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RESUMO 

 

GAIOSKI, Luzia. Os três momentos pedagógicos no ensino de matemática para 

educação de jovens e adultos em privação de liberdade. 2019.145 f. Dissertação 

(Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia) - Programa de Pós-Graduação em 

ensino de Ciência e Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta 

Grossa, 2019. 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) possui particularidades próprias e essas 
ficam mais evidentes no trabalho com educandos jovens e adultos privados de 
liberdade. A disciplina de Matemática dentro ou fora da prisão é considerada por 
muitos como “difícil”, abstrata, com muitas fórmulas e teoremas. Seguindo 
especificidades estabelecidas pela segurança no ambiente prisional, as aulas de 
Matemática assumem características convencionais. Assim, o presente trabalho tem 
como objetivo avaliar a contribuição de uma proposta de abordagem, baseada nos 
Três Momentos Pedagógicos (3MP), aliada a Resolução de Problemas para o 
Ensino de Matemática, especificamente na Educação de Jovens e Adultos da 
Penitenciária Estadual da cidade de Ponta Grossa - PR. A pesquisa, com enfoque 
qualitativo, foi desenvolvida junto aos alunos do regime fechado, matriculados na 
disciplina de Matemática, no decorrer do ano de 2018. Para isso, foi proposto um 
trabalho com abordagem nessa metodologia, a fim de, rever conceitos matemáticos 
sobre medidas de comprimento, aplicados em situações problemas. Considerando o 
quadro teórico estabelecido, a pesquisa ação foi desenvolvida no decorrer de dez 
aulas e tomou-se por base os estudos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) 
da área de Ensino de Ciências e Dante (1998), Onuchic (1999) pesquisadores sobre 
Resolução de Problemas no Ensino de Matemática. Os dados foram coletados por 
meio de questionários constituídos de perguntas abertas e entrevistas coletivas, 
fotografias e narrativas. A postura dialógica, a participação nas aulas, a 
interpretação das respostas aos questionários e as transcrições das entrevistas 
mediante a pesquisa ação sugerem que a metodologia empregada é um diferencial 
nas aulas de Matemática no ambiente prisional. Os resultados obtidos com essa 
pesquisa evidenciam que esta proposta de abordagem auxilia na apropriação dos 
conceitos matemáticos, na leitura das situações do cotidiano e na resolução de 
problemas. Como produto educacional oriundo desse estudo, foi elaborado um 
Caderno de estratégias pedagógicas, contendo a descrição da proposta.  

Palavras-chave: Três momentos pedagógicos. Resolução de problemas. 
Matemática. EJA prisional. 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

GAIOSKI, Luzia. The three pedagogical moments in teaching mathematics for 
education of young and adults in deprivation of liberty. 2019. 145 p. Thesis 
(Master’s Degree in Science and Technology Teaching) - Post-Graduate Program in 
Teaching of Science and Technology, Federal University of Technology - Paraná, 
Ponta Grossa, 2019. 
 

 
Youth and Adult Education (EJA) has its own particularity and these are more evident 
in working with young learners and adults deprived of their freedom. Mathematics in 
or out of prison is considered by many to be "difficult", abstract, with many formulas 
and theorems. Following the specifics established by security in the prison 
environment, Mathematics classes assume conventional characteristics. Thus, the 
present work aims to evaluate the contribution of a proposal of approach, based on 
Three Pedagogical Moments (3MP), allied to Problem Solving for Mathematics 
Teaching, specifically in the Education of Young and Adults of the State Penitentiary 
of the city of Ponta Grossa - PR. The research, with a qualitative focus, was 
developed with the students of the closed regime, enrolled in Mathematics discipline, 
during the course of 2018. For that, a work with an approach in this methodology was 
proposed in order to review mathematical concepts about measures applied in 
problematic situations. Considering the established theoretical framework, the action 
research was developed during ten classes and was based on the studies of 
Delizoicov, Angotti and Pernambuco (2002) of the area of Science Teachhing and 
Dante (1998) e Onuchic (1999) researchers on Problem Solving in Mathematics 
Teaching. Data were collected through questionnaires consisting of open questions 
and collective interviews, photographs and narratives. The dialogical posture, the 
participation in the classes, the interpretation of questionnaire responses and 
interview transcripts through action research suggest that the methodology used is a 
differential in the classes of Mathematics in the prison environment.The results 
obtained with this research show that this proposal of approach assists in the 
appropriation of mathematical concepts, in the reading of everyday situations and in 
problem solving. As an educational product from this study, a booklet on pedagogical 
strategies was prepared, containing the description of the proposal. 
 
Keywords: Three pedagogical moments. Problem solving. Mathematics.  
EJA prison. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa está diretamente relacionada à caminhada profissional 

que venho desenvolvendo na Educação Básica. No início, como alfabetizadora e, 

posteriormente, atuando como professora na disciplina de Matemática no Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e atualmente na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

em situação de privação de liberdade. 

No decorrer de vinte e seis anos, como professora, encontrei obstáculos ao 

desenvolver certos conteúdos dessa disciplina. No fazer pedagógico, sempre almejei 

que meus alunos fossem capazes de compreender as ideias básicas da Matemática 

atribuindo significado a elas, além de saber aplicá-las na resolução de problemas do 

cotidiano.  

Há sete anos na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em situação de 

privação de liberdade, sinto como se estivesse iniciando minha carreira profissional. 

Considero este momento profissional, o mais desafiador, pois exercer a docência no 

ambiente prisional exige, além de competências pedagógicas, a constante 

observância às normas de condutas de segurança com práticas e recursos didáticos 

adequados ao ambiente. 

Já no início do trabalho na EJA, os primeiros desafios foram aflorando. Seja 

no próprio ambiente hostil da prisão como no relato de alunos sobre a compreensão 

de determinados conteúdos matemáticos, revelando aquilo que, historicamente já é 

conhecido, ou seja, que a Matemática é uma disciplina tida como difícil e abstrata.  

Frequentemente, os alunos declaram as dificuldades enfrentadas no período 

de vida escolar, expondo suas experiências positivas e negativas com colegas, 

professores e determinadas disciplinas, entre elas a Matemática. Muitos afirmam 

que um dos motivos de deixarem a escola deu-se pela falta de compreensão dessa 

disciplina ocasionando a reprovação escolar. 

Tal situação gerou uma inquietude em minha prática docente. Passei a refletir 

sobre práticas pedagógicas que se distanciam do formalismo excessivo, particular à 

disciplina de Matemática e do próprio ambiente prisional. 

Uma das possibilidades observadas em momentos de formação e leituras, 

refere-se a metodologia de ensino dos Três Momentos Pedagógicos utilizada no 

Ensino de Ciências e Física, como estratégia didática que aproxima o aluno dos 

problemas relacionados ao seu universo cultural. 
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Nesse sentido, esta pesquisa propõe investigar como a proposta de 

abordagem baseada nos Três Momentos Pedagógicos aliada à Resolução de 

Problemas, pode contribuir para o ensino de Matemática aos alunos em situação de 

privação de liberdade. 

Para tanto, os trabalhos realizados em sala de aula no ambiente prisional 

basearam-se nos estudos realizados por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) 

Angotti (2015), Muenchen (2010) e Araújo (2015) sobre os Três Momentos 

Pedagógicos, a fim de desenvolver o conteúdo básico de grandezas e medidas, 

tendo como conteúdo estruturante medidas de comprimento.  

Dentre os estudos que buscam efetivar a Resolução de Problemas e que 

pautam esta pesquisa, destacam-se Dante (1998, 2005), Onuchic (1999), Onuchic e 

Allevato (2012), Pozo (1998) e Polya (1995). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - 

INFOPEN para os anos de 2015 e 2016 o sistema prisional brasileiro contava com 

726.712 pessoas colocando o país em terceiro lugar no ranking mundial, atrás dos 

Estados Unidos e da China. 

  A consciência da real importância da educação, muitas vezes, ocorre 

quando os indivíduos se deparam em situação de privação de liberdade. Segundo 

INFOPEN, a população prisional é jovem, 30% tem faixa etária entre 18 a 24 anos e 

25% entre 25 a 29 anos.  

A importância da escola nesse contexto, também se dá ao fato revelado pelo 

INFOPEN, de que 53% da população prisional têm Ensino Fundamental incompleto 

e 15% o Ensino Médio incompleto. Segundo Onofre (2002), 51% dos sujeitos, 

ingressaram aos seis anos de idade na escola e há maior número de abandono na 

5ª série (hoje sexto ano) do Ensino Fundamental, cujos motivos são inúmeros. 

O papel da escola no ambiente prisional é fundamental. Nela os alunos 

privados de liberdade encontram seu espaço de humanização, socialização, 

afetividade e formação em detrimento das estruturas que caracterizam as funções 

punitivas do sistema penal.  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é empregada em escolas dos 

Estabelecimentos Prisionais do Paraná e quando o aluno inicia a disciplina de 
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Matemática, é comum revelar suas vivências de sucesso ou de fracasso, sua 

simpatia ou antipatia em relação à disciplina. 

Junto a esses sentimentos o aluno depara-se com situações de vigilâncias, 

próprias do ambiente prisional que determinam sua postura em sala de aula. Por sua 

vez, o professor também necessita adaptar suas práticas pedagógicas. 

A partir dessas vivências em relação à Matemática e ao ambiente prisional, 

buscou-se desenvolver a proposta de abordagem dos Três Momentos Pedagógicos 

(3MP) aliada a Resolução de Problemas. 

Esta proposta de abordagem visa desenvolver os conteúdos de Matemática 

numa perspectiva diferente da convencional, valorizando a autonomia dos alunos 

numa dinâmica de diálogo e problematização. 

Como suportes ao desenvolvimento dessa pesquisa foram realizadas buscas 

considerando o período de seis (6) anos, no Repositório Institucional da UTFPR - 

Campus Ponta Grossa, de teses e dissertações, do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(PPGECT) e não foram encontrados registros para o termo “Três Momentos 

Pedagógicos”. 

Para as buscas no Google Scholar, com o termo “Três Momentos 

Pedagógicos” constatou-se as pesquisas realizadas por Delizoicov (1982), 

Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2002), Muenchen (2010), Marengão (2012), Lyra 

(2013), Araujo (2015) voltados para o ensino de Física, Química e Biologia. Não foi 

encontrada nenhuma pesquisa que aliasse a metodologia dos 3MP com a EJA no 

ambiente prisional.  

No que tange a disciplina de Matemática no ambiente prisional, com o termo 

“Matemática na prisão” e “Matemática no ambiente prisional”, verificou-se, nas 

mesmas bases que há limitações na literatura e ausência de pesquisas do uso dos 

Três Momentos Pedagógicos para esse público. 

 Tal constatação evidencia a importância de pesquisas, envolvendo práticas 

pedagógicas em contextos de privação de liberdade. 

           Dessa forma, a sala de aula, que segundo Morin (2004) “é o ponto de partida 

e de chegada [...] para ampliar as possibilidades de aprendizagem”, foi o espaço 

reservado para o estudo desenvolvido. 
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1.2 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Diante das questões levantadas, esta pesquisa busca responder ao problema: 

Como a proposta de abordagem baseada nos Três Momentos Pedagógicos, aliada a 

Resolução de Problemas para o Ensino de Matemática, pode contribuir para o 

ensino desta disciplina no ambiente prisional? 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

  

Na tentativa de responder a essa problemática, coloca-se como objetivo geral desse 

estudo avaliar a contribuição de uma proposta de abordagem baseada nos Três 

Momentos Pedagógicos, aliada a Resolução de Problemas para o Ensino de 

Matemática no ambiente prisional.   

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estruturar uma proposta de abordagem de acordo com a metodologia dos 

Três Momentos Pedagógicos para as aulas de Matemática na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) no ambiente prisional; 

• Identificar possíveis diferenças e uso da proposta dos Três Momentos 

Pedagógicos em aulas de Matemática no ambiente prisional; 

• Desenvolver o conteúdo específico de medidas de comprimento, em 

consonância ao tema Parque Estadual de Vila Velha a partir da Resolução de 

Problemas; 

• Organizar uma proposta de trabalho para utilização dos Três Momentos 

Pedagógicos e Resolução de Problemas, por meio de um caderno de 

estratégias pedagógicas para professores.  

Na intenção de oferecer uma visão geral do desenvolvimento da 

pesquisa, é apresentada na Figura 1 a trajetória realizada neste estudo. 
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Figura 1 - Estrutura da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria Própria 

OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 

NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

 

Objetivo geral: Avaliar a contribuição de uma proposta de abordagem baseada nos Três 
Momentos Pedagógicos, aliada a Resolução de Problemas para o Ensino de Matemática no 
ambiente prisional.   

 

 

Problema: Como a proposta de abordagem baseada nos Três Momentos Pedagógicos, aliada a 

Resolução de Problemas para o Ensino de Matemática, pode contribuir para o ensino desta 

disciplina no ambiente prisional? 

 

Objetivos Específicos 

 

Estruturar uma proposta de abordagem de 
acordo com a dinâmica didático-
pedagógica dos Três Momentos 
Pedagógicos para as aulas de Matemática 
na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
prisional; 

Metodologia 

 

Considerações Finais 

 

Tratamento dos Dados – Análise e 

Conteúdo 

 

Identificar possíveis diferenças do 
uso da proposta dos Três 
Momentos Pedagógicos nas 
aulas de Matemática no ambiente 
prisional; 
 

Desenvolver o conteúdo específico de 
medidas de comprimento em 
consonância ao tema Parque Estadual 
de Vila Velha a partir da Resolução de 
Problemas; 
 

Referencial Teórico 

 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil 

O processo de escolarização nas prisões do Brasil 

 
A teoria de Paulo Freire 

 
Os Três Momentos Pedagógicos 

Organizar um caderno didático com 
base na abordagem pedagógica dos 
Três Momentos Pedagógicos para o 
ensino de Matemática. 

 

O diálogo e a problematização na 

dinâmica dos 3MP 

 

Resolução de Problemas no Ensino 

de Matemática 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NO BRASIL 

  

Os acontecimentos históricos referentes à educação no Brasil revelam o 

processo de desenvolvimento da sociedade, as necessidades para o ensino, 

propiciando reformas, decretos e leis que caracterizam as transformações ocorridas 

na educação, entre elas, a educação de jovens e adultos. 

Pensar na educação de pessoas jovens e adultas é refletir a respeito do que 

diz a história em relação ao direito à educação, observando na temporalidade 

quando este direito foi instituído e as mudanças ocorridas após cinco séculos de 

educação brasileira.  

Também fundamentam este estudo, Freire (1982), Paiva (1997), Galvão e 

Soares (2010), Di Pierro (2008) e Haddad (2006) abordando temas relacionados as 

políticas educacionais. 

Para Paiva (1997) a mentalidade acerca da educação, que envolveu quase 

quatro séculos após o descobrimento, não sofreu alterações significativas. O 

processo que desencadeou na Proclamação da República suscitou discussões nas 

questões políticas, econômicas, sociais, culturais e educacionais.  

A história Educação de Jovens e Adultos no Brasil acumula ações e 

programas de alfabetização com a finalidade de erradicar o analfabetismo com uma 

tendência de incentivo à profissionalização. 

Nas primeiras décadas do século XX o analfabetismo esteve associado à 

situação de subdesenvolvimento do Brasil, o que resultou na criação, em 1915, da 

Liga Brasileira contra o Analfabetismo que tinha como propósito tornar a pessoa 

analfabeta um ser produtivo para o país. Neste mesmo período, com o fim da 

Segunda Guerra Mundial, estudos registraram movimentos internacionais para o 

fortalecimento e expansão de programas destinados à educação de adultos (PAIVA, 

1997). 

Na década de 1930 a estrutura do Brasil voltou-se para as características 

urbanos e industriais, configurando acumulo de capital para o país. 

Consequentemente, ocorreram novas exigências em relação à formação e 

qualificação para o campo de trabalho. As escolas e fábricas cerceadas pela 
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disciplina, buscaram formar cidadãos para às novas exigências do capitalismo 

oferecendo educação para todos (HADDAD E DI PIERRO, 2000). 

 Para Paiva (1997), a partir da década de 1940 e com mais intensidade na 

década de 1950, a educação de jovens e adultos ocupou lugar especial nas 

prioridades do país. O INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos), criado em 

1938 revelou em suas pesquisas a necessidade de investimentos na educação. 

 A partir da década de 1940, visando especificamente o atendimento de jovens 

e adultos, ocorreu o lançamento da Primeira Campanha Nacional de Educação de 

Adolescentes e Adultos (CEAA), e posteriormente, em 1950, o Serviço de Educação 

de Adultos (SEA) do Ministério da Educação e Saúde visando promover melhorias 

nas condições de escolaridade da população por meio do ensino supletivo 

(HADDAD E DI PIERRO, 2000). 

 Segundo Paiva (1997), os documentos resultantes dessas campanhas 

revelam que o analfabeto era visto de forma preconceituosa, atribuía-se a ele a 

causa da ignorância, da pobreza e da baixa produtividade. Outro conceito existente 

nessa época corresponde ao fato de que ensinar adolescentes e adultos era mais 

fácil, mais simples e rápido, assim, qualquer pessoa podia desempenhar essa 

função, dando origem ao trabalho voluntariado para alfabetização. 

 Entre as décadas de 1950 e 1960, novas conquistas foram trazidas pelo 

posicionamento político e ideológico de organizações tanto políticas como de grupos 

estudantis, associações religiosas que desenvolveram projetos sociais alternativos. 

Em 1952, ocorreu o Primeiro Congresso de Educação de Adultos, onde foi criada a 

Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) e no ano de 1958 teve a realização 

do Segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos e nele, situações relativas 

a inadequação dos métodos de ensino, falta de qualificação profissional do professor 

de adultos e a precariedades dos espaços físicos escolares foram alguns dos temas 

abordados (HADDAD E DI PIERRO, 2000). 

O congresso culminou na Campanha de Erradicação do Analfabetismo 

(CNEA), com o objetivo de criar projetos para a realidade de cada município 

valorizando o saber e a cultura popular, considerando a pessoa não alfabetizada um 

indivíduo que produz conhecimento. 

Outro tema destacado no Congresso, por Paulo Freire foi “A educação dos 

adultos e as populações marginais” (PAIVA, 1973, p. 237) propondo que o 
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desenvolvimento na educação deveria acontecer contextualizado às necessidades 

essenciais das pessoas, partindo-se de suas vivências. 

 Nas palavras de Freire (2011, p.13) “para a concepção crítica, o 

analfabetismo nem é uma ‘chaga’, nem uma ‘erva daninha’ a ser erradicada, nem 

tampouco uma enfermidade, mas uma das expressões concretas de uma realidade 

social injusta”. 

 No seu olhar, o ato de educar era ofertar o direito à Educação a todos aqueles 

que tiveram esse direito negado duplamente, primeiro quando crianças e depois 

quando adultos. Não bastava reproduzir uma educação aos moldes da educação 

das crianças. 

 Sabe-se que nesse período, o país passava por transformações sociais, 

políticas e econômicas que contribuíram para a modificação do caráter das 

iniciativas públicas em relação à educação de adultos. Pode-se dizer que o 

Congresso repercutiu para uma nova forma de pensar a educação de adultos 

propondo a renovação de métodos e processos educativos apropriados para os 

adultos (PAIVA. 1993 p. 112). 

As décadas de 1950 e 1960 contabilizaram inúmeros projetos e programas de 

valorização da pessoa humana e seu saber, visando torná-la alfabetizada. Foi o 

período em que Paulo Freire participou da elaboração do Plano Nacional de 

Alfabetização junto ao Ministério da Educação, interrompido pelo governo militar. No 

pensamento de Haddad e Di Pierro (2000, p. 7) a repressão e censura relacionados 

a sociedade brasileira, no período militar, produziram uma ruptura política aos 

movimentos de educação e cultura popular.   

 A fim de reafirmar a educação como direito de todos, o governo brasileiro 

instituiu em 1967 o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), que permaneceu 

vigente por quinze anos, cujo principal objetivo era o desenvolvimento da habilidade 

de leitura e escrita. 

Com a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n.º 5692/71, em 

resposta aos movimentos da década anterior e considerando o pensamento do 

educador Paulo Freire, foi estabelecido um capítulo, o IV sobre o Ensino Supletivo, 

específico para a educação de jovens e adultos, reconhecendo-a como um direito de 

cidadania, limitou o dever do Estado à faixa etária de 7 a 14 anos (HADDAD, 2006).. 

 O Programa Mobral findou em 1985, com o início da Nova República, quando 

foram realizados alguns ensaios quanto aos direitos dos cidadãos que não 
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frequentaram a escola na idade ideal. Nessa época a luta pela democratização do 

país se intensificou com a promulgação da Constituição Cidadã em 1988, garantindo 

a educação como direito de todos.  

Com a Constituição de 1988 “materializou-se o reconhecimento social dos 

direitos das pessoas jovens e adultas à educação fundamental, com consequente 

responsabilização do Estado por sua oferta, gratuita e universal” (HADDAD; DI 

PIERRO, 2000, p. 119). 

Deste modo, articulou-se a educação brasileira entre as leis e sua real 

aplicabilidade determinando em seu artigo 205 que retrata o seu objetivo maior 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 2004, p. 152).  

Os artigos da legislação amparam o direito à educação para pessoas jovens e 

adultas colocando-a no mesmo patamar da educação infantil. Porém, o sistema de 

ensino para esse segmento da população deveria ser diferenciado, uma vez que 

para essa faixa etária é necessário “... estabelecer uma concepção peculiar de 

educação, voltada para o universo do jovem e do adulto trabalhador, que possui 

uma prática social, um modo de conceber a vida, uma forma de pensar a realidade 

[...]  criando condições para que esse trabalhador pudesse freqüentar a escola ...”  

(HADDAD, 2002,   p. 112). 

Em se tratando da área internacional, desde a 1.ª Conferência de Educação 

de Adultos promovida pela UNESCO em Elsinore, na Dinamarca, em 1949 e a 5.ª 

Conferência realizada em Hamburgo, na Alemanha, em 1997, observa-se o 

crescimento e o reconhecimento mundial sobre a importância da EJA, a fim de 

fortalecer a cidadania por meio da formação cultural da população e melhoria da 

sociedade. 

 Entretanto, foram nos anos finais da década de 1990 que transcorreram 

mudanças para o panorama educacional brasileiro, em que a Organização das 

Nações Unidas (ONU) determinou o ano de 1990 como o Ano Internacional da 

Alfabetização convocando uma Conferência Mundial de Educação para Todos. 
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Após as discussões advindas dela e das ações dos movimentos sociais, o 

governo fixou o Plano Decenal com metas para promover oportunidades de acesso 

e progressão no ensino fundamental (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 121). 

A garantia da educação para todos os cidadãos brasileiros ocorreu mediada 

por muitos programas e projetos, entre eles: Programa Nacional de Alfabetização e 

Cidadania (1990); Plano Setorial de Ação (1991); Brasil, um projeto de Reconstrução 

Nacional (1991) e Projeto Minha Gente (1991), todavia muitos não saíram do papel 

por falta de recursos. 

Acompanhando a orientação da Constituição Federal a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional n.º 9394/96, no seu artigo 4.º explicita que: o dever do 

Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

“oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 

modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se 

aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola” 

(BRASIL, 1996). 

Da mesma forma, decorreram vários marcos legais, entre eles o Parecer 

CNE/CEB n.º 01 de 5 de julho de 2000 que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

No século XXI, os programas e projetos governamentais alteraram 

significativamente os dados estatísticos referentes à educação, tais programas 

iniciando com a Educação Infantil até o Ensino Superior, contemplando a inclusão 

de todos na escola.  

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

IBGE (2018) o nível de instrução aumentou no intervalo de 2007 a 2014 de 33,6% 

para 42,5%, exibindo declínio nas taxas de analfabetismo e evasão escolar. 

Com base na trajetória histórica da educação brasileira ficam delimitadas as 

situações de avanços e retrocessos de cada época, motivados pelas condições 

sociais, políticas, econômicas e movimentos de base existentes no país.  

