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APRESENTAÇÃO 

 

O Colóquio de Matemática do IFCE / Campus Juazeiro do Norte é uma ação bienal do 

Curso de Licenciatura em Matemática e da Especialização em Ensino de Matemática deste 

campus, a qual visa complementar a formação docente dos alunos bem como promover 

capacitações para os professores de Matemática atuantes na rede pública ou na rede 

privada de ensino. Saliento que a partir desse ano o colóquio de matemática passa a estar 

vinculado também ao curso de Pós-Graduação em Especialização em Ensino da Matemática, 

que visa a formação pessoal e profissional do educador da área de Matemática. 

A nona edição deste evento ocorreu nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2017, no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE / Campus de Juazeiro do 

Norte e tem o como tema: 

 

“PERSPECTIVAS DA MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE: INTERDISCIPLINARIDADE 

E COTIDIANO” 

 

A carga horária total do evento foi de 20h, onde foram realizadas palestras, 

minicursos, oficinas, mesa redonda, seções de pôsteres e atrações culturais. O evento 

atendeu a um público de 212 participantes, considerando os palestrantes e/ou ministrantes 

de minicursos e também os membros da comissão organizadora do evento. 

Os 32 resumos expandidos a qual compõem esses Anais são produções científicas que 

foram objeto de discussão durante o evento, e futuramente poderão ser transformados em 

trabalhos completos e submetidos a publicações em revistas especializadas. Os trabalhos 

foram divididos em quatro capítulos cujos títulos são exatamente as linhas de pesquisa do 

evento.  

A veracidade das informações contidas nos trabalhos e de inteira responsabilidade dos 

seus autores. 

 

Juazeiro do Norte, outubro de 2017.  
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1 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: TECNOLOGIAS DIGITAIS, 

TRANSPOSIÇÕES DIDÁTICAS E INCLUSÃO 

 

 

 



 
 

1.1 A ANÁLISE COMBINATÓRIA NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

Brenda Esteffany Mota Duarte (IFCE - estefaany.brenda@gmail.com) 

David Araújo Feitosa (IFCE – david3f21@gmail.com) 

Erivan Grangeiro de Morais (IFCE - erivanmorais78@gmail.com) 

Mariana Barreto Pereira (IFCE - marianabarretotc@gmail.com) 

 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta a importância dos materiais manipuláveis e dos jogos no ensino da 

Combinatória, demonstrando que a compreensão do conteúdo através, destes, coadjuva muito 

para a aprendizagem do aluno. Temos como objetivo construir soluções através dos 

conhecimentos obtidos de combinatória, estimular a concentração e instigar as habilidades 

matemáticas desenvolvidas ao longo de sua cognição. A atividade didática contará com uma 

breve explicação do conteúdo de Combinatória visando o entendimento e raciocínio cognitivo 

nos materiais manipuláveis. Após a sucinta explicação, iniciamos cada jogo, expondo e 

explorando cada ideia que haverá na tenda. A aplicação da “Tenda da Combinatória” se dará 

na Escola de Ensino Profissional Raimundo Saraiva Coelho e no Colégio da Polícia Militar do 

Ceará Coronel Hervano Macêdo Junior, estas participantes do projeto PIBID, também em 

outras escolas na cidade de Juazeiro do Norte, abordando estudantes principalmente do 

Ensino Médio. Espera-se que o aluno aprenda um pouco sobre combinatória e que entenda a 

dinâmica dos diferentes casos existentes em cada problema, despertando nele, um olhar mais 

crítico para os jogos. 

Palavras-chave: Combinatória. Materiais Manipuláveis. Lúdico. Ensino de Matemática. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A Análise Combinatória pode ser entendida como um conjunto de possibilidades 

constituído por elementos finitos, onde a mesma baseia-se em critérios que possibilitam 

mecanismos de contagem. Realizamos o seu estudo na lógica matemática, analisando 

possibilidades e combinações.  

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) no volume 2 ressaltam que 

os conteúdos do bloco Análise de dados e probabilidade têm sido recomendados para todos os 

níveis da educação básica, em especial para o ensino médio. Ainda segundo as OCEM, o 

estudo desse bloco de conteúdo possibilita aos alunos ampliarem e formalizarem seus 

conhecimentos sobre o raciocínio combinatório, probabilístico e estatístico. 

Nesse trabalho selecionamos alguns problemas que envolvem o raciocínio 

combinatório em que os alunos utilizarão seus conhecimentos matemáticos do mesmo, 

mailto:estefaany.brenda@gmail.com
mailto:david3f21@gmail.com
mailto:erivanmorais78@gmail.com
mailto:marianabarretotc@gmail.com
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tentando encontrar a resolução do problema. Serão realizados através de jogos utilizando o 

meio lúdico e materiais manipuláveis.  

O ensino da combinatória é de grande importância em qualquer nível de ensino, 

principalmente no ensino médio, pois trabalha o desenvolvimento intelectual do aluno e 

habilidades para a evolução do seu pensamento. Diante dessas observações selecionamos 

alguns problemas que envolvem o raciocínio combinatório em que os alunos utilizarão seus 

conhecimentos matemáticos do mesmo, tentando encontrar a resolução do problema. Serão 

realizados através de jogos utilizando o meio lúdico e materiais manipuláveis.  

A combinatória baseia-se em critérios que possibilitam a contagem, com isso, 

realizamos o seu estudo na lógica matemática, analisando possibilidades e combinações. O 

presente trabalho aproxima o estudante sobre o conhecimento das várias formas de raciocino 

lógico e de métodos para solucionar os problemas através do lúdico com os materiais 

manipuláveis. 

 Pretendemos com este trabalho aproximar e apresentar as várias maneiras de 

raciocínio lógico ao estudante de modo que este contato desenvolva o seu modo de pensar, 

faça com que o aluno tenha gosto pelo conteúdo de análise combinatória e veja sentido na 

matemática, contribuindo assim, de maneira mais rápida na evolução do seu pensamento. 

 

OBJETIVOS 

 

Desenvolver a Combinatória através da aplicação de jogos e de materiais 

manipuláveis.  

Estimular a concentração, as habilidades matemáticas desenvolvidas pelos jogos de 

combinatória e a construção de soluções de problemas mentalmente. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A utilização da resolução de problemas é uma importante contribuição para o processo 

de ensino e aprendizagem da Matemática, isto é, criando no discente a prática de desenvolver 

o pensamento matemático, não se limitando a uma aula tradicional onde o docente expõe 

exercícios rotineiros que valorizam o aprendizado por reprodução/imitação, entretanto, 

trazendo atividades inovadoras que proporciona uma visão ampliada do conteúdo. Tais 
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situações-problema podem ser vistas em diversas situações de aprendizagens. Aqui citamos 

desde a explicação de um bilhete de lotérica, à aplicação na genética (biologia). 

 
“A Resolução de Problemas é um método eficaz para desenvolver o raciocínio e 

para motivar os alunos para o estudo da Matemática. O processo ensino e 

aprendizagem podem ser desenvolvidos através de desafios, problemas interessantes 

que possam ser explorados e não apenas resolvidos” (Lupinacci e Botin, 2004). 

 

 A resolução de problemas envolvendo o raciocínio combinatório merece destaque, 

uma vez que estimula o aprendizado aliado à capacidade de perceber, analisar e discutir 

situações práticas da vida cotidiana, além de ser uma forma bastante simples para fazer com 

que o discente construa seu desenvolvimento intelectual, buscar caminhos e aponta direções 

para conseguir êxito na dificuldade a ele imposta. O raciocínio é uma forma de pensamento 

que requer tempo para solucionar a devida situação problema, em seguida observar seus 

diferentes aspectos. Considerando esse fato é de grande importância que o aluno desde o 

início de sua vida escolar presencie esses tipos de problemas para estímulo do seu modo de 

pensar. 

 

O raciocínio combinatório é uma forma de pensar que permite que se levantem 

possibilidades e sejam analisadas as combinações das mesmas, auxiliando na 

compreensão de conteúdos matemáticos e de outras áreas do conhecimento 

(PESSOA; BORBA, 2010). 

 

Um dos meios que pesquisamos para trabalhar a Análise Combinatória foram os 

materiais manipuláveis. Entre outras possibilidades, apontadas neste trabalho como material 

concreto na utilização do processo de ensino aprendizagem destaca-se o jogo somando no 

tabuleiro de xadrez, cuja especificação figura na metodologia. Segundo Reys (1996), os 

materiais manipuláveis são “objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular 

e movimentar. Podem ser objetos reais ou podem ser objetos que são usados para representar 

uma idéia” (Passos, 2004, p.5). 

De acordo com as Orientações Curriculares do atual Programa de Matemática do 

Ensino Básico, é importante que desde cedo, os alunos participem em diversas experiências 

que lhes possibilitem adquirir o gosto pela atividade matemática, de modo que a 

aprendizagem seja realizada pela descoberta e compreensão de conceitos. Com isso os 

materiais manipuláveis constroem conceitos, o aluno cria uma maior ligação entre o concreto 

e o abstrato e assim compreende mais fácil o conteúdo. 
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Passos (2004) defende ainda que “os Materiais Manipuláveis são caracterizados pelo 

envolvimento físico dos alunos numa situação de aprendizagem ativa” (p.5). Para grande 

parte dos educadores, os materiais manipuláveis têm um papel muito importante na vida dos 

discentes, pois a cada situação problema ilustrada por quaisquer materiais palpáveis a 

aprendizagem se torna incessante.  

Segundo o Currículo Nacional do Ensino Básico (2001): 

 

Materiais manipuláveis de diversos tipos são, ao longo de toda a escolaridade, um 

recurso privilegiado como ponto de partida ou suporte de muitas tarefas escolares, 

em particular das que visam promover atividades de investigação e a comunicação 

matemática entre os alunos. (p.71).  

 

Podemos afirmar que os jogos são materiais manipuláveis que qualquer educador pode 

trabalhar em sala de aula. Para muitos filósofos, o jogo é um material manipulável que tem 

finalidade de aprimorar o conhecimento cognitivo do aluno. Para Grando (2004), a definição 

de jogo é um desafio, de acordo com seus pensamentos, 

 

Existe uma variedade de concepções e definições sobre o que seja jogo e as 

perspectivas diversas de análise filosófica, histórica, pedagógica, psicanalista e 

psicológica, na busca da compreensão do significado do jogo na vida humana 

(GRANDO, 2004, p. 8). 

 

Um dos obstáculos encontrados em especificar o que é jogo é o fato de diferentes 

situações serem designadas jogos. Segundo Kishimoto (2003), neste sentido a autora relata: 

 

(...) a variedade de jogos conhecidos como faz-de-conta, simbólicos, motores, 

sensório-motores, intelectuais ou cognitivos, de exterior, de interior, individuais ou 

coletivos, metafóricos, verbais, de palavras, políticos, de adultos, de animais, de 

salão e inúmeros outros mostra a multiplicidade de fenômenos incluídos na 

categoria jogo (KISHIMOTO, 2013, p.1).  

 

A Análise Combinatória é o estudo, das combinações, arranjos e permutações, são 

conceitos que permitem resolver problemas de contagem de certo tipo de subconjuntos de um 

conjunto finito, sem que seja necessário enumerar seus elementos. Além dos citados acima a 

análise combinatória estuda: o princípio da inclusão-exclusão, o princípio das gavetas de 

Dirichlet, as funções geradoras, a teoria de Ramsey são exemplos de técnicas poderosas de 

Análise Combinatória, das quais também atacamos os problemas de contagem citados acima. 

De maneira mais geral, a Análise Combinatória é a parte da matemática que analisa 

estruturas e relações discretas. Dois tipos de problemas que ocorrem frequentemente são: (1) 
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Demonstrar a existência de subconjuntos de elementos de um conjunto finito dado e que 

satisfazem certas condições. (2) Contar ou classificar os subconjuntos de um conjunto finito e 

que satisfazem certas condições dadas. A solução de um problema combinatório exige quase 

sempre engenhosidade e a compreensão plena da situação descrita pelo problema, embora 

disponha de técnicas gerais que permitem atacar certos tipos de problemas. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi realizado tendo em vista os preceitos da pesquisa bibliográfica a fim 

de atinar a base científica deste estudo, conforme definem Marconi e Lakatos (1987p. 66) ao 

afirmarem que: 

 

[...] a pesquisa bibliográfica trata-se do levantamento, seleção e documentação de 

toda bibliografia já publicada sobre o assunto que está sendo pesquisado, em livros, 

revistas, jornais, boletins, monografias, teses, dissertações, material cartográfico, 

com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já 

escrito sobre o mesmo.  

 

Um aspecto a ser observado nesta investida tange o abstracionismo em matemática e 

por meio de experiências com jogos, envolvendo o tema de combinatória, tentar superá-lo, 

fazendo com que pessoas que possuem essa deficiência na percepção de problemas 

matemáticos, transponham-os e tenha um conhecimento mais significativo. Os jogos 

educacionais têm o intuito de facilitar e estimular o processo de ensino aprendizagem, além de 

serem prazerosos interessantes e desafiadores ao jogador. Para cada tipo de jogo é necessário 

que se utilize conceitos específicos ou resolva desafios propostos. É neste sentido que os 

jogos de estratégias desenvolvem as habilidades especificas para a resolução de problemas, 

além de aguçar o pensamento matemático. 

