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• Poderoso processo de construc;ao do
conhecimento.
Pode despertar nos alunos 0 gosto pela
Matematica

• Favorece construc;ao de um trabalho critico e .
independente.
Atraves da investigac;ao, perceber 0 que e a
Matematica e a sua utilidade na compreensao
do mundo e sua intervenc;ao sobre ele.

Introdu9ao da tarefa

Fase critica (dela depende todo 0 resto).
o professor tem que garantir que todos os alunos

entendam 0 sentido da tarefa proposta.
Para isso e necessario:

Leitura conjunta.
• Ambiente. (0 aluno tem que se sentir a vontade)
• Tempo.
• Apoio do professor. (porem 0 sucesso depende

da iniciativa do aluno)

• Investigar: Indagar, inquirir, pesquisar.
Examinar com atenc;ao. Procurar
conhecer 0 que nao se sabe.

• Investigar (Matematicos): Descobrir
relayoes entre objetos matematicos
conhecidos procurando identificar suas
respectivas propriedades.

3 Fases da inve?tigac;ao
Matematica

Desenvolvimento do trabalho
(realizac;ao da investigac;ao)

• 0 professor deve desempenhar um papel de
retaguarda.

• Formulac;ao de conjecturas. (observaC;80,
manipulac;ao e analogia de outras conjecturas)

• Registro.

(0 trabalho em grupo potencializa 0 surgimento de
varias alternativas para a explorac;ao da tarefa)



Fase final (discuSSc30da
investiga9c3o)

• Balanyo do trabalho realizado.
• Os alunos poem em confronto suas

estrategias, conjecturas e justificativas.
• Professor - papel moderador - estimular

os alunos a questionarem-se mutuamente.
• Sistematiza<;:aodas idedas principais.
• Reflexao sobre 0 trabalho.

Os papeis do professor numa aula
de investiga9ao

• Desafiar os alunos.
• Avaliar 0 processo.
• Raciocinar matematicamente.
• Apoiar 0 trabalho dos alunos sem que 0

alunos percam sua autonomia.
• Garantir que 0 trabalho flua.

• Recolher informa~6es.
• Observar se os alunos compreenderam bem as

tarefas.
• Ficar atento a forma com que os alunos

encaram 0 trabalho (se estao realmente
realizando investiga~ao).

• Acompanhar 0 trabalho dos alunos da forma
mais proxima possive!.

• Perceber onde os alunos querem chegar.
• Incentivar 0 registro escrito e organizado.

• Esta fase e fundamental porque favorece um
entendimento mais rico do que significa
investigar.

• Desenvolve a capacidade de comunicar-se
matematicamente.

• Leva a reflexao sobre seu trabalho.
• Desenvolve poder de argumenta<;ao.
(Sem a discussao final corre-se 0 risco de toda a

investiga<;aorealizada perder 0 sentido)

• Estimular a criatividade nas explorayoes.
• Interrogar matematicamente as situa<;:oes

e formular boas questoes especial mente
quando chegam a um impasse.

• Deve existir por parte do professor. uma
predisposi~ao para manifestar, perante os
alunos, 0 seu raciocinio matematico.

• A realiza~o de investiga~ao, proporciona,
muitas vezes, 0 estabelecimento de conex6es
com outros conceitos matematicos e ate mesmo
extra-matematicos, 0 professor deve estar
atento a essas oportunidades para estimular 0
aluno a refletir sobre elas.



Apoiar 0 trabalho do aluno

• Durante a investiga<;ao 0 professor deve
colocar questoes mais ou menos diretas.

• Fornecer ou recordar informa<;oes
relevantes.

• Fazer sfntese e prom over a reflexao dos
alunos.

• Privilegiar uma postura interrogativa

InvestigaC;8o geometrica
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" A participa<;ao ativa do aluno representa a
melhor forma de construir 0
conhecimento ..., 0 aluno e convidado a
discutir, a ouvir, a refletir, a conjecturar,
enfim, a fazer
matematica. "(LONGEN,A.2004,p.3)
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Investigac;ao trigonornetrica
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Teodolito construfdo pelos alunos.
=0: "ado dO cademo de laboratorio de Matematica do CAEM (centro de

aperfe!yoamento do ensino da matematica)

Construc;ao de urn Teodolito

Situac;ao 1
• 0 aluno deve calcular a altura de uma Palmeira

que esta na escola.



Para tal deve apenas utilizar um
tri~lngulo ret~mgulo simples e aplicar a
tangente do angulo medido por eles.

Situac;ao 2 A segunda situa9ao requer mais abstra9ao
e uma estrategia mais elaborada .

• 0 desafio e: encontrar a altura de um predio que
esta fora da escola onde hit um muro que as
separa.

De que mane!ra podemos juslificar, matematicamente, a
forma de alvecos adoladas pel as abelhas para armazenar

o mel que produzem?



• "Considerando que
lodos os s6/idos tem
a mesma altura,
podemos conc/uir,
pe/o gratico, que com
a mesma medida da
aresta da base,
femos uma
capacidade maior. "
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