Dessa forma, garantir a Educação de Jovens e Adultos (EJA) com qualidade 

para além do simples ato de ler e escrever são, atualmente, desafios a serem 

superados. A História, as Reformas Educacionais e a legislação aqui delineadas, 

encontram-se como instrumentos para garantir o direito à Educação. Atualmente, no 

ambiente prisional, constatam-se pessoas analfabetas. 
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Na formação de jovens e adultos, é fundamental considerar as experiências 

que eles trazem consigo, suas histórias de vida, para que, na construção de novos 

saberes possam entender aquilo que vivem, que falam, que sentem, criando 

possibilidades “...para transformar a realidade para nela intervir, recriando-a...” 

(FREIRE, 2011, p. 76), proporcionando fundamentos para uma participação voltada 

para a cidadania e reintegração no cenário social. 

 Sendo assim, a sala de aula intramuros, encontra-se como espaço para que 

as pessoas em situação de privação de liberdade reescrevam sua própria história, 

concluam seus estudos, avancem para um nível superior de ensino sendo 

protagonistas de mudanças na sua vida e na sociedade.  

 

2.2  O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO NAS PRISÕES DO BRASIL  

 

Ao situar a escola dentro dos muros da prisão, torna-se necessário 

compreender o seguimento prisional, o sentido da construção dos presídios no 

cenário mundial, que por sua natureza em tempo e espaço visa adaptar o indivíduo 

ao cárcere pela ordem e disciplina. 

A trajetória da educação no ambiente prisional brasileiro não difere do contexto 

histórico já citado. Diferente da cultura prisional, a educação escolar, por sua 

essência transformadora, encontra-se como fonte para a participação na construção 

do conhecimento e superação de sua condição intramuros (ONOFRE, 2013). 

 Um dos momentos históricos que oportunizou a educação no ambiente da 

prisão foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948 a qual 

estabeleceu a educação como um direito de todas as pessoas.  

Através dos escritos do filósofo e historiador Michel Foucault (1999), tornou-se 

possível delinear a compreensão de como se deu o surgimento da prisão e de seu 

uso como tecnologia de poder.  

Com os acontecimentos sociais que marcaram o final do século XVII e século 

XVIII, Foucault (1999, p. 12-14), descreveu os contextos históricos de punições 

desenvolvidas na Europa, em especial, na França.  

Segundo o autor, as mudanças nas formas de punição acompanharam as 

transformações políticas da época, com uma engenharia punitiva na esfera do 
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controle social, revelado pelo espetáculo punitivo do suplício (FOUCAULT, 1999, p. 

24). 

Na obra de Foucault, observa-se que no consenso da população européia as 

condenações eram piores que o crime cometido o que suscitou no deslocamento do 

objeto da ação punitiva. Assim, as punições passaram a representar uma função 

social complexa, em que punir significou atingir mais a alma do que o corpo, ou seja, 

o corpo do condenado passava a ter um estatuto de jurisdição.  

No período em que o Brasil era colônia de Portugal, as punições aplicadas 

também eram baseadas no modelo europeu. No entanto, foi na Constituição de 

1824, que as penas cruéis foram abolidas e em 1830 ficou instituído o Código 

Criminal do Império com a pena de prisão (BRASIL,1824).  

O deslocar do ato de suplício para o da punição, tanto no mundo como no 

Brasil, representaram avanço em direção à humanização das intervenções penais. O 

ato de punir passou a ser um direito da sociedade de se defender contra aqueles 

que se constituíam como risco à vida e à propriedade dos outros. A aplicação das 

penas seguiu uma certa racionalidade, ou seja, para cada tipo de crime, aplicava-se 

maior ou menor restrição de liberdade (FOUCAULT, 1999, p. 25-30). 

 Na Idade Moderna, com o aumento das práticas econômicas na Europa, o 

mercantilismo europeu gerou uma nova concepção de trabalho modificando as 

penas privativas de liberdade, tornando a prisão como uma penalidade em potencial 

(FOUCAULT, 1999). 

Pela força do trabalho a pena não era mais o castigo e propagava-se a ideia de 

uma suposta regeneração do individuo, através do trabalho para, ao final da pena, 

ser reinserido na sociedade (FOUCAULT, 1999). 

As casas de correções existentes em nosso país seguiam o modelo mundial 

com a pena pelo trabalho e educação. A concepção de educação para a época era 

zelar pela moral e conduta religiosas dos apenados (VASQUES, 2008).  

Por outro lado, posteriormente, houve a educação intelectual para os apenados 

com o ensino da leitura, escrita e as quatro operações fundamentais, conforme 

declara Vasques (2008) que 
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[...] é inserido no interior do Presídio de Fernando de Noronha a presença 

da professora de primeiras letras que iria contribuir com a instrução primária 
das meninas do presídio. Além dos capelães, que deveriam exercer as 
funções religiosas, e também assumir a função de professor de primeiras 
letras aos meninos que habitavam a ilha-presídio (VASQUES, 2008, p.52). 

 

Tanto a educação como o trabalho, tinha por objetivo facilitar a administração 

do trabalhador e do aluno, em virtude das exigências do mercado, aumentando a 

produção, para isso, Foucault explica que 

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. 
A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de 
utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de 
obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele por 
um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ele procura aumentar; e 
inverte por outro lado a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz 
dela uma relação de sujeição estrita. Se a exploração econômica separa a 
força e o produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece 
no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação 
acentuada (FOUCAULT, 1997, p. 119). 

 

Segundo Foucault, a disciplina exige o cerceamento de todos os indivíduos, a 

fim de que sigam as mesmas ordens, colocando cada pessoa em seu devido lugar 

numa forma de poder que domina o corpo do sujeito tornando-o dócil para o 

trabalho. 

 A escola na prisão se mostra uma tecnologia de controle e assimilação da 

disciplina, contribuindo para a reprodução das estruturas da sociedade extramuros, 

constituindo-se assim numa espécie de seu espelho às avessas.  

Neste pensamento, ao final do século XX ocorreram mudanças políticas, 

sociais e jurídicas tendo como base as medidas de assistência ao condenado.  

Em âmbito internacional, algumas medidas para o tratamento de apenados, 

foram aprovadas no 1º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e 

Tratamento de Delinquentes, realizado em Genebra, em 1955, estabelecendo 

garantias específicas à educação nas prisões. 

Com a Declaração de Hamburgo a abordagem do direito à educação de 

pessoas apenadas evoluiu, afirmando-se expressamente a “preocupação de 

estimular oportunidades de aprendizagem a todos, em particular, os marginalizados 

e excluídos” (BRASIL, 2013, p. 317). 
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A Constituição Cidadã de 1988 assegura em seu artigo quinto, inciso XLIX que 

os apenados devem ser respeitados em sua integridade física e moral e também 

proíbe, no inciso XLVII a aplicação de penas cruéis e degradantes (BRASIL, 1988) 

Nesse tocante, o artigo primeiro da Lei de Execução Penal (LEP), dispõe a 

necessidade de proporcionar condições favoráveis para a harmônica integração 

social entre os presos, proibindo tratamentos desumanos que violem a dignidade da 

pessoa (BRASIL, 1984).   

Por meio da V Conferência Internacional de Educação de Adultos (V 

CONFINTEA, 1997) reafirmou-se o reconhecimento do direito de todas as pessoas 

em situação de privação de liberdade à aprendizagem, proporcionando-lhes 

informações sobre os diferentes níveis de ensino e formação, permitindo acesso aos 

mesmos. 

A fim de garantir os direitos aos apenados, consolidou-se a legislação penal 

brasileira no conjunto de três leis: o Código Penal (1940), o Código de Processo 

Penal (1941) e a Lei de Execução Penal (LEP - Lei nº 7210, de 11 de julho de 1984). 

A última criada a partir de um tratado da ONU sobre Execução Penal no mundo, 

dispõe no 10º artigo que “A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 

objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”. A 

mesma, ainda determina nos incisos do artigo 11 que a assistência deve atender às 

situações: materiais, de saúde, jurídica, educacionais, sociais e religiosas (BRASIL, 

1984). 

Verifica-se a partir do exposto até aqui que, a educação aparece como o 

método mais preconizado para a reabilitação de presos e tem como objetivo 

primordial o desenvolvimento da pessoa humana. Desse modo, compreende-se que 

foi a partir da Constituição Cidadã, de 1988 em seu artigo 205 que 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício e sua qualificação 
para o trabalho. (BRASIL, 1988) 

 

Essa lei estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da 

família, ela não é um privilégio concedido pela administração penitenciária. A 

atividade educacional é elemento primordial, capaz de oferecer aos apenados 
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oportunidades de concluir seus estudos aproveitando o tempo em que permanecem 

na prisão (JULIÃO, 2007).  

A Lei de Execução Penal (LEP), apresenta em seu artigo dezessete que a 

“assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional 

do preso e do internado” (BRASIL, 1984). Assim, é preciso considerar que os jovens 

e adultos em situação de privação de liberdade têm a necessidade de escolarização 

formal; seja pelas necessidades pessoais, seja pelas exigências do mundo do 

trabalho, seja pela exigência do cumprimento que a lei lhes proporciona. 

Em sentido mais amplo, a educação na prisão tem por finalidade o 

desenvolvimento integral da pessoa humana, considerando-se seus aspectos 

sociais, culturais e econômicos, possibilitando melhores condições para o convívio 

em sociedade e ingresso no mercado de trabalho (JULIÃO, 2007). 

 Atualmente, a dinâmica escolar desenvolvida dentro dos muros da prisão, 

segue a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), possibilitando a 

flexibilização de horários e a organização do tempo escolar destes educandos, 

viabilizando a conclusão dos seus estudos. 

Esses sujeitos possuem e trazem consigo uma bagagem de conhecimentos 

adquiridos em outras instâncias sociais, visto que, a escola não é o único espaço de 

produção e socialização dos saberes.  

O atendimento à escolarização de jovens, adultos e idosos, prescritos nas 

Diretrizes Curriculares Estaduais apresenta características como: faixa etária, 

diversidade sócio-cultural, centro de interesses, população do campo, necessidades 

educativas especiais, indígenas, que demandam uma educação que considere o 

tempo/espaço e a cultura desse grupo que tem em comum somente a privação de 

liberdade (PARANÁ, 2006, p. 27).  

A Constituição do Estado do Paraná, no seu Título VII, artigo 239, também 

determina que “O Estado promoverá a assistência a homens e mulheres internos e 

egressos do sistema penitenciário, inclusive aos albergados, visando a sua 

reintegração à sociedade” (PARANÁ, 1989). 

A Lei n.º 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) 

(BRASIL, 1996), orienta e normatiza a educação nacional. A Lei n.º 12433/11 

(BRASIL, 2011) que altera a Lei 7210/1984 de Execuções Penais (BRASIL,1984) 

instituindo a remição de parte do tempo de execução de pena por estudo ou por 

trabalho incentivando essas ações no cárcere. 
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Desse modo, a regulamentação do atendimento educacional do Sistema 

Penitenciário do Paraná segue as Diretrizes Nacionais para a oferta da Educação 

em Estabelecimentos Penais aprovadas pela Resolução nº 03/2009, do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) que foram homologadas pelo 

Ministério da Educação por meio da Resolução nº 02/10 (BRASIL, 2010) que 

apresenta as diretrizes nacionais para a oferta de educação aos jovens e adultos em 

situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. A referida 

resolução, pautada no Conselho Nacional de Educação (CNE), garante o direito de 

todos à educação, declarando que 

As ações de educação em contexto de privação de liberdade devem estar 
calcadas na legislação educacional vigente no país, na Lei de Execução 
Penal, nos tratados internacionais firmados pelo Brasil no âmbito das 
políticas de direitos humanos e privação de liberdade, devendo atender às 
especificidades dos diferentes níveis e modalidades de educação e ensino e 
são extensivas aos presos provisórios, condenados, egressos do sistema 
prisional e àqueles que cumprem medidas de segurança. (BRASIL, 2010, 
art. 2º). 

  O trabalho para elaboração do Plano Estadual também foi motivado pelo 

Decreto Presidencial n.º 7626/2011 que institui o Plano Estratégico de Educação no 

âmbito do Sistema Prisional (PEESP) com o objetivo principal de ampliação e 

qualificação da oferta de educação nos estabelecimentos penais. (BRASIL, 2011).  

  Atendendo a esse Decreto, em maio de 2012 foi realizado o terceiro 

‘Seminário Nacional pela Educação nas Prisões apresentando temas específicos à 

educação nesses ambientes e encaminhando a estrutura do Plano Estadual de 

Educação (BRASIL, 2011). 

  Posteriores ao Seminário, foram realizados encontros regionais envolvendo 

representantes da Secretaria Estadual de Educação (SEED) e da Secretaria 

Estadual da Justiça e Cidadania (SEJU), dos Centros Estaduais de Educação 

Básica de Jovens e Adultos (CEEBJA), de Instituições de Ensino Superior, da 

Comissão de Direitos Humanos e de outros segmentos sociais para obter 

contribuições na elaboração do PEESP (BRASIL, 2011) . 

Dessa forma, nos anos de 2012 e 2013, o serviço educacional no Sistema 

Penitenciário do Paraná, buscando atender as políticas de direitos humanos e às 

Diretrizes Nacionais para a oferta da educação em estabelecimentos penais 
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aprovadas pelas resoluções, já citadas, definiu o seu Plano Estadual de Educação 

nas Prisões (PARANÁ, 2012). 

  Para Paiva e Julião (2010, p. 03), os encaminhamentos e amparos legais para 

ofertar a educação nas prisões são significativos, e advertem que “todo o conjunto 

legal e normativo, por si só, é incapaz de promover mudanças significativas no modo 

de a sociedade pensar a educação de presos”, faz-se necessário ir além, 

construindo uma proposta curricular que contemple o desenvolvimento pessoal e 

profissional do sujeito, auxiliando na relação dos saberes adquiridos no espaço 

escolar, com a sua vida. 

  O ambiente hostil da prisão oferece algumas restrições quanto ao trabalho 

educacional uma vez que a ordem disciplinar deve ser mantida. Logo, a escola vai 

além do espaço de formação para a socialização e valorização dos indivíduos 

conforme afirma Julião 

[...] a escola em presídios passa a ter uma enorme responsabilidade na 
formação de indivíduos autônomos, na ampliação do acesso aos bens 
culturais em geral, no fortalecimento da auto-estima desses sujeitos, assim 
como na consciência de seus deveres e direitos, criando oportunidades 
para seu reingresso na sociedade. (JULIÃO, 2007, p. 47). 

A educação no âmbito prisional deve considerar as especificidades desse 

público que necessita, além de conhecimentos básicos, uma educação especial que 

o faça refletir e restaurar-se dos estigmas da sociedade.  

Conforme Onofre e Julião (2013, p. 51) “pensar educação nesse contexto 

significa repensar a instituição prisão como uma comunidade de aprendizagens que 

envolve todos os seus atores”, realizando uma proposta de ensino envolvendo 

equipe escolar e de segurança, possibilitando aos sujeitos privados de liberdade 

valores e competências, para resignificar seu passado em direção ao futuro.   

A concepção de partir da realidade local, valorizar todas as pessoas que 

atuam no contexto prisional para  elaborar uma proposta de ensino, está diretamente 

ligada ao pensamento do educador Paulo Freire.   
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2.3 A TEORIA DE PAULO FREIRE 

 

Os processos educativos desenvolvidos dentro da escola nas prisões 

necessitam ultrapassar a mera transferência de saberes científicos para um 

ambiente problematizador, em que a ação dialógica torna-se fundamental. 

O diálogo contínuo entre professor e alunos propicia o conhecimento da visão 

de mundo e experiências vividas, que cada pessoa traz em si, pois  

[...] o homem assume conscientemente sua essencial condição humana [...]. 
A educação reproduz, assim, em seu plano próprio, a estrutura dinâmica e o 
movimento dialético do processo histórico de produção do homem. Para o 
homem, produzir-se é conquistar-se, conquistar sua forma humana 
(FREIRE, 2005, p. 13). 

 

No interior da prisão, o indivíduo é despido de sua aparência usual e passa a 

fazer parte do sistema da instituição, vivenciando uma desfiguração pessoal.  Na 

concepção de Freire (2005), uma prática de educação baseada no exercício do 

diálogo, encontram-se possibilidades para sua recuperação como ser humano. 

Pensando na efetividade das ações educacionais, Freire (2005), indica que o 

poder não fica centralizado no professor como detentor do saber, mas em uma 

educação problematizadora na qual o educador estará aberto tanto ao aluno como 

ao conhecimento. 

Não se trata de ir contra as estruturas punitivas do sistema penitenciário, mas é 

buscar desenvolver a educação quanto 

[...] à condição dos homens como seres históricos e à sua historicidade. Daí 
que se identifique com eles como seres para além de si mesmos - como 
„projetos‟ - , como seres que caminham para frente; que olham pra frente; 
como seres a quem o imobilismo ameaça de morte; para quem o olhar para 
traz não deve ser uma forma nostálgica de querer voltar, mas um modo de 
melhor conhecer o que está sendo, para melhor construir o futuro. Daí que 
se identifique com o movimento permanente em que se acham inscritos os 
homens, como seres que se sabem inconclusos; movimento que é histórico 
e que tem o seu ponto de partida, o seu sujeito, o seu objetivo (FREIRE, 
1897, p.73). 
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A partir do pensamento de que o homem não é um ser acabado em si, a escola 

dentro da prisão torna-se local privilegiado para o aprendizado, de modo a contribuir 

com o processo de reintegração do encarcerado à sociedade. Para tanto, faz-se 

necessário considerar que os indivíduos estão em constante processo de formação, 

construindo-se por meio das interações com os outros e produzindo sua própria 

identidade. 

Fazendo parte da teoria humanista e conhecido por muitos como patrono da 

educação brasileira, o educador Paulo Freire (1921-1997), defensor de uma 

pedagogia libertadora, desenvolveu na década de 1960 um método para o ensino da 

alfabetização de adultos conhecido como Movimento da Cultura Popular.  

Em sua obra “Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa” (1995) encontra-se muitos princípios que contribuem para o ensino, 

dentre eles destacam-se que: “não há docência sem discência, ensinar não é 

transferir conhecimento e ensinar é uma especificidade humana”.   

Freire defendia a ideia de que a relação professor aluno é sempre horizontal, 

aprendem juntos com a intensa interação, pois quem ensina também aprende e 

aquele que aprende, ensina ao aprender. 

 O método freireano valoriza a existência da sabedoria popular. Para Freire 

(2005), o aluno traz consigo vivências e conhecimentos, independente de estar ou 

não alfabetizado e esses conhecimentos contribuem para a transformação social.    

O posicionamento de Freire mostrou-se contrário a educação tradicional, a 

qual foi denominava pelo autor como educação bancária, em que o aluno apenas 

recebe informações, “comunicados e depósitos que os educandos, meras 

incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem” (FREIRE, 2005, p. 66). 

Ele realizou sua tarefa de educador por meio do trabalho nos círculos de 

cultura, promovendo uma educação renovada e libertadora, partindo da realidade 

das relações do homem com a natureza e com os outros homens, na busca da 

transformação. 

Com base nos trabalhos realizados nos círculos de cultura, Gadotti (1991, pp. 

44-52) explica que tudo se inicia com uma investigação temática e nela o educador 

pergunta sobre a vida dos alunos, registrando as palavras que fazem parte do 

vocabulário e da sociedade onde ele vive. Assim, nasciam as chamadas palavras 

geradoras e temas geradores escolhidos pela relevância social compondo a etapa 

de tematização. Na sequência, a problematização, momento em que professor e 
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aluno avançam de uma compreensão primária à um nível mais crítico de 

conhecimento da sua realidade, valorizando a troca de experiência em torno da 

prática social. 

 A partir desse trabalho, aquilo que é aprendido resulta do nível mais elevado 

do conhecimento, fruto da compreensão, reflexão e crítica, minimizando os 

processos de memorização. Gadotti salienta que ”A educação para libertação deve 

levar a uma ação transformadora da práxis do educador, organizada coletivamente”1 

(1991, p. 44-52) pela qual, aprender faz parte da realidade concreta, como 

motivação da aprendizagem, promovendo a emancipação crítica do sujeito, 

adotando um posicionamento consciente de seu papel social. 

 

2.4 OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS (3MP) 

 

Paulo Freire (2005) propôs uma educação voltada aos problemas de nosso 

tempo buscando desenvolver a consciência crítica, a autonomia do indivíduo para 

sua capacidade de decisão, remodelando estruturas curriculares da época. 

Além de Freire, outros autores destacam a necessidade de mudanças nos 

programas curriculares das escolas, enfatizando uma construção de currículos com 

a participação dos professores e educandos.  

Nesse sentido, na década de 1970, pesquisadores dos Institutos de Física das 

Universidades de São Paulo (USP), posteriormente da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

realizaram estudos em relação a transposição da pedagogia freireana para a 

educação formal, principalmente para o Ensino de Ciências, (em especial, Física) 

com projetos detalhados nos trabalhos de Delizoicov, Angotti, Pernambuco (2002), 

Delizoicov (2008) e Angotti (2015). 

Os pesquisadores seguiram a abordagem de Freire e com práticas educativas 

buscaram desenvolver os conhecimentos na educação escolar fundamentada na 

perspectiva denominada por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), de 

Abordagem Temática. 

                                                           
1 “La educación para la liberación debe desembocar en una práxis transformadora acción del 

educando, organizado colectivamente” (GADOTTI, 1991, p. 44-52) 
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Na perspectiva dos autores, a organização curricular era estruturada em temas 

e a partir deles eram selecionados os conteúdos de ensino das disciplinas. Neste 

pensamento, os conceitos científicos ficavam subordinados ao tema (DELIZOICOV, 

ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002, p.189). 

Conforme Delizoicov (1982), em 1979 a convite do governo guineense, 

Demétrio Delizoicov Neto e José André Peres Angotti, realizaram uma experiência 

educacional na Guiné-Bissau, coordenando o “Projeto Formação de Professores de 

Ciências Naturais” no Centro de Educação Popular Integrada (CEPI). 

Segundo Delizoicov (1982) o projeto contemplava a formação de professores e 

a produção de material didático para educação formal, ao nível de 5ª e 6ª séries de 

1º Grau. O projeto tinha como base uma proposta pedagógica de acordo com a 

concepção problematizadora de Paulo Freire. 

        Freire (2011) enaltecia o trabalho a partir de temas geradores decorrentes das 

vivências da população. Esse fato foi contemplado na proposta de trabalho 

desenvolvida com os guineenses, em que as disciplinas eram ofertadas a partir de 

temas, isso porque, a maioria da população que frequentava o CEPI viviam no meio 

rural.  

Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) 

Os Temas Geradores foram idealizados como um objeto de estudo que 
compreende o fazer e o pensar, o agir e o refletir, a teoria e a prática, 
pressupondo um estudo da realidade, fazendo emergir uma rede de 
relações entre situações significativas individuais, sociais e históricas. 
Proporciona, também, uma rede de relações que orienta a discussão, a 
interpretação e a representação da realidade. (2002. p.165) 

 

A organização dos trabalhos escolares desenvolvidos em Guiné Bissau 

seguiam, segundo Delizoicov (1982), os temas geradores, através de três momentos 

pedagógicos (3MP), denominados: “Estudo da Realidade”(ER), “Estudo Científico” 

(EC) e “Trabalho Prático” (TP), sendo todas as etapas baseadas no diálogo entre 

professor, aluno e conteúdo.  

O Quadro 1 a seguir, apresenta cada momento: 
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Quadro 1: Os Três Momentos Pedagógicos 

MOMENTO DENOMINAÇÃO AÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

1º 

 

 

Estudo da Realidade 

Realizado por meio de observações, 
debates e entrevistas com a população. 
Era o primeiro contato com o assunto a 
ser estudado. Os assuntos geralmente 
retratavam as relações de produção 
rural guineense. 

