INTRODUÇÃO
Ainda me lembro do momento em que foi
concebido o YouCubed, o centro em Stanford que dirijo. Eu estava nas conferências
do NCSM e NCTM* de Denver em 2013,
e havia combinado de me encontrar com
Cathy Williams, diretora de matemática
da Departamento de Educação do Distrito
de Vista.** Cathy e eu tínhamos trabalhado
juntas no ano anterior melhorando o ensino da matemática em seu distrito. Havíamos testemunhado mudanças incríveis tomando forma, e um documentarista filmou
parte do trabalho. Recentemente, eu havia
lançado meu curso on-line para professores
denominado “Como Aprender Matemática” e estava sobrecarregada com as solicitações de dezenas de milhares de professores
para que eu lhes fornecesse mais informações sobre as mesmas ideias. Cathy e eu decidimos criar um website e usá-lo para continuar compartilhando as ideias que havíamos utilizado em seu distrito e que eu havia compartilhado em minha aula on-line.
Logo depois que começamos a compartilhar
ideias no website YouCubed,*** fomos convidadas para formar um centro na universi-

*N. de R. T.: NCSM é a sigla para Network, Communicate, Support, and Motivate (Estabelecimento de redes, comunicação, apoio e motivação, em tradução livre), uma associação de lideranças na área de matemática. O NCTM é o
National Council of Teachers of Mathematics (Conselho Nacional de Professores de Matemática) dos Estados Unidos.
**N. de R. T.: Nos Estados Unidos, a educação básica está
a cargo dos Departamentos de Educação Distritais (School
Districts), que são organizações locais (geralmente no nível
da municipalidade) responsáveis por escolas da educação infantil até o ensino médio. Todos os Departamentos de Educação respondem ao governo estadual.
***N. de R. T.: Cursos de matemática para professores, pais e
alunos a partir das perspectivas abordadas neste livro.
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dade de Stanford, e Cathy se tornou codiretora do centro comigo.
Nos meses que se seguiram, com a ajuda de uma de minhas alunas da graduação,
Montse Cordero, foi lançada nossa primeira versão do youcubed.org. Em janeiro de
2015, havíamos conseguido angariar fundos e contratar engenheiros de programação, e lançamos uma versão revisada que se
aproxima do site que você conhece hoje. Ficamos muito entusiasmadas com o fato de
que, no primeiro mês daquele relançamento, tivemos 5 mil visitas. No momento em
que escrevemos isto, nosso site está recebendo 3 milhões de visitas por mês. Os professores estão entusiasmados para conhecer as
novas pesquisas e se apropriar das ferramentas, dos vídeos e das atividades que traduzem tais ideias de pesquisas em práticas e
utilizá-las em seu ensino.