Quanto à abordagem desta investigação, trata-se de um estudo de como por meios de 

jogos pode-se fazer uma pessoa desenvolver seu aspecto mental e social. Nessa abordagem 

serão desenvolvidos e confeccionados jogos, para a partir daí tentar passar a ideia do jogo 

para os alunos das escolas parceiras do PIBID com dificuldades na visão e interpretação dos 

problemas e/ou conceitos relacionados ao tema, tendo em vista um melhoramento desta 

deficiência. Serão oferecidas atividades bem espontâneas, fazendo com que essas pessoas 

tenham confiança e despertem o seu raciocínio e sintam-se bem à vontade no 

desenvolvimento da proposta.    
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Os objetivos podem ser caracterizados como uma pesquisa descritiva, na qual se exige 

do investigador as informações sobre o que deseja pesquisar. Com esse tipo de estudo 

pretende-se descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade no ensino aprendizagem 

do indivíduo.  

No que concerne à análise dos dados, o trabalho caracteriza-se como uma pesquisa 

qualitativa, tendo em mente que a pesquisa centra-se na utilização de jogos de estratégia 

envolvendo os conhecimentos de combinatória, desenvolvendo a criatividade e os 

conhecimentos, de maneira interativa e com que os estudantes interajam entre si. Sendo 

assim, foi definido que os resultados seriam deduzidos a partir de atividades com estudantes e 

na modalidade estudo de caso, conforme designa Yin (2001, p. 32)  

“o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” 

 

Em virtude do exposto, a intenção dessa pesquisa e como foi direcionado este trabalho 

é: como os jogos de combinatória, além de interativos, favorecem o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e da aprendizagem. 

A aplicação da Tenda da Combinatória se dará na Escola de Ensino Profissional 

Raimundo Saraiva Coelho, na Escola Militar, entre outras, na cidade de Juazeiro do Norte – 

CE. Foram abordados estudantes do Ensino Médio, através do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), oferecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) em convênio com o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).  

A atividade didática contará com uma breve explicação do conteúdo de Combinatória 

visando o entendimento e raciocínio cognitivo nos materiais manipuláveis. Após a sucinta 

explicação, iniciamos cada jogo, expondo e explorando cada ideia que havia naquela tenda. 

Os jogos além de instigar a curiosidade do discente, ele propõe perguntas interessantes que 

auxiliarão na ideia de desvendá-lo.  

Serão abordados vários jogos que interligam a Combinatória com o nosso cotidiano, 

alguns deles foram: Dilema das Rainhas, Cruzes sobre o tabuleiro, O jogo de adivinhar o 

prêmio dentre as 5 portas, Formiga Esperta, A Senha, Mágica com Dominós e somando no 

tabuleiro de xadrez, este será realizado utilizando um tabuleiro de xadrez com linhas e 

colunas numeradas conforme a Figura 1 a seguir. Em cada casa é escrito o número que é a 

soma dos números das linhas e da coluna dessa casa, por exemplo, na casa que está na linha 4 



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  18 

 

e na coluna 5 é escrito o número 4+5=9. Em seguida realizaremos perguntas em que o 

estudante precisará dos conhecimentos de Combinatória para encontrar a solução. 

 

Figura 1 – Tabuleiro de Xadrez. Fonte: http://www.obmep.org.br/bq/bq2015.pdf 

 

Estes materiais serão oferecidos para os alunos com o intuito de aguçar seu desejo de 

jogar, e conhecer a Combinatória como algo prático do seu dia a dia.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Acreditamos que o aluno possa perceber de maneira prática um pouco sobre 

combinatória, que entenda a dinâmica dos diferentes casos existentes em cada problema, o 

porquê das formulas introduzida nas escolas de maneira imposta, e que possa se divertir com 

os jogos propostos. 

Esperamos que o aluno saia da nossa banca com um olhar mais crítico para os jogos, e 

assim despertar uma curiosidade para o assunto. 

Não esperamos que ele esteja apto a resolver qualquer tipo de exercício de 

probabilidade mas, sim que tenha à vontade e ideias para resolver, e dessa forma possa errar 

cada vez menos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os aspectos observados, percebe-se que este trabalho tem uma 

proposta diferenciada para o ensino da Combinatória, evidenciando a importância de se 

trabalhar com Materiais Manipuláveis e jogos, oportunizando a construção do seu conceito a 

partir do concreto, no qual o discente compõe sua percepção.  

As utilizações desses artifícios são de suma importância para a construção dos 

questionamentos, para a quebra da rotina em sala de aula, além disso, haverá uma interação 

socialmente dos alunos e professores.  
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Concluímos que o êxito de se trabalhar com materiais manipuláveis e jogos decorre do 

que o docente quer tencionar, seus propósitos, à vista disso todas as atividades devem ser bem 

planejadas e exploradas, a fim de fazer com que os discentes atuem durante todo processo 

abstrato.  
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1.2 A APRENDIZAGEM VIA AMBIENTES VIRTUAIS: UMA 

INVESTIGAÇÃO NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA BÁSICA I  

 
Renan Fernandes de Moraes (renanmoraes_ifce@hotmail.com) 

 

RESUMO  

Este trabalho tem por objetivo de investigar e discutir o papel transformador da internet na 

aprendizagem matemática realizada no curso à distância de Licenciatura em Matemática 

promovida pelo IFCE. Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, buscamos analisar o papel 

das tecnologias digitais e as metodologias utilizadas na disciplina de matemática básica 1. 

Para isso, foram utilizados dados produzidos a partir de observações no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) utilizado no curso. Todavia, faremos uma abordagem teórica sobre as 

ferramentas existentes e metodologias propostas para estes ambientes. Assim, após tais 

enfoques, discutiremos os resultados finais da disciplina, destacando notas e situações, e as 

falhas existentes no decorrer da disciplina. Contudo, entende-se que a metodologia 

colaborativa e a interação entre os alunos são o ponto chave para o bom desenvolvimento da 

aprendizagem nestes ambientes virtuais. 

 

Palavras-chave: AVA. Metodologia. Interação. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

A educação baseada em ambientes virtuais tem superados barreiras ao longo do 

tempo. O uso da tecnologia deve estar apoiado num sistema de aprendizagem que proporcione 

aos estudantes a oportunidade de interagir, desenvolver projetos compartilhados, reconhecer e 

respeitar as diversas culturas e construir o conhecimento. Ao utilizar os AVA’s, percebe-se a 

existência de varias ferramentas que proporcionam a comunicação e interação entre seus 

usuários. Estas geram soluções importantes para fortalecer as estratégias de aprendizagem. A 

tecnologia permite melhorar as metodologias já utilizadas, buscando maior envolvimento 

entre todos os participantes. 

Busca-se aqui encontrar respostas para tais indagações: De que forma se dá a interação 

com auxílio das tecnologias digitais? De que maneira a internet – entendida também como 
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extensão da memória do aluno – participa da produção de conhecimento? Como os ambientes 

virtuais mediam o processo ensino aprendizagem? 

Nos últimos anos, a EaD, associada à Internet, vem surgindo como uma das mais 

importantes ferramentas de difusão do conhecimento e de democratização da informação. As 

comunicações via AVA’s acontecem de formas síncronas e assíncronas, e é necessário 

entender como se dá a construção do conhecimento através destas ferramentas. A internet 

proporciona a quebra da barreira geográfica que ocorre em cursos à distância e, para melhorar 

esse modelo educacional que dispõe da web e equipamentos tecnológicos como meios de 

mediação didático-pedagógica, é necessário investigar tais métodos e as práticas de ensino 

como forma de contribuir para dessa modalidade de ensino.  

Para tanto, buscando uma melhor forma de EaD, as respectivas investigações visam 

identificar como as tecnologias participam desta construção do conhecimento, buscando 

discutir como os AVA’s influenciam no compartilhamento de informações e comunicação nas 

disciplinas de um curso de Licenciatura em Matemática da UAB.  

 

OBJETIVOS 

 

Tomando por base a questão acima apontada, é objetivo deste trabalho: 

 Investigar o papel das tecnologias digitais na aprendizagem destes cursos. 

 Investigar a metodologia e estratégias de ensino utilizadas na disciplina/módulo. 

 Compreender como as tecnologias digitais estão sendo utilizadas no curso. 

 Discutir os resultados obtidos na disciplina.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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Educação a distância é o termo genérico usado no Brasil para designar modos de 

formação ou de aprendizagem cuja mediação estudante-professor-conteúdo é feita por alguma 

tecnologia e que, por isso, diferencia-se do modelo presencial clássico. A LDB 9.394/96, em 

seu decreto 5.622/05, define, em seu primeiro artigo, a EaD como:  

(…) modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 

de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005) 

Os atuais estágios de desenvolvimento tecnológico, aliados aos recursos da 

informática e telecomunicações, mudaram o conceito de distância e aproximaram os sujeitos 

por meio do uso das ferramentas de comunicação e interação, capazes de diminuir, mas não 

de eliminar, a barreira física e temporal entre professor-aluno. 

Pedagogicamente, a evolução da EaD esteve condicionada aos paradigmas e 

tendências educacionais que impulsionaram as experiências didáticas à medida que também 

evoluíram as concepções e teorias de aprendizagem e os modelos de ensino auxiliados por 

computador e pelos meios tecnológicos que determinam seu uso. 

Dentre as várias definições de EaD na literatura, destaca-se a de Moore e Kearsley 

(2007). Para eles, educação a distância seria o aprendizado que ocorre normalmente em um 

lugar diferente do local de ensino. Assim, os AVA’s são: 

[...] sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte de 

atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Permitem 

integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira 

organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, 

elaborar e socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos. As 

atividades se desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho e espaço em que cada 

participante se localiza, de acordo com uma intencionalidade explícita e um 

planejamento prévio educacional. (Almeida, 2003)   

No ambiente virtual de ensino, podemos ter diversas combinações de ferramentas que 

permitem entre outras ações: comunicação por escrito, por som, compartilhamento de 

imagem, espaço para postagens de materiais digitais e para comunicação privada entre 

usuários; gerenciamento de atividades pedagógicas, como aplicação de avaliações online, 

entre outros. Entretanto, acreditamos que mais importante do que ter um AVA com diversas 

ferramentas é pensar a forma como estas ferramentas serão utilizadas.  
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Os diferentes recursos da tecnologia conjugada têm provocado modificações 

substanciais nos paradigmas de educação vigentes. Estas acontecem porque os recursos 

oferecem ao estudante e ao professor inúmeras possibilidades de acesso à informação e de 

comunicação via esses novos meios e novas formas de aprender e ensinar, que são requeridas. 

Nesse contexto tecnológico, os AVA’s foram criados em benefício da educação a distância 

interativa, visto que possuem características comunicativas que as mídias anteriores não 

alcançavam. Dentre elas, destacam-se: 

(...) reúnem em único espaço da WEB ferramentas diversas de comunicação (fórum 

de discussão, bate-papo, portfolio, e-mail), ferramentas para apresentação e 

compartilhamento de materiais didáticos em diferentes formatos textuais (textos, 

vídeos, imagens) e ferramentas para organização e coordenação para o atendimento 

de uma determinada disciplina ou curso. (YOUNG 2008, pag. 46). 

Essa estrutura permite a inserção de diversificação das práticas educativas baseadas na 

construção do conhecimento. A metodologia colaborativa para o ensino a distância tem sido 

uma das mais utilizadas atualmente no contexto de ensino a distância. Tem como fundamento 

a relação e troca de conhecimento entre os sujeitos aprendizes.  

Como pressuposto para aprendizagem, supõe-se que, além da mediação do professor e 

de estudos individuais com materiais didáticos, é imprescindível o trabalho coletivo entre os 

alunos. A ideia-chave é o desenvolvimento do diálogo, pois, por meio dele, é possível 

aprender também com o outro. Assim  

Trazer o diálogo para dentro das práticas de EaD é permitir que os alunos possam 

assumir seu papel de sujeito, sendo capazes de expressar ideias, percepções, desejos, 

intenções e sentimentos. Através da linguagem e do discurso, é possível que a 

interação possa se desenvolver por via de entendimento mútuo e argumentativo, 

diferente da imposição e autoridade que muitas vezes é exercida no interior da 

relação entre professor e aluno. (Young 2008, p. 56): 

Para que tenhamos sucesso, é necessário que tanto alunos quanto professores superem 

a ideia de que educar é transmitir conteúdo, pois, nessa concepção, não se valorizam os 

conhecimentos que os alunos já trazem quando entram em seus cursos e disciplinas. Educar é 

muito mais que transmitir conhecimento, é a possibilidade de formação integral de sujeito em 

que o conhecimento precisa ser construído tendo significado para os alunos. 