 

 

2º 

 

 

Estudo Científico 

Reservado para a compreensão da 
realidade utilizando-se de conceitos 
científicos, habilidades de cálculo, do 
uso de instrumentos, da língua 
portuguesa, entre outros recursos. 

 

 

3º 

 

 

Trabalho Prático 

Consiste na realização de atividades de 
forma coletiva. Essas atividades 
estavam associadas à intervenções, 
que se relacionavam com as 
necessidades da população local. 

Fonte: Delizoicov (1982) 

 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos na experiência 

guineenses, houve algumas incorporações que geraram mudanças na programação, 

dando origem ao que hoje denominamos de Três Momentos Pedagógicos (3MP). 

A perspectiva dialógica envolvida no processo de codificação-

problematização-descodificação apontado pelos autores Delizoicov, Angoti e 

Pernambuco (2002, p.197) apresenta oportunidade para o professor captar o 

conhecimento do senso comum que os alunos possuem, e, a partir desse 

conhecimento, estimular e proporcionar elementos contextuais para o aluno ampliar 

sua visão de mundo com o conhecimento científico. 

O diálogo problematizador, presente em cada momento pedagógico, 

potencializa a participação do educando no processo de apropriação do 

conhecimento. Nesse sentido, Delizoicov afirma que o objetivo dos Três Momentos 

Pedagógicos é 

[...] garantir a presença constante de análises e sínteses dos conhecimentos 
em discussão, através do processo dialógico contido na “fala do outro” e na 
“fala do coordenador”, na do educando-educador e na do educador-
educando (1982, p. 184). 

 A partir da experiência desenvolvida com os 3MP no Centro de Educação 

Popular Integrada (CEPI), percebeu-se a incorporação da dialogicidade, em cada 

um dos momentos pedagógicos e verificou-se que o terceiro momento não se 
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destinava exclusivamente a construção de materiais e atividades estimuladas pelo 

Estudo Científico.  

Observou-se também, que havia um retorno aos questionamentos feitos no 

primeiro momento, Estudo da Realidade, com proposições a novos questionamentos 

possíveis de serem resolvidos pelos conteúdos científicos do segundo momento. 

Perante essas observações, optou-se em modificar a nomenclatura do terceiro 

momento denominado Trabalho Prático, para Aplicação do Conhecimento 

(MUENCHEN, 2010). 

Outra etapa significativa nas pesquisas sobre os 3MP refere-se ao projeto 

“Ensino de Ciências a partir de Problemas da Comunidade”, realizado no período de 

1984 a 1989, nos municípios de São Paulo de Potengi e Natal, no Rio Grande do 

Norte. O projeto foi coordenado por Cristina Dal Pian e Marta Pernambuco com a 

participação de José André Angotti e Demétrio Delizoicov. O objetivo do projeto era 

adaptar os conteúdos de Ciências Naturais à realidade da comunidade, mediante 

participação coletiva dos professores, que atuavam nas quatro primeiras séries do 

primeiro grau. (MUENCHEN, 2010).  

 O projeto seguiu as proposições iniciais das atividades pedagógicas da 

Guiné-Bissau, oferecendo oportunidade de reflexões que proporcionaram o 

aprofundamento de significados, favorecendo à modificações. 

 Muechen (2012), cita a alteração da nomenclatura do segundo momento 

“Estudo Científico” para “Organização do Conhecimento”, pois, para Pernambuco 

(1994) este momento não era mais científico do que os outros. Nesse projeto, os 

momentos pedagógicos eram utilizados para estabelecer uma sequência 

programática. 

  Já o Movimento de Reorientação Curricular (MRC), conhecido como Projeto 

“Interdisciplinaridade via Tema Gerador”, ou ainda, Projeto Inter foi outro estudo de 

relevância em relação aos 3MP. Ele ocorreu em 1989, período em que Freire foi 

secretário da educação em São Paulo (MUENCHEN, 2010). 

 Na estruturação de currículo, os momentos pedagógicos foram aplicados 

conforme a Investigação Temática e Redução Temática de Freire (2011), a começar 

do Estudo da Realidade (ER), da Organização do Conhecimento (OC) e da 

Aplicação do Conhecimento (AC). 

 Por se tratar de uma reforma curricular, no Estudo da Realidade (ER) eram 

coletadas as informações sobre a comunidade em que a escola estava inserida, 



35 

bem como seus interesses, objetivos e expectativas. Posteriormente, no coletivo, os 

professores identificavam o assunto de maior relevância resultando no tema gerador 

que norteava a construção do currículo escolar (MUENCHEN, 2010). 

 No primeiro momento pedagógico, ER, Freire (2011) realçava a importância 

da troca de conhecimentos entre comunidade e escola como diálogo que agregava 

valor a experiência existencial e contribuía de forma significativa para a formação de 

cidadãos críticos. A Organização do Conhecimento (OC) era o momento reservado 

para utilizar os dados resultantes do momento anterior em que, coletivamente, os 

professores definiam as questões geradoras e os conteúdos específicos que seriam 

trabalhados, para a compreensão do tema gerador (MUENCHEN, 2010). O terceiro 

momento, Aplicação do Conhecimento (AC) destinava-se à implantação das 

atividades em sala de aula e avaliação processual do programa (MUENCHEN, 

2010).  

 Além dos três momentos pedagógicos guiarem a estruturação curricular, 

Muenchen (2010) admite a existência de uma relação entre organização curricular e 

prática de sala aula. Para a autora, os 3MP são uma ferramenta metodológica para 

a sala de aula. 

 Em seu livro digital Ensino de Física com TDIC, Angotti (2015), seguindo a 

concepção freireana, destaca três grandes eixos balizadores que estruturam a 

atuação docente. São eles: 

O conhecimento que se quer tornar disponível; as situações significativas 
envolvidas nos temas e sua relação com a realidade imediata onde o aluno 
está inserido e os fatores ligados diretamente à aprendizagem (p.14) 

Para contemplar os aspectos apresentados, a atuação docente em sala de 

aula pode ser estabelecida pela dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos que, a 

partir das reflexões de Angotti (2015), possuem funções específicas e diferenciadas 

entre si, descrita a seguir:    

 A Problematização Inicial, segundo Angotti (2015, p.16), é o momento em 

que são tratadas as situações reais, aquilo que os alunos vivenciam e tem relação 

com o tema de estudo ou situações significativas, estabelecendo relações com 

conhecimentos, que fazem parte das teorias científicas, para promover a 

contextualização dos conteúdos. É nesse momento que problematiza-se o 

conhecimento, com discussões por meio de questões norteadoras do tema/ 
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situações significativas, favorecendo à apreensão e compreensão do entendimento 

dos alunos sobre os mesmos. Cabe ao professor, neste momento, mediar o diálogo, 

fomentar o debate e instigar a curiosidade. Dinâmicas de ensino, filmes, 

documentários, jogos educativos, entre outros são estratégias que contribuem para 

essa etapa. O autor afirma que  

o ponto culminante dessa problematização é fazer com que o aluno sinta a 
necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém; 
ou seja, procura-se configurar a situação em discussão como um problema 
que precisa ser enfrentado” (ANGOTTI, 2015, p.16)  

Então, o primeiro momento deve conduzir o aluno a perceber as limitações do 

conhecimento, a fim de buscar conhecimentos para a resolução da situação 

problematizada. Sugere-se que, nesse momento, a classe seja dividida em 

pequenos grupos, para debater as questões que serão socializadas posteriormente, 

para toda a classe. 

Em seguida, como segundo momento pedagógico, tem-se a Organização do 

Conhecimento. Momento em que o professor estabelece um elo, entre os 

conhecimentos prévios e as experiências dos alunos, aos conteúdos propriamente 

ditos, desenvolvendo conceitos científicos para a compreensão do que está sendo 

problematizado. O estudo transcorre de forma sistemática, tendo o professor como 

orientador. Angotti (2015, p.18) declara que é nessa etapa é que atividades 

diversificadas, a aula sobre o conteúdo propriamente especificado, a resolução de 

problemas e exercícios, tais como os propostos em livros didáticos, podem 

desempenhar sua função formativa, na apropriação de conhecimentos específicos.  

Quanto a Aplicação do Conhecimento, terceiro momento pedagógico, Angotti 

explica que ao 

abordar sistematicamente o conhecimento que vem sendo incorporado pelo 
aluno para analisar e einterpretar tanto as situações iniciais que 
determinaram seu estudo como outras que, embora não estejam 
diretamente ligadas ao motivo inicial, podem ser compreendidas pelo 
mesmo conhecimento. Como no momento anterior, as mais diversas 
atividades devem ser desenvolvidas, buscando a generalização da 
conceituação que já foi abordada, e, inclusive formulando os chamados 
problemas abertos (ANGOTTI, 2015, p.17). 
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 Nessa etapa, a partir dos temas abordados, cabe ao professor articular a 

estrutura do conhecimento científico com as situações significativas, por intermédio 

teórico fornecido pela ciência, do que meramente empregar algoritmos matemáticos 

ou problemas típicos dos livros didáticos. A interação do aluno com o conhecimento 

científico contribui para a compreensão de modo significativo, na aplicação do 

conhecimento. 

 O fundamental, nesse momento pedagógico, é desenvolver no aluno a 

capacidade para articular os conhecimentos aprendidos às situações reais, 

percebendo a importância dos conceitos e teorias. 

 O processo de avaliação deve estar pautado na capacidade do aluno em usar 

o conceito para compreender tanto as situações iniciais que determinam seu estudo, 

como as situações novas, que possam ser compreendidas pelo mesmo 

conhecimento (DELIZOICOV, ANGOTTI E PERNAMBUCO, 2002). 

 Nesse contexto, ensinar a partir de temas ou de situações significativas exige, 

de acordo com Angotti (2015) leituras complementares, análise da realidade 

histórica que os alunos vivenciam e flexibilidade da escola e dos professores para 

produzir trabalhos articulados às exigências locais, visando possível solução de 

problemas da sociedade. 

 O diálogo entre educação e a realidade é uma constante na utilização de 

temas geradores e, muitas vezes, torna-se necessário que o professor inclua temas 

além daqueles que foram sugeridos pelos alunos.   

Segundo Delizoicov e Angotti (2002), a abordagem temática tem a 

preocupação com a apreensão dos conhecimentos e sua utilização, além da sua 

aproximação com fenômenos ligados a situações vividas pelos educandos. 

 Os autores também admitem que os três momentos pedagógicos (3MP) são 

usados na ação didático-pedagógica de outras disciplinas escolares, além de 

Ciências e favorece o encontro dos componentes do ensino: aluno, professor, meio 

social e conhecimento. 

Pernambuco (1994) salienta que o uso dos 3MP pode ocorrer numa 

perspectiva não prevista na sua forma original, destacando textos didáticos, artigos 

científicos e, até mesmo, para planejar cursos de formação. 

Por outro lado, Delizoicov (2008) alerta ao cuidado de não reduzir os 3MP a 

uma simples estratégia didática de organização das aulas. Esses momentos sejam 

como prática de sala de aula ou como estruturador de currículos e programas de 
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ensino devem sim, ser um desafio para professores, que almejam identificar 

limitações nas compreensões tanto de alunos como de professores, a fim de 

construir o conhecimento de forma prazerosa e transformadora, tendo em vista a 

construção do cidadão crítico e produtivo.  

 

2.4.1 O Diálogo e a Problematização na Dinâmica dos 3MP 

 

Conforme se destacou, os três momentos pedagógicos estão inseridos numa 

concepção transformadora da educação, que orienta o desenvolvimento do trabalho 

específico de sala de aula, em cada área de estudo. A predominância da ação 

dialógica nessa proposta está em consonância com a interdependência dos 

conceitos matemáticos, em outras disciplinas de estudo.   

Os conceitos matemáticos são ferramentas essenciais em diversas áreas do 

conhecimento humano como Física, Biologia, Química, Engenharias, entre outras. 

Essas ferramentas são linguagens existentes de forma implícita no uso pedagógico, 

com vistas para uma educação libertadora. 

Na lógica dos Três Momentos Pedagógicos (3MP) percebe-se que “ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a 

sua construção” (FREIRE, 2011, p.24) dispensando situações em sala de aula, em 

que o aluno seja apenas o receptor. 

Desse modo, criar possibilidades para produção e construção do 

conhecimento pressupõe a problematização de questões que envolvem a vida dos 

educandos, num processo de contínuo diálogo entre professor e aluno, escola e 

comunidade, por meio de um trabalho coletivo, existente durante todo o processo de 

ensino aprendizagem. 

As ações pedagógicas da sala de aula devem estar planejadas para que 

exerçam criticamente a capacidade de aprender. O desenvolvimento dessa 

capacidade, Freire (2011) denomina como curiosidade epistemológica. Quando as 

situações vivenciadas pelos alunos são problematizadas e seus conhecimentos 

prévios tornam-se fontes para compreensão dos problemas, têm-se nesses 

elementos, modelos para instigar a curiosidade epistemológica. 

Dessa forma, problematizar os aspectos decorrentes do contexto do cotidiano 

dos alunos, da sua leitura de mundo, de acordo com Freire (2011) os torna 

investigadores da realidade que os cerca. 
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A prática de uma educação problematizadora pressupõe a superação do que 

Freire (2011) chama de educação “bancária”, em que o professor, “deposita”, 

transfere conteúdos para o aluno. A superação encontra-se no ato cognocente em 

que o sujeito realiza o ato do conhecimento, superando a mera relação de educador 

e educando. 

A problematização requer do professor problematizador uma postura que 

siga, não apenas na descrição de conteúdos, mas para uma forma de descoberta, 

que o aluno deseje conhecer. Sendo assim, Muenchen ( 2010) declara que: 

Ao problematizar, de forma dialógica, os conceitos são integrados à vida e ao 
pensamento do educando. Ao invés da memorização de informações [...] ocorre o 
enfrentamento dos problemas vivenciados. Em síntese, a problematização pode 
possibilitar que os educandos tornem-se críticos das próprias experiências, 
interpretando suas vidas, não apenas passando por elas (p.160). 

 A problematização é o ponto de partida para o diálogo, conforme Araújo 

(2015), o ato de problematizar desperta a curiosidade dos alunos e o ato de 

perguntar direciona os sujeitos a uma resposta. 

 Para Muenchen (2010, p. 162) “toda problematização é uma pergunta, mas 

nem toda pergunta é uma problematização”, no entanto, é necessário a 

compreensão do que é problematizar. A dialogicidade está implícita na dinâmica dos 

Três Momentos Pedagógicos. O ato de problematizar está diretamente incorporado 

ao diálogo representado nas práticas educativas. 

 Para Araújo (2015, p. 59) “o diálogo está incorporado também na prática dos 

3MP, pois esta dinâmica busca, com o educando, a construção de soluções para os 

problemas emergentes da vida dos mesmos” numa escuta e respeito a todas as 

opiniões, em que nenhuma fala predomine para atingir uma nova visão, perante o 

que está sendo discutido. 

 No projeto realizado em Guiné Bissau, Delizoicov (2012) destacou a presença 

da dialogicidade incorporada em cada um dos três momentos pedagógicos. Araújo 

(2015, p. 59) concordando com Pernambuco (1994) reafirma que o diálogo “propicia 

uma interação constante, permitindo que, a todo o momento, façam-se ajustes na 

programação”, sem perder de vista os objetivos pretendidos. 

 A relação dialógica defendida por Freire (2011), adverte para o compromisso 

do professor em tornar um mero “bate papo” ou depósito de conteúdos numa 
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relação pedagógica responsável, para garantir a dialogicidade estabelecendo 

respeito às falas de todas as pessoas. 

 O diálogo deve ser pedagógico e possível por meio da problematização dos 

temas significativos, levando-se em consideração as diferentes percepções dos 

educandos (ARAÚJO, 2015).  

Nesse diálogo existe a intenção de ensinar conteúdos. A dinâmica dos 3MP 

torna o planejamento dependente das interações e das respostas que surgem no 

decorrer das ações pedagógicas. Estes são objetos para o desenvolvimento do 

pensamento crítico da realidade, diante da contribuição das vivencias de mundo e 

potencializam o aprendizado (ARAÚJO, 2015). 

A relação pedagógica pautada em ações espontâneas ou a conversas sem 

sentido, impossibilita o diálogo. Ao preparar as aulas, o professor deve dedicar-se ao 

diálogo pedagógico no ensino de conteúdos. Exercendo o diálogo em sala de aula, 

conforme Delizoicov (1982) são problematizados os conteúdos com os alunos. 

Na visão de Freire (2011) uma aula expositiva pode ser dialógica quando o 

professor considera as falas dos alunos na sua própria exposição, levando-os a uma 

visão crítica da realidade potencializando o aprendizado. 

   

2.4.2 Resolução de Problemas em Matemática 

 

 De acordo com os estudos realizados nessa pesquisa, observa-se que uma 

das funções atribuídas aos problemas no Ensino de Ciências está em considerar 

problema como origem do conhecimento, por meio da problematização. Logo, os 

problemas são considerados a condição de acesso ao conteúdo previamente 

planejado, conforme afirma Marengão (2012). 

 Em consonância com a problematização presente nos 3MP, Onuchic (1999, 

p. 207) afirma que “o problema é olhado como um elemento que pode disparar um 

processo de construção do conhecimento”.  

 Nos 3MP, o problema identificado na problematização inicial é o princípio da 

construção do conhecimento. No pensamento de Onuchic (1999), a Resolução de 

Problemas é o ponto de partida para construção do conhecimento pelo próprio 

aluno, quando afirma que “problemas são propostos ou formulados de modo a 

contribuir para a formação dos conceitos antes mesmos de sua apresentação em 

linguagem matemática formal” (1999, p. 207). 
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 Uma das tendências metodológicas presentes na Educação Matemática que 

fundamenta a prática docente é a Resolução de Problemas. As pesquisas sobre 

esse tema tiveram início em 1944 com Polya.  

 Na década de 1980, nos Estados Unidos, o National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM) destacou a aplicação da Resolução de Problemas na 

matemática escolar (ONUCHIC, 1999).  

 As Diretrizes Curriculares Estaduais de Matemática (PARANÁ, 2008) indicam, 

como encaminhamento metodológico, a Resolução de Problemas a fim de 

abandonar abordagens fragmentadas e enriquecer o processo pedagógico. A 

Resolução de Problemas é uma metodologia que oferece oportunidade ao estudante 

para aplicação de conhecimentos matemáticos adquiridos em novas situações, para 

resolver a questão proposta (DANTE, 2003, p. 11). 

 Para Dante (2003, p. 12), problema é “qualquer situação onde o pensamento 

e conhecimentos matemáticos específicos são utilizados para resolvê-lo”. 

 Pozo (1998, p. 15) defende que problema é “uma situação que um indivíduo 

ou grupo quer ou precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e 

direto que o leve à solução”. 

 Um problema para Onuchic (1999, p. 208) refere-se a “tudo aquilo que não se 

sabe fazer, mas que se está interessado em resolver”.  

 Nessa perspectiva, a Matemática ensinada em sala de aula deve estar 

relacionada à situações do cotidiano, pois segundo Dante (2005, p. 11) um dos 

objetivos do ensino de Matemática é “[...] fazer o aluno pensar produtivamente e, 

para isso, nada melhor que apresentar-lhe situações-problemas que o envolvam, o 

desafiem e o motivem a querer resolvê-las”. 

 Para Dante (1998), um bom problema pode oferecer maior envolvimento dos 

alunos na aula de matemática. O autor salienta que, se durante a vida escolar, o 

aluno se envolver com diferentes situações-problemas, na fase adulta, enfrentará 

com naturalidade os problemas da vida diária. Para tanto, Dante (1998) faz a 

classificação de problemas como apresentados no Quadro 2, a seguir: 
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Quadro 2: Classificação de Problemas 

CLASSIFICAÇÃO DE PROBLEMAS  

TIPO  OBJETIVO 

Exercício de Reconhecimento Reconhecer, identificar e lembrar um conceito, 
uma definição ou uma propriedade. 

Exercício de Algoritmos Treinar a habilidade em executar um algoritmo 
(“continhas”) e reforçar conhecimentos 
anteriores. 

Problemas-padrão simples/compostos Recordar e fixar os fatos básicos através dos 
algoritmos das quatro operações fundamentais; 

Reforçar o vínculo existente entre as operações 
e seu emprego nas situações do cotidiano. 

Problemas-processo ou heurísticos Aguçar e desenvolver a criatividade do aluno; 

Usar de estratégias para encontrar a solução. 

Problemas de aplicação ou situações-problemas Matematizar uma situação real através de 
conceitos, técnicas e procedimentos 
matemáticos. 

Problemas de quebra-cabeça Envolver e desafiar os alunos para descoberta 
de algum truque que é chamado de solução. 

Fonte: Dante (1998, pp 16-21) 

 

 Polya (1995) apresenta etapas para resolver um problema. De modo geral, o 

autor considera que: 

[...] resolver um problema consiste em encontrar um caminho previamente 
não conhecido, encontrar uma saída para uma situação difícil, para vencer 
um obstáculo, para alcançar um objetivo desejado que não possa ser 
imediatamente alcançado por meios adequados (p.18). 

 Por vezes, o aluno pode não encontrar o resultado que seja a solução do 

problema, isso não significa necessariamente incompreensão do conteúdo ou 

conceitos trabalhados. As dificuldades podem estar relacionadas a outros aspectos 

como: interpretação do problema, domínio de outros conhecimentos ou a forma para 

resolução de problemas. 

 Dante (1998) indica as etapas para resolução de problemas propostas por 

Polya (1995), como descritas no Quadro 3: 
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Quadro 3:  Esquema de Polya para resolução de Problemas 

ESQUEMA DE POLYA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

ETAPA CARACTERIZAÇÃO OBJETIVO 

1 Compreensão do Problema 

Compreender o problema; 

Identificar os seus dados; 

2 Estabelecimento do plano 

Elaborar um plano de ação para resolver o problema; 

Usar linguagem matemática; 

3 Execução do plano 

Executar o plano elaborado; 

Efetuar todos os cálculos indicados no plano. 

4 Retrospectiva ou verificação 

Analisar a solução obtida; 

Verificar o resultado (“tirar a prova”) 

Fonte: Dante, 1998, p. 22 

 

 A partir das etapas descritas no Quadro 3, Dante (2005, p. 22) esclarece que 

as etapas não são fixas e infalíveis. Quem está a resolver não deve se limitar a 

seguir um passo a passo. Entretanto, orientam o processo de resolução de um 

problema. Um bom problema, para Dante (2005), deve ser desafiador, real e 

interessante para o aluno e ter um nível adequado de dificuldade. 

 O professor deve considerar os conhecimentos prévios do aluno, para 

relacioná-los com os novos conhecimentos nas aulas de Matemática, conforme 

determinam as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (PARANÁ, 2008, p.70). 

 Embora se reconheça o valor dos momentos explicativos, o professor não 

deve responder pelo aluno, ao contrário, o aluno deve fazer perguntas ao professor 

para esclarecer os pontos fundamentais a fim de resolver o problema proposto 

(DANTE, 2005, p.31). 

 Diante do exposto, o papel do professor será de observar, incentivar e mediar 

as ideias apresentadas pelos alunos, para a solução dos problemas.  
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3. METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho teve a intenção de buscar subsídios para responder à 

seguinte indagação: Como a proposta de abordagem baseada nos Três Momentos 

Pedagógicos, aliada a Resolução de Problemas para o Ensino de Matemática, pode 

contribuir para o ensino desta disciplina no ambiente prisional? E, na busca por aliar 

os objetivos propostos a uma metodologia adequada para atingi-los, o trabalho está 

metodologicamente assim constituído: caracterização da pesquisa, caracterização 

do local e da população, aplicação, instrumentos de coleta e análise de dados e 

produto educacional, etapas da pesquisa, tratamento dos dados, apresentação, 

análise e discussão dos dados.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Diante do questionamento deste estudo, buscou-se adequar uma metodologia 

para desenvolver uma prática reflexiva, que possibilite a investigação do 

desenvolvimento dos conteúdos matemáticos por meio da proposta de abordagem 

dos Três Momentos Pedagógicos, aliados à Resolução de Problemas para o Ensino 

de Matemática. 