TAREFAS DE PISO
BAIXO, TETO ALTO
Um dos artigos mais populares em nosso site
intitula-se “Fluência sem medo”. Escrevi esse
artigo com Cathy quando ouvi de muitos professores que estavam sendo obrigados a aplicar
provas cronometradas nos anos iniciais do ensino fundamental. Ao mesmo tempo, estava
emergindo uma nova neurociência, mostrando
que, quando as pessoas se sentem estressadas
– como ocorre com os alunos quando se deparam com uma prova cronometrada –, parte dos seus cérebros, a memória de trabalho,
é restringida. A memória de trabalho é exatamente a área do cérebro que é mobilizada
quando os alunos precisam calcular fatos matemáticos, e esta é exatamente a área que é blo-
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queada quando eles estão tensos. Atualmente temos evidências que sugerem fortemente
que as provas de matemática cronometradas
no começo da escolarização são responsáveis
pelo início precoce de ansiedade matemática
para muitos estudantes. Leciono um curso para turmas de graduação em Stanford, e muitos
dos alunos são traumatizados com a matemática. Quando lhes pergunto o que aconteceu,
quase todos relembram, com uma clareza extraordinária, a época na qual recebiam provas
com tempo limitado nos anos iniciais do ensino fundamental. Estamos muito satisfeitas em
ver que atualmente “Fluência sem medo” tem
sido usado em todo o território dos Estados
Unidos para eliminar as provas cronometradas
dos distritos escolares. Esse artigo já foi baixado milhares de vezes, sendo também utilizado
em audiências em níveis estadual e nacional.
Uma das razões para o incrível sucesso
desse trabalho é que ele não só compartilha
noções da neurociência sobre os danos das
provas cronometradas, como também oferece uma alternativa a elas: atividades que ensinam fatos matemáticos conceitualmente e
por meio de tarefas que alunos e professores
possam desfrutar. Uma das atividades – um
jogo chamado Quanto Falta para 100 – tornou-se tão popular que milhares de professores tuitaram fotos dos seus alunos jogando.
Foi tanta a atenção recebida no Twitter e em
outras mídias que Stanford percebeu e decidiu escrever uma reportagem sobre os danos
da velocidade para o aprendizado da matemática. Essa reportagem foi reproduzida por
veículos de notícias no país, incluindo o US
News & World Report, o que, em parte, é responsável pelo grande número de downloads
e pelo grande impacto causado por esse trabalho. Os próprios professores provocaram
essa pequena revolução ao espalharem notícias sobre as atividades e pesquisas.
Quanto Falta para 100 é apenas uma das
muitas tarefas que temos no youcubed.org
que são extremamente populares entre professores e alunos. Todas as nossas tarefas têm
a característica de ser de “piso baixo e teto
alto”, o que considero uma qualidade extre-
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mamente importante para engajar todos os
alunos de uma turma. Se você estiver ensinando apenas um aluno, uma tarefa de matemática poderá ser bastante limitada em
termos do seu conteúdo e dificuldade. Mas
sempre que você tiver um grupo de alunos,
haverá diferenças em suas necessidades e eles
serão desafiados por diferentes ideias. Uma
tarefa de piso baixo e teto alto é aquela na
qual todos podem se envolver, independentemente do seu entendimento ou conhecimento prévio, mas também é suficientemente aberta, para que possa se expandir
até níveis mais altos, de forma que todos
os alunos possam ser profundamente desafiados. Nos últimos dois anos, lançamos
em nosso site uma semana introdutória de
aulas de matemática que são abertas, visuais e de piso baixo, teto alto. Essas aulas têm sido extremamente populares entre os professores; já foram feitos aproximadamente 4 milhões de downloads e elas
são usadas em 20% das escolas em todos
os Estados Unidos.
Em nosso extenso trabalho com professores em todo o território dos Estados
Unidos, continuamente nos são solicitadas mais tarefas semelhantes àquelas encontradas em nosso site. A maioria dos editores de livros didáticos parece ignorar ou
não ter conhecimento de pesquisas sobre
a aprendizagem da matemática, e a maioria das questões nos livros didáticos é restrita e insuficientemente atrativa para os
alunos. É imperativo que os novos conhecimentos sobre a forma como nosso cérebro aprende matemática sejam incorporados às lições que os alunos recebem em sala de aula. É por essa razão que optamos
por escrever uma série de livros* que estão
organizados em torno de um princípio de
engajamento ativo do aluno, que refletem
os conhecimentos mais recentes da ciência
sobre aprendizagem e incluem atividades
que são de piso baixo e teto alto.
*N. de R. T.: Ainda não publicados em língua portuguesa.
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CURSO DE FÉRIAS
DO YOUCUBED
Recentemente, trouxemos 81 estudantes
para o campus de Stanford para um curso
de férias de matemática do YouCubed, a
fim de ensiná-los das formas que são apresentadas neste livro. Utilizamos tarefas de
matemática abertas, criativas e visuais. Depois de apenas 18 aulas conosco, os alunos
melhoraram seu desempenho nos resultados do teste em 50% em média, o equivalente a 1,6 ano escolar. Ainda mais importante, eles mudaram sua relação com a matemática e começaram a acreditar em seu
próprio potencial. Isso ocorreu em parte
porque conversamos sobre a neurociência,
mostrando que:
y não existe o que se chama de uma “pessoa
matemática” – qualquer um pode aprender matemática até altos níveis;
y erro, esforço e desafio são essenciais para
o desenvolvimento do cérebro;
y velocidade não é importante em matemática;
y a matemática é uma disciplina visual e bonita, e nossos cérebros querem pensar visualmente sobre ela.
Todas essas mensagens foram essenciais para a mudança da relação dos alunos com a matemática, mas igualmente essenciais foram as
tarefas nas quais trabalhamos em aula. As tarefas e as mensagens sobre o cérebro se complementaram perfeitamente, uma vez que dissemos aos alunos que eles podiam aprender
qualquer coisa e lhes mostramos uma matemática aberta, criativa e atraente. Essa abordagem os ajudou a ver que podem aprender
matemática, e realmente aprendem. Este livro
compartilha os tipos de tarefas que utilizamos
em nosso curso de férias, que constituem nossa semana de matemática inspiracional (WIM
– week of inspirational mathematics) e que postamos em nosso site.
Antes de descrever e apresentar as diferentes seções do livro e como estamos escolhen-
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do engajar os alunos, compartilharei algumas ideias importantes sobre como os alunos aprendem matemática.