O material didático é um importante elemento quando pensamos em aprendizagem de 

qualquer área do conhecimento, em qualquer modalidade. No caso da modalidade à distância, 
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os documentos oficiais ressaltam isso: em material intitulado "Referenciais de qualidade para 

educação superior à distância" (BRASIL, 2007), são elencados oito parâmetros para os quais 

o governo afirma olhar quando avalia os cursos superiores a distância: concepção de educação 

e currículo, sistemas de comunicação, material didático, avaliação, equipe multidisciplinar, 

infraestrutura de apoio, gestão acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira. 

 

METODOLOGIA 

 

A investigação que rege este trabalho é de caráter qualitativo. Seu objetivo é analisar o 

papel das tecnologias digitais na referida disciplina e como se dá a metodologia utilizada 

pelos professores/tutores e alunos. Os procedimentos metodológicos do trabalho envolveram 

observações feitas no AVA, analise de tarefas/fóruns e avaliações. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A partir de tais abordagens, destacaremos os resultados da disciplina de matemática 

básica 1, no meses de observação de 04/2017 até 07/2017, cada qual com a identificação da 

aula na qual foram analisadas as notas, cada aluno representado por número, destacando 

também os resultados das respectivas avaliações presenciais. Nesta disciplina tivemos 08 

módulos, dos quais na aula 04 / 08 não houve atividades avaliativas. 

A fim de analisar o desenvolvimento dos alunos no decorrer da disciplina, plotamos os 

gráficos de notas de cada aula, respectivamente, comparando as notas de tarefas e fóruns: 
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Gráfico 1 – Fórum Aula 1 e Tarefa Aula 1. Fonte: http://eadnotas.ifce.edu.br/eadnotas/scores 

 

 
Gráfico 2 – Fórum Aula 2 e Tarefa Aula 2. Fonte: http://eadnotas.ifce.edu.br/eadnotas/scores 

 

 

 
Gráfico 3 – Fórum Aula 3 e Tarefa Aula 3. Fonte: http://eadnotas.ifce.edu.br/eadnotas/scores 
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.  

 
Gráfico 4 – Fórum Aula 5 e Tarefa Aula 5. Fonte: http://eadnotas.ifce.edu.br/eadnotas/scores 

 

 
Gráfico 5 – Fórum Aula 6 e Tarefa Aula 6. Fonte: http://eadnotas.ifce.edu.br/eadnotas/scores 

 
Gráfico 6 – Fórum Aula 7 e Tarefa Aula 7. Fonte: http://eadnotas.ifce.edu.br/eadnotas/scores 
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Nos respectivos gráficos, os alunos 08, 13, 14, 22, 25, 27, 30, 31 e 34 são desistentes 

desde a primeira aula. A seguir, tem-se o gráfico das notas das avaliações presenciais.  

 

Gráfico 7 – Notas das Avaliações Presenciais. Fonte: http://eadnotas.ifce.edu.br/eadnotas/scores 

Após o término das oito aulas previstas no ambiente virtual, tivemos um aluno 

Aprovado por Média, vinte e três alunos em avaliação final, três alunos reprovados por média 

e 13 alunos reprovados por falta. A seguir, temos o Gráfico 8 – notas da avaliação final: 

 

Gráfico 8 – Notas da Avaliação Final. Fonte: http://eadnotas.ifce.edu.br/eadnotas/scores 
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disciplina do primeiro semestre, é perceptível nos resultados das avaliações presenciais que é 

forte as deficiências acumuladas pelos alunos nos conhecimentos da matemática básica.   

Dada à importância do assunto, torna-se necessário a preparação dos alunos, antes de 

iniciar cursos com esses AVA’s, sobre as ferramentas destes ambientes. A metodologia 

colaborativa, juntamente com o auxilio da internet, abrem espaços para diversas formas de 

aprendizagem. Existe uma infinidade de materiais digitais disponíveis, tanto propostos pelos 

tutores como em buscas que os alunos podem fazer. 

Foi perceptível, na tal investigação, que houve forte deficiência na interação entre 

alunos e pouca busca de dialogo com o tutor no ambiente; e também, os alunos tem pouco 

conhecimento em relação às metodologias e ferramentas do ambiente. No curso a distancia, é 

extremamente importante a comunicação e troca de conhecimento entre os alunos. As notas 

são feitas de acordo com 60% das atividades presenciais e 40% das atividades à distância. Na 

disciplina, tivemos apenas 04 aprovações dentre 30 alunos com participação ativa. 

Contudo, a internet, juntamente com as ferramentas de comunicação do AVA, diminui 

a distância entre o tutor e os alunos. Com isso, é muito importante a comunicação, 

principalmente com os tutores responsáveis, pois eles são responsáveis pelas disciplinas e 

todas as interações ficam salvas no AVA e servem de apoio para outros alunos. 

 

CONCLUSÃO 

 

No trabalho em colaboração, os alunos assumem na sala de aula a responsabilidade 

por sua própria aprendizagem e desenvolvem habilidades para monitorar e dirigir seu próprio 

aprendizado e desempenho. Quando há a interação entre pessoas de forma colaborativa, por 

meio de uma atividade autêntica, elas trazem seus esquemas próprios de pensamento e suas 

perspectivas para a atividade. Cada pessoa envolvida na atividade consegue ver o problema de 

uma perspectiva diferente e estão aptas a negociar e gerar significados e soluções mediante 

um entendimento compartilhado. 
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Contudo, a EaD só tem a melhorar quando realizamos trabalhos que busquem 

ultrapassar essas barreiras existentes. Hoje é perceptível a existência de várias formas de 

aprendizagens e diversos tipos de cursos à distância. Nossa educação só tende a crescer 

quando buscamos melhorias. Estas investigações não podem parar de acontecer. 
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RESUMO 

Este trabalho aborda a importância de se estudar a geometria através da manipulação de 

materiais concretos e jogos contextualizados com situações reais, encontradas no cotidiano. O 

mesmo está sendo realizado pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus 

Juazeiro do Norte (IFCE), tendo como objetivo desmistificar a ideia de que a Matemática 

deve ser apenas teórica, e mostrar que esta disciplina pode ser estudada e aplicada de maneira 

simples e divertida para todos. Tendo em foco as dificuldades dos alunos em aprender e 

compreender a geometria de forma tradicional expositiva, iremos modelar problemas 

matemáticos e construir materiais concretos a partir deles, aplicando nas aulas do PIBID na 

Escola Profissionalizante Raimundo Saraiva Coelho e no Colégio da Polícia Militar do Ceará 

Coronel Hervano Macedo Júnior, na cidade de Juazeiro do Norte – CE. Tendo como hipótese 

o sucesso a partir da manipulação de meios lúdicos, e a experimentação através dos materiais 

palpáveis construídos a partir deste projeto. 

Palavras-chave: Geometria. Materiais Concretos. PIBID. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Com o desenvolvimento da ciência e o avanço nas pesquisas e consequentes 

contribuições da matemática para o progresso cientifico, o volume destes conteúdos 

apontaram a necessidade de uma divisão, que já é histórica, das linhas de estudo e pesquisa 

em matemática: Álgebra, Análise e Geometria.  

Os primeiros conceitos e conjecturas relacionando o tema geometria remontam a 

história da humanidade. Sua importância, como parte do conhecimento na formação do 

homem, é ratificada atualmente por documentos oficiais que norteiam o ensino de matemática 

da educação básica. Esses documentos são os chamados PCN’s, os quais defendem que, 
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Quanto aos conteúdos, apresentam um aspecto inovador ao explorá-los não apenas 

na dimensão de conceitos, mas também na dimensão de procedimentos e de atitudes. 

Em função da demanda social incorporam, já no ensino fundamental, o estudo da 

probabilidade e da estatística e evidenciam a importância da geometria e das 

medidas para desenvolver as capacidades cognitivas fundamentais. (BRASIL, 1998, 

p. 16). 

 

Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de Matemática 

no ensino fundamental, porque, por meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial 

de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma 

organizada, o mundo em que vive. (BRASIL, 1998, p. 51). 

 

Tendo em mente essa concepção desenvolvemos este projeto, o qual consiste na 

utilização de instrumentos palpáveis, com o intuito de transmitir ou validar conhecimentos, 

sendo que os mesmos serão construídos pelos bolsistas do PIBID. Esses instrumentos serão 

utilizados como elementos que auxiliarão na compreensão de assuntos matemáticos, trazendo 

a geometria como foco principal nesta abordagem. 

Na tentativa de se criar um elo entre o abstrato e o concreto, nesta proposta serão 

confeccionados alguns jogos e/ou material concreto de ensino tais como: Construções de 

Papel; Geoplano; Jogo de Tabuleiro - Geometria Analítica; Piff Geométrico; Geoplano 3D. 

Essas construções serão realizadas com materiais simples, que possam ser facilmente 

encontrados, mas que apresentem resistência e durabilidade, tais como MDF, acrílico, entre 

outros.  

A partir da sistematização e análise dos dados que serão obtidos, e através do ensino-

aprendizagem com o uso de materiais concretos, poderemos não só encontrar alguns dos 

problemas relativos às dificuldades na aquisição dos conhecimentos matemáticos, mas 

também com o uso desses materiais e outras intervenções adequadas, ajudar professores a 

superar as dificuldades circunstanciais do ensino em matemática. 

 

OBJETIVOS 

 

Durante a execução desse trabalho almejamos melhorar o ensino e a aprendizagem de 

geometria e a sua compreensão por parte dos estudantes, através da manipulação dos 

materiais concretos, sendo estes construídos a partir da modelagem matemática de alguns 

problemas, como também a partir de jogos. Temos por objetivo mostrar que a matemática 

pode ser estudada e aplicada de maneira simples e divertida para os alunos e para a 

comunidade escolar em geral. Para isso iremos identificar e analisar as relações dos alunos 
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com a geometria, no contexto escolar, sob dois aspectos: i) com relação a aulas tradicionais 

puramente teóricas e, ii) com relação a utilização de novas ferramentas, trazendo a visão dos 

alunos acerca das formas de ensino da geometria. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Historicamente, vemos que o significado da Matemática cresce à medida que se nota 

sua importância prática, principalmente quando se refere ao ato de medir e contar. Ela surge 

quase como um instinto, mediante a necessidade do homem. No Egito antigo, um registro de 

110 problemas listados no chamado Papiro de Rhind, apresenta 26 problemas geométricos 

voltados para o cálculo de áreas de terras e volumes de grãos. Já na Babilônia, a geometria era 

intimamente relacionada com a mensuração prática (EVES, 2004). 

Numerosos exemplos concretos, inferem que os babilônios do período de 2000 a.C. à 

1600 a.C., já tinham familiaridade com as regras gerais para o cálculo de áreas, como a do 

retângulo, triângulo retângulo e isósceles, trapézio retângulo, além do cálculo de volumes de 

paralelepípedos retângulo, entre outros.  Na Grécia, os pitagóricos acreditavam que tudo podia 

ser expresso através de números e tiveram toda sua crença abalada quando não conseguiram 

expressar por um número natural a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos iguais de 

medida 1. Dessa forma vemos que os pitagóricos usavam a matemática para entender melhor 

o mundo a sua volta e para isso faziam uso da geometria. 

Podemos perceber que o estudo da matemática pelos povos antigos era incentivado por 

um significado mais prático e concreto, do que abstrato. Contudo, temos que o que surgiu pela 

prática, perdeu seu teor com o decorrer do tempo. “O ensino passou a ter preocupações 

excessivas com formalizações, distanciando-se das questões práticas” (BRASIL, 1998, p. 19), 

sendo tratado ultimamente apenas como um estudo teórico, sem o uso de aplicações e 

experimentos, fazendo com que os estudantes percam o gosto e interesse pelo o estudo da 

geometria. 

 

O trabalho com jogos nas aulas de matemática, quando bem planejado e orientado, 

auxilia o desenvolvimento de habilidades como observação, análise, levantamento 

de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de decisão, argumentação e 

organização, as quais estão estreitamente relacionados ao assim chamado raciocínio 

lógico. (SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007, p. 09). 

 



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  33 

 

O estudo de matemática é considerado um dos mais difíceis pela a maioria dos 

estudantes devido ao seu aspecto abstrato. Uma das formas de suavizar essa afirmação é 

através da inserção da tecnologia e materiais concretos nas aulas de matemática. O material 

concreto é uma excelente ferramenta que auxilia na visualização do comportamento de vários 

problemas não só pertinentes à geometria, mas também da álgebra e do raciocínio lógico.  

A utilização dos recursos tecnológicos e materiais concretos está se fazendo cada vez 

mais presentes na metodologia utilizada por diversos professores, não apenas no ensino 

básico, mas também no ensino superior. De acordo com Smole, Diniz e Milani (2007) a 

utilização de jogos e recursos diferenciados já vem sendo abordados como metodologias 

educacionais, implicando numa mudança significativa no processo de ensino aprendizagem, 

alterando o modelo tradicional presente, que muitas vezes é realizado apenas com o subsídio 

do livro didático e dos exercícios que ele possui. 