Quanto a sua natureza, a pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois visa à 

aplicação prática, com a finalidade de resolver um problema específico. Para Gil 

(2008, p. 27) a pesquisa aplicada “tem como característica fundamental o interesse 

na aplicação, utilização e conseqüências práticas dos conhecimentos”. Assim, os 

conhecimentos gerados por esta pesquisa podem ser incorporados nas políticas 

públicas de educação para o ambiente prisional. 

Sendo assim, sua natureza condiz com os objetivos dessa pesquisa em 

elaborar uma proposta de abordagem que seja um diferencial para as aulas de 

Matemática aos alunos em privação de liberdade. Considera-se que esse perfil de 

pesquisa está diretamente ligado na busca por soluções, para problemas concretos 

(GIL, 2008). 

Para atingir os objetivos dessa investigação, a abordagem metodológica que 

permite a análise dos dados é a pesquisa qualitativo, visto que se desenvolve com 

ênfase na avaliação do desenvolvimento conceitual dos alunos em relação ao 

Parque Estadual de Vila Velha e as medidas de comprimentos, mediante proposta 
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de abordagem no ambiente prisional.  

Para Ludke (1986, p.104) existe uma passagem da quantidade para 

qualidade e explica que a abordagem qualitativa “seria a passagem de uma 

qualidade ou de um estado para o outro” e ainda lembra que “a mudança qualitativa 

não é obra do acaso”.  

Concordando com Ludke, Gil (2008, p. 175) afirma que “não há fórmulas ou 

receitas predefinidas para orientar os pesquisadores” quanto aos procedimentos 

analíticos da pesquisa qualitativa e reforça que a análise dos dados “passa a 

depender muito da capacidade e do estilo do pesquisador”. 

Tendo em vista que o contexto da investigação busca analisar os dados e os 

discursos produzidos pelos participantes no desenvolvimento das ações propostas, 

e principalmente, o percurso de aprendizagem dos mesmos, não há pretensão na 

mensuração estatística dos dados obtidos. Assim, em todas as suas etapas, a 

análise realizada está sustentada no processo de aprendizagem com registros no 

diário de observação da professora/pesquisadora. 

Nesse estudo, observa-se que o delineamento dos dados favorece à 

situações de interpretação, entre resultados e objeto de estudo. Moreira (2009, p. 7) 

explica que o interesse central da pesquisa qualitativa interpretativa está em uma 

“interpretação dos significados atribuídos pelos sujeitos à suas ações em uma 

realidade socialmente construída, através de observação participativa, isto é, o 

pesquisador fica imerso no fenômeno de interesse”. 

O estudo visa analisar o desenvolvimento dos alunos a partir da proposta de 

abordagem dos Três Momentos Pedagógicos. Assim, entende-se que a pesquisa 

qualitativa interpretativa possibilita o detalhamento e análise, considerando o espaço 

educacional observado, suscitando a reflexão dos significados. 

Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa delineia-se como pesquisa-

ação, em razão de que, estão envolvidos de modo participativo a 

professora/pesquisadora e os alunos, compartilhando um objetivo comum 

(THIOLLENT, 1985). 

Para Thiollent (1985), a pesquisa-ação favorece a relação entre o 

conhecimento e ação, entre pesquisadores e pessoas envolvidas na situação 

investigada e destes com a realidade. O autor afirma ser necessário uma ampla e 

explicita interação entre o pesquisador e pesquisados, a fim de, aumentar o 

conhecimento do pesquisador e o conhecimento ou nível de consciência das 
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pessoas que participam do processo, contribuindo para a discussão acerca das 

questões abordadas. 

Nas palavras de Thiollent (1985, p. 14), a pesquisa-ação é “um tipo de 

pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação 

com uma ação”. Desse modo, Gil (2008, p. 42) afirma que se trata de uma 

“metodologia para intervenção, desenvolvimento e mudança no âmbito de grupos, 

organizações e comunidades”. 

 Quando a pesquisa-ação tem como palco a escola, Moreira (2009, p.11) 

assegura que “na educação, quando se pretende melhorar a prática, têm que se 

considerar conjuntamente os processos e os produtos”. O autor destaca que a 

principal característica da pesquisa-ação é refletir sobre a relação entre processos e 

produtos. Essa característica serve de incentivo para o professor questionar suas 

próprias ideias e teorias educativas, como objetos de análise. 

Ao considerar o método usado na investigação da pesquisa, optou-se pela 

aplicação do método indutivo que “parte do particular e coloca a generalização como 

um produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares” (GIL, 2008, p. 10) 

visto que sua lógica está pautada na observação de fatos e fenômenos 

apresentados com a dinâmica dos três momentos pedagógicos a fim de buscar 

generalizações. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL E DA POPULAÇÃO  

A presente pesquisa foi realizada durante o ano de 2018, no Centro Estadual 

de Educação Básica (CEEBJA) Odair Pasqualini, instalado no interior da 

Penitenciária Estadual de Ponta Grossa (PEPG). 

O estudo foi realizado com os alunos que cumprem a sentença condenatória 

em regime fechado, matriculados na disciplina de Matemática do Ensino 

Fundamental Fase II e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos.  

Na mesma turma são matriculados alunos do Ensino Fundamental Fase II e 

Ensino Médio. Na ocasião, em decorrência de uma rebelião no início do ano, houve 

redução no número de alunos por turma e foram matriculados 12 alunos, dos quais, 

8 freqüentaram regularmente. Os alunos que participaram regularmente são do sexo 

masculino, com idades que variam entre 20 e 56 anos. 

 Ocorreram algumas ausências em virtude de procedimentos de segurança da 
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unidade prisional, transferência de alunos para o setor de trabalho e atendimento 

médico. 

Os alunos da EJA prisional apresentam especificidades tanto comportamentais 

como de aprendizado. Quando em liberdade, realizaram parcialmente seus estudos 

e na atualidade, identificam os objetivos não atingidos em relação a Matemática. Em 

sala de aula, e privados de liberdade, almejam concluir sua escolaridade, superando 

situações cognitivas, emocionais e afetivas.  

O envolvimento dos alunos com as atividades, durante as aulas, está 

diretamente determinado pelas medidas de segurança da unidade prisional. Os 

participantes foram denominados: A1 (aluno 1), A2, A3... ao longo do texto, de modo 

a preservar a sua integridade e identidade.  

 

3.3 APLICAÇÃO 

 A intervenção pedagógica por meio da proposta de abordagem, baseada nos 

Três Momentos Pedagógicos, aliada à Resolução de Problemas para o Ensino de 

Matemática, teve como contexto de desenvolvimento o Parque Estadual de Vila 

Velha. 

Dessa forma, foi elaborada uma proposta de atuação em sala de aula, com 

foco no ensino de conceitos científicos, envolvendo o conteúdo básico de Grandezas 

e Medidas, com o conteúdo estruturante Medidas de Comprimento. 

O planejamento e aplicação da dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos 

esta pautado nos estudos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) e Angotti 

(2015). O enfoque dessa pesquisa baseia-se na abordagem em sala de aula, para 

disciplina de Matemática, de acordo com os trabalhos de Muenchen (2010, 2013), 

Araujo (2015) e Marengão (2012).  

 A realização dessa pesquisa ocorreu no segundo semestre letivo de 2018, no 

período matutino, durante duas semanas, conforme ações no Quadro 4: 
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Quadro 4: Planejamento da sequência didático-pedagógica 

AULAS ETAPA AÇÕES 

 

 

1 

 

Problematização 

Inicial 

Discussão sobre as situações reais vivenciadas pelos alunos 
relacionadas ao Parque Estadual de Vila Velha.  

Levantamento de conhecimentos prévios e/ou matemáticos 
pertinentes sobre o tema. 

 

 

 

7 

 

 

Organização do 

conhecimento 

Desenvolvimento dos conceitos relativos a formação do Parque 
Estadual de Vila Velha, grandezas e medidas. 

Realização de atividades envolvendo os conceitos de Medidas 
de Comprimento em situações problemas e exercícios de 
reconhecimento. 

Utilização do Esquema de Polya para Resolução de Problemas. 

 

2 

 

Aplicação  do 

conhecimento 

Retomada as questões da Problematização Inicial 

Generalização e aplicação dos conceitos elaborando uma 
situação problema baseando-se na sua realidade. 

Fonte: Autoria Própria 

 Essa pesquisa, com aplicação de atividades para jovens e adultos em 

situação de privação de liberdade, foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da UTFPR e autorizado mediante convênio 

firmado entre a UTFPR e a Penitenciária Estadual de Ponta Grossa (PEPG). Sua 

execução foi aprovada pelo parecer nº 2533742 de 08 de março de 2018. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, foram aplicados questionários 

aos alunos, para compreender a eficácia do desenvolvimento da proposta didático-

pedagógica. Os registros escritos realizados pelos alunos, a partir das leituras e 

durante a resolução de situações problemas serviram de fonte para avaliar a 

apropriação dos conceitos científicos, relacionados à Grandezas e Medidas. 

Recursos como fotografias e narrativas envolvendo o conteúdo de estudo validam os 

resultados. 

Outro instrumento utilizado foi a observação. De acordo com o grau de 

participação do observador, a presente pesquisa assume as características da 

observação participante natural, que segundo Gil (2008, p. 103) “consiste na 

participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo”. E natural, uma 

vez que o observador acompanha o grupo que investiga. As observações foram 
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registradas durante e ao final de cada aula. Optou-se também em conjugar a 

observação participante às entrevistas.  

Para Gil (2008, p.101) “a observação constitui elemento fundamental para a 

pesquisa” e alerta que na fase de coleta de dados “o seu papel se torna mais 

evidente” podendo ser concomitante a outras técnicas.  

Segundo Gil (2008, p.156) “Já a interpretação tem como objetivo a procura do 

sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 

conhecimentos anteriormente obtidos”. Logo, a análise dos dados está baseada nos 

critérios de natureza interpretativa e qualitativa das atividades produzidas pelos 

participantes. 

Os resultados obtidos, por meio da observação, dos questionários, das 

entrevistas e registros foram interpretados com base na metodologia de Análise do 

Discurso (SPINK, 1999); que de acordo com ele, são um recurso para compreender 

como um argumento oferece sentido, num contexto dialógico.  

 

3.5 PRODUTO DA PESQUISA 

 A fim de complementar o trajeto percorrido durante a pesquisa, optou-se por 

organizar um caderno, contendo a sequência didático-pedagógica dos Três 

Momentos Pedagógicos, implementados para alunos em situação de privação de 

liberdade. 

 O material apresenta a proposta de abordagem, como ferramenta pedagógica 

para ensino, baseada na problematização e no diálogo entre aluno, professor e 

conteúdos.  

Esse caderno pedagógico é composto pela fundamentação teórica e a 

descrição da sequência com os participantes da pesquisa. É estruturada a partir dos 

Três Momentos Pedagógicos, no Ensino de Matemática para apropriação dos 

conceitos relativos à Grandezas e Medidas (Medidas de Comprimento), o qual é 

parte complementar desta dissertação. 

 

 

3.6 ETAPAS DA PESQUISA 

 Em respeito as normas de segurança da penitenciaria e a organização de 

horários da escola, as ações dessa pesquisa ocorreram durante dez (10) aulas, ao 
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longo de duas semanas. 

 Segundo as Diretrizes Curriculares da EJA (2008, p. 33) a organização do 

tempo e do espaço escolar compreendem características que interferem na 

formação dos educandos. Essas características tornam-se mais evidentes na 

realidade da escola dentro da prisão, em virtude da movimentação dos apenados 

até a escola, acomodação dos alunos em sala de aula, distribuição de material 

escolar realizada pelos agentes de segurança, entre outras ações específicas da 

rotina prisional. 

 

3.6.1 Problematização Inicial 

 

 A Problematização Inicial, primeiro momento pedagógico, aconteceu no 

decorrer de uma (1) aula onde foram disponibilizados livros e revistas para leitura. 

Na sequência, foi aplicado o questionário 01 presente no Quadro 5: 

 

Quadro 5: Questionário 1 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria 
 

 O objetivo desses questionamentos foi avaliar a compreensão e as vivências 

dos alunos, reveladas no Primeiro Momento Pedagógico. 

 

3.6.2 Organização do Conhecimento 

 O segundo Momento Pedagógico ocorreu durante sete (07) aulas. Foram 

retomados os problemas do Primeiro Momento Pedagógico. A 

professora/pesquisadora disponibilizou para leitura individual, os textos (Anexos A, 

B, C e D) com informações sobre o processo de formação, localização e detalhes 

das características físicas do Parque Estadual de Vila Velha. Na continuidade, foram 

apresentados três vídeos (Anexo E) a fim de que os alunos pudessem visualizar e 

constatar as informações obtidas nas leituras e seguidamente, os alunos 

responderam ao questionário 02, listado no Quadro 6: 

1 – Qual é a sua expectativa no estudo sobre o Parque Estadual de Vila Velha? 

2 - Quais são as situações desse estudo que você percebe estarem relacionadas 

com a Matemática? 
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Quadro 6 - Questionário 02 - 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Na quarta aula, a professora tornou a falar das questões do questionário 02 e 

entregou textos (Apêndices A, B e C e anexo  F) relacionados à origem das 

medidas, à história do metro e ao Sistema Internacional de Unidades (SI). 

Na quinta (5ª) aula, os alunos receberam a primeira lista de situações 

problemas (Apêndice D), que segundo Dante (2005) consistem em matematizar uma 

situação real através de conceitos, técnicas e procedimentos matemáticos. As 

questões foram elaboradas pela professora a partir da realidade e problemas 

colocados na Problematização Inicial. 

Junto à lista de situações problemas, foi acrescentado as questões contidas 

no Quadro 3, da p. 41 com o esquema de Polya (1995) para resolução de 

problemas.  

Na sexta (6ª) aula, retornando à Problematização Inicial, foi disponibilizado 

aos alunos o questionário 03 conforme o Quadro 7: 

 

Quadro 7 - Questionário 03 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Autoria Própria 

 Com esse questionário, foi possível verificar a compreensão dos conceitos e a 

utilização da unidade padrão de medida de comprimento (o metro), seus múltiplos e 

submúltiplos.  

 Nessa aula, os alunos receberam a segunda lista de exercícios (Apêndice  E). 

A lista foi composta por atividades práticas (construção do metro) e exercícios de 

reconhecimento. 

Por recomendação médica, uma pessoa precisa caminhar no mínimo 3 km por 

dia. Como estava visitando o parque, no período da manhã fez a trilha de 2,6 km 

e a tarde fez a trilha de 1100m.  

1 - Essa pessoa cumpriu a meta diária?  

2 - É possível fazer o cálculo com os valores em metros e quilômetros? 

1 - Como é possível medir um percurso, um caminho, uma distância? Como 

podemos fazer isso? 

2 - Na antiguidade, como as pessoas faziam para medir? 
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 Na sétima (7ª) aula, a professora disponibilizou material (Anexo G) para que 

os alunos concluíssem a resolução dos exercícios de reconhecimento. 

 Ao iniciar a oitava (8ª) aula, os alunos observaram a imagem de uma tela do 

artista Saulo Pfeiffer e outra imagem do mapa da vista aérea do Parque estadual de 

Vila Velha (Apêndice F). Seguidamente, responderam ao questionário 04, conforme 

apresenta-se no Quadro 8: 

 

Quadro 8 - Questionário 04 

 

  

Fonte: Autoria Própria 

 

 Com as informações desse questionário, buscou-se saber qual é a percepção 

dos alunos sobre a noção de escala. Partindo-se das respostas, a professora expôs 

o conceito de escala e entregou a terceira lista (Apêndice G) contendo exercícios de 

reconhecimento. Na medida em que iam resolvendo, partilhavam suas vivências 

profissionais, estabelecendo relações com a utilização de escalas. 

 

3.6.3 Aplicação do Conhecimento 

 

 A aplicação do Conhecimento ocorreu nas nona (9ª) e décima (10ª) aulas. A 

professora retornou às questões da problematização inicial, perfazendo a 

sistematização dos conceitos relativos ao Parque Estadual de Vila Velha e às 

medidas de comprimento.  

 Buscando a generalização e aplicação dos conceitos, foi proposto aos alunos 

que retomassem os problemas, elaborando uma nova situação problema baseando-

se em sua realidade, como descrito no questionário 05, de acordo com o Quadro 9: 

 

Quadro 9 - Questionário 05 
 
 
 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

1 - Observando as imagens, para você, como é possível representar a medida 

real de um lugar, numa tela ou num mapa?  

 

1 – Elabore uma situação problema aplicando os conhecimentos, os conceitos 

desenvolvidos a partir do estudo sobre o Parque Estadual de Vila Velha. 
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 4  APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Tendo em vista que essa pesquisa é qualitativa e baseia-se na análise do 

discurso das entrevistas, questionários e registros do diário de observações da 

professora/pesquisadora, a análise dos dados será apresentada através de árvore 

de associações. 

  Segundo Spink (1999, p.144) a árvore de associações permite “visualizar o 

fluxo das associações de ideias inaugurado pela pergunta do entrevistador e 

encerrado com suas sínteses, com as afirmações conclusivas do entrevistado”. 

 Os dados coletados durante as aulas também foram analisados de forma 

interpretativa que, de acordo com Moreira e Caleffe (2006, p.60) quando dizem que 

“o interesse central de todas as pesquisas nesse paradigma, é o significado humano 

da vida social e sua elucidação e exposição pelo pesquisador”.  

 Nessa seção apresentam-se a análise da pesquisa e as atividades 

pedagógicas realizadas com o grupo de alunos participantes; destacando o percurso 

de aprendizagem em Matemática através da proposta de abordagem dos Três 

Momentos Pedagógicos.  

No decorrer da pesquisa foram utilizados cinco questionários, observação 

participante conjugada à entrevista, diário de observação da professora 

pesquisadora e registros dos alunos no desenvolvimento das situações problemas. 

O primeiro questionário expôs as impressões dos estudantes a respeito da 

Problematização Inicial e início da intervenção. Com os demais questionários e 

registros das situações problemas, foi possível observar como os conceitos 

matemáticos foram incorporados pelos alunos.  

 

4.1 PRIMEIRO MOMENTO PEDAGÓGICO - PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 

 Nessa seção apresentam-se a análise da primeira aula onde se desenvolveu 

a Problematização Inicial. Uma das características marcantes foi a intensa 

participação dos alunos expondo suas curiosidades e seus conhecimentos prévios 

sobre o tema. 
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4.1.1 Apresentação e Análise da Aula 01 

 

 Esta aula foi a implementação da proposta de abordagem baseada nos Três 

Momentos Pedagógicos, aliada a Resolução de Problemas, para o Ensino de 

Matemática. Sua análise segue na descrição da problematização inicial. 

 Durante a leitura de revistas e livros, um aluno encontrou, nas páginas de 

uma revista, um anúncio sobre passeios ao Parque Nacional do Iguaçu e indagou 

sobre a formação das cachoeiras. 

 Na sequência, houve comentários sobre outros lugares turísticos que cada 

um teve, ou não, oportunidade de conhecer, o custo, a localização, preservação e o 

questionamento sobre o que este assunto tinha a ver com a Matemática. Como a 

aula estava finalizada, a professora solicitou que refletissem sobre a conversa, para 

ser tratada no dia seguinte. 

Como o combinado e retomando a conversa sobre lugares turísticos, ocorreu 

também o comentário sobre passeios escolares, realizados no Ensino Fundamental 

II e Ensino Médio, quando estavam em liberdade. 

 A professora/pesquisadora, em entrevista coletiva, fez um breve 

levantamento sobre os pontos turísticos do Paraná e da cidade de Ponta Grossa, 

anotando os lugares no quadro da sala de aula, conforme elencados no Quadro 10. 

 

Quadro 10: Lugares turísticos do Paraná e de Ponta Grossa citados pelos alunos 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria Própria 

 
 Foi, então, realizada uma votação para escolher um dos lugares citados para 

ser objeto de estudo. Venceu o Parque Estadual de Vila Velha com cinco (05) votos 

(quatro alunos da turma eram naturais da cidade de Ponta Grossa). O Parque 

Nacional do Iguaçu teve dois (02) votos e um (01) voto para o Cânion Guartela. 

Nenhum aluno teve oportunidade de conhecer pessoalmente os lugares vencedores 

na votação. Apenas dois alunos tiveram oportunidade de conhecer as praias do 

litoral paranaense e um aluno o Rio São Jorge. O que sabiam sobre esses lugares 

Cataratas do Iguaçu                                                Parque em Guarapuava 
Cachoeira em Prudentópolis                                   Jardim Botânico – Curitiba 
Passeio de Trem para Paranaguá                           Vila Velha 
Botuquara                                                                 Rio São Jorge 
Buraco do Padre                                                      Cânion na cidade de Castro 
Parques em Curitiba                                                Praias  
Museu do Olho                                                        Ilha do Mel    
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era através de reportagens, folders, notícias, reportagens, entre outros meios de 

divulgação. 

Sendo assim, os alunos relacionaram situações reais, no caso, curiosidade 

em conhecer o Parque Estadual de Vila Velha, e formularam os primeiros problemas 

listados no Quadro 11: 

 

Quadro 11: Problemas elaborados pelos alunos - Problematização Inicial 

 

 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

 A participação foi constante havendo necessidade da 

professora/pesquisadora, mediar alguns relatos, para que todos tivessem a 

oportunidade de falar. Por meio dos problemas formulados, ficou evidente a 

limitação de conhecimento referente ao tema. 

Segundo Araújo (2015), a problematização é o ponto de partida para o 

diálogo. O autor também afirma que o ato de problematizar desperta a curiosidade 

dos alunos. Ao observar este aspecto, registrou-se no diário de observação da 

professora/pesquisadora a conversa: 

_ Professora, hoje vamos falar das cachoeiras do Iguaçu? (A2) 
_ Sim. Inclusive ficou uma tarefa para hoje. Lembra-se?  
_  É, a gente fez um rádio lá embaixo e saiu bastante lugar (A5). 
(Diário de observação da professora/pesquisadora) 

 
 Nesse contexto o professor assume o papel de mediador. As indagações 

mostram o interesse para além da sala de aula. Quando o aluno A5 cita “rádio lá 

embaixo”, ele quis dizer que a conversa continuou nas galerias da penitenciária. 

 Para Angotti (2015), a problematização inicial é o momento em que são 

tratadas as situações reais, nesse caso, a curiosidade relativa aos lugares turísticos. 

Angotti (2015) esclarece que este momento pedagógico revela o que os alunos 

vivenciam sobre a situação significativa. Pode-se dizer que essas vivências retratam 

até mesmo frustrações, como segue: 

 

Quando eu era da 5ª série, minha escola foi pra Vila Velha e eu fiquei de 
castigo. Até hoje não conheço este lugar. (A1) (Diário de observação da 
professora/pesquisadora) 

 

1 – Por que a Vila Velha tem tantas rochas? 

2 – Como ela se formou? 

3 – O que Vila Velha tem a ver com Matemática? 
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O autor afirma que, o máximo do momento da problematização é fazer com 

que o aluno perceba a necessidade de adquirir novos conhecimentos. Cabe ao 

professor nesse momento, mediar o diálogo, fomentar o debate e instigar a 

curiosidade. 

Os resultados do questionário 01 foram analisados através da construção de 

árvore de associações  

 

Figura 2 - Árvore de Associações das expectativas e relações com a Matemática 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor 
 

De acordo com Freire (2005), as respostas esboçam a curiosidade natural 

sobre o tema. Ao analisar a árvore de associações, observa-se nas respostas o 

interesse em conhecer o lugar, seu processo de formação, sua localização, e a 

 

QUAL É A SUA 

EXPECTATIVA 

NO ESTUDO 

SOBRE O 

PARQUE 

ESTADUAL DE 

VILA VELHA? 