MEMORIZAÇÃO VERSUS
ENGAJAMENTO CONCEITUAL
Muitos estudantes têm uma ideia extremamente errada sobre a matemática. Ao longo
de anos de aulas de matemática, muitos estudantes passam a acreditar que seu papel na
aprendizagem dessa disciplina é memorizar
métodos e fatos, e que o sucesso na matemática provém da memorização. Eu afirmo
que esta é exatamente a ideia errada porque,
na verdade, há muito pouco a ser lembrado
em matemática. Essa disciplina é composta de poucas ideias fundamentais interligadas, e os alunos que são bem-sucedidos em
matemática são aqueles que veem o assunto
como um conjunto de ideias sobre as quais
eles precisam pensar profundamente. Os testes do Programa Internacional de Avaliação
do Estudante (PISA) são avaliações internacionais de matemática, leitura e ciência que
são aplicados a cada três anos. Em 2012, o
PISA não somente avaliou o desempenho em
matemática, como também coletou dados
sobre como os estudantes se aproximam da
disciplina. Trabalhei com a equipe do PISA
em Paris na Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), analisando como os estudantes abordam a matemática e sua relação com o desempenho.
Dessa análise emergiu um resultado claro:
há três abordagens distintas da matemática.
Um grupo abordava tentando memorizar os
métodos que havia encontrado; outro assumiu uma abordagem “relacional”, associando
os novos conceitos com os que já conhecia; e
um terceiro assumiu uma abordagem de automonitoramento, pensando sobre o que conhecia e o que precisava conhecer.
Em todos os países, os memorizadores
eram os estudantes com desempenho mais
baixo, e todos os países com altos índices de
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memorizadores tinham baixo desempenho.
Em nenhum dos países os memorizadores estavam no grupo de desempenho mais alto,
e em alguns países de alto desempenho, como o Japão, os estudantes que combinavam
automonitoramento e estratégias relacionais
superaram os memorizadores no equivalente
a mais de um ano de escolaridade. Mais detalhes sobre essa descoberta são apresentados
no artigo do qual fui coautora com um analista do PISA para a seção “Mente” da revista
Scientific American: www.scientificamerican.
com/article/why-math-education-in-the-u-sdoesn-t-add-up.
A matemática é uma disciplina conceitual, e é importante que os alunos pensem
lenta, profunda e conceitualmente acerca das ideias matemáticas, sem se apressarem em usar métodos que tentem memorizar. Uma razão pela qual os alunos precisam pensar conceitualmente tem a ver com
as formas como o cérebro processa a matemática. Quando aprendemos novas ideias
matemáticas, elas ocupam um grande espaço em nosso cérebro, pois esse órgão elabora onde elas encaixam e com o que se conectam. Mas, com o tempo, à medida em
que avançamos em nosso entendimento, o
conhecimento é comprimido no cérebro,
ocupando um espaço muito pequeno. Para alunos de 1º ano, a ideia de adição ocupa um grande espaço em seus cérebros, já
que eles refletem sobre como ela funciona
e o que ela significa, mas, para os adultos,
tal ideia está comprimida e ocupa um espaço pequeno. Quando adultos precisam somar 2 e 3, por exemplo, eles podem rápida e facilmente mobilizar o conhecimento
comprimido. William Thurston (1990), um
matemático que recebeu a Field’s Medal – a
mais alta honraria em matemática – explica
a compressão da seguinte forma:
A matemática é surpreendentemente compressível: você pode se esforçar por um longo tempo, passo a passo, para elaborar o mesmo processo ou ideia a partir de várias abordagens.
Mas, depois que você realmente a compreen-
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de e tem a perspectiva mental para vê-la globalmente, em geral ocorre uma extraordinária compressão mental. Você pode arquivá-la,
relembrá-la rápida e completamente quando
precisar dela, e usá-la como simplesmente uma
etapa em algum outro processo mental. O discernimento que acompanha essa compressão
é uma das verdadeiras alegrias da matemática.

Você provavelmente concordará comigo
que não são muitos os estudantes que pensam na matemática como uma “verdadeira
alegria”, e parte da razão para isso é que eles
não estão comprimindo as ideias matemáticas em seu cérebro. Isso acontece porque o
cérebro só comprime conceitos, não métodos.
Portanto, se os alunos estão pensando que a
matemática é um conjunto de métodos a serem memorizados, estão no caminho errado, e é essencial que mudemos isso. É muito
importante que os alunos pensem profunda
e conceitualmente sobre ideias. Fornecemos
neste livro as atividades que possibilitarão que
eles pensem assim, sendo um papel essencial
do professor proporcionar tempo para que
possam fazer isso.

PENSAMENTO, RACIOCÍNIO
E CONVENCIMENTO
MATEMÁTICO
Quando trabalhamos com nossos estudantes
no curso do YouCubed, fornecemos a cada
um deles diários para registrarem seu pensamento matemático. Sou uma grande fã do registro em um diário – para mim e para meus
alunos. Para estudantes de matemática, isso
ajuda a lhes mostrar que a matemática é uma
disciplina para a qual devemos registrar ideias
e imagens. Podemos usar as anotações no
diário para encorajá-los a manter registros organizados, o que é outra parte importante da
matemática, e ajudá-los a entender que o pensamento matemático pode ser um processo
longo e lento. Os diários também proporcionam aos alunos um espaço livre – onde
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Figura I.1

podem ser criativos, compartilhar ideias e
se apropriar do seu trabalho. Não escrevíamos nos diários dos alunos, pois queríamos
que eles os vissem como seu espaço próprio,
não como algo em que os professores escrevem. Demos devolutivas aos alunos por
meio de adesivos com observações que colávamos em seu trabalho. As imagens na Figura I.1 mostram alguns dos registros matemáticos que os alunos do curso faziam
em seus diários.
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Outro recurso que sempre compartilho
com os aprendizes é a codificação por cores
– isto é, os alunos usam cores para destacar
diferentes ideias. Por exemplo, quando trabalham em uma tarefa de álgebra, eles podem
apresentar o x na mesma cor em uma expressão, em um gráfico e em um diagrama, conforme mostra a Figura I.2.
Na adição de números, a codificação por
cores pode ajudar a mostrar os números que
foram adicionados (Fig. I.3).
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Figura I.2