Um dos principais problemas no ensino da Matemática, especialmente na educação 

básica, é a precariedade na metodologia dos professores. A maioria não diversifica a sua 

metodologia, com o uso, por exemplo, de materiais concretos de forma geral e de recursos 

tecnológicos para ensinar aos alunos os mais diversos tipos de conteúdo, tornando as aulas de 

matemática mais dinâmicas e assimiláveis. Quando não ocorre esta aplicação prática dos 

assuntos estudados, as aulas acabam por se tornar cansativas e entediantes, e com isso muitos 

alunos perdem o interesse pelo conteúdo, sendo refletido nos indicadores de avaliações 

externas e internas. 

A contextualização e aplicação do conhecimento visto em sala aliada ao uso de 

materiais concretos e situações reais, aparece como possível solução para o problema da 

dificuldade com a abstração, e assim, novas formas de ensino torna-se essencial ao oficio do 

professor comprometido com o sucesso de seu trabalho, como afirma D’Ambrosio (2009, 

p.79), “Entre a teoria e a prática persiste uma relação dialética que leva o indivíduo a partir 

para a prática equipado com uma teoria e a praticar de acordo com essa teoria até atingir os 

resultados desejados.” 

A ideia de aliar teoria à prática, de forma a alcançar o universo do aluno e captar sua 

atenção fazendo que o mesmo possa desenvolver as habilidades necessárias para compreender 

e solucionar os problemas, se torna essencial no papel do professor pesquisador que busca a 

cada nova experiência atribuir a sua prática docente ferramentas de trabalho maleáveis e 

concretas, essas quais podem atribuir ao aprendizado mecanismos que apenas com a teoria 

não são viáveis. De acordo com D’Ambrosio (2009, p.79), 
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Toda teorização se dá em condições ideais e somente na prática serão notados e 

colocados em evidência certos pressupostos que não podem ser identificados apenas 

teoricamente. Isto é, partir para a prática é como um mergulho no desconhecido. 

Pesquisa é o que permite a interface interativa entre teoria e prática. 

 

O estudo de forma prática torna o conhecimento agradável e fácil de entender. Dessa 

maneira a modelagem prática de conceitos matemáticos torna seu estudo bem mais simples, 

pois o conteúdo toma forma dentro do mundo real e o que antes era abstrato se torna concreto. 

 

A ação do sujeito sobre os objetos é indispensável para a compreensão das relações 

aritméticas e geométricas da matemática. Mas, para um professor de Matemática, 

cujo “espírito é abstrato por definição” (PIAGET, 1986) é difícil entender a 

necessidade de um desenvolvimento progressivo baseado em experiências concretas. 

(NOVAES, 2005, p. 86-87). 

 

Nesse sentido, vemos a grande relevância de se trabalhar a modelagem matemática, 

pois ela é uma das maneiras de trazer conceitos matemáticos através da construção de um 

modelo físico de problemas com o objetivo de tornar o estudo algo empírico, de forma que o 

conhecimento possa ser alcançado intuitivamente com a observação do comportamento do 

problema modelado com material concreto.  

 

A modelagem matemática [...]. Essa metodologia caracteriza-se como um processo 

de construção de um modelo matemático a partir de uma problemática adquirida do 

contexto e/ou do interesse dos alunos e professores. Nesse processo estão envolvidas 

determinadas ações que são trabalhadas, conjuntamente, por professores e alunos, 

quais sejam: definição da problemática ou tema; busca de informações e dados 

relacionados ao tema; seleção de variáveis; formulação de hipóteses; simplificações; 

resolução de problemas; análise das soluções encontradas e validação do modelo 

construído, vinculado ao tema inicialmente proposto. Nesse ambiente de busca de 

respostas para os problemas propostos cria-se um ambiente favorável ao estudo da 

Matemática. (CARGNIN-ESTIELER e BISOGNIN, 2009, p. 2). 

 

Assim, podemos, com base nos autores aqui discutidos, enfatizar a real importância de 

se trabalhar aliando teoria à prática. 

 

METODOLOGIA 

 

Visando as dificuldades dos alunos em aprender e compreender a geometria de forma 

tradicional expositiva, elaboramos um plano de trabalho no qual os alunos possam sentir-se 
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agentes do próprio conhecimento, manuseando materiais concretos para resolver situações 

problemas propostos.  

Nosso trabalho se constitui como pesquisa tecnológica e científica básica, onde 

utilizaremos o estudo experimental incremental a fim de trazer uma outra visão aos 

estudantes, para que eles possam compreender fatos e fenômenos ligados à matemática, além 

de resolver problemas através da observação e manipulação de materiais concretos. Tal 

pesquisa busca uma abordagem qualitativa, voltada para a área explicativa, onde o 

delineamento desse projeto se dará da forma experimental sendo necessária a construção dos 

materiais concretos pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus 

Juazeiro do Norte (IFCE), e em seguida pondo em prática a aplicação desses materiais com os 

alunos das escolas vinculadas ao PIBID. 

Para proceder com o experimento, aproveitaremos nossa experiência como bolsistas 

do projeto PIBID e em contato com os alunos que participam deste programa, na Escola 

Profissionalizante Raimundo Saraiva Coelho, na cidade de Juazeiro do Norte – CE, será feita 

a coleta e posterior análise de dados (utilizando questionários próprios) que permitam 

compreender se o uso de materiais concretos no ensino da matemática faz com que o interesse 

dos alunos seja despertado, e com isso, o ensino seja melhor aproveitado, tenha mais ênfase 

na aprendizagem, e que o aluno consiga converter um ensino teórico, no nosso caso de 

cálculo, em alguma prática diária da sua vida. 

Os materiais concretos serão estruturados a partir da modelagem de problemas da 

geometria, e após construídos, serão apresentados para a observação e manipulação dos 

alunos com o objetivo de desafiá-los a entender o problema e tentar encontrar uma solução 

que o satisfaça.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com esse trabalho esperamos que o aluno desperte um maior interesse pelo uso e 

aplicação da geometria, e leve consigo esse interesse para a aula onde o conteúdo é trabalhado 

de forma mais abstrata. Durante a manipulação dos materiais concretos queremos que o aluno 

use seus conhecimentos já adquiridos para que ele possa consolidar tais conhecimentos, e ao 

mesmo tempo ampliá-los, para facilitar a compreensão e assimilação da forma abstrata. 
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Nesse sentido serão propostos jogos e materiais concretos tais como: (i) Qual é o valor 

da soma das áreas dos quadrados verde e vermelho?; (ii) Observe o triângulo ABC. Encontre 

um ponto do lado BC que ligado ao ponto p (com p pertencente ao segmento AB) divide o 

triângulo em duas figuras de mesma área; (iii) Uma empresa de energia quer fazer a 

instalação de energia elétrica em três fazendas, porém, a empresa só dispões de um poste. 

Onde a empresa deve instalar o poste para que a quantidade de fio elétrico seja a menor; (iv) 

Visualização e manipulação do R^3, assim como os jogos Tabuleiro – Geometria Analítica e 

Piff Geométrico. 

Os quadrados do problema (i) serão construídos em MDF, e serão entregues aos 

alunos, onde esperamos que os mesmos consigam reposicionar as peças com o objetivo de 

encontrar a área dos dois quadrados através do Teorema de Pitágoras. Para os problemas (ii) e 

(iii), queremos observar se os participantes relacionam retas paralelas, equivalências entre 

áreas de triângulos, mediatrizes e ponto médio, onde estes materiais serão confeccionados 

utilizando folhas de madeirite, pregos, elásticos coloridos, barbante e varetas. Já para o 

problema (iv), esperamos facilitar a visualização e manipulação dos octantes do R^3. 

Quanto ao jogo Tabuleiro – Geometria Analítica, cada competidor deverá saber qual 

ponto do plano se encontra o dardo do adversário, sendo permitido ao competidor informar 

apenas a distância que o seu dardo vai percorrer e em qual ângulo deve ser movido. Neste 

caso, espera-se que o cálculo de distâncias seja melhor compreendido pelo participante. 

Por fim, temos o Piff Geométrico, o qual consiste em um jogo de cartas onde cada 

participante deverá formar três trios, sendo obrigatória uma carta-desenho, com as outras duas 

contendo características ou exemplos da carta em questão. Nesta proposta esperamos que 

sejam desenvolvidos no aluno o raciocínio lógico, percepção e interligação visual, senso de 

estratégia, entre outros. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados esperados durante o desenvolvimento da pesquisa são de grande 

significância para que possamos manter uma linha coesa e objetiva, que una a teoria à prática, 

proporcionando assim uma maior aprendizagem a respeito da geometria. 

Durante o estudo bibliográfico realizado pelos bolsistas do PIBID, pode-se observar 

que essa vertente da matemática é enfatizada por vários pesquisadores, trazendo em seus 

trabalhos a grande relevância do uso de meios tecnológicos e materiais concretos na tentativa 
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de melhorar o ensino e a aprendizagem. De tal forma, que está sendo de suma importância 

para o conhecimento dos bolsistas, pois o aprofundamento desse tema permitiu compreender 

melhor, desde uma breve abordagem histórica do que se diz respeito a utilização de materiais 

concretos, até a execução e o domínio de ferramentas docentes que posteriormente serão 

utilizadas na própria prática profissional.  

No entanto, este trabalho apresenta apenas os dados preliminares, pois o mesmo ainda 

se encontra no processo de desenvolvimento. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho mostra a importância de uma boa relação entre o futuro pedagogo com o 

futuro matemático, pois esta relação pode trazer grandes frutos para a aprendizagem 

matemática do aluno, uma vez que possibilita a troca de experiências e de formas 

metodológicas de se ensinar matemática de uma forma mais dinâmica e lúdica facilitando a 

aprendizagem do aluno, assim como,  mostrar a importância do uso do tangram no ensino de 

diversos conteúdos matemáticos, como área, perímetro e as quatro operações. As ideias 

apresentadas são fundamentadas através de pesquisas bibliográficas, como por exemplo 

Almeida (2004), Lara (2005) e Piaget (1997). Por meio destas pesquisas foi possível observar 

a importância e a força que o lúdico e os jogos vem ganhando em sala de aula. E observou-se 

a importância que o projeto teve para a formação do futuro pedagogo que se mostrou, 

inicialmente, inseguro em relação ao ensino de matemática. 

Palavras-chave: Matemática. Aprendizagem. Tangram. Ensino de matemática.  

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

Neste trabalho busca-se mostrar a importância de uma boa base no ensino fundamental 

I para a efetivação de uma melhor aprendizagem no Ensino Fundamental II e Médio. 

Acredita-se que a maior dificuldade dos alunos em aprender novos conceito de matemática é 

devido a uma deficiência nos conteúdos iniciais, como por exemplo as quatro operações. 

A partir daí, viu-se a necessidade de estreitar as relações entre o futuro professor de 

matemática com o futuro pedagogo, pois este é quem prepara o aluno que vai ingressar no 

Fundamental II, nas mãos do futuro professor de matemática. 

Com isso, desenvolveu-se um projeto de minicurso para ser aplicado com alguns 

alunos do curso de Pedagogia da Universidade Regional do Cariri – URCA. E, como o futuro 

pedagogo trabalhará especificamente com crianças foi decidido que o melhor seria apresentar 

formas lúdicas de trabalhar a matemática, pois de acordo com Lara (2005): 

Os jogos, ultimamente, vêm ganhando espaço dentro de nossas escolas, numa 

tentativa de trazer o lúdico para dentro da sala de aula. A pretensão da maioria dos 

professores com a sua utilização é a de tornar a aulas mais agradáveis com o intuito 
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de fazer com que a aprendizagem se torne algo fascinante. Além disso, as atividades 

lúdicas podem ser consideradas como uma estratégia que estimula o raciocínio, 

levando o aluno a enfrentar situações conflitantes relacionadas com o seu cotidiano. 

(LARA, 2005, p.2) 

Como foi dito acima, cada vez mais os jogos ganham espaço na sala de aula, mas não 

só o jogo em si, mas com a ludicidade envolvida, a qual promove na criança a ideia de que 

aprender é algo divertido. Dessa forma, decidiu-se que além do jogo, seria abordado outras 

metodologias de ensino, onde o tangram foi escolhido, para que fosse possível auxiliar no 

projeto a ser desenvolvido, possibilitando trabalhar com conteúdos matemáticos como a 

geometria e nas quatro operações. 

 

OBJETIVOS  

 

Este trabalho tem por objetivo mostrar a importância de estreitar as relações dos 

futuros matemático e pedagogo, assim como, apresentar novos métodos de se ensinar 

matemática, tornando-a menos metódica e mais interessante para os alunos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O tangram foi escolhido como principal ferramenta deste trabalho pois ele possibilita 

trabalhar diversos conteúdos com a criança. De acordo com o texto publicado pela pedagoga, 

publicitária e coordenadora pedagógica do Colégio Mackenzie Tamboré, na revista O Guia 

para Educadores (2009): 

O Tangram constitui-se em recurso a mais, assim como a dobradura, para o 

desenvolvimento da elaboração do pensamento geométrico. A lenda do surgimento 

desse jogo é utilizada como referência e ponto de partida para as atividades, em que 

as peças são exploradas aleatoriamente ou de maneira dirigida para a criação de 

figuras diversas. 

