desenvolvimento

da atividade. Em uma das cartas, mostrou o quão é enriquecedor essa proposta, como

pode-se perceber:

(Carta 1)

Sinto uma amizade enorme por você ..., por isso fiz uma equação para você, pois ela é o

resultado que sinto:

2&hearts; + 6S = 10S

2&hearts; = 10S – 6S

2&hearts; = 4S

&hearts; = 4S/2

&hearts; = 2S

&hearts; = S2

Essa atividade visou estimular o raciocínio, a criatividade e a habilidade de leitura e escrita.

Percebe-se que o aluno demonstrou seus conhecimentos sobre equações do 1º grau,

construiu um texto coerente e o mais importante, de sua autoria. A produção inédita mostra

que o aluno está em processo de construção das habilidades de escrita e cálculo, tão

importantes para o desenvolvimento cognitivo. Segundo Booth (2005), “escrever induz a

pensar, ajudando-o não apenas a entender o que está aprendendo, mas a encontrar um

sentido e significado mais amplo”. Isso está evidente, pois o aluno representado na imagem

acima conseguiu expressar suas ideias criando um bilhete matemático bastante original.

Mostrando também, que o conhecimento matemático está presente em situações cotidianas.

Alguns alunos relatam os conhecimentos adquiridos referentes às operações com números
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racionais em sua forma fracionária, conforme observamos nas carta 2 e 3, logo abaixo:

(Carta 2)

Crateús-CE, 25 de abril de 2014.

Querida tia,

... eu estou muito feliz ter aprendido a somar com números fracionários. Ex: (15/9) + (7/9)

= 15/9 + 15/9 = 30/9. Antes pensava que era muito difícil, mas com o tempo fui

aprendendo. Quem presta atenção nunca se esquece. Também aprendi a subtrair com os

números fracionários. Ex.: (-7/8) – (+17/8) = - 7/8 – 17/8 = -10/8 = -5/4 . (...) Aprendi a

multiplicar exemplo: (8/2).(2/4) = 16/8 = 2. Também gostei de dividir, exemplo:

(7/8):(8/9) = 7/8 . 9/8 = 63/64. Espero que todos os meus colegas estejam aprendendo e

perguntar quando tiver dúvida. (...)Beijinhos!!! (Carta 3)

Crateús-CE 25, de abril de 2014. Querida professora, Estou lhe escrevendo para lhe falar

que eu estou adorando o conteúdo novo. Aprendi várias coisas legais e cálculos também,

como por exemplo: (-2/5) + (+1/15) = -2/5 + 1/15 = -6/15 + 1/15 = - 5/15 = - 1/3. M(5)

= 0, 5, 10, 15, 20... M(15)= 0, 15, ...

Como podemos perceber que as duas alunas estão seguras em relação ao cálculo das

operações com números racionais em sua forma fracionária, apesar de alguns equívocos na

adição e subtração (carta 1). Assim, a atividade motivou os educandos por meio de práticas

de escrita, valorizando a comunicação matemática e estimulando a escrita argumentativa,

no sentido de desenvolver o pensar matemático. Por que segundo CENPEC (2002, p. 62) “O

aluno deve ter a oportunidade de escolher temas sobre os quais deseja escrever e livros que

deseja ler, podendo participar também das decisões quanto à forma de registro e ao estilo

de escrita que estiver sendo produzida”.

a. Trabalhando trecho do filme “A Corrente do Bem”

Cenas do filme “A corrente do bem”, é outra situação que corrobora com essa discussão. 1º momento: O

professor deve assistir e baixar o vídeo da cena disponível em: <https://www.

youtube.com

/watch?

v=YoK6nxFimgA.> 2º momento: Após a exibição, faça um bate-papo sobre a história e a ideia de Trevor.

Pergunte se a situação retratada no filme, em que centenas de pessoas se envolvem em pouco tempo, é

matematicamente viável. Proponha então a seguinte brincadeira para a turma: um aluno deverá tocar o braço de

dois colegas. Os que foram tocados ficam com um braço levantado e encostam-se a outros dois alunos, desde que
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ainda não tenham participado. No fim, converse com a turma sobre a rapidez com que todos participam e

pergunte: e se cada um tocasse três em vez de dois colegas?

O que mudaria?

E se a escola toda fosse envolvida?

“Ao viés sensível e filosófico da obra, é possível associar um olhar matemático e propor uma análise numérica da

situação”, sugere Priscila Monteiro, consultora pedagógica da Fundação Victor Civita (FVC). Ou seja, por trás dessa

cena, além de abordagens sociais, podem-se trabalhar também com alguns conceitos matemáticos. No entanto, é

importante que o professor não as apresente diretamente aos alunos (de forma explicativa), pois a ideia é

investigar que conhecimentos eles irão identificar a partir da cena. 3º momento: O professor deve criar um

momento de investigação matemática a partir da cena do filme, questionando os alunos: Quais conceitos

matemáticos podemos identificar na cena?

Essa etapa é muito importante, pois os alunos devem direcionar a sistematização da abordagem teórica.