Figura I.3
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A codificação por cores destaca as conexões, o que é uma parte verdadeiramente crítica da matemática.
Outra parte importante da matemática é
o ato de raciocinar – explicar por que os métodos são escolhidos e como os passos estão
interligados, usando a lógica para conectar
as ideias. O raciocínio está no cerne da matemática. Os cientistas comprovam ideias
encontrando mais casos que se encaixam em
uma teoria ou casos contrários que a contradizem, mas os matemáticos comprovam
seu trabalho por meio do raciocínio. Se os
alunos não estão raciocinando, então não
estão verdadeiramente fazendo matemática. Nas atividades dos livros dessa série, sugerimos uma estrutura que encoraja os alunos a serem convincentes quando raciocinam. Dizemos a eles que existem três níveis
de convencimento. O primeiro nível, ou o
mais fácil, é convencer a si mesmo de alguma coisa. Um nível mais alto é convencer a
um amigo. E o nível mais elevado de todos
é convencer a um cético. Também compartilhamos com os alunos que eles devem ser
céticos uns com os outros, questionando
por que aqueles métodos foram escolhidos
e como eles funcionam. Descobrimos que
essa estrutura é muito poderosa com os estudantes; eles gostam de ser céticos, de impulsionar uns aos outros para níveis mais
profundos de raciocínio e isso os encoraja a
raciocinar claramente, o que é importante
para a sua aprendizagem.
Iniciamos cada livro de nossa série com
uma atividade que convida os alunos a raciocinar sobre matemática e a ser convincentes. Encontrei pela primeira vez uma atividade como essa quando li as ideias de ensino
de Mark Driscoll em seu livro Fostering Algebraic Thinking.* Achei que aquela era a atividade perfeita para introduzir a abordagem
cética que eu havia aprendido com uma professora incrível, Cathy Humphreys. Ela havia
*N. de R. T.: Estimulando o pensamento algébrico, em
tradução livre, ainda não publicado em língua portuguesa.
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aprendido e adaptado a estrutura de dois dos
meus professores inspiradores na Inglaterra: o
matemático John Mason e o educador matemático Leone Burton. Além de encorajar os
alunos a ser convincentes, em inúmeras atividades, pedimos que provem uma ideia. Algumas pessoas imaginam uma prova como um
conjunto formal de etapas que aprenderam
na aula de geometria. Mas o ato de provar
diz respeito, na verdade, à conexão de ideias,
e quando os alunos embarcam na jornada de
provar, vale a pena comemorar seus passos em
direção à prova formal. O matemático Paul
Lockhart (2012, p. 8) rejeita a ideia de que
provar se trata de seguir um conjunto de passos
formais, propondo, em vez disso, que provar é
arte abstrata, pura e simples. E arte é sempre
um esforço. Não existe uma forma sistemática de criar pinturas ou esculturas bonitas e
significativas, e também não há nenhum método para a produção de argumentos matemáticos bonitos e significativos.

Em vez de sugerir que os alunos sigam
passos formais, nós os convidamos a pensar
profundamente sobre conceitos matemáticos e a fazer conexões. Serão apresentadas a
eles muitas formas de serem criativos quando provarem e justificarem, e, por razões que
discutirei mais adiante, sempre encorajamos
e celebramos justificativas visuais, numéricas
e algébricas. Idealmente, os alunos criarão representações visuais, numéricas e algébricas e
irão conectar suas ideias por meio da codificação por cores e das explicações verbais. Os
alunos ficam empolgados ao experimentar a
matemática dessa maneira e se beneficiam
com a oportunidade de colaborar com suas
ideias e criatividade individuais para a solução dos problemas e para o espaço de aprendizagem. À medida que os alunos se desenvolvem em sua compreensão da matemática,
podemos encorajá-los a ampliar e a generalizar suas ideias por meio do raciocínio, da
justificação e da comprovação. Esse processo aprofunda a sua compreensão e os ajuda
a comprimir sua aprendizagem.
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IDEIAS FUNDAMENTAIS
Os livros desta série são organizados em
torno de ideias matemáticas fundamentais.
A matemática não é um conjunto de métodos; é um conjunto de ideias conectadas que
precisam ser entendidas. Quando os alunos
entendem as ideias fundamentais em matemática, os métodos e regras se encaixam
perfeitamente. Um dos motivos pelos quais
um conjunto de orientações curriculares é
falho é que modelos e normas tomam a bela
disciplina da matemática, com suas muitas
conexões, e a dividem em pequenos pedaços que fazem essas conexões desaparecerem.
Em vez de começarmos pelos pequenos pedaços, iniciamos com as ideias fundamentais e as importantes conexões, e listamos os
elementos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)* que se encontram nas atividades. Nossas atividades convidam os alunos
a se engajar nos atos matemáticos que estão
listados nas normas imperativas da prática
da BNCC, e eles também ensinam muitas
das normas de conteúdo que emergem das
ricas atividades.
Ilustrando multiplicação e divisão

Embora tenhamos capítulos dedicados a
cada ideia fundamental, como se elas fossem
separadas umas das outras, todas estão intrinsecamente ligadas. A Figura I.4 mostra algumas das conexões entre as ideias, e você será capaz de encontrar outras tantas. É muito importante compartilhar com os alunos
que a matemática é uma disciplina de conexões e destacá-las enquanto eles trabalham.
Em loja.grupoa.com.br, acesse a página do livro
por meio do campo de busca e clique em Contéudo Online para baixar as imagens e folhas
de tarefas para uso em sala de aula.