Com esse jogo, a criança pode identificar formas planas, desenvolver habilidade de 

leitura de imagem e a observação como percepção visual, diferenciar e nomear as 

formas geométricas, desenvolver a criatividade e a memória e aplicar diferentes 

estratégias para a resolução de problemas (...). 

Além disso tudo já citado acima, o tangram também possibilita o cálculo de áreas, 

perímetro e o uso das quatro operações que são necessárias para realização desse tipo de 

cálculo, e que como já foi dito, é normalmente a maior dificuldade que se nota nos alunos ao 

ingressarem no Ensino Fundamental II.  

Ainda utilizando o tangram foi trabalhado um jogo envolvendo o mesmo, objetivando 

trabalhar especialmente nas operações de adição e subtração. Segundo Piaget (1997), “o jogo 



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  40 

 

não é apenas uma forma de entretenimento, mas é uma maneira de contribuir e enriquecer o 

desenvolvimento intelectual do educando”. 

De acordo com Almeida (2004):  

A aplicação de jogos e brinquedos em diferentes situações organizacionais, 

educacionais, sociais ou terapêuticas é um meio para estimular, analisar e avaliar 

aprendizagens específicas, competências e potencialidades dos jogadores 

envolvidos. 

O professor deve organizar o processo de aprendizagem do aluno. Ele não pode 

mostrar resultados prontos, mas deve apresentar às crianças atividades interessantes, 

fundamentando-se do real e dos conhecimentos que elas já dominam, simplificando a 

construção do saber. Sérgio Lorenzato (2006) expõe que 

Para o aluno, mais importante que conhecer essas verdades matemáticas, é obter a 

alegria da descoberta, a percepção da sua competência a melhoria da autoimagem, a 

certeza de que vale a pena procurar soluções e fazer constatações, a satisfação do 

sucesso, e compreender que a matemática, longe de ser um bicho-papão, é um 

campo de saber onde ele, aluno, pode navegar. (LORENZATO, 2006, p.25) 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998): 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem 

que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na 

elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções, além de possibilitar a 

construção de uma atitude positiva perante os erros, [...] sem deixar marcas 

negativas. (BRASIL, 1998, p.46) 

Por este motivo os jogos estão sendo cada vez mais inseridos no ensino da 

matemática, principalmente nas séries iniciais, onde o aluno tem contato com o concreto, e 

ainda mais importante, porque a criança aprende enquanto brinca, o que faz o processo ser 

ainda mais interessante para ela. 

 

METODOLOGIA  

 

O trabalho foi realizado em duas etapas, inicialmente foi planejado um minicurso 

sobre a história do tangram, alguns tipos do mesmo, a construção de alguns deles, bem como, 

sobre como trabalhar o tangram em um jogo matemático. 

Depois, foi aplicado este minicurso, nos dias 31 de março e 07 de abril de 2017, para 

alguns alunos do sétimo semestre do curso de Pedagogia da Universidade Regional do Cariri 

– URCA. 

No primeiro encontro apresentou-se um pouco da história do tangram de sete peças, 

contando algumas das lendas sobre o mesmo. Depois disso foram mostrados os vários tipos 

de tangrans que existem, como o hexagonal, o oval e o de coração, entre outros. Após 
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apresentação dos tipos de tangram, iniciou-se a construção do tangram de sete peças e do 

oval, e depois de ser apresentado o passo-a-passo da construção de cada um deles foi 

mostrado como trabalhar a matemática por trás das figuras, como por exemplo os nomes de 

cada peça, semelhança de triângulos, e depois o cálculo da área e do perímetro de cada peça. 

No tangram de sete peças este cálculo foi feito da maneira convencional, media-se cada lado 

das figuras com a régua e depois calculava-se sua área e seu perímetro, já no tangram oval foi 

trabalhado apenas o perímetro por meio de uma linha, onde se posicionava a linha ao redor da 

figura e depois media-se seu comprimento. Isso foi feito para mostrar como se ensinar ao 

aluno o verdadeiro conceito de perímetro, pois muitos tem dificuldade de assimilar o conceito 

do mesmo, e acham que este só pode ser calculado em figuras cujos lados são formados a 

partir de retas.  

No segundo encontro, de modo semelhante, foi realizada a construção do tangram de 

coração e do tangram hexagonal, onde foram trabalhados os conceitos de área com o tangram 

hexagonal e os de perímetro com o tangram de coração, da mesma forma que foi feito no 

primeiro encontro. Além disso, foi mostrado o jogo Subtração de tangrans, que serve para 

trabalhar as operações de adição e subtração. 

 O jogo é formado pelas mesmas peças do tangram tradicional, porém, em maior 

quantidade. São utilizados 16 triângulos pequenos, 4 paralelogramos, 8 quadrados, 8 

triângulos médios e 8 triângulos grandes, e cada uma dessas peças são divididas em triângulos 

pequenos, por exemplo, o quadrado, o paralelogramo e o triângulo médio representam a união 

de dois triângulos pequenos, já o triângulo grande representa a união de quatro triângulos 

pequenos. Cada um dos quatro jogadores recebem uma cartela que representa a união de 16 

triângulos pequenos, onde o objetivo do jogo é preencher primeiro a cartela com as figuras 

citadas acima. O jogador da vez joga dois dados e deve subtrair o maior número do menor e o 

resultado representara a quantidade de triângulos pequenos que ele poderá utilizar. Se der um 

número maior que um ele poderá utilizar as outras peças, por exemplo se ele ficar com três 

poderá utilizar uma peça que representa o dois e uma que representa o um, trabalhando assim 

a adição. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Após a aplicação do minicurso, observou-se que os alunos do curso de Pedagogia que 

participaram do projeto tinham alguma dificuldade em matemática, e se sentiam um pouco 

perdidos para repassá-la aos alunos. Desta forma, eles aproveitaram bastante a oportunidade e 
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viram que é possível apresentar a matemática de uma forma lúdica e menos metódica, 

tornando-a mais interessante tanto para eles como para os seus futuros alunos. 

 

CONCLUSÃO  

 

Observou-se que o uso de jogos na sala de aula pode envolver teoria e prática de uma 

maneira agradável e recreativa, e também que o uso do Material Concreto colaborou para 

melhorar o ensino da matemática, pois mesmo os participantes do projeto que se mostraram 

com maior dificuldade conseguiram entender os conceitos repassados e disseram possuir o 

interesse de aplicá-los em suas futuras salas de aula, sendo assim, notou-se que esta troca de 

experiência entre os futuros matemáticos com os futuros pedagogos foi bastante relevante 

para uma melhoria na forma de ambos, uma vez que foi possível colocar em prática o que se 

estuda na teoria e aprender novos recursos pedagógicos. 
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ANEXOS 

 Tipos de tangrans construídos: 

 

 

Tangram de sete peças    Tangram de Coração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tangram Oval     Tangram Hexagonal 

 Jogo subtração de tangram: 
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RESUMO 

Apresenta-se neste artigo uma experiência com o uso de materiais manipuláveis como recurso 

pedagógico ao ensino e aprendizagem em geometria plana com alunos do nono ano do ensino 

fundamental numa escola pública da cidade de Juazeiro do Norte – CE. Este artigo tem por 

objetivo analisar as contribuições do uso de recursos didáticos manipuláveis em sala de aula 

para a aprendizagem em geometria.  Os recursos utilizados foram o tangram chinês de sete 

peças, geoplano retangular, fita métrica e fractais. Esta pesquisa é exploratória, estudo de 

caso, indutiva com abordagem qualitativa.  A partir de observações verificou-se que o uso dos 

materiais didáticos manipuláveis contribui para melhoria da aprendizagem em geometria e ao 

desenvolvimento de competências matemáticas. 

Palavras-chave:  Geometria. Materiais Manipuláveis. Aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

Este artigo apresenta as atividades de regência na disciplina de Estágio no ensino 

fundamental II, especificamente, no nono ano desta etapa numa escola de ensino fundamental 

e médio na cidade de Juazeiro do Norte, no cariri cearense. As atividades versaram sobre 

geometria com o auxílio de materiais didáticos manipuláveis como o tangram, o geoplano, 

canudos de suco, fita métrica e ainda com fractais.  

As formas geométricas eram feitas com as peças do tangram Chinês de sete peças, 

com ligas coloridas no geoplano retangular feito com madeira e pregos, no solo da sala com 

os canudos de suco, com cortes em folha A4 no caso dos fractais. As atividades estimulavam 

os alunos fazer transformações, movimentos, generalizações, demonstração e comparações, a 

fim de determinar as propriedades e características de triângulos, quadriláteros e outros 

polígonos. Os materiais usados ou confeccionados em sala possuíam cores diferentes para que 

entes geométricos pudessem ser destacados tais como altura, mediana, diagonal e para chamar 

a atenção dos alunos e motivá-los durante as aulas, dando um caráter lúdico aos recursos. 
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Este artigo diz respeito ao uso de materiais didáticos manipuláveis em sala de aula, 

tendo em vista analisar as contribuições deles no processo de ensino e aprendizagem em 

geometria. Para tanto, no início ou durante cada aula, os conceitos eram apresentados e 

estudados com material manipulável, identificadas as dificuldades e deficiências e verificada 

a aprendizagem dos alunos. 

Ver e tocar objetos concretos são ações indispensáveis e determinantes para a 

apreensão de conceitos matemáticos. Assim, o uso de materiais didáticos manipuláveis 

contribui para o trabalho docente, exerce poder sobre a aprendizagem, é um excelente 

catalizador para o aluno construir o saber matemático e potencializa o desenvolvimento das 

competências matemáticas. Esta pesquisa é exploratória, estudo de caso, indutiva com 

abordagem qualitativa. Os dados foram coletados a partir da observação individual, 

participante, assistemática, na vida real.  

Com esta pesquisa, pôde-se perceber que o uso de materiais manipuláveis variados 

para ensinar matemática contribui para o trabalho coletivo, a correção de deficiências, 

superação de dificuldades de aprendizagem, interioriza conceito auxilia o trabalho do 

professor, conferi dinâmica a sala de aula, promove motivação e envolvimento e potencializa 

o desenvolvimento de competências.  

 

OBJETIVO GERAL  

 

Construir objetos geométricos a partir observação, identificação, reconhecimento, 

classificação, descrição das propriedades a eles pertinentes, comparando formas e aplicando 

conceitos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(a) Construir objetos geométricos do espaço euclidiano;  

(b) Reconhecer e classificar objetos geométricos; 

(c) Descrever objetos geométricos, comparar formas e aplicar conceitos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Materiais Didáticos Manipuláveis em Sala de aula 
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Conforme Lorenzato (2010, p. 18), “Material didático (MD) é qualquer instrumento 

útil ao processo de ensino-aprendizagem”.  Desta forma, podemos citar calculadora, 

compasso, esquadro, régua, tangram, geoplano, dentre outros. 

Os materiais didáticos manipuláveis são aqueles que permitem a ação do indivíduo 

sobre ele, isto é, podem ser manuseados. São classificados em estáticos e dinâmicos. Aqueles 

não permitem modificações em suas formas ou estruturas, apenas o manuseio ou observação. 

É o caso da fita métrica ou poliedros construídos em madeira. O segundo permite fazer 

transformações contínuas a fim de o aluno perceber e descobrir características. É o caso do 

retângulo formando com ligas de látex no geoplano retangular que pode ser transformado num 

quadrado ou formar uma figura com canudos de refresco e movendo alguns deles formar 

outra figura.  

Segundo Manoel Jairo Bezerra apud Romulo Rêgo e Rogéria Rêgo (2010, p. 42), as 

principais funções do material manipulável são:  

i) auxiliar o professor a tornar o ensino de matemática mais atraente e acessível 

ii) acabar com o medo da matemática que, criado por alguns professores e 

alimentado pelos pais e pelos que não gostam de matemática, está aumentando cada 

vez mais a dificuldade do ensino dessa matéria e  

iii) interessar maior número de alunos no estudo dessa ciência. 

Analisando estes itens, podemos perceber que os materiais manipuláveis atuam como 

mediadores, facilitando a relação entre aluno-professor-conhecimento; é um eficiente 

regulador do ritmo de ensino em sala; possibilita variadas experiências e oportunidades de 

estudo sobre um mesmo assunto; atribui significado ao aprendizado; cria condições para que o 

aluno faça estimativas, descubra padrões, propriedades, características e relações.  

No entanto, é fundamental destacar que o material didático manipulável não possui 

função ilustrativa, a realização de atividades manipulativas é necessária e indispensável para 

que o aluno adquira competências matemáticas, mas não é a manipulação em si que garante a 

aprendizagem, é preciso a ação mental interiorizada do aluno sobre o objeto de estudo quando 

possui distintos e variados materiais em suas mãos. 

É indispensável o planejamento para o uso adequado do recurso manipulável para que 

os alunos possam realizar observações, reflexões, descobertas, levantar hipóteses, elaborar e 

testar estratégias, construindo o aprendizado. Desta forma, ao planejar suas aulas, o professor 

de matemática precisa saber qual, o porquê, como e quando pôr em cena o recurso 

manipulável, caso contrário, será inútil ou prejudicial à aprendizagem. 
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Portanto, analisando as competências matemáticas, em especial as geométricas, os 

materiais didáticos manipuláveis servirão de apoio para fazer os alunos refletir, questionar, 

observar, identificar, reconhecer, classificar, comparar e descrever as propriedades pertinentes 

a cada objeto geométrico, comparando formas e aplicando conceitos. Entretanto, nem os 

conceitos nem as competências matemáticas não estão nos materiais, mas na ação reflexiva do 

aluno sobre as atividades que realizam.  