 

QUAIS SÃO AS 

SITUAÇÕES 

DESTE 

ESTUDO QUE 

VOCÊ 

PERCEBE QUE 

ESTÃO 

RELACIONA-

DAS COM A 

MATEMÁTICA

? 

 

"Eu queria ir lá conhecer, mas agora não dá". Talvez um dia". (A3)  
"Saber onde fica, como se formou, como são suas rochas, se foi a chuva e o vento que fez aquelas 
imagens". (A5) 
"Tudo que a professora consegui ensinar sobre este lugar tão bonito e que fica na nossa cidade". 
(A2) 
"Como os cientistas descobriram a sua formação, o jeito que as pedras foram ficando com formas 
diferentes" (A6) 
"Estudar sobre a Vila Velha deve ser muito legal. A gente pode saber sobre as pedras que tem lá e 
como que aconteceu aquele lugar". (A1) 
"Eu nem sabia que tinha este lugar aqui nesta cidade, então vai ser muito bom saber e conhecer um 
pouco mais sobre este lugar". (A4) 
"Sempre que aparece este lugar tem o desenho de uma taça. Eu queria descobri se é assim mesmo 
ou eles ajeitam o desenho". (A7) 
"Vai ser bom a gente estudar sobre o que esta conversando, desse jeito a gente esquece os 
problemas as preocupações da vida da gente". (A8) 

"Tem muita coisa, acho que até a quantidade de pedras, o tamanho do lugar. "(A1)  
"Sim, o tamanho do território, a quantidade de espécies de animais, a altura das formas, o tempo de 
formação, etc". (A3) 
"No tamanho, por exemplo". ( A5) 
" A área do lugar, a altura, a largura, a quantidade de plantas, de animais, etc." (A2) 
"Tudo tem Matemática, o preço para entrar no parque, o tempo para chegar lá, o tempo que este 
lugar existe, o tamanho dele, o tempo que dura o passeio, a distância e muito mais coisas com a 
Matemática". (A6) 
"Eu acho que tem a ver, por exemplo o tamanho do lugar, as distancias". (A8) 
"Matemática tem em tudo na vida da gente, nesse parque tem coisa com matemática, a gente vê 
matemática na altura das pedras, no caminho para chegar no parque, nas horas que a gente pode 
ficar, etc." (A7) 
"É claro que tem, é só pensar no tamanho, no custo da viagem, na distância, na altura daquelas 

pedras, etc". (A4)  

 



57 

composição das rochas. Os participantes A1, A5, A6 e A7 apontam de forma direta a 

necessidade de novos conceitos 

Pelas respostas, constata-se que os alunos associam o estudo do Parque 

Estadual de Vila Velha, com a Matemática, relacionando às noções de grandezas e 

medidas.   

A resposta do aluno A8 reafirma a presença do processo dialógico e, também 

revela o papel da escola no ambiente prisional, espaço de libertação e novas 

perspectivas. Assim, avalia-se que ocorreram as ações previstas para o Primeiro 

Momento Pedagógico. 

 

4.2 SEGUNDO MOMENTO PEDAGÓGICO - ORGANIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

 Cabe ao professor, nesse momento pedagógico, ser o orientador do processo 

de ensino sistematizado, estabelecendo vínculo entre os conhecimentos prévios e 

as experiências dos alunos aos conteúdos científicos (ANGOTTI, 2015).   

 Para este momento foram necessárias sete aulas e três questionários. 

 

4.2.1 Apresentação e Análise da Aula 02 

 

 O objetivo dessa aula era a leitura de textos informativos sobre o Parque 

Estadual de Vila Velha, (Anexos A, B, C e D) identificando os principais conceitos 

sobre o tema. 

Após a leitura, aos pares, socializaram as informações e, na sequência, 

coletivamente. Nesse instante, os alunos constataram que as medidas de tempo, de 

superfície e de comprimento, entre outros valores numéricos presentes nos textos, 

tinham relação com a Matemática. Posteriormente, orientados pela 

professora/pesquisadora realizaram um registro escrito sistematizando as 

informações dos quatro textos e suas impressões sobre a leitura.  

 Consultando as tabelas incorporadas ao diário de observações, apresenta-se 

a seguinte árvore de associações 
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Figura 3 - Árvore de Associações das informações e impressões dos textos 

 
Fonte: Autoria própria 

 

  
 A partir da Figura 03, pode-se concluir que o objetivo da aula foi atingido. As 

respostas sugerem que os alunos compreenderam o processo de formação, o tipo 

de rocha existente no parque e sua a localização. 

  A postura do professor como orientador e mediador se fez necessária em 

todos os momentos. Houve necessidade de intervir na dupla B, quanto à medida de 

tempo registrada, solicitando que consultasse novamente o texto.  

 Outro fato está presente na dupla D, confirmando o que Freire (2011) chama 

de curiosidade epistemológica. Uma curiosidade crítica, reflexiva que foi provocada 

com a problematização inicial e despertou interesse da dupla sobre as eras 

geológicas, demonstrando o interesse de novos conceitos. 

 

4.2.2 Apresentação e Análise da Aula 03 

 

 O objetivo dessa aula era constar por meio de outra mídia (vídeos – Anexo E) 

informações sobre o Parque Estadual de Vila Velha. 

Em sala de aula, por meio da TV Pendrive, os alunos foram convidados a 

assistir aos vídeos de modo seqüencial. Os vídeos 1 e 2  são vídeos explicativos. O 

vídeo 3 apresenta o parque por vista aérea. 
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 Ainda quanto aos vídeos, os comentários eram sobre a estrutura do parque, 

seu tamanho, suas trilhas e as belezas esculpidas pela natureza. Os alunos 

destacaram que o custo do passeio a Vila Velha, também tem relação com 

Matemática. 

  Os vídeos fazem parte de um conjunto de diferentes mídias que compõem as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e mostra-se um recurso de fácil 

uso no ambiente prisional. Segundo Vieira (2011) o professor deve fazer uso das 

TICs para instruir os alunos, o que aconteceu durante a apresentação dos vídeos, 

quando foi possível pausar para esclarecer dúvidas e ouvir comentários.  

Angotti (2015) declara que é no segundo momento pedagógico que atividades 

diversificadas podem desempenhar sua função formativa, na apropriação de 

conhecimentos específicos.  

Posteriormente à apreciação dos vídeos, a professora/pesquisadora mediou o 

debate observando as impressões e associações realizadas pelos alunos. Em 

seguida, os alunos registraram o que mais chamou sua atenção no comparativo dos 

textos com os vídeos.  

Verificando os registros no diário de observação, constatou-se que o vídeo foi 

um recurso facilitador para compreensão do assunto, como é possível observar nas 

afirmativas: 

Ficou mais fácil de saber as informações da Vila Velha, os vídeos mostra 
(sic) melhor. (A5) 
Os vídeos fazem a gente entender melhor o que a gente leu nos textos. (A7) 
Deu vontade de estar lá andando. Tudo ficou bem entendido.(A1) 

 

 Para Freire (1996) “não basta saber ler mecanicamente [...]. É preciso 

compreender”. Percebe-se que os textos e os vídeos foram instrumentos que 

contribuíram para compreensão das informações, associadas às experiências do 

aluno, como se apresenta no recorte a seguir: 

[...] sou pedreiro já fiz casa e prédio quando li no texto tem pedra com 30 m 
de altura é mais ou menos um prédio de 10 andares e fiquei imaginando [...] 
o vídeo ajuda a gente a enxergar melhor aquela imagem que é de cima [...] 
o vídeo deixa a aula de matemática melhor (A3). 

 

 Essa compreensão é um fator que, também, contribuiu significativamente na 

resolução de problemas, em especial, na verificação que corresponde à quinta etapa 

citada por Polya (1995). 
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 Examinando outros registros sobre os vídeos, destaca-se a seguinte 

afirmação: 

 
Quando a gente falou dos textos a gente falou da distância do parque até a 
cidade só que dentro do parque tem os caminhos para as pessoas andarem 
(A7) 

 
 Através dessa afirmação, constata-se outras percepções para além das 

descobertas que a leitura propiciou. Dessa forma, é possível avaliar que o objetivo 

da aula foi atendido. O aluno estabeleceu relação da leitura dos textos, dos 

comentários sobre a leitura com uma nova leitura, a de imagens, que é o texto não 

verbal.  

 

4.2.3 Apresentação e Análise da Aula 04 

 

 O objetivo dessa aula era conhecer a história das medidas (metro) e o 

Sistema Internacional de Unidades.  No início da aula foi aplicado o questionário 02, 

e utilizados o anexo F, e apêndices A, B e C. Nessa aula o A8 foi retirado da sala de 

aula para atendimento médico. 

 A leitura e comentários dos textos ocorreram nessa aula. Os resultados foram 

avaliados na aula 05. No decurso da leitura, os alunos mencionaram que conheciam 

algumas das medidas citadas nos textos. O Apêndice A (Conheça a fascinante 

história das medidas, que acompanham o homem desde o tempo das cavernas) 

suscitou grande participação dos alunos, uma vez que afirmaram não conhecer a 

história com tantos detalhes. 

De acordo com o que foi discutido no Capítulo 2, Onuchic (1999), afirma que 

os conceitos e habilidades matemáticas são incorporados e desenvolvidos a partir 

da resolução de problemas.  

 As respostas do questionário 02, também foram analisadas através da 

construção de árvore de associações apresentada a seguir: 
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Figura 4 - Árvore de Associações das respostas do questionário 02 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 
 Analisando as respostas do primeiro questionamento, evidencia-se que todos 

os alunos consideram possível medir um percurso. Ao explicarem sobre como fazer 

e qual instrumento utilizar, observa-se que os alunos reconhecem os instrumentos 

antigos e atuais e, relacionam, parcialmente, aos múltiplos e submúltiplos do metro.  
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 Quanto a segunda questão, todas as respostas revelam que os alunos 

identificam que antigamente as pessoas usavam partes do seu corpo e outros 

objetos para medir. Na resposta do A7, observa-se a percepção ao desenvolvimento 

humano como resultante dos processos realizados antigamente. Quando foi 

questionado sobre a existência de número, o A7 explicou que “não existia os 

números de hoje, cada povo tinha o seu, igual o jeito de medir”. (Diário de 

observação da professora/pesquisadora) 

 

4.2.4 Apresentação e Análise da Aula 05 

 

 Com o objetivo de ampliar os conceitos presentes nas leituras (Anexos A, B, 

C, D e F, e apêndices A, B e C) à Resolução de Problemas, nessa aula foi aplicada 

a primeira lista de situações problemas (Apêndice D). As questões foram elaboradas 

pela professora, a partir da realidade e problemas colocados na Problematização 

Inicial. De acordo com a classificação de problemas de Dante (1998) na p. 40 dessa 

pesquisa, os problemas são do tipo situações problemas.  

 Nessa aula, revelaram-se as dúvidas e dificuldades envolvendo operações 

com números decimais. Ao medirem o livro didático e a carteira, os alunos que 

dominavam a divisão de números decimais, decidiram-se por medir com a régua 

para depois dividir pelo valor da polegada e do palmo. Aqueles que encontraram 

dificuldades em fazer a divisão, escolheram a sua polegada e o seu palmo. Houve 

dificuldades na multiplicação com números decimais. 

Juntamente à lista de situações problemas foi colocado o Esquema de Polya 

para Resolução de Problemas, conforme Quadro 2 (p.41). 

 De imediato, os alunos optaram por resolver sem seguir o esquema proposto 

por Polya. De acordo com Dante (1998) o esquema de Polya não deve ser um 

limitador, mas sim, orientar o processo de resolução de um problema. A professora, 

quando necessário, mediou solicitando a verificação da situação problema (5ª etapa 

de Polya). 

 Em momento de correção coletiva, cada aluno comentou a forma que 

escolheu para resolver as questões e houve divergência de valores. A professora 

mediou, esclarecendo as imprecisões com medidas arbitrárias (tamanho da mão), 

reconduzindo os cálculos e relembrando as operações de divisão e multiplicação 

com números decimais. 
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Os resultados obtidos após resolução da lista estão estruturados conforme a 

Tabela 1: 

 

Tabela 1: Resultados da lista 01 - Resolução de Situações Problemas   

ALUNOS QUESTÕES CONCEITOS OBJETIVOS 

 

 

A1 

01 MILHA ALCANÇADO 

02 POLEGADA ALCANÇADO 

03 JARDA ALCANÇADO 

04 PÉS ALCANÇADO 

05 POLEGADA ALCANÇADO 

06 PALMO ALCANÇADO 

07 PALMO  ALCANÇADO "SIM, PORQUE 1 PALMO TEM 8 

POLEGADAS QUE É EQUIVALENTE 20,32CM E 

PARA MEDIR A ALTURA DE UMA PESSOA É SO 

POR UMA PESSOA DEITADO NO CHÃO E VER 

QUANTOS  PALMOS".  

 

 

A2 

01 MILHA ALCANÇADO 

02 POLEGADA ALCANÇADO 

03 JARDA ALCANÇADO 

04 PÉS ALCANÇADO 

05 POLEGADA ALCANÇADO 

06 PALMO ALCANÇADO 

07 PALMO ALCANÇADO "SIM, PELA QUANTIDADE DE 

PALMOS E POR EU JA SABER QUE MEU PALMO 

É QUE VALE  20CM DEIXARIA UMA MARCA NA 

PAREDE E NELA TIRARIA A ALTURA 

APROSIMADA". 

 

 

A3 

01 MILHA ALCANÇADO PARCIALMENTE 

02 POLEGADA ALCANÇADO PARCIALMENTE 

03 JARDA ALCANÇADO PARCIALMENTE 

04 PÉS ALCANÇADO PARCIALMENTE 

05 POLEGADA ALCANÇADO PARCIALMENTE 

06 PALMO ALCANÇADO PARCIALMENTE 

07 PALMO ALCANÇADO  “SIM, PORQUE SE VOCÊ NÃO 

TIVER UMA RÉGUA, BASTA VOCÊ ENCOSTAR 

EM UMA PAREDE DE CORPO E MEDIR OS 

PALMOS”. 

 

 

A4 

01 MILHA ALCANÇADO 

02 POLEGADA ALCANÇADO 

03 JARDA ALCANÇADO 

04 PÉS ALCANÇADO 

05 POLEGADA ALCANÇADO 

06 PALMO ALCANÇADO 

07 PALMO ALCANÇADO “SIM, PORQUE UTILIZARIA O 

PALMO COMO UM INSTRUMENTO, MARCARIA A 

MINHA ALTURA NA PAREDE E MEDIRIA 

CORRETAMENTE”. 

 

 

A5 

01 MILHA ALCANÇADO PARCIALMENTE 

02 POLEGADA ALCANÇADO 

03 JARDA ALCANÇADO 

04 PÉS ALCANÇADO (RESULTADO DIVERGENTE) 

05 POLEGADA ALCANÇADO (RESULTADO DIVERGENTE) 

06 PALMO ALCANÇADO 

07 PALMO ALCANÇADO “SIM, PORQUE CADA PALMO TEM 
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22CM, ENTÃO COM UNS 7 OU 8 EU CHEGARIA A 

MINHA ALTURA”. 

 

 

 

A6 

01 MILHA ALCANÇADO 

02 POLEGADA ALCANÇADO 

03 JARDA ALCANÇADO 

04 PÉS ALCANÇADO 

05 POLEGADA ALCANÇADO 

06 PALMO ALCANÇADO 

07 PALMO ALCANÇADO “SIM, PORQUE O PALMO TAMBÉM 

É UMA FORMA DE MEDIDA. UM PALMOÉ 

EQUIVALENTE A 20,32 CENTÍMETROS DAÍ PARA 

O CORPO DA PESSOA NA PAREDE E MEDE”. 

 

A7 

01 MILHA ALCANÇADO  

02 POLEGADA ALCANÇADO 

03 JARDA ALCANÇADO 

04 PÉS ALCANÇADO 

05 POLEGADA ALCANÇADO (RESULTADO DIVERGENTE) 

06 PALMO ALCANÇADO (RESULTADO DIVERGENTE) 

07 PALMO ALCANÇADO “SIM, PORQUE SERIA O MÉTODO 

MAIS USADO PARA ESTA FORMA DE MEDIDA”. 

 

A8 

01 MILHA ALCANÇADO 

02 POLEGADA ALCANÇADO 

03 JARDA ALCANÇADO 

04 PÉS ALCANÇADO 

05 POLEGADA ALCANÇADO 

06 PALMO ALCANÇADO 

07 PALMO ALCANÇADO “SIM, É SÓ SOMAR O TOTAL DE PALMO E 
VER A QUANTIDADE DE METRO QUE DEU”. 

Fonte: A autora 

 

 Verificam-se na tabela 01 que seis (06) alunos alcançaram os objetivos 

utilizando a compreensão dos conceitos matemáticos presentes nos textos e 

realizaram as conversões das medidas para o sistema métrico decimal. O aluno A3 

apresentou dificuldades ao fazer as operações de divisão e multiplicação de 

decimais. Ele teve compreensão do problema, soube interpretar. A professora 

orientou nos passos das operações relembrando divisão e multiplicação. 

  Os alunos A5 e A7, alcançaram os objetivos, souberam realizar as 

operações. No entanto, aplicaram o tamanho do seu palmo e da sua polegada, 

justificando que a atividade não especifica se são os valores da tabela de 

conversões. Como se tratava do seu livro e da sua carteira entenderam que seria a 

medida da sua mão e do seu polegar. Consequentemente, o resultado ficou 

diferente dos demais colegas. 

 Na questão 01, o A5, necessitou da orientação da professora para localizar o 

valor da milha. Segundo Dante (2005) um dos objetivos do ensino de Matemática é 

fazer o aluno pensar produtivamente. Para o autor, o professor não deve dar 
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respostas prontas ao aluno, sendo assim, a professora questionou sobre situações 

nas quais o aluno já ouviu esta palavra, qual o sentido que ela traz, conduzindo o 

aluno a construir o significado. 

No diário de observação da professora/pesquisadora registrou-se que durante 

a realização da lista de situações problemas os alunos optaram por não seguir o 

esquema de Polya (1995) que ela havia entregue com a mesma. Quando 

interrogados registraram-se no diário de observação algumas falas como a do A8: 

 

  A gente pode resolver do nosso jeito, professora? (A8) 

 

O aluno A1 complementou com a seguinte afirmação: 

 

Olha, professora eu vou até tentar usar esse esquema, mas se ficar difícil, 
posso fazer do meu jeito? (A1) 

 
 O aluno A3, concordando com o demais colegas falou: 

 

Professora, eu já não sei direito fazer as contas. No meu ponto de vista da 
para usar o último item desse processo, porque a gente faz de cabeça e 
sabe mais ou menos se o resultado esta certo. Se não tiver muito a ver, é 
porque esta errado”. (A3) 

 
 A professora reiterou afirmando que a quarta etapa de Polya (1995) é a 

verificação, a “prova real” e que ela permite ter a noção sobre o resultado obtido ser 

condizente com o que o problema propõe, ou não. 

 Como já exposto no Capítulo 2, Dante (2005) salienta que quem está 

resolvendo não deve seguir um passo a passo. Onuchic e Allevato (2004) afirmam 

que na resolução de problemas o aluno deve “utilizar diferentes e convenientes 

estratégias em diferentes problemas, permitindo aumentar a compreensão de 

conteúdos e conceitos matemáticos” (p. 223 -224). 
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Figura 5: aluno medindo o livro didático                 Figura 6: aluno medindo o livro didático com a 
                                                      Polegada 

       
Fonte: Autoria própria     Fonte: Autoria própria 

       
 

4.2.5 Análise da aula 06  

 

 Com o objetivo de reconhecer os conhecimentos prévios a respeito da 

conversão de unidades de medidas de comprimento, aplicou-se nesta aula o 

questionário 03 e a segunda lista de exercícios (Apêndice E). 

 Nela, um dos exercícios foi a construção do metro. Ao resolverem os 

exercícios de reconhecimento, mesmo com o auxílio do metro, as dificuldades foram 

despontando. Os alunos reconheciam as medidas e não sabiam nomeá-las. 

Estabeleceram relações entre Sistema Métrico Decimal (SMD) e as medidas de 

capacidade. Outra limitação que os alunos apresentaram no desenvolvimento 

desses exercícios está relacionada à interpretação de texto e imagem. Sempre que 

necessário, a professora mediou problematizando a situação apresentada pelo 

aluno, evitando responder pelo aluno, conforme alerta Dante (2005). 

 Retornando a Problematização Inicial, os alunos responderam ao questionário 

03. As respostas sinalizam a sua percepção nas operações com unidades de 

medidas diferentes e estão organizadas na árvore de associação para facilitar a 

visualização e análise dos resultados. 
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Figura 7 - Árvore de Associações das respostas do questionário 03 

 

Fonte: Autoria própria 
 

 Considerando a primeira pergunta, observa-se que todos os alunos 

concordam que a pessoa cumpriu a meta diária. Apenas os alunos A6 e A1 não 

deixam evidente na resposta a necessidade de se fazer conversão de unidades. Os 

alunos A2, A3, A5 e A7 apresentaram os valores em uma única unidade e o aluno 

A8 indicou a necessidade de conversão de unidades. 

 Em relação às respostas obtidas para a segunda questão, verifica-se que 

ocorreu uma dupla interpretação. O aluno A1 negou a possibilidade de cálculos com 

unidades diferentes e explica o processo de conversão de unidades como parte do 

processo para o cálculo. Seis alunos ( A3, A4, A5, A6, A7 e A8) reconheceram que é 

possível, justificando pela conversão de unidades.  

 Comparando-se as respostas do aluno A2 nas questões, nota-se que ele fez 

a conversão na primeira questão e confirmou a segunda pergunta mediante o 

cálculo da primeira.  

 Assim, as respostas evidenciaram que os alunos têm conhecimento prévio 

sobre as mudanças de unidade, a sua maneira, e cada um registrou o processo de 

conversão de unidades de medidas. 
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 Para Delizoicov (2012) a presença da dialogicidade está incorporada em cada 

um dos três momentos pedagógicos. Após responderem ao questionário, os alunos, 

espontaneamente, comentaram suas respostas. A professora/pesquisadora mediou 

o debate, observou as comparações esclarecendo que as situações levantadas 

seriam aprofundadas nas atividades. 

Então, os alunos resolveram a segunda lista de exercícios (Apêndice 05), ela 

propõe situações de reconhecimento que, segundo Dante (1998), favorecem para o 

aluno identificar e lembrar um conceito, uma definição ou uma propriedade; no caso, 

a conversão das unidades de medidas de comprimento. 

 

Figura 8: aluno nas atividades de                  
conversão de unidades de comprimento       Figura 9: Aluno construindo o metro 

    
Fonte: Autoria própria 
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Figura 10: alunos na atividade de construção do 
metro e conversão de unidades de comprimento 

 
Fonte: Autoria própria 

 

4.2.6 Análise da aula 07 

 

 Esta foi continuidade da sexta (6ª) aula e para Angotti (2015), na organização 

do conhecimento o professor deve propor atividades variadas para o 

desenvolvimento da conceituação científica. 

Após os alunos concluírem a lista, a professora iniciou a correção coletiva. A 

interação dos alunos e o diálogo foram presenças constantes durante a resolução 

dos exercícios e da correção.  

Num primeiro instante, os alunos não lembravam o nome dos múltiplos 

decâmetro e hectômetro. Com o uso do metro, definiram o valor da medida, mas não 

sabiam nomeá-las. Como afirmou o aluno: 

 

Professora, eu sei que é 10 vezes e 100 vezes, mas eu não sei que nome 
essa medida tem (A6) 

 

 Outro aluno, fez o seguinte comentário: 

 

Eu lembro de uma tabela que a professora da escola dava pra gente, um 
desses nomes tem a ver com década (A1) 

 

 Onuchic e Allevato (2004) afirmam que a resolução de problemas “fornece 

dados de avaliação contínua, que podem ser usados para a tomada de decisões 

instrucionais e para ajudar os estudantes a obter sucesso com a Matemática”.  
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 Então, a professora disponibilizou livros de Matemática para que 

encontrassem o nome correto para as medidas (Anexos 09). E posteriormente 

houve a seguinte afirmação: 

 

Viu professora, ainda sobrou alguns neurônios. Não é década é decâmetro.  
É só misturar o dez com metro. Não com ano. Pronto. Tá resolvido. (A1)  

 

 Na afirmação do aluno, observa-se relações de significado entre os conceitos.  