ESTRUTURA DO LIVRO
Visualize. Brinque. Investigue. Essas três palavras fornecem a estrutura para cada livro desta série. Elas também preparam o terreno para o pensamento aberto do aluno, para conexões cerebrais poderosas, para o engajamento
e para a compreensão profunda. Como elas fazem isso? E por que este livro é tão diferente
de outras obras sobre currículo de matemática?
Usando operações
com flexibilidade

Unidades são
uma relação
Construindo e
planejando com
formas e ângulos

Vendo padrões
dentro dos números

Formando e nomeando padrões numéricos
Modelando com
frações unitárias

O que é um decimal?

Explorando a equivalência
de frações

Figura I.4
*N. de R.T: No original, as referências são feitas aos parâmetros curriculares estadunidenses, o Common Core State Standards (CCSS). Na tradução da obra, adaptamos as sugestões fazendo referência à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
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Visualize
Durante os últimos anos, venho trabalhando com um grupo de neurociência em Stanford, sob a direção de Vinod Menon, que se
especializa na aprendizagem da matemática.
Temos trabalhado juntos para pensar sobre
como as descobertas da neurociência podem
ser usadas para auxiliar aqueles que aprendem
matemática. Uma das descobertas empolgantes que vêm emergindo nos últimos anos é a
importância da visualização para o cérebro e
para nossa aprendizagem da matemática. Os
neurocientistas sabem agora que, quando trabalhamos em matemática, mesmo quando fazemos um cálculo numérico simples, cinco
áreas do cérebro estão envolvidas, conforme
apresentado na Figura I.5.
Dois dos cinco caminhos cerebrais – os caminhos dorsal e ventral – são visuais. O caminho visual dorsal é a principal região do cérebro para representação da quantidade. Isso
pode parecer surpreendente, já que tantos de
nós passamos centenas de horas nas aulas de

Memória de trabalho,
controle executivo

9

matemática trabalhando com números, raramente nos envolvendo visualmente com a matemática. Agora os neurocientistas sabem que
nossos cérebros “veem” dedos quando calculamos, e conhecer bem os dedos – o que eles
chamam de percepção dos dedos – é essencial
para o desenvolvimento da compreensão de
um número. Se você deseja ler mais a respeito da importância do trabalho com os dedos
em matemática, examine a seção de matemática visual do youcubed.org. Linhas numeradas são muito úteis, pois fornecem ao cérebro
uma representação visual da ordem numérica.
Em um estudo, quatro sessões de apenas 15
minutos com alunos jogando com uma linha
numérica eliminaram completamente as diferenças entre estudantes de baixa renda e de
classe média que estavam ingressando na escola (SIEGLER; RAMANI, 2008).
Nosso cérebro quer pensar visualmente sobre matemática, embora poucos materiais curriculares engajem os alunos no pensamento visual. Alguns livros de matemática apresentam figuras, mas raramente con-

Processamento de informações
sobre quantidades em formatos
visuoespaciais
(sulco intraparietal/lóbulo
parietal superior)

(rede pré-frontal)

Controle de atenção,
detecção de saliência

Caminho visual
dorsal

(córtex pré-frontal
ventrolateral e ínsula anterior)

Processamento de
informações sobre números
como símbolos visuais
Sistema de memória
episódica e semântica

(córtex occipital ventral temporal)

(lobo temporal medial/hipocampo;
lobo temporal anterior [não visto aqui])

Redes neurais para aritmética mental

Figura I.5
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vidam os alunos a fazer sua própria visualização e a desenhar. As pesquisas dos neurocientistas mostram a importância não só
do pensamento visual, mas também da conexão que os alunos fazem com as diferentes áreas dos seus cérebros enquanto trabalham em matemática. Os cientistas sabem
agora que, à medida que as crianças aprendem e se desenvolvem, elas aumentam as
conexões entre as diferentes partes do cérebro e, em particular, desenvolvem conexões
entre as representações simbólicas e visuais
dos números. O crescimento no desempenho matemático ocorre quando os alunos
estão desenvolvendo essas conexões. Durante muito tempo, nossa ênfase no ensino
da matemática foi nas representações simbólicas dos números, com os alunos desenvolvendo uma área do cérebro relacionada
com a representação simbólica dos números. Uma abordagem mais produtiva e envolvente é desenvolver todas as áreas do cérebro que estão ligadas ao pensamento matemático, e as conexões visuais são fundamentais para esse desenvolvimento.
Além do desenvolvimento cerebral
que ocorre quando os estudantes pensam
visualmente, descobrimos que as atividades
visuais são verdadeiramente envolventes
para os alunos. Mesmo aqueles que acham
que não são “aprendizes visuais” (uma ideia
incorreta) ficam fascinados e pensam profundamente sobre a matemática que é apresentada visualmente – como as representações visuais do cálculo 18 x 5 apresentado
na Figura I.6.