 

As competências em Geometria para o Ensino Fundamental 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 81), um dos objetivos 

de matemática para o segundo ciclo é: “Identificar as características das figuras geométricas, 

percebendo semelhança e diferenças entre elas, por meio de composição e decomposição, 

simetrias, ampliações e reduções.”.  

Neste sentido, ainda segundo o mesmo documento, o trabalho do professor deve 

estimular a observação das características das formas bidimensionais e tridimensionais para 

que os alunos identifiquem propriedades e faça classificações.  

Segundo Alsina i Pastells (2009, p.73), a aprendizagem progressiva dos 

conhecimentos geométricos e do espaço, permite a aquisição das seguintes competências: 

 

Realizar praticamente as transformações com movimentos e com materiais e aplicá-

las a um melhor conhecimento das figuras e dos corpos. Reconhecer praticamente 

transformações geométricas em seu espaço conceitual: noção de mudanças, 

propriedades que não mudam operação inversa, etc., e descobrir progressivamente 

suas leis de funcionamento. Adquirir as técnicas instrumentais vinculadas à 

atividade geométrica: domínio de movimentos, habilidades de manipulação de 

materiais e uso correto do material de desenho geométrico. Desenvolver a 

imaginação, a criatividade e o gosto pela beleza das formas, especialmente explícitas 

na natureza e na arte. Adquirir visão “geométrica” do que está ao nosso redor. 

 

É claro que o estudo em geometria não se limita somente à investigação, mas elevar o 

pensamento crítico e reflexivo bem como o raciocínio lógico-matemático.  

 

METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa é exploratória, estudo de caso, indutiva com abordagem qualitativa. Os 

dados foram coletados a partir da observação individual, participante, assistemática, na vida 

real.  
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

A seguir relatam-se as atividades desenvolvidas no nono ano de uma Escola de Ensino 

Fundamental e Médio da cidade de Juazeiro do Norte – CE, com geometria euclidiana plana. 

As atividades versaram sobre assuntos já vistos em sala de aula: polígonos, semelhança, 

congruência, teorema de Pitágoras, razão, perímetros e áreas bem como fractais, a saber, o 

Conjunto de Cantor e o Triângulo de Sierpinsk. 

As atividades consistiram em desenvolver as habilidades de observar, identificar, 

reconhecer, classificar, comparar e descrever as propriedades pertinentes a cada objeto, 

comparando formas e aplicando conceitos.  

Os conteúdos: polígonos, semelhança, congruência, perímetros e áreas, foram 

estudados com o auxílio do Tangram Chinês básico de sete peças e do Geoplano retangular.  

Os polígonos com canudos plásticos de tomar suco. O teorema de Pitágoras foi demonstrado 

com o Tangram. O conteúdo Razão foi trabalhado à luz do número de ouro relacionando-o 

com a ideia de beleza existente no renascimento. Com os fractais estudamos potenciação em 

que os alunos deduziram uma fórmula geral que determinaria quantos paralelepípedos seriam 

produzidos na enésima interação no conjunto de Cantor e também o triângulo equilátero. 

Para cada conteúdo da atividade era feita uma revisão expositiva ou no início ou 

durante as atividades, a fim de motivar e manter os alunos com foco e explicá-los os objetivos 

da aula. Em seguida, sob orientações e com um manual passo a passo, os alunos executaram 

as atividades. 

Incialmente, as atividades começaram com o tangram às quais foram divididas em 

dois blocos: (1) Geometria Básica, (2) Frações e áreas. Sobre a geometria básica foram 

explorados os conteúdos de semelhança, congruência e classificação de triângulos e 

quadriláteros. Para que os alunos pudessem verificar os conceitos acima mencionados foi feito 

o seguinte: primeiro eles montavam a figura que a atividade pedia e em seguida, sobrepunham 

uma sobre a outra. Caso a segunda preenchesse totalmente a primeira teríamos figuras 

congruentes, caso contrário, eram semelhantes.  

As atividades envolviam montar triângulos e quadriláteros. Assim, os alunos foram 

muito bem na classificação dos polígonos que estão sendo exigidos no material, exceto no 

trapézio retângulo, que alguns não lembravam ou não sabiam como era este polígono. Para 

montar um triângulo com quatro peças era preciso juntar os catetos dos triângulos e uma aluna 

disse “o que é isso?”. Ela se referia aos catetos. Assim, como podia alguém mais não saber ou 
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lembrar, foi exibido a todos o triângulo maior mostrando os catetos e a hipotenusa. Com isso, 

a aluna entendeu estes termos e montou o triângulo.   

Sobre estas atividades, o que exigiu intervenção foi à capacidade de criar e abstrair as 

figuras antes de criá-las e o fato dos alunos não aproveitarem as figuras criadas anteriormente 

para montar as demais. Em algumas das atividades apareciam mais de uma solução e alguns 

faziam mais rápido que outros.  

Sobre frações e área com o tangram, o objetivo foi mostrar como os alunos calculavam 

a área de uma determinada figura tomando uma como base (unidade de medida). As 

atividades cobravam que os alunos relacionassem as áreas de figuras grandes com as figuras 

menores, assim, os conceitos de área e fração aparecem. Como exemplo, tomemos uma das 

atividades. Com quantos triângulos pequenos dar para formar o grande? Neste exemplo, o 

triângulo pequeno é tomado como base (unidade de medida). De posse das figuras, é fácil ver 

que o triângulo grande é formado por quatro triângulos pequenos. Então a área do triângulo 

grande é quatro vezes a área do pequeno. Analogamente, a área do triângulo pequeno é um 

quarto da área do triângulo grande. 

Os alunos conheciam as figuras, sabiam calcular a área de triângulo, quadrado, 

retângulo, entretanto, alguns não lembravam com calculava a área de trapézio e losango. 

Diante disso, foram revisadas as fórmulas básicas de calcular área de triângulos e 

quadriláteros. 

Na atividade com canudos plásticos o objetivo foi desenvolver o raciocínio lógico e a 

compreensão das propriedades visuais das figuras (polígonos) através da reorganização dos 

canudos a fim de construir outra figura. Todos os canudos possuíam o mesmo tamanho, em 

cada atividade, foram montadas as figuras no chão da sala. Como exemplo tem-se: mover dois 

canudos da figura abaixo para forma dois triângulos.  

 

 

Figura 1 – Oficina com canudos. Fonte: arquivo de imagens do autor. 
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As atividades com o Geoplano envolviam representar no geoplano figuras regulares e 

não regulares, convexas e não convexas, quadriláteros e triângulos. Nestas atividades os 

alunos não tiveram dificuldades. No entanto, houve dificuldades nas atividades que envolviam 

perímetros e área, embora soubessem calcular o perímetro e a área das figuras.  

Nas atividades com os fractais – Conjunto de Cantor e Triângulo de Sierpinsk - os 

alunos fizeram dobras e cortes na folha para cada iteração. Como a construção exigia 

conhecimento de ponto médio, simetria, noção intuitiva de distância.  

Para o Conjunto de Cantor, foram realizados recortes e anotados o número total e de 

novos paralelepípedos formados e o número de interações numa tabela. O propósito foi 

deduzir a fórmula que determinasse a quantidade de paralelepípedos novos a cada nova 

interação, que é 2𝑛−1. Uma dificuldade encontrada foi a de abstrair uma fórmula que 

determinasse a quantidade de paralelepípedos.  

Na aula seguinte, trabalhamos a construção do fractal Triângulo de Sierpinsk, 

explicando o porquê do nome. Para fazer este fractal não houve dificuldade, todos os alunos 

conseguiram fazer. Como há vários triângulos equiláteros, estudamos as propriedades deste 

tipo de triângulo e também a infinidade deles se tivéssemos uma folha com dimensões 

infinitas.  

Continuando a sequência didática, trabalhamos o teorema de Pitágoras, 

especificamente a demonstração com material concreto – as peças do Tangram. Inicialmente, 

abordou-se a história de Pitágoras e a irmandade pitagórica. Para provar o teorema de 

Pitágoras, usamos a maneira típica: as áreas de quadrados sobre os lados do triângulo 

retângulo. Foi solicitado aos alunos que formassem a figura abaixo com os triângulos do 

tangram. Os alunos criaram um quadrado em cada cateto e depois os organizaram sobre a 

hipotenusa, provando o teorema. Desta maneira, eles puderam fazer uma demonstração sem 

recorrer a fórmulas ou manipulações algébricas. 
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Figura 2 – Demonstração do Teorema de Pitágoras.  Fonte: arquivo de imagens do autor. 

 

 

 

Figura 3 - Demonstração do Teorema de Pitágoras.  Fonte: arquivo de imagens do autor. 

 

Para encerrar as atividades didáticas, trabalhamos com o número de ouro. Inicialmente 

foi apresentado o valor do número de ouro com a letra grega que o representa, bem como a 

maneira de encontrá-lo pelo segmento áureo em média e extrema razão, contado um pouco da 

história e algumas das manifestações na geometria, na natureza e nas artes. Em seguida, a 

turma foi dividida em grupos e entregue uma fita métrica, para que, dois a dois, tirassem as 

medidas uns dos outros e anotassem. Feito isso, foi explicado que o número de ouro está 

relacionado ao ideal de beleza na concepção dos intelectuais renascentistas e ainda até hoje 

quando um determinado corpo ou objeto está em média e extrema razão, é dito perfeito. 

Foi proposto o seguinte: avaliar o padrão de beleza dos alunos pela aproximação do 

número de ouro, quando calculada a razão via coleta das medidas da face de cada uma deles. 
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É possível perceber que nesta atividade os alunos puderam analisar números racionais e 

irracionais e fazer estimativas usando valores por eles obtidos. 

 

CONCLUSÃO  

 

Este trabalho versou sobre o uso de material manipulável como recursos didático em 

sala de aula tendo em vista a aquisição de competências matemáticas, em especial, 

geométricas pelos alunos do nono ano do ensino fundamental.  Com este trabalho foi possível 

concluir que o uso de materiais manipuláveis nas aulas de matemática, em especial, de 

geometria, favorece e fortalece a construção dos conceitos, a linguagem matemática; 

desenvolve o raciocínio lógico e matemático, a atenção; valoriza o trabalho coletivo, o 

respeito à opinião do outro; conquista a participação e interesse dos alunos; favorece a 

descoberta, a curiosidades, a reflexão e o trabalho docente. Por outro lado, é importante 

ressaltar que a qualidade dos resultados dependerá do planejamento e condução do professor e 

fundamentalmente da ação interiorizada do aluno para a construção da autonomia e 

aprendizagem. 
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RESUMO 

Esse trabalho tenta mostrar que a matemática pode ser aprendida de uma maneira mais 

prazerosa e diferente da usualmente utilizada em sala de aula. Buscamos mostrar que a arte 

pode ser usada como uma estratégia metodológica no ensino de matemática, por intermédio 

da música e poesia como elemento auxiliador na fixação de conceitos. A metodologia usada 

nesse artigo caracteriza-se primordialmente como qualitativa uma vez que buscamos através 

do método experimental alcançar uma melhora na visão matemática dos nossos alunos. 

Esperamos que com a aplicação desse trabalho nossos alunos passem a enxergar a matemática 

sobre outra ótica, vislumbrando o quão prazeroso pode ser o conhecimento matemático com o 

intermédio da arte como estratégia metodológica. Portanto acreditamos que mais importante 

que obter um bom rendimento acadêmico ao final desse processo, precisamos mudar o 

conceito sobre matemática que a grande maioria dos nossos alunos tem, de que a matemática 

é algo imutável, somente abstrato e que às vezes chega a ser impossível de se aprender e que 

principalmente não conseguem enxergar uma significação e uma aplicação real daquilo em 

suas vidas. 

Palavras-chave: Matemática. Arte. Estratégia metodológica. Ensino aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Nos dias atuais, é clara a percepção das dificuldades de aprendizagem e da ausência de 

interesse pelos conteúdos matemáticos. O projeto de pesquisa apresentado deseja levar para os 

alunos, aulas diferenciadas visando obter um aumento do rendimento escolar e na 

aprendizagem dos mesmos, associando música e poesia com o conteúdo matemático. Desse 

modo, além de despertar o interesse e a participação dos alunos em sala de aula, estudar 

matemática seria algo muito mais agradável tanto para o aluno quanto para o professor.  

Vislumbrando o quanto as dificuldades de aprendizagem em matemática são 

constantes em nosso processo de ensino aprendizagem e a tamanha repulsa por essa matéria 

por grande parte dos nossos alunos, acreditamos que através de um trabalho conjunto com a 

arte podemos levar a matemática a outro cenário para os nossos alunos, além do mais uma 

estratégia metodológica de se ensinar matemática de uma forma significativa pode acabar por 
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dá um novo campo de visão de aprendizagem nessa disciplina que é tão mal vista por grande 

parte dos nossos alunos. 

