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RESUMO  

 
O presente artigo vem mostrar, através de uma 
experiência de bolsistas do projeto PIBID/CAPES/UNEAL 
na Escola Senador Rui Palmeira, a atuação desenvolvida 
em sala de aula em uma oficina elaborada pelos 
mesmos, onde a própria relacionava-se ao contexto de 
produtos notáveis, sendo desenvolvida uma nova 
metodologia de se trabalhar tal assunto, que tinha um 
objetivo final de tentar mudar um quadro de resultados 
apontados em levantamentos sobre principais 
dificuldades em assuntos vistos na disciplina de 
Matemática levando o corpo discente a ter uma nova 
perspectiva na aprendizagem de conteúdos já 

abordados. Também foram referidos os métodos 
utilizados e os resultados obtidos, onde se estabeleceu 
gráficos que sustentavam toda a pesquisa, além de 
também comprovado através de figuras e imagens da 
prática desenvolvida. Paralela à descrição da oficina, 
neste trabalho, também foi relatada a experiência 
vivenciada no decorrer dos meses em que os atuantes 
do projeto estiveram em ação, destacando as 
dificuldades enfrentadas no dia a dia, tanto de alunos, 
quanto de professores, e características observadas na 
instituição trabalhada. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID, Matemática, Produtos Notáveis 

 
THE CONTRIBUTIONS OF THE USE OF MANIPULATIVES FOR UNDERSTANDING REMARKABLE 

PRODUCTS AND EXPERIENCE PIBID / CAPES / UNEAL-MATHEMATICS 
 

ABSTRACT  
 
This article is to show, through an experience of Fellows 

project PIBID / CAPES / UNEAL Senador Rui Palmeira 

School, acting developed in the classroom in a workshop 

prepared by them, which itself was related to the context 

of notable products , and developed a new method of 

working such a subject, which had an ultimate goal of 

trying to change a table of results mentioned in surveys 

of major difficulties in visa matters in Mathematics 

leading the student body to have a new perspective on 

learning content already addressed. Also mentioned were 

the methods used and the results obtained, it was 

established that sustained charts all the research, and also 

proven through pictures and images of practice 

developed. Parallel to the description of the workshop, 

this work has also been reported to experience lived 

during the months in which the active project were in 

action, highlighting the difficulties faced in everyday life, 

both students, as teachers, and features observed in 

institution worked. 
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INTRODUÇÃO 
 

O sistema educacional brasileiro atual impõe que a escola, como um todo, deve principalmente 
atuar no desenvolvimento crítico-intelectual dos educandos de modo que eles possam se 
integrar em qualquer meio social que exija o mínimo de conhecimento possível. Assim, a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES que implantou o 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID na Universidade Estadual de 
Alagoas – UNEAL, auxilia neste processo por meio dos trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos 
bolsistas - no nosso caso, do curso de licenciatura em Matemática – que se integram ao meio 
escolar em que irão atuar. 

Ao começarmos os trabalhos na escola Senador Rui Palmeira, à qual fomos direcionados, 
percebemos alguns obstáculos que influenciam diretamente na aprendizagem dos alunos, uma 
vez que nos levantamentos iniciais de dados obtidos pelo grupo, destacaram-se alguns 
empecilhos que rotineiramente são repetidos sem uma maior atenção dos responsáveis. Depois 
de observar todo o funcionamento da escola, coletando informações metodológicas em aulas, 
funcionamento de direção, projeto político pedagógico, organização da escola em geral, entre 
outros aspectos, iniciou-se uma implementação de apoio e construção de formas inovadoras de 
ensino, cujas principais finalidades foram elaborar e testar materiais de apoio para o ensino de 
Matemática. 

Os estudos e pesquisas que estão sendo desempenhados pelos bolsistas procuram desenvolver 
métodos que viabilizem a superação das dificuldades encontradas por estudantes durante o 
processo educativo na disciplina de matemática, como também auxiliar os professores no 
contexto de transmissão da matéria. Para os docentes que trabalham com a educação 
Matemática, tem havido uma preocupação com as possíveis contribuições que a matéria possa 
desenvolver na formação social do cidadão, de modo que ela não seja transmissível apenas a um 
pequeno grupo, mas ser amplamente compreendida e vivenciada por todos; seus conceitos, suas 
definições e aplicações. 