No ensino que adotamos em nosso curso de férias do YouCubed para alunos do 6º
e do 7º anos e em nossos ensaios com materiais da WIM, descobrimos que os alunos
são inspirados pela criatividade que se torna
possível quando a matemática é visual. Certo
dia, quando estávamos testando os materiais
em uma escola local de anos finais do ensino
fundamental, uma mãe me parou e perguntou o que é que estávamos fazendo. Ela contou que sua filha sempre dizia que detestava
matemática e não conseguia fazer contas, mas
depois de trabalhar em nossas tarefas, chegou
em casa dizendo que conseguia ver um futuro para si na matemática. Nós vínhamos trabalhando nas representações visuais numéricas que usamos em todos esses materiais de
ensino, mostrados na Figura I.7.
A mãe relatou que, quando sua filha viu
a criatividade possível na matemática, tudo
mudou para ela. Acredito fortemente que
podemos proporcionar esse discernimento e
inspiração para muitos mais estudantes com
o tipo de tarefas matemáticas criativas e abertas que fazem parte deste livro.
Também descobrimos que, quando apresentamos atividades visuais aos estudantes, as
diferenças de status social que frequentemente
atrapalham o bom ensino da matemática desaparecem. Recentemente, eu estava visitando uma sala de aula do 1º ano, e o professor
havia organizado quatro estações de aprendizagem diferentes na sala. Em todas elas, os
alunos estavam trabalhando em aritmética.
Em uma delas, o professor envolveu os alunos em uma pequena conversa numérica; em

Figura I.6
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Figura I.7

outra, um professor assistente trabalhava em
uma atividade com moedas; na terceira, os
alunos jogavam um jogo de tabuleiro; e, na
quarta, eles trabalhavam em uma folha de
exercícios com números. Em cada uma das
três primeiras estações, os alunos colaboravam e trabalhavam muito bem, mas assim
que eles foram para a estação com a folha de
exercícios, as conversas mudaram, e em cada grupo escutei frases do tipo “Isto é fácil”,
“Já terminei”, “Não consigo fazer isto” e
“Você ainda não terminou?”. Esses comentários são inconvenientes e incômodos para
muitos alunos. Atualmente, procuro apresentar tarefas sem números com a maior frequência possível, ou retiro a parte dos cálculos de uma tarefa, pois são os aspectos numéricos e de cálculos que frequentemente fazem os alunos se sentirem menos seguros de
si. Isso não significa que eles não possam ter
uma relação maravilhosa e produtiva com os
números, como esperamos promover neste
livro, mas algumas vezes é possível chegar
à principal ideia matemática sem absolutamente nenhum número.
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Quase todas as tarefas em nosso livro convidam o aluno a pensar visualmente sobre a
matemática e a conectar as representações visuais e numéricas. Isso promove importantes conexões cerebrais, além do envolvimento profundo do aluno.

Brinque
Segundo meu ponto de vista, o segredo para
a redução das diferenças de status nas salas
de aula de matemática provém da abertura
da matemática. Quando ensinamos aos alunos que podemos ver ou abordar uma ideia
matemática de diferentes maneiras, eles começam a respeitar as diferentes formas de
pensar de todos os colegas. A abertura da
matemática envolve convidar os estudantes
a ver as ideias de formas diferentes, a explorar as ideias e a fazer suas próprias perguntas.
Os alunos podem ter acesso às mesmas
ideias e aos mesmos métodos matemáticos por meio da criatividade e da exploração quando lhes são ensinados méto-
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dos que podem praticar. Além de reduzir ou eliminar as diferenças de status, a
matemática aberta é mais envolvente para os alunos. É por isso que estamos convidando os alunos, por meio destes materiais, a brincar com a matemática. Albert
Einstein, em sua famosa frase, disse: “Brincar é a mais elevada forma de pesquisa”.
É por isso que brincar é uma oportunidade
para que ideias sejam usadas e desenvolvidas
a serviço de algo prazeroso. Nas atividades
Brinque de nossos materiais, os alunos são
convidados a trabalhar com uma ideia importante em um espaço livre em que podem
desfrutar da liberdade do jogo matemático.
Isso não significa que as atividades não ensinam conteúdos e práticas matemáticas essenciais – elas fazem isso, já que convidam
os alunos a trabalhar com ideias. Idealizamos as atividades Brinque para minimizar a
competição e, em vez disso, convidar os alunos a trabalhar em cooperação, construindo
a compreensão juntos.