“Neste filme, a lógica da multiplicação mostra um lado surpreendente. Instigado por uma

atividade sugerida por um professor, cuja intenção era somente fazer as crianças pensar,

Trevor, 12 anos, dispara uma corrente do bem. Para participar, bastaria ajudar uma pessoa

a fazer algo que ela dificilmente conseguiria sozinha. Com uma única condição: que o

favorecido replicasse a boa ação para três pessoas.”

Durante as discussões, o professor deve sistematizar no quadro as observações dos alunos e

ampliando a abordagem de acordo com seus objetivos de ensino. Esta atividade tinha como

objetivo perceber o conteúdo de potenciação, verificando o impacto do expoente no

resultado final. Para organizar a atividade, o professor deve supor que no primeiro mês o

menino desenvolveu o seu plano de ação e não ajudou ninguém. No segundo mês, começou

a execução de seu plano, ajudando 3 pessoas... A partir dessa ideia os alunos e o professor

podem ilustrar por meio de um fluxograma a ideia do menino, como mostra o esquema

abaixo: CRISTIANO ANA MARCOS JORGE JOSÉ JOÃO MARTA MARA FELIPE LUANA PEDRO

METEUS CARLOS Após a análise dessa representação, quais as ideias numéricas

observadas?

Os alunos podem observaram, por exemplo, uma sequência numérica: 1, 3, 9, 27 ...

Durante o diálogo a professora escreveu essa sequência numa tabela, e a partir dela,

generalizar a situação observando que essa sequencia de números pode ser escrita como

uma sequência de números de base três.

MÊS PESSOAS
ENVOLVIDAS GENERALIZAÇÃO

1º 1 30

2º 3 31

3º 9 32
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4º N 33

.......... .......................... ..................................
Nº 3n-1

Tabela ilustrativa criada pelos autores 4º momento: Nesse momento, direcionou-se a atividade para criação de

problemas matemáticos. Esperava-se que alguns deles sejam indicados pelos alunos, tais como: Quantas pessoas

estarão envolvidas no 4º fictício mês da corrente do bem?

Até essa etapa, qual é o total de pessoas beneficiadas pela ideia do menino?

Para responder esses questionamentos, deve-se recorrer a alguns conceitos de Progressão geométrica. Veja que a

fórmula que foi generalizada anteriormente (3n-1 e que determina o total de pessoas que serão ajudadas no 4º

fictício mês), corresponde a fórmula An = A1 * qn-1 usada em P.G para determinar um número numa sequência

geométrica. No caso da corrente do bem, An é o número de pessoas envolvidas em cada fictício mês de execução

do plano do menino; A1 é sempre igual a 1, pois representa o próprio menino,; 3n-1 é o total de pessoas que

alguém ajudou no fictício n mês (conforme generalização acima).

• Número de pessoas no primeiro mês

A1 = A1 * qn-1 A1 = 1*31-1 A1 = 1*30 A1 = 1*1 A1 = 1 pessoa (0 menino)

• Número de pessoas no segundo mês

A2 = A1 * qn-1 A2 = 1*32-1 A2 = 1*31 A2 = 1*3 A4 = 3 pessoas que serão ajudadas pelo menino

• Numero de pessoas no terceiro mês

A3 = A1 * qn-1 A3 = 1*33-1 A3 = 1*32 A3 = 1*9 A3 = 9 pessoas que serão ajudadas

• Numero de pessoas no quarto mês

A4 = A1 * qn-1 A4 = 1*34-1 A4 = 1*33 A4 = 1*27 A4 = 27 pessoas que serão ajudadas Resposta: No 4º fictício

mês serão 27 pessoas que estarão sendo ajudadas pela corrente do bem. Então para determinar o total de pessoas

que o menino ajudou até o 4º fictício mês deve-se realizar a soma dos números 3, 9 e 27, obtendo assim um total

de 39 pessoas. (Está explicado porque tantas velinhas acessas no final do filme!). Para determinar a soma de uma

progressão geométrica, usamos a fórmula S4 = (A1 * (qn – 1))/(q – 1) Dada a sequência, temos que: A1= 1=

menino; n = 4 = quantidade de números que serão somados; q = 3 = 3: 1 = quociente entre o segundo e o

primeiro termo da sequência Mas, no caso da Corrente do Bem o menino não deve ser contado. Então devemos

somar os quatro números 1, 3, 9, 27 e ao final subtrair 1. Aplicando a fórmula temos: S4 = (1* (34 – 1))/ (3 – 1)

S4 = (* (81 – 1))/2 S4 = (1* (80))/2 S4 = 40 Mas, deste total de 40 devemos diminuir o menino, obtendo assim

39 pessoas que o menino ajudou até aquele 4º fictício mês da corrente do bem. As duas atividades (a e b)

mostraram-se de suma importância, pois: - favoreceu o diálogo e a reflexão, mostrando que professor e alunos,
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juntos, são agentes ativos no processo de ensino e aprendizagem; - desenvolveu a autonomia, momento em que

os alunos ficaram livres para escolher o conteúdo a ser abordado na carta; - estimulou o pensamento matemático,

a escrita e a organização sistemática de conteúdos matemáticos de forma dinâmica e significativa; e - contribuiu

com a construção do conhecimento. Enfim, percebe-se que para ensinar é preciso motivar o aluno e da mesma

forma, o professor deve sentir-se motivado a desenvolver metodologias criativas e com impacto positivo na

aprendizagem. Essas atividades mostram-se bastante motivadoras, pois conseguiu envolver os educandos em

discussões acerca dos conteúdos de matemática de forma prazerosa. Desta forma, é importante elencar algumas

falas dos educandos durante as discussões com a professora:

Aluno A1 – “Incrível, assistir ao filme ‘A culpa é das estrelas’, mas não vi e nem lembrava

dessa cena”.