De acordo com Angotti (2015), desenvolver a conceituação científica é fundamental 

para “compreensão científica das situações que estão sendo problematizadas” 

(p.17).  

Ainda no momento da resolução da lista, outro comentário foi considerado no 

diário de observação da professora/pesquisadora: 

 

“Professora, ‘eu tô batendo a nado’, sou pedreiro e uso sempre medidas, 
faço isso de cabeça. Agora aqui nesses problemas, parece que esqueci 
tudo. Tá tudo diferente” (A3). 

 

 Percebe-se que, para o aluno, as medidas são seu instrumento de trabalho. 

Seu uso ocorre naturalmente. Ele demonstra saber usar as unidades de medidas e 

suas conversões. No instante em que resolvia as atividades da lista, reconhecia os 

conceitos e refletia a respeito de cada questão para obter a resposta correta. Diante 

da postura do aluno, concorda-se com Onuchic e Allevato (2004) que a resolução de 

problemas desenvolve “uma capacidade de pensar matematicamente”, exigindo do 

aluno uma estruturação de raciocínio mais elaborada. 

 A correção ocorreu de modo interativo, os alunos participavam explicando as 

respostas encontradas. Os alunos A4 e A7 constataram que haviam indicado a 

abreviação de milímetro com ml e assim disseram: 

 
Nossa! Dei bobeira! Milímetro é mm e não ml. Eu coloquei ml porque na 
palavra tem l. A gente usa mais o m e o cm (A4) 
É claro, professora, ml tem nas garrafinhas. Eu misturei tudo (A7) 
 (Diário de Observação da professora/pesquisadora) 

 

 A partir das colocações dos alunos, a professora/pesquisadora retomou os 

conceitos de milímetro e mililitro afirmando que ambas são a milésima parte. Porém 

são grandezas diferentes. O milímetro (mm) refere-se as medidas de comprimento e 

o mililitro (ml) é submúltiplo das medidas de capacidade. Deste modo, verifica-se 
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que a “formalização dos conceitos e teorias matemáticas, feita pelo professor, passa 

a dar mais sentido para os estudantes” (ONUCHIC e ALLEVATO, 2004, p. 224). 

 Em relação à última questão da lista (Anexo E) os alunos fizeram as 

conversões das unidades corretamente. A questão sugere o cálculo do trajeto do 

Parque Estadual de Vila Velha, passando pela Ermida, seguindo em direção às 

Furnas. Os alunos A4 e A2 desconsideraram o retorno do trajeto da Ermida de Vila 

Velha, o que resultou no valor do percurso diferente dos demais colegas. A 

professora fez as intervenções necessárias. 

 

4.2.7 Análise da aula 08 

 

Nesta aula foram aplicados o questionário 4 (p.53), a terceira lista de 

exercícios (Apêndice F)  e atividades do livro didático Caminhar e Transformar - 

Matemática (p. 74),  com objetivo de desenvolver o conceito de escala. 

 Participaram dela seis (6) alunos. Os alunos A1 e A6 foram colocados no 

setor de trabalho da unidade prisional. 

 No início da aula, os alunos responderam o questionário que, posteriormente, 

foi debatido entre eles e a professora, antes mesmo da professora apresentar o 

conceito de escala, os alunos já mencionaram as escalas dos mapas geográficos 

(apontando para o mapa exposto na sala de aula).  

 As respostas do questionário foram analisadas, como segue: 

 

  Figura 11 - Árvore de Associações das respostas do questionário 04 

 

Fonte: Autoria própria 
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 As respostas colocadas pelos alunos mostram um conhecimento prévio sobre 

escala. Exceto o A4, as respostas indicam uma representação de proporcionalidade 

do espaço real para o representado.  

 Em seguida, a professora/pesquisadora confirmou as ideias existentes nas 

respostas apresentando o conceito de escala. Na continuidade, os alunos 

resolveram a terceira lista de exercícios (Apêndice G) e do livro didático (p.74). 

 No decorrer da resolução e da correção, observou-se que os alunos utilizaram 

a conversão das unidades como descrito a seguir 

 

2,2 x 100000000 = 220000000,0 cm = 2200 Km. Então a distância entre as 
duas cidades é de 2200 km. (A8) 
1 m = 100 cm, 4 m = 400 cm, 4 cm do desenho / 400cm = 1/100. A escala 
usada é de 1 para 100. (A5) 
A carteira tem 60 cm por 47 cm. O desenho vai ter 6cm x 4,7 cm na escala 
1/10 (A2) 

 

Nas palavras de Onuchic e Allevato (2011, p. 85) “o ensino-aprendizagem de 

um tópico matemático começa com um problema que expressa aspectos chave 

desse tópico, e técnicas matemáticas devem ser desenvolvidas na busca de 

respostas razoáveis ao problema dado”. Os alunos estabeleceram as proporções e 

aplicaram as técnicas e conceitos de conversões de unidades trabalhados na aula. 

  

4.3 ANÁLISE DO TERCEIRO MOMENTO PEDAGÓGICO - APLICAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

 Nessa seção apresentam-se a análise da Aplicação do Conhecimento, 

momento em que os alunos retomaram a Problematização Inicial e elaboraram 

situações problemas a partir da apropriação os conceitos no Segundo Momento 

Pedagógico. 

 

4.3.1 Postura do Professor e do aluno 

 

 De acordo com Angotti (2015), o professor, assim como no momento anterior, 

deve utilizar diversas atividades, visando a generalização da conceituação já 

abordada. A meta desse momento pedagógico é capacitar o aluno para empregar os 

conhecimentos, e a conceituação cientifica em situações reais. 
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4.3.2 Análise da aula 09 

 

 Nessa aula ocorreu o terceiro momento pedagógico. Participaram dela seis 

(06) alunos. Os alunos A1 e A6 continuaram no setor de trabalho e não houve 

possibilidade para que eles pudessem concluir as atividades. O objetivo da aula era 

fazer com que os alunos, em duplas, aplicassem os conhecimentos e conceitos 

científicos trabalhados nos momentos anteriores, em situações reais. 

  Assim, foi aplicado o questionário 5: Elabore uma situação problema 

aplicando os conhecimentos, os conceitos desenvolvidos a partir do estudo sobre o 

Parque Estadual de Vila Velha. 

 Durante a realização desse questionário os alunos demonstraram estar 

seguros e familiarizados com os conhecimentos e conceitos trabalhados no 

transcorrer dos momentos anteriores. Como afirmaram os alunos A5 e A2 

Essa agora ficou fácil, professora. (A5)  
A gente pode usa alguma coisa da profissão da gente? Quando eu 
trabalhava lidava com muitas medidas.  (A2) 
(Diário de observação da professora/pesquisadora) 

 

 Foi possível observar a presença do uso de medidas de comprimento, 

conforme a resposta da Figura 12: 

 



74 

Figura 12 - Respostas dos alunos A2 e A4 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 O aluno A4 declarou que sua profissão era serralheiro e elaborou junto com o 

colega, uma situação problema envolvendo sua prática profissional, representando 

uma das encomendas de um suposto cliente.  

 De modo geral, identifica-se que os A2 e A4 associaram o uso da unidade de 

medida (metro), estruturaram um texto expondo o problema e apresentaram os 

cálculos com o resultado alcançado. 

 Os alunos A7 e A5 optaram em aplicar os conhecimentos e conceitos, na 

estrutura da sala de aula, de acordo com a resposta apresentada na Figura 13. 
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Figura 13 - Respostas dos alunos A7 e A5 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 14: Alunos aplicando os conceitos sobre 
Medidas de comprimento 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 

Para responder essa questão os alunos realizaram medições nas peças do 

piso da sala de aula. Consideraram as peças de dentro das grades e as peças fora 

das grades, espaço em que ficam a mesa do professor, o quadro e o armário. Como 

o acesso para a porta da sala de aula não é possível, os alunos solicitaram à 

professora que realizasse a medição da largura da porta a fim de constar na 

situação problema elaborada pela dupla. 

Os conceitos e as conversões das medidas de centímetros para metros 

exposto pelos alunos são importantes indicadores da efetivação do processo de 

aprendizagem. 

Quando os alunos propõem “quantos metros de roda pé são necessários para 

preencher essa sala de aula?”, observa-se que fazem uso de um novo conceito, o 

conceito de perímetro. 

Para Onuchic (1999) a resolução de problemas torna os alunos “co-

construtores de seu próprio conhecimento” e auxilia na compreensão dos conceitos, 

dos processos e das técnicas operatórias necessárias, dentro das atividades. 

Nas palavras de Angotti (2015, p.17) reserva-se a este momento pedagógico 

“capacitar o aluno a empregar os conhecimentos, [...] mais do que simplesmente 

encontrar uma solução ao empregar algoritmos matemáticos que relacionam 

grandezas”. 

Conforme descrito anteriormente, o aluno A3 exerceu a função de pedreiro. 

Assim a dupla A3 e A8 elaboraram situações problemas envolvendo o contexto do 
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Parque Estadual de Vila Velha. Na Figura 15 observa-se a forma como aplicaram os 

conceitos de medidas de comprimento e suas conversões.  

 

Figura 15 - Respostas dos alunos A3 e A8 

 

Fonte: Autoria própria 

 
Os alunos elaboraram um texto com medidas em unidades diferentes. Para 

resolvê-lo escolheram a tabela de conversões. Ao finalizar o cálculo, intuitivamente 

aplicaram a quarta etapa do Esquema de Polya (1995), a verificação e observaram 

que o resultado ficou “esquisito” (A3). E assim afirmaram: 

 

Professora, a gente fez os cálculo com a tabela mas o resultado ficou 
esquisito. Tem alguma coisa errada. Nós vamos fazer do nosso jeito (A3) 
(Diário de observações da Professora/pesquisadora). 
 

 

O resultado encontrado deu-se pelo modo como o aluno indicou 2,4Km na 

tabela. E assim, para chegar ao resultado da situação problema, fizeram 
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associações entre as unidades km e m e no final transformaram em cm, concluindo 

que são 6000 peças ou 6 milheiros.  

Dante (1998) esclarece que um dos objetivos da resolução de problemas, é 

aparelhar o aluno com estratégias para resolver problemas. No desenvolvimento 

desse cálculo, confirma-se o objetivo alcançado, quando os alunos consideraram 

incoerente o resultado obtido e estabeleceram outras relações, para finalizar com o 

resultado correto. 

Dessa dupla, destaca-se também a seguinte afirmação: 

 
Professora, a gente tem que refaze as coisas para cuidar da natureza, tem 
tipo de material que não judia das plantas. (A8) (Diário de Observação da 
professora) 
 

 

 Na fala do aluno, observa-se a preocupação em restaurar a trilha pensando 

em proteger a vegetação e os aspectos físicos do parque. 

 Nesse instante, a professora/pesquisadora questionou sobre quais cuidados 

seriam necessários para cuidar do ambiente prisional e, entre outros, foi abordada a 

seguinte situação: 

 
Olha professora, quando abre para o banho, abre as quatro duchas, só que 
as vezes, o cara não vai e a água vai pro ralo (A3) (Diário de Observação 
da Professora) 
 

     
 Segundo essa literatura, no terceiro momento são interpretadas as situações 

iniciais e podem ser levantadas outras, compreendidas pelo mesmo conhecimento. 

Por conseguinte, planejou-se realizar cálculos sobre o desperdício de água para 

posteriores encaminhamentos. 

Por iniciativa própria, a dupla fez outras situações problemas como consta na 

Figura 16: 
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Figura 16- Respostas dos alunos A3 e A8 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Analisando o conteúdo da figura, verifica-se que os alunos demonstram 

conhecimentos prévios sobre conceitos que não foram trabalhados nas aulas 

anteriores. Os conceitos de superfície (m2), perímetro, razão e proporção. Para 

determinar a quantidade de tijolos, os alunos efetuaram o cálculo de área, operaram 

corretamente a multiplicação por número decimal e estabeleceram a quantidade de 

tijolos pela razão e proporção. Quando interrogados pela professora sobre a 

situação problema, responderam: 
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A gente lida com isso sempre que a gente constrói alguma coisa. É 
um pouco diferente. Não é o metro corrido, professora. É o metro de 
área pra saber quantos tijolos. O da cerca é metro corrido. (A3) 
(Diário de observação da professora) 
 

 
 A estruturação feita pelos alunos confirma as palavras de Freire que “nas 

condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em 

reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado”. (FREIRE, 2011, 

p. 26). Os alunos foram relacionando os conhecimentos científicos/escolares com 

suas práticas do cotidiano, proporcionando significado aos mesmos. 

 Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), nos Três Momentos 

Pedagógicos o processo de avaliação tem como base a capacidade do aluno em 

usar o conceito para compreender as situações iniciais, como as novas que podem 

ser compreendidas pelo mesmo conhecimento.  

Nessas construções (Figura 12, 13, 14 e 15) verifica-se que os alunos 

aplicaram os conhecimentos, os conceitos articulando com suas práticas 

profissionais, com o espaço escolar e com a própria questão da problematização 

inicial. Da mesma forma, encontraram a solução empregando algorítimos 

matemáticos. 

 

4.3.3 Análise da aula 10 

 

 Essa aula teve por objetivo coletar as impressões dos alunos, sobre a 

contribuição da proposta de abordagem dos Três Momentos Pedagógicos e a 

Resolução de Problemas, no desenvolvimento do conteúdo específico de medidas 

de comprimento, através de um tema. 

 Dessa forma, foi realizada uma entrevista coletiva ( Apcom os seis alunos 

presentes na aula e os resultados foram analisados por intermetido da árvore de 

associações. 
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Figura 17 - Árvore de Associações das respostas da entrevista 

 

Fonte: Autoria própria 
 

 
 Pode-se concluir por meio da análise da árvore de associações que, na 

opinião dos alunos, a proposta de abordagem dos Três Momentos Pedagógicos e 

Resolução de Problemas proporcionaram diferenças às aulas de Matemática. 

Afirmações como: “diferentes dias de aula” e “nem parecia aula de Matemática” 

validam a percepção dos alunos em relação a proposta didático-pedagógica 

desenvolvida. 

 Seguindo normas estabelecidas pela segurança da penitenciária, as aulas 

assumem características tradicionais, os alunos são posicionados em fila, apenas 

um aluno de cada vez pode levantar-se e ir em direção ao professor, não é permitida 

a circulação dos alunos em sala de aula, as conversas devem ser exclusivamente 

sobre o conteúdo e ocorrem restrições quanto ao uso de materiais escolares, entre 

outras regras.  

 Sendo assim, constata-se que os Três Momentos Pedagógicos propiciaram 

uma ação dialógica durante todas as aulas, como já descritas por Delizoicov, Angotti 
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e Pernambuco (2002) favorecendo a uma interação constante entre aluno, professor 

e conteúdo.  

 Outro aspecto a se considerar na proposta, é a ação problematizadora citada 

por Muenchen (2010). Na fala do aluno “cada conversa, dava mais conversa” 

denota-se o desejo do aluno em conhecer mais e a fazer novas descobertas. 

 Voltando à Problematização Inicial, pode-se perceber a evolução dos alunos 

na forma de aprendizagem, transpondo a curiosidade natural sobre lugares turísticos 

para uma curiosidade epistemológica, conforme declara Freire (2011). Na 

organização das aulas, essa mudança torna-se concreta pela postura dos alunos na 

busca constante de novos conceitos, na solução dos problemas, no questionamento 

dos resultados nas atividades e principalmente, pela alteração na rotina comum das 

aulas de Matemática no ambiente prisional. 

 Quanto as dificuldades apresentadas pelos alunos, observa-se que estas 

estão relacionadas a dois aspectos. O primeiro, em relação a aplicabilidade dos 

conceitos de múltiplos e submúltiplos das medidas de comprimento nas ações 

diárias. Os alunos mensuraram os múltiplos, lembrando do termo quilômetro (km), 

porém, não recordavam da nomeação de decâmetro (dam) e do hectômetro (hm), 

justamente por estas não serem medidas utilizadas em seu cotidiano. O mesmo fato 

aconteceu com as medidas utilizadas antigamente, em que nosso sistema métrico 

não contempla milha, jarda, polegada havendo assim, a necessidade de conversões. 

 O segundo aspecto está relacionado a conceitos matemáticos que não foram 

atingidos, em momento anterior, na vida escolar. Como citado pelo aluno A5, o 

domínio da divisão de números decimais. Para Lorenzato (2010, p.01) “o sucesso ou 

fracasso dos alunos diante da matemática depende de uma relação estabelecida 

desde os primeiros dias escolares”. Desse modo, constata-se que relações e 

conceitos internalizados nos anos anteriores são fundamentais para os 

conhecimentos e aplicação destes nas etapas posteriores do processo de ensino. 

 Pode-se perceber na afirmação do A4, limitações quanto a ordem decimal no 

conceito de escala. Segundo Onuchic e Allevato (2004), um dos objetivos da 

resolução de problemas é desenvolver formas de raciocínio que sirvam de indicativo 

para solução do problema proposto.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Como citado anteriormente, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

cenário brasileiro, reflete uma história de lutas e conquistas. O trabalho com a 

educação de jovens e adultos possui particularidades próprias que se tornam mais 

visíveis com alunos que se encontram em situação de privação de liberdade. Assim, 

a proposta dessa pesquisa surgiu da motivação da professora/pesquisadora em 

contribuir para o ensino de Matemática do Ensino Fundamental Fase II e Ensino 

Médio aos alunos da EJA prisional. 

Dessa forma, buscou-se responder ao problema proposto nesse estudo de 

como a proposta de abordagem baseada nos Três Momentos Pedagógicos, aliada a 

Resolução de Problemas para o Ensino de Matemática, pode contribuir para o 

ensino desta disciplina no ambiente prisional?, reunindo no decorrer de dez (10) 

aulas, evidências de que a proposta constitui-se como viável para garantir a 

aprendizagem dos conceitos matemáticos, sob re o conteúdo básico de Medidas de 

Comprimento. 

Essa proposta, aliada a Resolução de Problemas possibilitou a obtenção dos 

dados, que foram discutidos e permitiram avaliar a contribuição de uma proposta de 

abordagem baseada nos Três Momentos Pedagógicos, aliada a Resolução de 

Problemas para o Ensino de Matemática no ambiente prisional.   

 Ao retomar os objetivos específicos estabelecidos nessa investigação, 

conforme o primeiro objetivo, foi estruturada a proposta de abordagem dos Três 

Momentos Pedagógicos, aliada a Resolução de Problemas para as aulas de 

Matemática, referenciada por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002). 

Quanto à Resolução de Problemas, a elaboração da proposta esteve baseada 

nos estudos de Dante (1998, 2003), Polya (1995), Onuchic (1999) e Pozo (1998). 

Após atingir o primeiro objetivo, a mesma foi autorizada pela direção da escola 

respeitando as normas de segurança da penitenciária. 

Quanto ao segundo objetivo, identificar possíveis diferenças do uso da 

proposta dos Três Momentos Pedagógicos nas aulas de Matemática no ambiente 

prisional, foi possível concluir que esta proposta produziu impactos visíveis nos 

alunos, professora/pesquisadora e agentes penitenciários. 

 Do ponto de vista desse estudo, o trabalho desenvolvido possibilitou avaliar 

que a ação dialógica e problematizadora, presentes na proposta dos 3MP, foi o 
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diferencial, no decorrer de todas as aulas. A interação entre os alunos durante as 

aulas é um dos pontos relevantes da pesquisa. Os depoimentos dos alunos 

revelaram a postura dialógica entre professor, aluno e conhecimento, promovendo 

abertura nas aulas, para expor seus sentimentos, pensamentos e experiências. 

 Em cada aula percebeu-se que os alunos tinham liberdade de expressão, 

agiam com autonomia, participavam ativamente dos debates, com suas opiniões e 

questionamentos geradores de expectativas e, até mesmo, dúvidas que eram 

esclarecidas posteriormente. 

 Inicialmente, os alunos colocaram os problemas oriundos de uma curiosidade 

natural. Constata-se nesta situação outro aspecto diferencial, resultante do diálogo e 

da problematização, a mediação do professor diante da curiosidade natural dos 

alunos, para que esta se torne uma curiosidade epistemológica, como declara Freire 

(2011). 

 Outro componente distinto, refere-se à perspectiva dialógica, proporcionada 

pelos 3MP, como elemento norteador do processo de aprendizagem; pois, o diálogo 

problematizador ofereceu subsídios aos alunos e, consequentemente, favoreceu o 

professor, sobre como conduzir o processo de ensino. 

 Como essa proposta de abordagem foi aplicada na sala de aula no ambiente 

prisional, detectou-se, nos registros do diário de observação da 

professora/pesquisadora, a presença da auto valorização nas afirmações dos 

alunos, relacionadas a sua situação de educando e de profissional, resultante do 

processo dialógico dos Três Momentos Pedagógicos. Pode-se considerar que a 

proposta, além de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, 

resgatou a autoestima, valorizou o trabalho em conjunto, tornando afirmações do 

tipo: “não sei fazer”, “não consigo”, “minha cabeça não ajuda”, inexistentes no 

decorrer dessas aulas. A interação dos alunos nas atividades sobre o Parque 

Estadual de Vila Velha como também nas demais atividades, leva a compreender 

que os Três Momentos Pedagógicos transformam a dinâmica de sala de aula, 

conforme descrito na literatura.   

 Ao desenvolver, a partir da Resolução de Problemas, o conteúdo específico 

de medidas de comprimento, conforme o terceiro objetivo proposto, foi possível 

verificar que os alunos com distintos níveis de aprendizagem expressaram seus 

conhecimentos em relação às situações-problemas. 
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 As atividades propostas foram um ponto forte da pesquisa; já que a 

Resolução de Problemas, aliada aos Momentos Pedagógicos contribuiu para a 

formação dos conceitos, bem como serviu de subsídios à pesquisadora. Os 

questionários, as listas de exercícios e as anotações no Diário de Observação da 

professora/pesquisadora foram indicadores do processo de aprendizagem, como 

descrito na análise dos dados. 

 Ao trabalhar com a Resolução de Problemas, no segundo e no terceiro 

momentos pedagógicos, percebeu-se que os alunos utilizaram seus conhecimentos 

prévios, assimilaram os conceitos sobre medidas de comprimento e os 

apresentaram em linguagem Matemática formal.  

 De acordo com observações na análise dos dados, detectou-se uma 

transposição dos conhecimentos oriundos de práticas profissionais, para um 

conhecimento mais elaborado, a partir da estrutura cognitiva de cada aluno. 

 Com essa abordagem, nota-se que os Três Momentos Pedagógicos 

promovem aos alunos aprendizagem, numa perspectiva formativa e processual, que 

supera os limites de um conteúdo propriamente dito. Nesse sentido, entende-se que 

a proposta de abordagem estabelecida para essa pesquisa contribuiu para o 

professor, como meio para o processo de ensino, expõe a construção de 

conhecimentos dos alunos e favorece como diferencial no ensino de Matemática, 

para alunos em situação de privação de liberdade. 

Diante do exposto é possível afirmar que essa proposta de abordagem 

permitiu aos alunos maior autonomia, participação, fortalecimento da autoestima, 

discussão reflexiva sobre a problematização abordada, apropriação de conceitos e 

ampliação da percepção sobre a presença da Matemática no tema trabalhado. 