Os ensinamentos dos dias atuais vêm se adaptando em tendências que podem ser amparadas 
por estudos filosóficos, podendo dar sustentação na utilização de novas tecnologias - são 
exemplos, os materiais manipuláveis e o lúdico - sempre em busca de um ensino de qualidade e 
eficaz. Nesta perspectiva buscamos aprofundar tais estudos embasando em pensamentos de 
teóricos e filósofos que fazem menção/contribuição aos conceitos citados anteriormente, tais 
como LORENZATO, FIORENTINI, D’AMBRÓSIO, e nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

O PIBID DE MATEMÁTICA EM AÇÃO 

As atividades foram desenvolvidas na Escola Estadual Senador Rui Palmeira, situada na zona 
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urbana do município de Arapiraca localizada no agreste do estado de Alagoas, distante 
aproximadamente 125 quilômetros da capital Maceió. Os últimos índices apurados nesta escola 
demonstram certa defasagem na relação ensino-aprendizagem, podendo ser confirmados nos 
dados de evasão, repetência, aprovação, prova Brasil e IDEB¹; por exemplo, no ano de 2011 o 
IDEB apontava 1,4 pontos tendo um declínio de 1,7 pontos em relação ao índice de 2007 - último 
ano apurado – que obteve 3,1 pontos, sendo que a meta projetada para o ano era de 3,4 pontos. 
Mesmo com tantas dificuldades aconteceram alguns destaques no ano de 2012 onde a escola 
alcançou ênfase com a aprovação de 7 alunos na OBMEP² sendo um grande mérito em meio à 
cerca de 2020 alunos atuantes na instituição. 

Com o auxílio do professor supervisor, os pibidianos trabalharam em duas turmas, sendo uma do 
ensino fundamental - 9º ano “A” (39 alunos) - e outra do ensino médio - 1º ano “F” (17 alunos) - 
ambas no turno vespertino, assessorando o professor por meio de novas metodologias de ensino 
no intuito de aprimorar os conhecimentos desta amostragem de 56 alunos com idades 
compreendidas entre 13 e 21 anos, nos assuntos em que eles possuem maiores dificuldades. 

Foram feitas reuniões no início do projeto juntamente com a coordenadora do subprojeto 
Práticas de Iniciação à Docência em Matemática: Competências Necessárias para a Atividade 
Docente, e o professor responsável na escola, com a finalidade de expor os pontos a serem 
seguidos no decorrer do prazo de atuação dos bolsistas. Posteriormente foi elaborado um 
diagnóstico completo da escola que demonstrava pontos culminantes do seu funcionamento 
desde a parte estrutural, passando pela gestão pessoal, até a parte pedagógica educacional; além 
disso, foram construídos relatórios de aulas acompanhadas como ouvintes, para observar dentre 
outros aspectos, a metodologia aplicada pelo professor. O próximo passo deu-se com uma 
sondagem com os 56 alunos onde seria apontado os assuntos que eles possuíam maiores 
dificuldades, para a partir daí auxiliá-los a suprir tais obstáculos. Dentre os assuntos apontados os 
que tiveram maior índice, nesta ordem, foram: Produtos Notáveis, Interpretação de Questões e 
Figuras Geométricas Planas.  

O gráfico abaixo representa os assuntos aos quais os alunos apontaram mais dificuldade no 
ensino da matemática, o eixo vertical representa a quantidade de alunos e as barras do eixo 
horizontal representam os assuntos e acima seus valores percentuais: 

 

Gráfico 1 - Resultado dos assuntos que os alunos detêm maiores dificuldades. 
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Aplicamos um questionário com as turmas selecionadas onde foi comprovada tal carência, com 
estas informações os bolsistas começaram a pesquisar novas metodologias para o ensino 
inovador do primeiro assunto a ser trabalhado, Produtos Notáveis.  

Abaixo está representada o esboço da sondagem aplicada com os alunos - onde cada questão 
representa um determinado assunto expresso no gráfico 1 - e o gráfico 2 que demostra o 
resultado insatisfatório da mesma, onde o máximo de acertos foi de 50%. O tempo de aplicação 
foi de duas aulas, aproximadamente uma hora e quarenta minutos, onde era opcional a 
realização do questionário por parte dos discentes. (Ver figura 1 - sondagem). 

 

Figura 2 – Questionário aplicado com os alunos (sondagem). 