Investigue
Nossas atividades Investigue acrescentam algo muito importante: oferecem aos alunos
oportunidades de dar asas às ideias. Também têm um elemento lúdico, mas a diferença é que propõem questões que os alunos podem explorar e levar até níveis muito altos. Conforme mencionado anteriormente, todas as tarefas são planejadas para serem o máximo possível de piso baixo
e teto alto, pois isso proporciona as melhores condições para engajar todos os alunos, seja qual for seu conhecimento prévio. Qualquer aluno pode ter acesso a elas,
e podem levar as ideias até níveis muito altos. Devemos sempre estar abertos a ser
surpreendidos pelo que nossos aprendizes
são capazes de fazer, sempre lhes proporcionando oportunidades de levar o trabalho até
altos níveis e ser desafiados.
Uma descoberta crucial da neurociência
é a importância de os alunos se esforçarem
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e cometerem erros – são esses os momentos em que os cérebros mais crescem. Em
um de meus encontros com um destacado
cientista, ele afirmou muito claramente: se
os alunos não estiverem se esforçando, não
estão aprendendo. Desejamos colocar os alunos em situações em que sintam que o trabalho é árduo, mas que está ao seu alcance.
Não se preocupe se eles fizerem perguntas
que você não sabe responder; isso é bom.
Uma das ideias prejudiciais que professores
e alunos compartilham na educação é que
os professores de matemática sabem tudo.
Isso dá aos alunos a ideia de que “pessoas
matemáticas” são aquelas que sabem muito
e nunca cometem erros, o que é uma mensagem incorreta e nociva. É bom dizer aos
seus alunos: “Essa é uma boa pergunta sobre
a qual todos nós podemos pensar” ou “Nunca pensei sobre essa ideia; vamos investigá-la juntos”. É bom até mesmo cometer erros na frente dos alunos, pois isso lhes mostra que os erros são uma parte importante
do trabalho matemático. Enquanto investigam, eles devem ir a lugares sobre os quais
você nunca pensou – levando as ideias em
novas direções e explorando um território
desconhecido. Seja um modelo para os alunos do que significa ser um aprendiz curioso da matemática, sempre aberto a aprender
novas ideias e a ser desafiado.

* * *
Elaboramos atividades que duram no mínimo um período de aula, mas algumas delas
podem ser mais demoradas, especialmente se os alunos fizerem perguntas profundas
ou iniciarem uma investigação de uma ideia
empolgante. Se puder ser flexível quanto ao
tempo nas atividades, será ótimo, ou você
pode sugerir que eles continuem as atividades em casa. Quando ensinamos essas atividades, descobrimos que os alunos ficam tão
entusiasmados pelas ideias que as levam para casa para compartilhar com suas famílias
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e continuam trabalhando nelas, o que é maravilhoso. O tempo todo estimule o pensamento profundo, e não a velocidade, já que
essa é a natureza do verdadeiro pensamento
matemático. Peça que os alunos elaborem representações criativas de suas ideias; valorize
seus desenhos, modelos e qualquer forma de
criatividade. Convide-os para uma jornada
de curiosidade matemática e embarque nela
com eles, caminhando ao seu lado enquanto
vivenciam a maravilha da mentalidade aberta da matemática.
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ATIVIDADES PARA
CONSTRUIR NORMAS
ENCORAJANDO O BOM
TRABALHO EM GRUPO
Sempre usamos esta atividade antes que os alunos trabalhem juntos em matemática, pois isso
ajuda a melhorar as interações no grupo. Os
professores que já experimentaram esta atividade ficaram satisfeitos com as respostas reflexivas dos estudantes e consideraram úteis seus
pensamentos e palavras para a criação de um
ambiente positivo e apoiador. A primeira coisa
a fazer é pedir que os alunos reflitam em grupo
sobre coisas que não gostam que as pessoas digam ou façam quando estão trabalhando juntos em matemática. Os alunos elaboram algumas ideias muito importantes, como o fato de
não gostarem que as pessoas deem logo a resposta, se apressem no trabalho ou ignorem as
ideias dos outros. Depois que tiveram tempo

suficiente para a tempestade de ideias em grupo, colete as ideias. Em geral, fazemos isso confeccionando uma lista ou cartaz “Do que não
gostamos” e pedindo que cada grupo contribua
com uma ideia, circulando pela sala até que algumas ideias tenham sido compartilhadas (geralmente 10). A seguir, fazemos o mesmo para
a lista ou cartaz “Do que gostamos”. Pode ser
interessante apresentar à turma os cartazes finais com as normas acordadas em sala de aula sobre as quais você e eles podem refletir durante o ano. Se algum aluno compartilhar um
comentário negativo, como “Eu não gosto de
esperar pelas pessoas lentas”, não coloque isso
no cartaz; em vez disso, use esse comentário
como uma oportunidade para discutir a questão. Isso raramente acontece, e os alunos em
geral são muito ponderados e respeitosos com
as ideias que compartilham.

Atividade

Tempo

Descrição/Estímulo

Abertura

5 min

Explique aos alunos que o trabalho em grupo é uma
parte importante do que os matemáticos fazem. Eles
discutem suas ideias e trabalham em conjunto para
resolver problemas desafiadores. É importante trabalhar
em conjunto, e precisamos discutir o que nos ajuda a
trabalhar bem dessa forma.

Explore

10 min

Designe um facilitador para o grupo a fim de assegurar
que todos os alunos consigam compartilhar seus
pensamentos sobre os pontos 1 e 2. Os grupos devem
registrar as ideias de todos os seus membros e depois
decidir quais delas serão compartilhadas durante a
discussão com toda a classe.
Em seus grupos:
1. Reflitam sobre as coisas que vocês não gostam que as
pessoas digam ou façam quando estão trabalhando em
matemática em um grupo.
2. Reflitam sobre as coisas que vocês gostam que as
pessoas digam ou façam quando estão trabalhando em
matemática em um grupo.

Papel
Lápis ou caneta

Discuta

10 min

Peça que cada grupo compartilhe seus resultados.
Condense as respostas e faça um cartaz para que as ideias
dos alunos sejam visíveis e vocês possam consultá-las
durante a aula.