Ressalta-se ainda, a importância dessa proposta aos professores que atuam 

nas salas de aula do ambiente prisional, os quais necessitam de um olhar que 

considere os conhecimentos tanto acerca das necessidades desse público, quanto 

de teorias de ensino e aprendizagem que lhes dêem suporte para uma ação critica e 

emancipadora. O fazer pedagógico a partir dos anseios e de questões da realidade 

dos alunos atreladas aos conceitos formais dos conteúdos, tratados pelos 3MP, 

auxiliam o professor na concretização dos objetivos propostos para a disciplina 

curricular.  
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 Após o desenvolvimento da investigação e análise dos dados realizadas 

nesta pesquisa, em atendimento ao quarto objetivo, elaborou-se um caderno de 

estratégias pedagógicas com o intuito de auxiliar professores em seu trabalho. 

 A intenção desse caderno não é ser um referencial, mas sim uma sugestão 

de proposta para o ensino de Matemática, de acordo com as atividades que foram 

desenvolvidas durante essa pesquisa, como diferencial do processo de ensino, 

contribuindo para aprendizagem baseada no diálogo problematizador e na 

Resolução de Problemas. 

 

5.1 LIMITAÇÕES E DIFICULDADES DA PESQUISA 

 

 A pesquisa desenvolvida revelou alguns desafios enfrentados desde sua 

aplicação, planejada para o primeiro semestre de 2018.  

 No início daquele mesmo ano, ocorreu uma rebelião na Penitenciaria 

Estadual de Ponta Grossa, em seu histórico nunca havia ocorrido registros de 

motins ou rebeliões.  

 Tal fato levou às equipes de segurança a rever suas práticas, aplicando 

medidas preventivas com mais rigor. Acentuou-se o olhar atento aos mínimos 

detalhes e o espaço escolar foi avaliado como local de grande vulnerabilidade. 

 Naquele mesmo período, ocorreu uma redução no número de agentes 

penitenciários, decorrentes do encerramento de contratos temporários e demandas 

para o Setor de Operações Especiais (SOE). 

 O projeto inicial dessa pesquisa visava desenvolver os Três Momentos 

Pedagógicos, por meio de Hipermídia Educacional. Diante dos fatos, o acesso ao 

laboratório de informática da Unidade Prisional ficou inviável havendo necessidade 

de replanejar o projeto de pesquisa. 

 Ao final do mesmo semestre as atividades escolares foram retomadas 

cerceadas por medidas de segurança mais acentuadas. Por exigência da equipe de 

segurança da penitenciária, o número de alunos matriculados, por turma, foi 

reduzido. 

 A partir desse contexto, aplicar a proposta de abordagem baseada nos Três 

Momentos Pedagógicos aliada a Resolução de Problemas, tornou-se um desafio.  

No segundo semestre, quando tudo se aproximava da normalidade no 

ambiente prisional, a Penitenciária Estadual de Ponta Grossa (PEPG) recebeu um 
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número significativo de apenados o que, novamente gerou mudanças expressivas 

para os agentes e, consequentemente, para a escola. Desse modo, as atividades 

escolares, também sofreram alterações não sendo possível a aplicação da pesquisa.  

Com o ambiente prisional mais estabilizado, no último trimestre de 2018 a 

pesquisa foi finalmente, aplicada. 

As equipes de segurança, diariamente, seguem o cronograma específico da 

penitenciária, e como o atendimento da escola não é realizado pelo mesmo agente 

de segurança, certos dias houve intervenções diferentes por parte desses 

profissionais, momentos nos quais a professora/pesquisadora teve que esclarecer 

os objetivos das atividades, para dar continuidade à pesquisa; vale ressaltar que 

essas intervenções não prejudicaram o andamento da mesma. Muitas vezes, 

desejavam saber a razão pela qual, muitos alunos estavam em pé na sala de aula, o 

motivo das conversas, entre outras situações. 

Outro aspecto limitador dessa pesquisa ocorreu em virtude da flexibilidade do 

horário escolar, sendo que o horário de início das aulas sofreu alterações 

constantes, pois, é comum os agentes realizarem os procedimentos previstos na 

rotina da penitenciária e, posteriormente, seguirem para o setor de trabalho e de 

educação.  

Essas limitações revelam que ocorre um distanciamento entre a cultura 

prisional, que adapta o apenado ao ambiente da prisão e a cultura escolar, que é, 

por sua natureza, humanizante e transformadora.  

  

5.2 SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

 Tendo em vista os resultados obtidos nesse trabalho, compreende-se que a 

proposta desenvolvida sugere novas pesquisas, já que a proposta de abordagem 

dos Três Momentos Pedagógicos oferece ao professor, um trabalho interdisciplinar 

não contemplado nessa pesquisa. Assim, verifica-se que ela pode ser aplicada em 

outras disciplinas. 

 De acordo com a ideia inicial desse projeto de pesquisa, observa-se, a 

possibilidade de desenvolver a proposta com recursos de hipermídia educacional, 

ampliando as práticas pedagógicas. 
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 A partir do percurso desenvolvido nessa pesquisa, considera-se importante a 

realização de estudos similares, para verificar resultados semelhantes, ou não, em 

outros ambientes prisionais. 

 Consciente da importância da temática dessa pesquisa, pela busca por 

melhorias de ensino, pautadas nos Três Momentos Pedagógicos, verifica-se 

também, a viabilidade de ampliá-la para capacitação de demais professores que 

atendem alunos em situação de privação de liberdade, visando prepará-los para sua 

volta à sociedade a que pertencem. 
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Conheça a fascinante história das medidas, que acompanham o homem desde 

o tempo das cavernas. 

 

Texto da Revista Superinteressante, 

ed. 186, mar. de 2003 

 

Da Pré-História aos dias de hoje, as medidas de espaço, volume e massa foram de tal forma 

incorporadas às nossas vidas que é impossível imaginar a civilização sem elas. Conheça os 

bastidores dessa história de erros, acertos e acirradas disputas de poder. 

Elas fazem parte da vida cotidiana. Estão na reforma da casa, nas compras do supermercado, na ida 

ao posto de gasolina. Têm presença garantida nos laboratórios de pesquisa e nas indústrias, e são 

usadas nas transações comerciais entre os países. Você já não consegue mais conceber o mundo 

sem considerá-las; basta pensar nos metros, quilos e litros que permeiam as suas atividades mais 

corriqueiras. Essas personagens tão prestigiosas são as medidas, grandezas de espaço, massa e 

volume que acompanham a evolução intelectual e tecnológica da humanidade desde a Antigüidade. 

As medidas surgiram da necessidade de estabelecer comparações que permitissem o escambo entre 

as pessoas, quando as primeiras comunidades começaram a dispor de excedente agrícola, alguns 

milhares de anos antes de Cristo. Era preciso criar um sistema de equivalência entre o produto e um 

padrão previamente determinado que fosse aceito por todos os membros do grupo. As unidades 

primitivas tomaram como referência o corpo humano. Palmos, braços e pés ajudavam a dimensionar 

comprimento e área. Depois, vieram as balanças, as réguas, as ânforas e outras tantas medidas até 

a criação, em 1960, do sistema internacional de unidades, que estabelece grandezas universais para 

serem empregadas mundialmente. 

Por viver num mundo já metrificado, você talvez ache muito natural — e até óbvio — que as 

distâncias sejam medidas em quilômetros e o arroz em quilos, por exemplo. Mas poderia ter sido 

diferente. Se o Brasil e boa parte do mundo não tivessem adotado o metro e as outras unidades 

exportadas pelo império napoleônico, talvez ainda usássemos o sistema imperial britânico, com suas 

jardas, onças e galões. E veríamos o mundo de outra maneira. 

 

Conceber grandezas resultou da lenta e gradual sofisticação do pensamento humano, cujos 

primórdios remetem à Pré-História. "Medir foi uma maneira intuitiva de garantir a sobrevivência", diz o 

físico Giorgio Moscati, da Universidade de São Paulo (USP) e vice-presidente do Comitê 

Internacional de Pesos e Medidas, órgão gestor do sistema internacional de unidades. Há cerca de 

30 mil anos, enquanto lascava pedras e manuseava ossos para fabricar instrumentos de caça e de 

defesa, o homem começou a avaliar dimensões. Comparava as lascas entre si e analisava se eram 

adequadas para o uso que esperava delas. 

 

Quando caçava, aprendeu — após repetidas tentativas — a calcular a distância do alvo, a força com 

que deveria atirar a lança e a velocidade que deveria conferir ao arremesso. "Não se trata apenas de 

um comportamento instintivo", diz o historiador da ciência Ubiratan D'Ambrosio, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). "A capacidade de avaliar dimensões surge de um 

pensamento abstrato que começa a despontar de modo tênue nesse homem primitivo." 

 

Aves e mamíferos também estimam distâncias e aprendem a dosar a própria velocidade na hora de 

conseguir alimento, chegar ao ninho ou fugir de um predador. Mas é a relação entre custo e benefício 

que está por trás dessas estimativas. "Ao contrário do que acontece nos humanos, não se trata de 

um processo consciente", diz o neurofisiologista Gilberto Xavier, da USP. "O sistema nervoso desses 
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animais acumula informações a partir de experiências prévias e gera predições baseadas na 

memória. As estimativas resultam, então, de um cruzamento de probabilidades." 

 

Erros e acertos também modelaram a experiência humana. Mas o desenvolvimento da linguagem e, 

posteriormente, da cultura possibilitou ao homem identificar as diferentes dimensões presentes no 

ambiente e conferir-lhes um significado. "A vida em sociedade exigiu comunicação", diz Ubiratan. "A 

troca de impressões com os demais membros do grupo foi a base para a criação de um padrão 

comum." Assim surgiram os primeiros sistemas de medidas, que permitiam a todos compreender 

determinados conceitos, mesmo que não tivessem lidado com eles anteriormente. 

 

Cada civilização da Antigüidade tinha o seu próprio sistema de medidas. No Egito, país onde foi 

inventada a balança cerca de 5 mil anos antes de Cristo, as medições eram consideradas de suma 

importância. Sustentavam o burocrático Estado egípcio. "Como a economia egípcia era baseada na 

agricultura e na cobrança de impostos, o uso de medidas padronizadas tornou-se fundamental", diz o 

egiptólogo Antonio Brancaglion, do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Os escribas, que eram a base 

da administração e da burocracia do Egito antigo, controlavam as aferições, o uso correto das 

medidas e os registros dos produtos agrícolas. 

 

As primeiras medidas egípcias, como as de outros povos da época, eram inspiradas no corpo 

humano. A unidade mais usada era o côvado, a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. O 

padrão real correspondia a 7 palmos ou 28 dedos, o que equivaleria hoje a 52,3 centímetros. Para 

medir áreas de plantações, os egípcios utilizavam cordas com nós - o que acabou originando uma 

atividade curiosa: a dos esticadores de corda. Para comparações de massa, eram usados pesinhos 

com formatos de animais, como leões e touros. Muitos deles foram encontrados em tumbas e 

pirâmides. Os egípcios viam os instrumentos de medida como artefatos muito valiosos. "Réguas e 

balanças eram sepultadas junto com seus proprietários", diz Antonio. "Existiram casos em que as 

réguas eram folheadas a ouro e dadas de presente pelo faraó ao dignitário."  

 

Na Roma antiga, as medidas oficiais também eram valorizadas e respeitadas. No centro de todas as 

cidades do Império Romano, funcionava uma espécie de escritório onde havia uma bancada com os 

principais padrões, tanto de comprimento quanto de volume. "Os romanos iam até lá para conferir as 

medidas de suas ânforas e réguas", diz o historiador e arqueólogo Pedro Paulo Funari, da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). "Obviamente, devido às limitações da época, tais 

padrões não eram tão precisos." O sistema romano de medidas, bastante influenciado pelo grego (a 

Grécia foi conquistada em 146 a.C.), era composto de unidades como polegada, pé, onça e libra. Os 

nomes serviram de inspiração para as medidas usadas ainda hoje no sistema imperial britânico. Os 

valores, no entanto, não são os mesmos. 

 

A primeira tentativa de unificação das medidas veio com o imperador francês Carlos Magno (768-

814), no século 8. Ele criou, por exemplo, um conjunto de pesos chamado de "pilha de Carlos Magno" 

e instituiu a libra esterlina (equivalente hoje a 350 gramas). Mas essas unidades não perduraram. 

Durante a Idade Média, cada senhor feudal manteve, dentro das terras que lhe pertenciam, os seus 

próprios padrões de medida. Era uma forma de dominação. "Quem controlava as medidas detinha o 

poder", diz Giorgio Moscati. As medições se tornaram arbitrárias e, não raro, a população era 

explorada pelos abusos fraudulentos de mercadores e senhores feudais, que usavam padrões 

pequenos para a venda de mercadorias e grandes para a compra dos produtos agrícolas. 
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O uso de diferentes padrões de medidas entre as nações e mesmo dentro de um único país vigorou 

durante toda a Idade Moderna. O absolutismo político reinante na Europa não dava espaço para a 

revolucionária idéia de padronizar as medições. Para você ter uma idéia, uma das unidades de 

comprimento mais comuns na França daquela época era o pied-de-roi ("pé-de-rei"), que hoje 

equivaleria a 32,5 centímetros. O pied-de-roi oficial de Paris valia 1,1 da medida usada em Bordeaux 

e 0,9 daquela que se utilizava na região de Lorraine. Isso significa que a mesma medida - uma corda 

de 5 pés-de-rei, por exemplo - tinha comprimentos distintos de acordo com a região do país. 

Tomando o pied-de-roi de Paris como referência, em Bordeaux a corda teria 4,54 pés-de-rei. Em 

Lorraine, chegaria a 5,55. 

 

Essa diversidade de medidas obstruía a comunicação e o comércio e atrapalhava a administração 

racional do Estado. Além disso, tais medidas raramente eram precisas. "Até o fim do século 18, a 

precisão não era essencial porque a prática capitalista ainda não estava difundida no mundo", diz o 

historiador da ciência Shozo Motoyama, da USP. "A precisão adquire importância quando se passa a 

considerar o lucro e o ganho que cada um pode obter numa transação econômica." A decisão de criar 

um modelo de unidades que fosse universal, prático e exato finalmente se concretizou com a 

Revolução Francesa, em 1789. O rompimento com as tradições feudais e absolutistas abriu caminho 

para idéias inovadoras. 

 

Sob os preceitos do Iluminismo, movimento ideológico que considerava a razão como o pilar do 

desenvolvimento humano, a Academia Francesa de Ciências assumiu a incumbência de criar 

medições padronizadas (foi também um modo de os cientistas salvarem a pele diante dos 

revolucionários, que os viam como partidários do rei). O plano era elaborar um sistema de unidades 

baseado num padrão da natureza, imutável e indiscutível. Como a natureza não pertence a ninguém, 

tal padrão poderia ser aceito por todas as nações, inclusive a rival Inglaterra, e se tornaria um sistema 

universal. 

 

A Academia convencionou que a unidade-padrão de comprimento seria a décima milionésima parte 

da distância entre o Pólo Norte e o Equador. Para obtê-la, era necessário medir um arco — ou seja, 

um segmento — de um meridiano terrestre. Assim, por extrapolações astronômicas, era possível 

calcular o comprimento total do meridiano. Uma equipe de cientistas, liderada pelos astrônomos 

Jean-Baptiste Delambre (1749-1822) e Pierre Méchain (1744-1804), se dedicou, durante sete anos, à 

missão, iniciada em 1792. O resultado da aventura foi a definição do metro - um padrão constante e 

universal, com múltiplos e submúltiplos, cujo primeiro protótipo foi uma barra de platina regular. 

 

"O sistema métrico é um modelo muito inteligente porque se baseia na linguagem decimal — uma 

linguagem prática e lógica", afirma Ubiratan D'Ambrosio. 

 

Os padrões de massa e volume foram calculados a partir do metro, seguindo o mesmo princípio. O 

grama foi definido como a massa de 1 decímetro cúbico de água pura a 4ºC, temperatura em que 

atinge a maior densidade. 

 

O litro passou a equivaler ao volume de um cubo com 10 centímetros de lado (ou seja, 1 decímetro 

cúbico). Foi uma mudança e tanto. O governo francês investiu em campanhas educativas para 

divulgar as novas medidas. Gravuras ensinavam a conversão das unidades e o uso de cada uma 

delas: em vez da pinta, o litro; no lugar da libra, o grama; para substituir a alna, o metro; e assim por 

diante. 
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Apesar da revolução no pensamento e na concepção de mundo, um fator não mudou: as medidas 

continuaram a ser usadas como instrumento de poder. "O conceito de medida universal pertencia 

àqueles que detinham o poder imperial ou que estavam sob a influência do império", diz Ubiratan. Na 

época, dois impérios rivalizavam em equilíbrio de poder: o francês, sob o comando de Napoleão 

Bonaparte (1769-1821), e o inglês. Por isso, a França e todos sob sua influência direta ou indireta 

adotaram o sistema métrico decimal - como o Brasil, que, em 1862, por decreto de dom Pedro II, 

abandonou as medidas de varas, braças, léguas e quintais para aderir ao metro. A Inglaterra e os 

países do Commonwealth (comunidade de língua inglesa) mantiveram o sistema imperial britânico, 

com mais de oito séculos de existência. 

 

Hoje, o sistema internacional de unidades estabelece que o metro é a medida oficialmente usada nas 

atividades científicas, econômicas e industriais. A definição dessa grandeza foi reformulada ao longo 

das diversas Conferências Gerais de Pesos e Medidas, reuniões periódicas entre representantes de 

vários países para deliberar a respeito dos padrões e seu uso corrente. Segundo a definição atual, "o 

metro equivale a 299 792 458 avos da distância percorrida pela luz no vácuo durante um segundo". 

 

Inglaterra, Estados Unidos e outros adeptos do sistema britânico reconheceram a importância de 

adotar o sistema métrico decimal. No entanto, nesses países ainda há resistência em usar as 

unidades internacionais de comprimento, massa e volume. "Trata-se de uma transição lenta, pois é 

difícil convencer as pessoas, acostumadas com um determinado sistema de medida, a mudarem 

totalmente seus hábitos", diz Giorgio Moscati. No ano passado [2002], um quitandeiro inglês da 

cidade de Sunderland, no extremo norte da Inglaterra, foi multado por continuar vendendo frutas 

usando a libra, como medida de peso, em vez do quilo. Ele contrariou as regras da União Européia, 

segundo as quais todos os países membros devem utilizar o sistema métrico nas transações 

comerciais. 

   

A coexistência de dois sistemas de medida também causou confusão, dessa vez nos Estados 

Unidos. Em 1999, a Nasa perdeu a sonda Mars Climate Orbiter por causa de informações conflitantes 

dos controladores de vôo. A nave foi abastecida com dados do sistema métrico decimal e também do 

sistema imperial britânico e os computadores não foram capazes de identificar as diferenças entre os 

valores transmitidos. 

 

No Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) é o órgão 

responsável pela manutenção dos padrões do sistema internacional de unidades. Calibra os 

instrumentos de precisão usados pela indústria, pelo comércio e por centros de pesquisa, além de 

cuidar da regulamentação das embalagens e produtos pré-medidos, como cremes dentais, 

sabonetes, bebidas etc. "No Brasil, é ilegal vender produtos em unidades que não pertençam ao 

sistema internacional", diz Giorgio Moscati. "Mesmo os produtos importados e embalados na origem, 

como perfumes, licores e enlatados, devem ter uma etiqueta em português com a medida 

correspondente." 

 

Ao Inmetro estão ligados os Institutos de Pesos e Medidas (Ipem), órgãos estaduais que fiscalizam o 

cumprimento da legislação sobre metrologia. Balanças fraudadas, bombas de gasolina alteradas e 

outros truques favorecem a concorrência desleal e prejudicam o consumidor. O impacto das 

imprecisões, em larga escala, é bastante significativo. "Já comprovamos que 1 centímetro a menos 
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no comprimento e na largura do bloco cerâmico representa 8% de custo a mais na obra", afirma 

Adejayr Cyro Trigo, superintendente do Ipem de São Paulo. 

Disponível em: <http://instrutemp.blogspot.com/2013/09/conheca-fascinante-historia-das-

medidas.html> 
 

 

Disponível em: < http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pdf/Resumo_SI.pdf> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://instrutemp.blogspot.com/2013/09/conheca-fascinante-historia-das-medidas.html
http://instrutemp.blogspot.com/2013/09/conheca-fascinante-historia-das-medidas.html
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pdf/Resumo_SI.pdf
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APÊNDICE B – O que é um metro? 
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Fonte:<http://slideplayer.com.br/slide/381012/3/images/38/http:/www.sohciencias.com/2010/05/ometro

.html+Metrologia+(slide+38).jpg>  

 

       Fonte: <https://www.resumoescolar.com.br/fisica/unidades-de-medida-ao-longo-da-historia/>  

 

 

https://www.resumoescolar.com.br/fisica/unidades-de-medida-ao-longo-da-historia/
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APÊNDICE C – Medidas de Comprimento 
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Fonte: SOUZA. J. PATARO. P.M.  Vontade de Saber Matemática. 6º Ano. 3ª Edição. São Paulo. 

2015. p. 247 
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Em nossa vida frequentemente realizamos medidas e fazemos uso delas. 

Segundo EVES (1992,p.1) a noção de distância foi, sem dúvida, um dos 

primeiros conceitos geométricos a ser desenvolvido. A medição de terras foi uma 

das primeiras medições realizadas pelo homem. 

MACHADO (1988,p.12), conta que, antigamente, para medir comprimentos, o 

homem tomava a si próprio como referência. Usava, como padrões, determinadas 

partes do corpo. Nos séculos XV e XVI, os padrões mais usados para medir 

comprimentos eram a polegada, o pé, o palmo, a jarda e a milha. Apresentavam 

sérios inconvenientes: não era uniforme de região para região, mudava segundo as 

circunstâncias e, além disso, as subdivisões eram numerosas e irregulares, tornando 

os cálculos trabalhosos e imprecisos. 

A tabela seguinte dá a idéia da variedade de unidades de medida usadas 

antigamente para distâncias (as igualdades devem ser entendidas como 

aproximações): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, existia uma grande confusão devido aos vários padrões de medidas 

empregados. Tornava-se necessário um projeto que unificasse as medidas, baseado 

em um padrão fixo, imutável. 

MEDIDA VALOR 

1 polegada 2,54 cm 

1 passo = 12 polegadas 30,48 cm 

1 palmo = 8 polegadas 20,32cm 

1 jarda =  4 palmos 81 cm 

1 côvado = 3 palmos 61cm 

1 braça brasileira 2,2 m 

1 milha brasileira = 1000 braças 2200 m 

1 légua brasileira = 3000 braças 6600 m 
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 MACHADO (1988,p.39) afirma que o metro foi criado nesse contexto histórico: 

representou a primeira tentativa de se implantar um padrão universal de medidas. 

Assim, o metro nasceu como uma fração de um meridiano terrestre (imagine a 

quarta parte de um meridiano terrestre dividido em 10 milhões de partes iguais,cada 

uma dessas partes é igual a 1metro) e é utilizado em quase todos os países. 

REFERÊNCIAS 

EVES,H.História da Geometria.São Paulo: Atual,1992. 

MACHADO,N.J. Medindo Comprimentos. São Paulo:Scipione,1988. 

_______. "Medidas na carta de Caminha". Revista da Sociedade Brasileira de 

Matemática. São Paulo: 1998.  
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APÊNDICE D – Lista de atividades  
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O pé, a polegada, a jarda e a milha não fazem parte do sistema métrico decimal e 

são usadas em países de língua inglesa.  

1) Considerando a trilha completa do Parque Estadual de Vila Velha, é possível 

afirmar que sua extensão é superior a 1 milha brasileira? Justifique. 

2 ) A medida polegada é muito utilizada em situações cotidianas, como referencial 

para o tamanho da tela de televisores e monitores de computador. Considere uma 

TV com 40 polegadas da diagonal da tela. Qual é aproximadamente sua medida em 

centímetros? 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de< https://brasilescola.uol.com.br/matematica/polegadas.htm> 
 

3) As medidas do campo de futebol americano são 120 jardas de comprimento e 53 

jardas de largura. Quais são suas dimensões em metros? 