METODOS E APLICAÇÕES 
  
Um tema muito recorrente entre educadores matemáticos são as discursões sobre a importância 
do uso de materiais manipuláveis para introduzir conceitos da disciplina. Assim, de forma 
especifica, pergunta-se: É possível o uso de materiais manipuláveis em aplicações com produtos 
notáveis, mesmo sabendo que o conteúdo possui grande dificuldade de compreensão entre os 
alunos? 
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Segundo Fiorentini: 

[...] os mais ativistas, entendem que a ação, a manipulação ou a experimentação 
são fundamentais e necessários para a aprendizagem. Por isso, irão privilegiar e 
desenvolver jogos, materiais manipuláveis e outras atividades lúdicas e/ou 
experimentais que permitiriam aos alunos não só tomar contato com noções já 
sabidas, mas descobri-las de novo. (1995, p. 9). [1] 

A princípio se pensa que é improvável tal aplicação, embora as atividades desenvolvidas mostram 
que isso é possível, desde que seja aplicada de forma acolhedora e atrativa. Pensando nisto, 
foram elaboradas aulas sobre produtos notáveis exaltando suas definições, abordagens sobre a 
história e algumas aplicações, fazendo com que o corpo discente ficasse atento e entusiasmado 
com as explicações que evolviam as correlações entre o cotidiano e o contexto. Apesar de se 
tratarem de turmas de níveis de escolaridade diferentes, preparou-se aulas equivalentes, embora 
com metodologias de aplicações distintas, já que se trata de um assunto que fora visto por 
ambas as turmas numa série de ensino anterior.  

Para LORENZATO (1991), 

Os recursos interferem fortemente no processo de ensino e aprendizagem; o uso 
de qualquer recurso depende do conteúdo a ser ensinado, dos objetivos que se 
deseja atingir e da aprendizagem a ser desenvolvida, visto que a utilização de 
recursos didáticos facilita a observação e a análise de elementos fundamentais 
para o ensino experimental, contribuindo com o aluno na construção do 
conhecimento. (LORENZATO, 1991). [2] 

Os Produtos notáveis são resultados de expressões algébricas que possuem uma forma geral 
para sua resolução podendo ser resolvida tanto no modelo distributivo, ou seja, o 
desenvolvimento mais detalhado dos termos, quanto na regra prática que consiste numa 
definição universal para casos que envolvem esse tipo de tema. O termo “Produto” é 
considerado o resultado de uma multiplicação, já o termo “notável” é definido como algo 
“importante”, ou aquilo que se destaca, daí fala-se de “Produto Notável”, uma multiplicação que 
se destaca. 

Para entender um pouco mais sobre o ramo da matemática utilizada pelos bolsistas, retornemos 
um pouco no tempo, lembrando que seus estudos vieram a ser percebidos/notados nos 
conceitos de Álgebra. Quando se menciona o nome Álgebra, surge recorrentemente dúvidas 
sobre a possível origem da mesma, ela não sujeita-se apenas a uma etimologia clara como a 
palavra “Aritmética”, do Grego arithmos (números). A Álgebra é derivada da palavra Árabe “al-
jabr” ou “al-jebr”, utilizada no título do livro Hisab Al-jabr W’al-muqabalah, que traduzido 
significa Ciência da Restauração e Redução, e é datado como um dos mais antigos que menciona 
o tema, onde se aborda estudos matemáticos específicos no intuito de unir e/ou reduzir 
equações. 

Aprimorando os conceitos deste livro, Euclides e os pitagóricos (discípulos de Pitágoras) notavam 
que a Álgebra estava envolvida na Geometria. Existe uma proposição em um dos livros de 
Euclides, Os Elementos, onde é feita uma menção que se uma reta é dividida em duas partes 
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quaisquer, o quadrado sobre a linha toda é igual ao quadrado sobre as duas partes, junto com 
duas vezes o retângulo que as partes contém, ou seja, (x + y) ² = x² + y² + 2xy. Com o passar do 
tempo logo percebeu-se que algumas operações algébricas davam origem a mesma relação que 
fora abordada na geometria, logo, tais operações ficaram assim deduzidas por Produtos 
Notáveis. 

Dentre os produtos notáveis mais comuns pode-se citar o quadrado da soma, o quadrado da 
diferença e o produto da soma pela diferença de dois termos, que estão representados a seguir 
com seus desenvolvimentos através da propriedade distributiva, chegando assim, a uma 
expressão geral que pode ser utilizada na resolução de questões que envolvam este assunto. 
Visto que a maioria dos alunos tem dificuldade na parte algébrica dos produtos notáveis utilizou-
se como base para as explicações a geometria de Euclides, e antes de iniciar o trabalho proposto, 
foi revisado com os alunos o conteúdo de áreas de figuras geométricas planas. 

MATERIAIS MANIPULÁVEIS E OS PRODUTOS NOTÁVEIS 

 A simples dinâmica formulada pelos bolsistas visa uma melhor compreensão por parte dos 
alunos em relação ao surgimento das expressões, fazendo uma conexão entre o assunto de 
produtos notáveis e áreas de formas geométricas, ao mesmo tempo em que eram visualizadas 
estas figuras. Os materiais utilizados pelos alunos foram folhas de papel A4 coloridas, tesouras e 
réguas, eles arquitetaram a junção de recortes com formas geométricas diferentes usando as 
folhas, que serviram para diferenciar as medidas a serem tomadas nos cálculos efetuados no 
decorrer da aplicação do trabalho. Tentamos dilatar a atenção dos educandos para a construção 
das expressões que formam os produtos notáveis explicando inicialmente a organização dos 
conceitos adquiridos por meio das definições de área principalmente de quadrado e retângulo 
que são determinadas com o produto da base pela altura. 