A utilização de poemas e atividades musicais, como paródias ou composições, 

somadas com os conteúdos já trabalhados em sala, ajudaria a absorver as informações 

passadas e tornaria as aulas mais dinâmicas e atrativas. Usando de artefatos metodológicos 

mais flexíveis, significativos e atraentes para os nossos alunos, além de mais seria essa 

estratégia metodológica uma grande auxiliadora em nossas praticas de aula enquanto bolsistas 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), visto que nosso foco 

principal é aplicar esse trabalho nesse programa, exaltando e buscando estratégias para uma 

melhor difusão do PIBID e principalmente do conhecimento matemático. 

Diante disso, temos a seguinte problemática: Música e poemas como ferramentas de 

reforço nas aulas de matemática facilitaria a aprendizagem e estimularia os alunos a buscar o 

conhecimento? 

Objetivamos que com esse trabalho nossas aulas se tornem mais prazerosas e 

proveitosas para os nossos alunos, vislumbrando que através da arte eles também possam 

aprender matemática, buscando assim aumentar o nível de interesse com a disciplina, 

avançando no desenvolvimento cognitivo, artístico, lógico, indutivo e matemático, pois é 

através da curiosidade que se busca o conhecimento e consequentemente um bom resultado 

no final do processo de ensino aprendizagem. 

Portanto nosso trabalho visa criar um elo entre a matemática e arte, presumindo que 

usando desse recurso metodológico nossos alunos venham a despertar para o conhecimento 

matemático. 

 

OBJETIVOS 

 

Nosso principal objetivo com esse trabalho é tornar as aulas de matemáticas mais 

interessantes e significativas, saindo um pouco da forma como usualmente é trabalhada e 

propondo uma metodologia de ensino mais dinâmica e flexível, usando da arte como auxilio, 

fazendo com que nossos alunos passem a enxergar a matemática de uma maneira muito mais 

prática, usual e prazerosa. Além disso, objetivamos que nossos alunos ampliem sua visão 

artística através da curiosidade pelo conhecimento, visto que mais importante que um bom 

resultado quantitativo no final o despertar por um conhecimento crítico, significativo e usual é 

muito mais importante. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Atualmente nossos estudantes tendem a não gostar do ambiente escolar, o que acaba 

por dificultar ainda mais o processo de ensino aprendizagem. Para Freire: 

Sonhamos com uma escola que, sendo séria, jamais vive sisuda. A seriedade não 

precisa ser pesada. Quanto mais leve é a seriedade, mais eficaz e convincente é ela. 

Sonhamos com uma escola que, porque é séria, se dedique ao ensino de forma não 

só competente, mas dedicada ao ensino e que seja uma escola geradora de alegria. O 

que há de sério, até de penoso, de trabalhoso, nos processos de ensinar e aprender, 

de conhecer, é não transforma este, “que fazer” em algo triste. Pelo contrário, a 

alegria de ensinar e aprender deve acompanhar professores e alunos em suas buscas 

constantes (FREIRE, 2000 p.37).  

 

Não há ensinamento se não houver aprendizagem, os professores devem buscar 

métodos diferenciados, trazer metodologias novas para sala de aula, tornar as aulas mais 

prazerosas e fazer com que os alunos queiram estar lá para aprender e também para se divertir 

buscando o conhecimento.  

Precisamos é remover os obstáculos que dificultam que a alegria tome conta de nós 

e não aceitar que ensinar e aprender são práticas necessariamente enfadonhas e 

tristes. É por isso que eu falava de que o reparo das escolas, urgentemente feito, já 

será a forma de mudar um pouco a cara da escola do ponto de vista também de sua 

alma (FREIRE, 2000 p.37). 

 

Partindo de nossas concepções como alunos da licenciatura e também como bolsistas 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), temos nossas 

experiências com relação ao ambiente escolar no qual estamos inseridos, são notórias as 

dificuldades de aprendizagem, mas muitas vezes essas dificuldades emergem de uma 

metodologia usada erroneamente e que acaba por gerar um tipo de exclusão aos alunos, como 

se eles não fossem capazes de aprender, sem falar que a escola que por nós foi constituída 

longitudinalmente ao longo da história, é uma escola repressora que seleciona os melhores e 

aponta quem são os menos dotados de conhecimento cientifico, através de provas, testes, 

trabalhos, avaliações, etc. E nós como futuros educadores temos que ter essa sensibilidade de 

saber que o ambiente no qual nós somos agentes ativos, precisa ser inovado e aprimorado.  

A escola que sempre foi o sonho de todos os educadores, incluindo o grande mestre 

Freire, não é a que ocorre hoje, principalmente pelo fato das instituições de ensino, 

muitas vezes carregar consigo, um sinônimo de repressão. Muitos são os jovens e 

adultos que quando são alunos, já possuem uma história de exclusão e chegam 

muitas vezes na escola com indisposição para uma participação positiva em aula, 

que o levaria a um melhor aproveitamento escolar. Se isso ocorre, e há formas 

comprovadas de reduzir a agressividade, porque não as usar (BIAGOLINE, 2013). 

 

O professor é uma das bases principais da transformação educacional, tornar as aulas 

mais lúdicas, dinâmicas, interativas, que trabalhe com metodologias flexíveis e que 

considerem as condições sociais e culturais de nossos alunos, não só vai aumentar o 
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desenvolvimento cognitivo como também favorece a interação dos alunos com o professor. 

Segundo Vygotsky (1917) “A aprendizagem se dá por meio da interação social, ou seja, se dá 

por meio da interação com outros indivíduos e com o meio”. 

Vislumbrando novas metodologias e práticas de ensino mais inovadoras, centramos 

nosso trabalho com matemática de uma forma, um pouco mais contextualizada que possa 

trabalhar com a música na forma de paródias que estimulem nossos alunos a quererem de fato 

aprender matemática, como também o uso de poesias para fixarem conceitos matemáticos que 

usamos constantemente. Pretendemos com isso usufruir da arte no seu sentido mais leve e 

natural, mostrando que além de parece assustadora a matemática pode ser vista de uma 

maneira muito mais erudita no sentido de mesclar a arte propriamente dita com os números.  

Acreditamos que a utilização de música como instrumento de complemento de 

atividade em sala de aula favorece o desenvolvimento social, a participação dos alunos e a 

compreensão do conteúdo, pois a letra, a melodia, a rima e entre outros ajuda na fixação do 

conteúdo já trabalhado.  

Pitágoras, filósofo grego da antiguidade, ensinava como determinados acordes 

musicais e certas melodias criavam reações definidas no organismo humano. As 

sensações de bem-estar com a aplicação da música, já eram consideradas naquela 

época. Pitágoras demonstrou que a sequência correta de sons, se tocada 

musicalmente num instrumento, pode mudar padrões de comportamento e acelerar o 

processo de cura (BRÉSCIA, 2003). 

 

O professor pode adequar à música com o seu conteúdo, como paródias ou 

composições simples, e assim tornar as aulas mais agradáveis, e só o fato de ser prazerosa e 

muito mais estimulante, por ser algo inovador e menos abstrato, a probabilidade de aumentar 

o índice de alunos dominando o conteúdo é maior, o mesmo funciona com a poesia.  

A música e o som, enquanto energia estimula o movimento interno e externo do 

homem, impulsionando-o a ação e promovem nele uma multiplicidade de condutas 

de diferentes graus e qualidades (GAINZA, 1988). 

 

A atividade musical tem grande influência nos jovens, pois a música está presente 

diariamente na vida deles, agregar algo que eles gostam com o conteúdo matemático vai 

facilitar a compreensão do conteúdo já discutido, podendo fazer o aluno aprender de outra 

maneira ou lembrar o assunto da matéria. 

 

METODOLOGIA 

 

Buscando analisar a temática proposta, esse trabalho pretende apresentar para os 

alunos um método diferenciado de aprender os conteúdos matemáticos, utilizando músicas, 
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poemas e ilustrações como ferramentas de ensino, de forma a atingir aumento no 

desenvolvimento cognitivo e social dos discentes de maneira rica e prazerosa.  

Essa pesquisa visa analisar o processo de aprendizagem aplicando músicas e poemas 

adaptados para um determinado assunto como reforço para fixação do conteúdo que já foi 

estudado. Todavia será aplicado um questionário sobre a opinião dos alunos em relação a essa 

proposta de ensino, para assim obter dados significativos. 

O procedimento do estudo desse trabalho será realizado da seguinte maneira, serão 

apresentados inicialmente paródias, composições ou poemas sobre certo assunto matemático, 

e logo em seguida serão propostas questões e desafios abordando o mesmo assunto e assim 

mostrar para os alunos que matemática pode ser estudada de um jeito divertido e prazeroso, 

verificando assim se houve progresso no processo de aprendizagem.  

Vale ressaltar que esse trabalho almeja atuar utilizando o método experimental, de 

forma a alcançar aumento do rendimento escolar do aluno, e assim averiguar a veracidade das 

hipóteses levantadas.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesse trabalho além de usarmos de uma vasta revisão de literatura, nosso principal 

foco era o método experimental de pesquisa, porque muito mais importante que apenas 

estudar os problemas do processo de ensino aprendizagem de matemática é ver essa realidade 

explícita e de uma forma muito mais prática, porém por questões de tempo nosso projeto 

ainda não foi aplicado, isso porque antes de uma aplicação, nossa pesquisa exige que 

conheçamos a fundo a realidade do grupo no qual vamos trabalhar, portanto teríamos que 

primeiro trabalhar o conteúdo matemático da maneira formal e tradicional para só em seguida 

podermos aplicar o projeto e fazer uma análise comparativa e qualitativa de como se deu o 

processo de ensino aprendizagem com a metodologia tradicional e como isso aconteceu 

usando a arte da música e poesia como estratégias metodológicas no ensino de matemática. 

No entanto esperamos que com a aplicação desse trabalho nossos alunos passem a 

enxergar a matemática sobre outra ótica, vislumbrando o quanto tal tem significação em 

aplicações reais em suas vidas, porque mais importante que obter um rendimento quantitativo 

ao final desse processo de ensino aprendizagem, acreditamos que essa mudança é quebra de 

paradigmas da matemática tradicional pode acarretar resultados importantes, fazendo com que 

esses alunos ampliem sua bagagem de conhecimento e passem a ver a matemática sendo 

aplicada constantemente em suas vidas. 
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Por acreditarmos na ruptura dessa metodologia tradicional que vem se arrastando ao 

longo de gerações, estamos convencidos de que o uso da arte como estratégia metodológica 

no ensino de matemática possa não só melhorar o rendimento acadêmico dos nossos alunos 

como também os tornar pessoas com um conhecimento mais crítico, abrangente e capazes de 

interferir positivamente na sociedade, porque ao construir o conhecimento somos muito mais 

capazes de abstrair e de termos um melhor rendimento da aprendizagem. 

CONCLUSÃO  

 

Ao se debruçar sobre esse trabalho passamos por alguns questionamentos, desde nossa 

ação didático-pedagógica quanto bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência (PIBID) e, enquanto estudantes do curso de licenciatura em matemática, nos 

perguntando:  “Que tipo de docentes seremos no futuro, será que usaremos desse artefato 

metodológico em nossas aulas?” A resposta foi bem clara e direta, se nos for dada à liberdade 

e a oportunidade SIM, porque acreditamos ser de fundamental importância essa quebra de 

paradigma, sair do modo tradicional e mostrar a matemática de uma maneira diferente que 

possa trazer prazer, significação e construção do conhecimento aos nossos alunos. 

Portanto concluímos que esse trabalho além de romper a barreira da metodologia 

tradicional ao trazer a arte da música e da poesia como estratégia no ensino de matemática, é 

de fundamental importância ao conciliar cultura com algo tido como tão abstrato e irreal que é 

a matemática, então ao lançar essa proposta como ferramenta de aprendizagem buscamos ter 

um saldo positivo na aprendizagem dos nossos alunos, os mostrando o quão prazerosa e bela 

pode ser a matemática.  
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RESUMO  

O trabalho tem como objetivos apresentar o uso do jogo dominó nas aulas de matemática para 

o ensino aprendizagem do conteúdo do conjunto dos números racionais no ensino médio, 

através da experiência de atividades desenvolvidas em uma escola estadual localizada em 

Iguatu-CE em turmas de primeiro ano/série do nível médio, mediadas por bolsistas de 

iniciação à docência. Os jogos aplicados como ferramenta metodológica foram o “Dominó 

das frações” e o “Dominó da radiciação” que trabalham as representações das frações e o 

cálculo de radiciações quadráticas, respectivamente, no qual os estudantes eram desafiados a 

completar a sequência do dominó enquanto calculavam com os números racionais. Com a 

visão de que os professores de matemática devem buscar a utilização de ferramentas 

diversificadas e que os jogos são instrumentos que incentivam a participação dos estudantes 

nas aulas de matemática, possibilitando uma postura ativa e colocando-o como protagonista 

do ensino aprendizado, em que se permitam aos estudantes do nível médio metodologias 

mediadoras nesse processo. 