A2 – “Agora quando assistir filmes foi ficar atento para ver se vejo outros assuntos de

matemática”.

A3 – “Eu até lembro da cena, mas não entendi a mensagem.”

A4 – “O filme A corrente do bem, assisti mas não sabia a situação envolvia o conteúdo de

potenciação”. Além de dialogar assuntos matemáticos, as atividades mostram-se

motivadoras também para a professora como podemos observar em seu depoimento:

Foi uma experiência bastante enriquecedora. Aprendi que dialogando com meus alunos eles

ficam mais motivados e aprendem mais. Percebi que os próprios alunos, ficaram criteriosos,

ou seja, quando escreviam seus textos (cartas, bilhetinhos) mostravam para eu avaliar o

conteúdo escrito. Isso foi muito importante, pois os eventuais “erros” não eram motivo de

vergonha e nem de reprovação, assim, a correção desses “erros” tornou-se agradável e sem

repreensão. Mostrando para mim e para eles, que é no diálogo que construímos nosso

conhecimento.

Em matemática é muito comum, os teóricos incentivarem o uso de materiais concretos.

Assim, nossas referencias sugerem o uso de objetos palpáveis, no entanto, o ensino de

matemática pode entender esse conceito de forma mais ampla, no sentido de que para ser

concreto precisa principalmente fazer sentido. Isso mostra que

“Uma história bem articulada, referente a um tema em estudo, a despeito de sua natureza

verbal, não se tratando de um material concreto em sua dimensão palpável, pode

revestir-se de um conteúdo de significações, que revele de maneira decisiva a concretude do

assunto tratado.” (MACHADO, p. 49, 2011)

Sendo assim, as duas atividades revelam que o ensino de matemática deve ser apresentado
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por meio de atividades concretas, sendo que esse conceito vai além, envolve principalmente

aquilo que tem significado. E esse ter significado, vai sendo revelado principalmente através

da comunicação escrita e/ou falada. Ainda segundo Machado (p. 181, 2011),

“É preciso compreender a Matemática como um sistema básico de expressão e compreensão

do mundo, em sintonia e em absoluta complementaridade com a língua materna. Em outras

palavras, é preciso reencantar a Matemática, e para tanto, a exploração de sua aproximação

visceral com a língua materna é fundamental.” Portanto, é de suma importância que o

professor de Matemática possa desenvolver situações de aprendizagem que envolva a

escrita de textos para valorizar a comunicação e assim, ensinar o valor da argumentação

que é e será sempre tão necessário no ensino e aprendizagem da Matemática.

Considerações Finais Diante das transformações sociais, políticas e culturais sofridas

atualmente decorrentes da Revolução Técnico-cientifica-informacional, é de suma

importância que a educação, em especial o ensino de matemática, transforme-se em um

espaço de trocas de experiências e de construção de momentos de aprendizagem

significativa. O ensino de matemática requer a abstração e a compreensão de muitas regras

e fórmulas, no entanto, esse ensino exige o desenvolvimento de competências e habilidades

que favoreçam o desenvolvimento da cidadania. Isso significa que o ensino de matemática

deve proporcionar aos educandos realizar de forma autônoma e consciente a leitura do

mundo. Ler o mundo significa, por exemplo, analisar as promoções disponíveis no mercado,

analisar criticamente as propagandas de tv’s, e etc.. Ensinar pressupõe o aprender a ler e a

escrever. E esse ler e escrever necessita de envolvimento, dedicação e postura positiva

frente ao ensino, e isso é favorecido a partir da comunicação e do diálogo desenvolvido nas

aulas de matemática. Portanto, reafirmamos a importância do professor utilizar trechos de

filmes nas aulas de matemática para promover o diálogo, a comunicação, a leitura e a

escrita durante o processo de ensino e aprendizagem de matemática.

D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: Da teoria a prática. 17ª Ed. – Campinas –
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gentequeeduca.org.br

/planos-de-aula/multiplicacao-e-progressao-geometrica-com-base-no-filme-corrente-do-bem

CENPEC, Centro de Pesquisas para Educação e Cultura. Oficinas de matemática e de

leitura e escrita: Escola comprometida com a qualidade. 3ª Ed. – São Paulo: Summus,

2012. MACHADO, Nilson José. Matemática e Língua Materna: análise de uma

impregnação mútua. 6ª edição, São Paulo: Cortez, 2011. https://www.
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