As imagens a seguir mostram alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos: 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagem 1 – Montando os Recortes Imagem 2 – Montando os Recortes 
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Segundo os PCN+, 

Aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada e relacionada a 
outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competências e 
habilidades que são essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam 
e estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para compreender e 
interpretar situações, para se apropriar de linguagens específicas, argumentar, 
analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar decisões, generalizar e para 
muitas outras ações necessárias à sua formação. (Brasil, 2002, ENSINO MÉDIO, 
Página 111). [4] 

A aplicação da oficina deu-se de forma dinâmica com todos os pibidianos auxiliando os alunos na 
montagem das figuras, tanto no quadro, colando as folhas recortadas para melhor visualização e 
fazendo os cálculos necessários para encontrar as fórmulas utilizadas no assunto focado, quanto 
no espaço na sala de aula ajudando na montagem e fornecendo explicações individuais aos que 
as solicitavam. Foram feitas explicações minuciosas do surgimento das fórmulas ao passo que ia-
se montando as figuras juntamente com eles, e ao final foram feitas diversas ponderações com 
outros assuntos ao tempo em que eram aplicados exemplos práticos para fixação do que eles 
tinham aprendido. 

ALGUNS RESULTADOS 

Por se tratar de uma pesquisa ainda em desenvolvimento, não podemos falar em resultados mais 
avançados, porém, podem-se apresentar expectativas em relação a este estudo. Nesse sentido, 
espera-se ser possível identificar levantamentos que nos levem a compreender como tem sido 
para os licenciandos, a ação do Programa PIBID para sua formação e esperamos, ainda, contribuir 
para o processo de formação de professores que há tempos necessita de mudanças. 

Analisando os cadernos de notas do professor, especialmente a partir do segundo semestre do 
ano letivo de 2012 – período de início de atuação do PIBID/UNEAL-MATEMÁTICA na escola - 
notou-se que a intervenção contribuiu primordialmente para a formação continuada dos alunos 
na matéria de matemática. As produções dos  bolsistas ampliaram as  perspectivas de 
profissionalização docente, gosto pelo ensino e pesquisa e esperança de emocionar o aluno com 
dificuldade em Matemática contribuindo para sua ação em direção ao conhecimento. 

Imagem 3 – Montando os Recortes Imagem 4 – Montando os Recortes 
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CONCLUSÃO 

Com uma análise geral das atividades realizadas no decorrer dos primeiros meses de atuação do 
projeto PIBID na tentativa de implementar tendências auxiliadoras na construção de 
metodologias inovadoras de ensino da matemática, foi constatado que os alunos, de uma forma 
geral, aprimoraram seus conhecimentos relacionados aos assuntos de maiores dificuldades, os 
citados anteriormente, além de que a correlação entre os tais fez despertar nos mesmos uma 
aguçada visão em todos os ramos que os conteúdos podem chegar na vida escolar e profissional 
de cada indivíduo. Contudo, existem exceções, os que não se desprendem das limitações por ter 
apenas o interesse de recompensas através de notas, apresentar altruísmo pela disciplina e pelo 
estudo em geral, entre outros aspectos que divergem em relação às dificuldades de 
aprendizagem. 

A escola junto aos alunos e professores desenvolvem projetos durante todo o ano letivo, assim 
como, a produção de banners que abordam temas discutidos na sociedade, eventos relacionados 
a perguntas culturais de conhecimento de diversas disciplinas, inclusive matemática, entre 
outros. 

Portanto, como fonte de dados de toda pesquisa apontada pelos pibidianos, constatou-se uma 
experiência vivida no ensino da matemática que destaca uma proposta metodológica que trás ao 
alunado um novo conceito a se discutir e/ou construir novas concepções a respeito da 
Matemática, aliando-se numa relação aplicada pelos bolsistas do projeto PIBID, que se baseava 
principalmente na inserção sociocultural onde os estudantes estão inseridos, fazendo com que 
eles compreendessem a ligação do meio abstrato com social. O desejo de manter uma relação de 
investigação e compreensão da realidade é almejado por professores e alunos, aproveitar 
oportunidades de ensino que impactem nos diversos meios de ensinar, desencadeia 
transformações construtivas para escola, professores e alunos. 
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