 

 

 

 

Fonte: <https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Titans_Texans.jpg> 

4) Durante o vôo, uma aeronave pode atingir uma altitude de 38 mil pés. Esta 

altitude equivale aproximadamente a quantos metros?  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: <https://pixabay.com/en/aircraft-flying-aviation-fly-pilot-3548660/> 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/polegadas.htm
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Titans_Texans.jpg
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5) Quantas polegadas de largura e de comprimento tem o seu livro didático? Esta 

medida corresponde a quantos centímetros? 

6) Quantos palmos de largura e de comprimento tem a sua carteira? Esta medida 

corresponde a quantos centímetros? 

7) Se você não tivesse os instrumentos apropriados, seria possível usar o palmo 

para medir sua altura? Por quê? Registre 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Construindo o metro 
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Construindo o metro  

Esta atividade tem por objetivo a construção do metro a partir do centímetro.  

Material utilizado: tiras de papel; cola e régua;  

Procedimento: 

1) Você deverá confeccionar seu metro colando as tiras de papel uma na outra até 

formar uma tira de 100 cm. 

2) O outro lado da fita deve ser marcado de centímetro em centímetro  (com auxílio 

da régua) e numerando-os em ordem crescente de 1 a 100. 

3) Marque na fita do mesmo lado onde se encontram as marcas do centímetro de 10 

em 10 cm, e colorindo 10 cm de uma cor e 10 cm de outra, assim sucessivamente, 

até colorir todo o metro. 

Agora, com o metro construído utilize esses conhecimentos nas atividades a seguir. 

4) Registre o nome dado a medida encontrada quando você dividiu o metro em: 

a) Dez partes iguais: _________________________ símbolo: ________ 

b) Cem partes iguais: _________________________símbolo: ________ 

c) Mil partes iguais: ___________________________símbolo: _______ 

5) Ao medir distâncias maiores, o metro precisa ser repetido. Nomeie as medidas 

encontradas quando repete o metro: 

a) dez vezes: _______________________________símbolo: ________ 

b) cem vezes: _______________________________símbolo: ________ 

c) mil vezes: ________________________________símbolo: ________ 

6) Com base nos experimentos realizados podemos estabelecer algumas relações 

entre o metro, seus múltiplos e submúltiplos. Procure completar estas relações nas 

sentenças a seguir: 

a) O metro é uma medida padrão de comprimento a partir do qual se originaram 

outras unidades de medidas. Algumas delas são mais utilizadas em nosso dia a dia, 

que são:_______________, ______________ e o ___________________. 
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b) Podemos afirmar que para obter um metro seria necessário _____decímetros, 

ou_____ centímetros, ou ainda _____ milímetros. 

c) Com dez milímetros formamos um ______________________. 

d) Em três centímetros temos _____ milímetros. 

e) Ao obtermos quarenta centímetros, formamos ______ decímetros. 

f) Em um quilômetro temos mil metros, portanto teremos também ________ 

centímetros. 

g) Com trezentos decímetros é possível formar exatamente _______decâmetros. 

7) A tabela a seguir se refere à distância em quilômetros entre algumas cidades do 

Paraná e o Parque Estadual de Vila Velha. 

 
Fonte: <https://mapasblog.blogspot.com/2011/05/mapas-de-ponta-grossa-e-vila-velha-pr.html> 

 

 

 

 

• S

er

ia apropriado usar a fita métrica para medir a distância entre as cidades do 

Estado do Paraná? Por quê? 

CIDADE DISTÂNCIA EM KM 

  Cascavel 427,9 

Londrina 334,6 

Maringá 426,6 

Guarapuava 196,7 

Paranaguá 251,4 

Foz do Iguaçu 564,5 

  

https://mapasblog.blogspot.com/2011/05/mapas-de-ponta-grossa-e-vila-velha-pr.html
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

• De acordo com as cidades da tabela, a que distância esta a cidade mais 

próxima do Parque Estadual de Vila 

Velha?________________________________________________________ 

• Se duas pessoas saírem de ônibus, no mesmo horário, das cidades de 

Maringá e Guarapuava, considerando apenas a distância percorrida, qual 

delas chegará primeiro ao Parque Estadual de Vila Velha? 

______________________________________________________________ 

• O preço da passagem rodoviária é calculado pela quilometragem rodada. 

Qual das passagens até o Parque Estadual de Vila Velha terá o maior custo? 

 

8)Considere que um turista conclui seu passeio nos arenitos de Vila Velha e seguiu 

em direção a Ermida. Posteriormente foi conhecer as Furnas. Para você, o trajeto 

percorrido pelo turista totalizou quantos quilômetros? Quantos metros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <https://macamp.com.br/pr_02_vila_velha/ 

 

 

https://macamp.com.br/pr_02_vila_velha/
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APÊNDICE F – Observação de imangens 
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Observe as imagens 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: <https://saulopfeiffer.artstation.com/projects/2Pqdg> 
 
Com a atenção voltada para as formas, as luzes e as sombras, Saulo Pfeiffer, artista 

ponta-grossense, mistura elementos realistas e poéticos em óleo sobre tela, 

reconstruindo cenas do cotidiano de Ponta Grossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:< https://mapasblog.blogspot.com/2011/05/mapas-de-ponta-grossa-e-vila-velha-pr.html> 

 

Observando as imagens, para você, como é possível representar a medida real de 

um lugar, numa tela ou num mapa?  

 

https://saulopfeiffer.artstation.com/projects/2Pqdg
https://mapasblog.blogspot.com/2011/05/mapas-de-ponta-grossa-e-vila-velha-pr.html
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APÊNDICE G – Conceito de Escala 
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ESCALA 

 

 A escala é uma representação proporcional entre a medida real de um 

território ou um objeto (espaço real) e a medida representada no papel (espaço 

representado). 

 É utilizada em mapas, plantas ou maquetes de construção de obras em geral, 

guias de ruas das cidades, mapas rodoviários, fotografias, panfletos de 

supermercados, anúncios de imóveis, etc. 

 A escala pode ser maior ou menor, dependendo do que se quer representar. 

Ela varia de acordo com o que é reproduzido em determinada planta, maquete, 

croqui, etc.  

 A representação da escala pode ser de duas maneiras: gráfica ou numérica. 

Na escala numérica, por exemplo 1:50000 (lê-se um por cinqüenta mil), cada 

centímetro no mapa, equivale a 50.000 cm ou 500m na realidade. Quanto menor for 

o denominador (no exemplo 50.000), maior será a escala, portanto mais detalhes 

poderão ser representados. Assim, a escala 1: 50.000 é maior que a escala 

1:5.000.000.(MASTRANGELO,2002) 

 Na escala gráfica a relação real-representação é expressa através do 

desenho de um ou mais traços cujo comprimento é demarcado; assemelha-se a 

uma régua, cujas distâncias no mapa podem ser medidas através dela.  

As vantagens da escala gráfica estão na sua fácil leitura, permitindo a 

determinação da distância por comparação, e na sua manutenção quando da 

alteração do mapa original (redução ou ampliação por meio de foto cópia), já que 

esta continua válida. (Mastrangelo, 2002) 

Fonte: Adaptado de <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1373> 

 

1) Considerando as medidas da sua carteira, represente-a na escala 1: 10, 

registrando os cálculos. 

2) Considere que uma pessoa residente na cidade de Maringá, decide visitar 

familiares em Londrina, e, seguindo viagem conhecerá o Parque Estadual de Vila 

Velha, na cidade de Ponta Grossa. Como segue: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1373
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Agora, use a escala de 1:100. Lembre-se que cada 100 km medidos na estrada 

equivalem a 1 cm no papel. A seguir, trace uma semirreta com os números naturais 

e represente aproximadamente às respectivas posições nos pontos da semirreta. 

3) Atividades no livro didático Caminhar e Transformar - Matemática (p. 74)  com 

objetivo de desenvolver o conceito de escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maringá _______________________________0 km 

Londrina ______________________________100 km 

Ponta Grossa _________________________ 311 km 

Parque Estadual de Vila Velha ____________ 332 km  
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APÊNDICE H – Entrevista Coletiva 
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Entrevista Coletiva 

 

 

1) O que foi mais difícil aprender? Justifique sua resposta. 

 

2) Em sua opinião, ocorreram mudanças nas aulas desenvolvidas pelo tema Parque 

Estadual de Vila Velha em relação ás aulas anteriores? Quais? 
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ANEXO A - Parque Estadual Vila Velha 
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Arenitos 

 

Os monumentos geológicos encontrados em Vila 

Velha são constituídos por uma rocha 

denominada arenito, o Arenito Vila Velha, 

formado pela compactação e endurecimento de 

camadas sucessivas de areia, pertencentes à 

unidade geológica denominada Grupo Itararé. A 

formação destes arenitos remonta há 300 

milhões de anos no Período Carbonífero, quando 

a América do Sul ainda estava ligada à África, à 

Antártida, à Oceania e à Índia, formando um 

grande continente chamado de Gondwana. Nesta 

época, a região onde se localiza Vila Velha 

estava mais próxima ao Polo Sul e a temperatura 

média na Terra era muito baixa, período que 

corresponde a uma das grandes eras glaciais do 

passado terrestre denominada glaciação 

gondwânica permo-carbonífera. 

 

 
Carbonífero Superior / Permiano - 306 

milhões de anos 

Época de deposição das areias que 

formaram o Arenito Vila Velha. Esta 

região estava muito próxima ao Polo Sul, 

sendo recoberta por enormes massas de 

gelo, como hoje ocorrem na Antártida.  

 
Hoje 

Posição atual dos continentes com a 

distribuição das evidências geológicas da 

existência de geleiras a 300 milhões de 

anos. As setas indicam a direção de 

movimentação das geleiras.  

   

Nesta sequência de fotos pode-se 

observar a evolução das formas, 

principalmente pela ação da água: 

  

 

O modelamento do Arenito Vila Velha, na 

forma de erosão atual, é algo muito 

recente. Ao longo dos 300 milhões de 

anos de existência destas rochas, 

aconteceram eventos geológicos que as 

soterraram sob outras sequências mais 

jovens. Movimentos tectônicos terrestres, 

aliados à erosão, o colocaram novamente 

à superfície. Os processos de erosão que 

esculpiram o Arenito Vila Velha, 

principalmente o das águas pluviais, 

aconteceram no Período Quarternário, ou 

seja, nos últimos 1,8 milhão de anos.  
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A característica marcante do arenito de 

Vila Velha é a presença do relevo em 

forma de ruínas (relevo ruiniforme), 

marcado pela rica associação de formas 

incluindo caneluras, cones de dissolução, 

topos pontiagudos, torres e pilares, que 

originam esculturas naturais singulares, 

das quais a Taça é a mais conhecida, 

hoje símbolo da região, em especial do 

Parque. 

As formas dessas esculturas naturais 

derivam da ação das águas pluviais, da 

ação da energia solar, das mudanças e 

alterações de temperatura e da atividade 

orgânica sobre as rochas. Esta ação 

erosiva desenvolve-se através de 

descontinuidades e de zonas de fraqueza 

naturais da rocha, tais como: fraturas e 

falhas, estruturas sedimentares, textura e 

cimentação diferenciadas, cuja interação 

permite a formação destes maravilhosos 

monumentos. 

 

 



124 

 

Formação dos arenitos 

A origem das areias, que posteriormente 

formaram o Arenito Vila Velha, remonta ao 

Período Carbonífero, 300 milhões de anos 

atrás. A paisagem era muito diferente da atual, 

dominada pela presença de geleiras, rios e 

lagos glaciais, compondo um ambiente 

denominado de flúvio-glacial.  

As geleiras, ao se movimentarem para áreas 

mais baixas do terreno durante a sua fase de 

avanço, agregavam em sua massa sedimentos 

e fragmentos rochosos que encontravam pelo 

caminho. Durante a fase de recuo, devido ao 

derretimento do gelo, este material que se 

encontrava no corpo das geleiras era 

abandonado, formando depósitos sedimentares 

denominados de morenas. Rios e enxurradas, 

originados pelo próprio derretimento do gelo, 

lavaram estes sedimentos transportando e 

depositando as areias que formaram o Arenito 

Vila Velha em lagos glaciais. 

Na região do Parque, estes sedimentos são 

predominantemente arenosos. Em vários locais 

dos Campos Gerais é possível ver as marcas 

destas geleiras no substrato rochoso, 

denominadas de estrias glaciais. Um bom 

exemplo destas estrias pode ser visto na 

Colônia Witmarsum, a caminho de Curitiba, em 

um sítio geológico ali existente. 
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Furnas  

 

Dentre as grandes atrações do Parque 

Estadual de Vila Velha estão as furnas, 

que são na realidade poços de 

desabamento, depressões semelhantes 

a crateras, de formato circular e 

paredes verticais. As furnas não se 

situam na mesma unidade geológica 

dos arenitos avermelhados, o Arenito 

Vila Velha, mas sim em uma unidade 

geológica que está abaixo do Arenito 

Vila Velha, representada pelos arenitos 

esbranquiçados da Formação Furnas. 

Ver abaixo o mapa geológico do 

parque. 

As furnas ocorrem na região dos 

Campos Gerais do Paraná, sendo 

conhecidas pelo menos 14 delas. No 

Parque Estadual de Vila Velha 

aparecem seis furnas, estando duas em 

estágio terminal: a Lagoa Dourada e a 

Lagoa Tarumã. São consideradas 

assim pelo fato de estarem quase que 

totalmente preenchidas de sedimentos. 

Com exceção da furna 3, de fundo 

seco, todas as demais estão 

interconectadas pelo atual nível de 

água subterrânea, em torno da cota de 

788 m, revelando que existe ampla 

circulação subterrânea de água entre as 

furnas e a Lagoa Dourada, através de 

fraturas e descontinuidades existentes 

no arenito. 

 

As furnas se formam pela ação da circulação das águas superficiais que, 

acidificadas pela presença de matéria orgânica, vão lentamente destruindo a ligação 

entre os grãos que mantém a rocha coesa, propiciando a remoção mecânica dos 

constituintes do arenito. Este processo é acelerado nas partes mais fraturadas do 

arenito, principalmente nas intersecções de falhas e fraturas, pontos em que a rocha 

vai sendo lentamente desagregada, possibilitando que seus constituintes sejam 

transportados pela drenagem subterrânea, formando os poços de desabamento. 
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Sedimentos Quaternários 

São os sedimentos argilo-arenosos com quantidades menores de cascalhos 

depositados nas planícies aluviais dos rios Guabiroba e Quebra Perna e 

seus afluentes.  

    

  

Diques de Diabásio 

Ocorrem dois diques de diabásio de direção noroeste - sudeste na área do 

Parque Estadual de Vila Velha. Há 130 milhões de anos, na Era Mesozóica, 

durante a quebra do continente Gondwana e a formação do Oceano 

Atlântico Sul, esta região sofreu um forte abaulamento (Arco de Ponta 

Grossa), originando fraturas profundas de direção noroeste-sudeste, por 

onde ascenderam enormes quantidades de magma basáltico. Os diques são 

a consolidação deste magma dentro das fraturas.  

    

  
Arenito Vila Velha 

Unidade de topo do Grupo Itararé no Parque Estadual de Vila Velha e seu 
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principal atrativo. Veja a descrição em detalhes no quadro "Arenitos".  

      

  

Grupo Itararé Indiferenciado 

Trata-se da unidade basal do Grupo Itararé no Parque e é de natureza muito 

variada, reflexo dos muitos subambientes do ambiente glacial. Ocorrem 

diamictitos, argilitos, folhelhos e arenitos. 

    

  

Formação Ponta Grossa 

Esta formação tem idades entre 400 e 375 milhões de anos dentro do 

Período Devoniano. É composta por folhelhos e argilitos escuros fossilíferos 

de origem marinha. Esta formação é famosa por seus fósseis, tipicamente 

marinhos, incluindo gastrópodes, trilobites, braquiópodes, crinóides, 

constituindo a denominada fauna da "Província Malvinocráfica." Belas 

exposições desta unidade podem ser vistas na Fazenda Rivadávia, próxima 

ao Parque. 

    

  

Formação Furnas 

A Formação Furnas, com idade de 400 milhões de anos, início do Período 

Devoniano, é constituída por arenitos médios a grossos, com níveis 

conglomeráticos restritos, caulínicos (argilas brancas), o que lhes confere a 

coloração clara. Apresenta marcantes estruturas sedimentares, principalmente 

estratificações plano-paralelas e cruzadas planares. O ambiente de 

sedimentação da Formação Furnas é considerado como uma interação marinho 

/ fluvial. 

Disponível em: 

<http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=14> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=14
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ANEXO B – Parque Estadual de Vila Velha 
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PARQUE ESTADUAL DE VILA VELHA 

 

Com uma área de 3.122 ha, em 12/10/1953, pela Lei nº 2.192, foi criado o Parque 
Estadual de Vila Velha. Em 1966 o conjunto Vila Velha foi tombado pelo 
Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. 
Geograficamente, Vila Velha se localiza a 25° 15' de latitude Sul e 50° 00' de 
longitude Oeste, altitude de 917 m. A área apresenta vegetação de campo e capões 
de mato esparsos, onde se destacam os Pinheiros do Paraná. O clima é 
mesotérmico com verões frescos e a topografia ondulada com escarpas, possuindo 
vários cursos d'água. Que deságuam no Rio Tibagi. Abriga uma fauna variada: 
Lobos Guará (raros), jaguatiricas, quatis, gatos-do-mato, iraras, furão, catetos, 
veados, tatus, pica-paus, pombas, perdizes, tamanduás bandeira e mirins, diversos 
tipos de aves. A 18 Km de Ponta Grossa, é integrado pelas formações areníticas, 
furnas e Lagoa Dourada, distando de Curitiba 80 Km. 
 
ARENITOS 
 
A 18 Km de Ponta Grossa, figuras gigantescas esculpidas pela ação das chuvas e 
dos ventos. A sua formação arenítica é o resultado do depósito de um grande 
volume de areia há aproximadamente 340 milhões de ano, no período carbonífero, 
quando esta região estava coberta por um lençol de gelo. Com o degelo, esse 
material foi ali abandonado e, com a erosão normal e as águas dos riachos da frente 
glassiária engrossando, esses depósitos foram retalhados, originando os arenitos de 
Vila Velha. A transformação continua. Vila Velha está exposta à ação atmosférica e 
suas formações sugerem variadas figuras como: camelo, índio, noiva, garrafa, bota, 
esfinge, taça, etc. 

 

No topo, arenito avermelhado, grosseiro, 
feldspático, em parte amarelado, 
apresentando fina carapaça cinza 
esbranquiçada de 3 mm, silicificada ou com 
crosta pardo-escura de óxido de ferro, o 
que dá maior dureza, formando blocos 
verticais com cabeças mais resistentes à 
erosão. Espessura 10 m.  

 
DESCRIÇÃO DO ARENITO  
Na parte média, arenito avermelhado claro, com salpicos de caulim e seixos 
esparsos, sem crosta protetora de decomposição, com paredes lavadas em forma 
côncava, de fácil desagregação. Espessura 34 m. Na base, argilas várvicas 
(varvitos) avermelhadas. Espessura 4 m. A soma de todas as espessuras é 48 m. A 
área possui lanchonete, estacionamento para carro/ônibus e sanitários. O acesso 
faz-se pela BR 376, no Km 510 
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FURNAS 

 

Localizados a 3 Km dos arenitos, são crateras 

circulares de grande diâmetro que aparecem isoladas 

nos campos, também conhecidas como "Caldeirões do 

Inferno". Em número de três, suas paredes verticais 

atingem uma profundidade de mais de 100 m e 

apresentam um volume de água que atinge 

aproximadamente a metade desta profundidade. Em 

uma das furnas foi construído um elevador panorâmico 

que vence um desnível de 54 m e dá acesso ao seu 

interior, sobre uma plataforma flutuante, colocada a 3 m 

do nível da água, daí em diante uma escada dá acesso 

a um deck.  

As furnas têm origem na estrutura falhada e 

fragmentada do arenito que concentra e orienta a 

circulação das águas subterrâneas através de canais 

em regime torrencial, abrindo, pela desagregação e 

remoção da areia em profundidade, grandes anfiteatros 

em forma de cúpula junto às linhas de falhamentos ou 

nas intercessões com fraturas transversais. 

A área possui lanchonetes, playground, sanitários e estacionamento. 

 FURNA 1 FURNA 2 FURNA 3 

Diâmetro 80 m 90 a 150 m 75 a 100 m 

Profundidade 107 m (53 m c/água) 70 m (30 c/ água) 
Não alcançou o nível 
da água 

 
LAGOA DOURADA 

 

A apenas 15 minutos da cidade, com 320 m de diâmetro e 
com profundidade nunca superior a 3 m, tem a mesma 
origem das Furnas, havendo uma ligação subterrânea 
entre elas através de um lençol freático. O nível de suas 
águas é o mesmo de Furnas, ocorrendo porém, um 
desnível do solo, razão pela qual as mesmas se 
constituem em crateras profundas.  
Pode-se considerar que é uma furna em processo de 
extinção, devido ao grande assoreamento que recebe de 
suas margens. Contém peixes, como traíra, tubarana, 
bagres, carpas e tilápias que utilizam a área para 
reprodução.  

É chamada de Lagoa Dourada porque ao entardecer os raios solares atingiam o seu 
fundo que era revestido de mica ou malacacheta, refletindo um tom dourado . 
Devido ao processo de assoreamento que ela recebe esses raios já não a deixam 
dourada mas mesmo assim o visual é encantador. A área possui lanchonetes, 
sanitários e estacionamento. 
Disponível em: <http://www.tibagi.uepg.br/iiiepuepg/turismo/parque.htm> 
 

http://www.tibagi.uepg.br/iiiepuepg/turismo/parque.htm
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ANEXO C – Parque Estadual de Vila Velha 
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Disponível em: 

<http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/arquivos/File/BIBLIOGRAFIACPC/ESPIRAIS/pgr.pdf> 

http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/arquivos/File/BIBLIOGRAFIACPC/ESPIRAIS/pgr.pdf
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Disponível em: 

<http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/arquivos/File/BIBLIOGRAFIACPC/ESPIRAIS/pgr.pdf> 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/arquivos/File/BIBLIOGRAFIACPC/ESPIRAIS/pgr.pdf
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ANEXO D – Parque Estadual de Vila Velha 
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Disponível em: 

<https://www.ucs.br/ucs/tplVSeminTur%20/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_5/trabalhos/arquivos/gt12-

09.pdf> 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucs.br/ucs/tplVSeminTur%20/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_5/trabalhos/arquivos/gt12-09.pdf
https://www.ucs.br/ucs/tplVSeminTur%20/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_5/trabalhos/arquivos/gt12-09.pdf
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ANEXO E – Vídeos Parque Estadual de Vila Velha 
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 Vídeos sobre o Parque Estadual de Vila Velha 

 

 

 VÍDEO 1 Parque Estadual de Vila Velha 

 

 

 

 VÍDEO  2 Parque Estadual de Vila Velha  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJHog3OgbD0
https://www.youtube.com/watch?v=d0hjBqMqL8A&t=144s
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VÍDEO 3  Parque Estadual de Vila Velha -  vista aérea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QdkCtRBr63Q
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ANEXO F – O sistema Internacional de Unidades (SI) 
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Fonte: GAY. M. R. G. Projeto Araribá Matemática. 6º Ano. Editora Moderna.4ª Edição. São Paulo, 
2014. p. 273. 
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ANEXO G – Unidades de medida de comprimento 
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Fonte: SOUZA. J. PATARO. P.M.  Vontade de Saber Matemática. 6º Ano. 3ª Edição. São Paulo. 

2015. p. 246 
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Fonte: SOUZA. J. PATARO. P.M.  Vontade de Saber Matemática. 6º Ano. 3ª Edição. São Paulo. 

2015. p. 247 

 

 