Duas ou quatro
unidades de papel
cartaz grande para
coletar as ideias dos
alunos.
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DOBRADURA DE
PAPÉIS: APRENDENDO A
RACIOCINAR, A CONVENCER
E A SER CÉTICO
Conexão com a BNCC*
EF04MA18, EF04MA19, EF05MA18, EF05MA19

Um dos tópicos mais importantes em matemática é o raciocínio. Enquanto os cientistas
provam e refutam ideias por meio da descoberta de casos, os matemáticos provam suas ideias
raciocinando – fazendo conexões lógicas entre
as ideias. Esta atividade dá aos estudantes uma
oportunidade de aprender a raciocinar bem ao
terem de convencer pessoas céticas.
Antes de iniciar a atividade, explique aos
alunos que o seu papel é serem convincentes. A pessoa mais fácil de convencer é a si
mesmo. Um nível acima de convencimento
é convencer a um amigo, e o nível mais alto é convencer a um cético. Nesta atividade,
os alunos aprendem a raciocinar até o ponto
em que consigam convencer a um cético. Eles
devem trabalhar em pares, revezando-se nos
papéis de convencedor e de cético.
Dê a cada aluno uma folha de papel quadrada. Se você tem papel A4, pode lhes pedir
que façam o quadrado primeiro.

15

O desafio inicial é um dos alunos dobrar o
papel para formar um triângulo que não inclua nenhuma das bordas do papel. Ele deve
convencer seu colega de que aquilo é um triângulo, usando o que sabe sobre triângulos
para ser convincente. O colega cético deve
fazer muitas perguntas, do tipo: “Como você sabe que este é um ângulo de 90 graus?”,
e não aceitar que é porque se parece com um
triângulo.
Os colegas devem, então, inverter os papéis,
e o outro aluno dobra o papel formando um
quadrado que não inclua nenhuma das suas
bordas. Seu colega deve ser cético e forçar níveis mais altos de raciocínio.
A seguir, os parceiros devem trocar os papéis novamente, e o desafio é dobrar o papel
para formar um triângulo isósceles, mais uma
vez não usando as bordas do papel.
O quarto desafio é fazer um triângulo isósceles diferente. Para cada desafio, os parceiros devem raciocinar e ser céticos.
Quando a tarefa estiver concluída, facilite
uma discussão com toda a classe na qual os
alunos debatem as questões a seguir.
y Qual foi a tarefa mais desafiadora? Por
quê?
y O que foi difícil quando você teve que raciocinar e ser convincente?
y O que foi difícil quando você teve que
ser cético?

*N. de R.T.: No original, conexão com o CCSS: 4.G.2 – Classificar duas figuras dimensionais baseando-se na presença ou
ausência de linhas paralelas ou perpendiculares, ou na presença ou ausência de ângulos de um tamanho específico; reconhecer triângulos retângulos como uma categoria e identificar triângulos retângulos.
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Atividade

Tempo

Descrição/Estímulo

Abertura

5 min

Diga aos alunos que seu papel naquele dia é ser
convincente e cético. Peça que dobrem uma folha de papel
formando um perfeito triângulo escaleno. Escolha um dos
alunos e demonstre como ser cético.

Explore

10 min

Mostre a tarefa aos alunos e explique que, em cada
rodada, eles deverão resolver o problema da dobradura.
Em pares, os alunos se revezam dobrando, raciocinando e
sendo céticos. Depois que os alunos se convencem de que
resolveram cada problema, eles trocam de papéis e
dobram o desafio seguinte.
Dê aos alunos uma folha de papel quadrada ou peça que
iniciem fazendo um quadrado. Os desafios de
convencimento são os seguintes:
1. Dobre sua folha de papel formando um triângulo que
não inclua as bordas do papel.
2. Dobre sua folha de papel formando um quadrado que
não inclua as bordas do papel.
3. Dobre sua folha de papel formando um triângulo
isósceles que não inclua as bordas do papel.
4. Dobre sua folha de papel formando um triângulo
isósceles diferente que não inclua as bordas do papel.

Discuta

10 min

Discuta a atividade com toda a turma. Assegure-se de
discutir os papéis do convencedor e do cético.
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• Uma folha de papel A4
por aluno.
• Folha de tarefas para
cada aluno: Dobradura
de papéis: aprendendo
a raciocinar, a
convencer e a ser
cético.
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DOBRADURA DE
PAPÉIS: APRENDENDO A
RACIOCINAR, A CONVENCER
E A SER CÉTICO

1. Dobre sua folha de papel formando um
triângulo que não inclua as bordas do papel. Convença um cético de que isso é um
triângulo.

3. Dobre sua folha de papel formando um
triângulo isósceles que não inclua as bordas do papel. Convença um cético de que
isso é um triângulo isósceles.

Reflexão:

Reflexão:

Troquem os papéis.

Troquem os papéis.

2. Dobre sua folha de papel formando um
quadrado que não inclua as bordas do
papel. Convença um cético de que isso é
um quadrado.

4. Dobre sua folha de papel formando um
triângulo isósceles diferente que não inclua as bordas do papel. Convença um cético de que isso é um triângulo isósceles.

Reflexão:

Reflexão:

Troquem os papéis.

Troquem os papéis.
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