Palavras-chave: Ferramenta metodológica. Jogo dominó. Números racionais. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Na matemática o estudo do conjunto dos números racionais aborda situações 

numéricas que possibilitam desenvolver habilidades importantes nos estudantes. Este estudo 

quando mediado através da teoria de exercícios e anotações em papel coloca os estudantes em 

segundo plano e estes acabam sem desempenhar seu papel de protagonista no processo de 

ensino aprendizado da matemática, conforme indica nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs, BRASIL,1997), o aluno tem papel de agente ativo no processo de ensino 

aprendizagem, buscando vivenciar as teorias de forma prática e acessível em seu meio social, 

manipulando os conteúdos em situações diárias, efetuando assim seu protagonismo, 

aprendendo e refletindo sobre seu meio. 
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Nesse contexto o professor precisa buscar a utilização de novas ferramentas 

metodológicas de investigação com propósito pedagógico, possibilitando aos estudantes o 

papel ativo, atraindo-o ao saber matemático. Uma dessas ferramentas é a metodologia de 

jogos pedagógicos que auxiliam no desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, 

motivando os alunos a participarem e assim aprenderem de forma lúdica os conteúdos. Este 

trabalho apresenta o jogo “Dominó de frações” e “Dominó de radiciação” como ferramentas 

que contribuem no ensino aprendizado do conjunto dos números racionais, em uma 

experiência de docência no ensino médio. 

As atividades propostas do uso de dominós matemáticos, foram realizadas como uma 

ação do Subprojeto de matemática do Programa Instituição de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) da Universidade Estadual do Ceará (UECE), na faculdade de Educação, Ciências e 

Letras de Iguatu (FECLI), aplicadas na Escola de Ensino Médio Governador Adauto Bezerra. 

Os números racionais é um conjunto que se aplica frequentemente no cotidiano das 

pessoas, e as noções básicas auxiliam no raciocínio dedutivo imediato em situações comuns 

em que estão presentes as frações e também as radiciações quadráticas. É, portanto, 

comumente a utilização em sala de aula de exemplos cotidianos como a conhecida 

representação de frações com “figuras de pizzas” que podem representar a equivalência de 

uma parte pelo todo. 

Os dois jogos de dominó se utiliza desse artificio retomando o conteúdo em um jogo 

que instiga o desafio, como em uma brincadeira só que esse tem um diferencial de construir 

conhecimentos em conjunto com os estudantes. 

Além do benefício do conhecimento os jogos têm resultados sociais pela interação que 

os alunos têm entre si, a troca de ideais e o desafio do uso do jogo dominó para o ensino 

aprendizagem do conteúdo em sala de aula. 

OBJETIVOS 

i. Apresentar a experiência em sala de aula do uso do jogo dominó para o ensino 

aprendizagem do conjunto dos números racionais no ensino médio; 

ii. Incentivar a participação dos estudantes nas aulas de matemática; 

iii. Calcular a radiciação de números racionais; 
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iv. Reconhecer a interpretação das figuras geométricas com sua representação fracionária. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Os jogos pedagógicos veem sendo aplicados em sala de aula com novos objetivos 

deixando de fazer parte exclusivamente da educação infantil e de brincadeiras sem objetivos 

pedagógicos, tornando-se um material fundamental de intenções didáticas educacionais, como 

é apresentado no Boletim da SBEM, 1990: 

O avanço das discussões sobre o papel e a natureza da educação e o 

desenvolvimento da psicologia, ocorridos no seio das transformações sociais e 

políticas, contribuíram historicamente para que as teorias pedagógicas que justificam 

o uso na sala de aula de materiais “concretos” ou jogos fossem, ao longo dos anos, 

sofrendo modificações e tomando feições diversas (SBEM, 1990). 

É importante a escolha do jogo e sua finalidade para que não se torne uma atividade 

sem objetivo. Para isso Piaget classificou os jogos em três classes: Jogos de exercício, jogos 

simbólicos e jogos de regras. Neste trabalho se encaixa o conceito dos jogos de regra, como é 

apresentado no texto de ALMEIDA, 2016: 

Se manifestam na fase das operações concretas entre os 7 e 11 anos de idade, mas 

permanecem por toda vida do indivíduo. Como o próprio nome sugere, esse tipo de 

jogo está pautado em um conjunto de regras pré-estabelecidas, sendo que o 

descumprimento pode gerar alguma penalização (esportes, baralho, xadrez, etc.). 

Este jogo também é marcado pelo seu cunho social, pois aparece na fase em que a 

criança ultrapassa a barreira do egocentrismo e começa a trabalhar em grupo 

(ALMEIDA, 2016, p. 4). 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9394/96), na seção 

IV do ensino médio, no artigo 35º, destaca que na educação básica, as finalidades da etapa do 

ensino médio propõem que a compreensão dos conteúdos seja relacionada com a prática para 

melhor entendimento dos alunos: 

Art. 35 “O Ensino Médio, etapa finalidade Educação Básica, com duração mínima 

de três anos, terá como finalidade: I - a consolidação e aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento 

de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando como 

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico; III - a compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 

ensino de cada disciplina (BRASIL, 1996). 

O uso da ferramenta de jogos matemáticos incentiva o estudo do conteúdo com a 

característica de que na resolução dos dominós propostos, os estudantes estão efetuando 
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operações matemática e reconhecendo a geometria das frações, que são números racionais. 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada será o Dominó como um jogo matemático de regras no qual 

foi aplicado o “Dominó das frações” e o “Dominó da radiciação” de números racionais, onde 

os alunos atuaram como agentes na construção do saber, como destaca BORIN, 1998: 

Essa metodologia representa, em sua essência, uma mudança de postura em relação 

ao que é ensinar matemática, ou seja, ao adotá-la, o professor será um espectador do 

processo de construção do saber pelo seu aluno, e só irá interferir ao final do 

mesmo, quando isso se fizer necessário através de questionamentos, por exemplo, 

que levem os alunos a mudanças de hipóteses, apresentando situações que forcem a 

reflexão ou para a socialização das descobertas dos grupos, mas nunca para dar a 

resposta certa. Ao aluno, de acordo com essa visão, caberá o papel daquele que 

busca e constrói o seu saber através da análise das situações que se apresentam no 

decorrer do processo (BORIN, 1998, p.10 - 11). 

A proposta surgiu com uma das atividades do subprojeto matemática UECE-FECLI o 

qual apresentava a proposta de “promover oficinas de construção de materiais didáticos 

usando materiais de baixo custo”. A partir da proposta e relacionando-se com o conteúdo 

conjunto dos números racionais, foram escolhidos os referentes jogos. A escolha da 

metodologia de jogos propiciou um planejamento em que os estudantes se posicionavam 

como protagonistas na sala de aula, participando de modo ativo incentivando-os ao estudo da 

matemática. 

As ações foram ministradas pelas bolsistas de iniciação à docência do PIBID, tendo 

como público-alvo estudantes do primeiro ano/série da Escola de Ensino Médio Governador 

Adauto Bezerra, ambiente de atuação do subprojeto, supervisionadas pela professora 

supervisora. 

As etapas seguiram na seguinte ordem: pesquisa sobre a metodologia de jogos, escolha 

dos jogos, confecção do material, planejamento das atividades e execução em sala de aula, 

que iniciou-se com uma aula de revisão ao conjunto dos números racionais, com o uso de 

painel e cartazes, em seguida como atividade a resolução dos jogos propostos o “Dominó das 

frações” (Figura 1) e o “Dominó da radiciação” (Figura 2) em equipes. 
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Figura 1- Dominó das frações. Fonte: Registro pessoal. 

 

 

Figura 2- Dominó da radiciação. Fonte: Registro pessoal. 

O “Dominó das frações”, consiste em um material concreto com 28 peças retangulares 

subdivididas em duas partes onde uma apresentava uma fração e a outra uma representação 

geométrica da fração da sequência, formando um trajeto no qual os alunos iniciaram com a 

lógica do dominó associando com a representação fracionária, ou seja, eles observavam a 

representação geométrica e em quantas partes proporcionais a figura era dividida, formando o 

raciocínio do numerador e do denominador, escrevendo a fração correspondente em uma 

folha em branco e em seguida completando a sequência do dominó com a peça que contivesse 

a fração. 

. O “Dominó da radiciação” também continha a mesma característica de 28 peças 

retangulares, numa parte tinha um valor racional resultado de outra parte que era a 

apresentação de uma radiciação quadrática, no qual os alunos completariam a sequência do 

dominó enquanto calculavam as radiciações, ou seja, eles observavam as peças e com o 

auxílio de papel e caneta, fatoravam o número que estava no radical, após as operações de 

fatoração eles encontravam o resultado e completavam a sequência do dominó com a peça 
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que contivesse o resultado. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

A partir da aplicação dos jogos de dominó como instrumentos metodológicos, 

observamos a possibilidade do aprimoramento de habilidades referentes ao raciocínio lógico 

do jogo apresentando competências do conteúdo dos números racionais. Propiciou-se 

momentos de discussões com troca de experiências, interação entre alunos e professores, 

tornando interessante a posição de agente ativo dos estudantes na atividade, que apresentaram 

concentração e dedicação. Sempre que houve necessidade durante a execução dos jogos os 

estudantes procuraram os bolsistas e a professora supervisora. 

 

CONCLUSÃO 

 

O uso da metodologia de jogos nas aulas de matemática para os estudantes do nível 

ensino médio, apresentou muitas possibilidades pedagógicas e interesse no processo de ensino 

aprendizado. O conteúdo números racionais foi exercitado com os dominós, uma ferramenta 

de raciocínio e também de cálculos matemáticos. 

A atividade teve um resultado positivo considerando que os alunos apresentaram 

muitas dúvidas, por exemplo em como observar a representação geométrica e escrever a 

fração correspondente, e também como fatorar os valores da radiciação, contudo eles 

participaram da oficina se esforçando e diminuíram essas dúvidas com a operação dos 

cálculos durante o desenvolvimento do dominó, pois as dúvidas foram trabalhadas de forma 

lúdica e compreensível, com a participação ativa dos estudantes.   
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RESUMO 

Em meio a tanta utilização da Geometria em várias profissões, é clara a necessidade de uma 

melhora na qualidade do ensino da mesma. Partindo disso, o projeto levanta a seguinte 

questão: Como podemos melhorar o ensino da Geometria nas Escolas, afim de favorecer o 

crescimento profissional dos futuros cidadãos?. Com base nesse questionamento, este trabalho 

busca subsídios dentro do contexto da educação formal, mais especificamente no Ensino 

Fundamental, para observar se o ensino da Geometria tem ocorrido de modo favorável á 

formação dos mesmos. Como principal objetivo pretendemos verificar se os alunos do Ensino 

Fundamental apresentam um nível adequado de conhecimentos voltados para a área da 

Geometria. Pretendemos analisar e interpretar dados coletados referentes ao ensino da 

Matemática, focalizando a Geometria. Ao analisar os dados, realizar uma investigação sob a 

metodologia aplicada pelos professores na abordagem dos conteúdos de Geometria. Por fim, 

faremos um levantamento do rendimento total dos alunos afim de apresentarmos as devidas 

conclusões. 

 

Palavras – chaves: Educação Básica. Geometria. Ensino. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 Sabe-se que a Geometria é muito importante para o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e dedutivo, possibilitando assim uma melhor compreensão do mundo em que vivemos. 

Além disso, é notório a falta desse conhecimento por grande parte dos profissionais que a 

utilizam. A partir disso, levantamos a seguinte questão: como a Geometria é trabalhada 

atualmente no Ensino Fundamental e como isso interfere na formação dos educandos? 

 Com base nesse questionamento, a pesquisa busca de início verificar se realmente o 

ensino de Geometria no Ensino Fundamental é defasado. A seguir, relacionando todo o 

resultado dessa indagação com o contexto geral do ensino da Matemática no Ensino 

Fundamental, verificando se a formação dos alunos está completa. Com isso, buscamos 

apresentar soluções para casos em que a Geometria não é bem trabalhada no Ensino 
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mailto:mariasousavitalamaral@gmail.com
mailto:matheus.evangelista099@hotmail.com


 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  69 

 

Fundamental, através da utilização de jogos matemáticos voltados para esta área, além de 

registrar ações bem sucedidas nesta prática. Também destacamos a importância dessa 

pesquisa para os professores que estão em processo de formação. 

 

OBJETIVOS 

 

 Como principal objetivo pretendemos verificar se os alunos do Ensino Fundamental 

apresentam um nível adequado de conhecimentos voltados para a área da Geometria. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analisar escolas de Ensino Público;  

 Verificar o nível em geometria dos alunos; 

 Observar como a Geometria é ensinada;  

 Analisar o rendimento do aluno em todo o contexto; 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O mundo atual necessita de uma educação de qualidade que torne o indivíduo um ser 

crítico e responsável. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), os 

objetivos gerais do Ensino Fundamental já possuem esse foco, procuram fazer com que os 

discentes compreendam seus direitos e deveres, que devem agir de maneira crítica e 

responsável, valorizando a cultura nacional e contribuindo para a melhoria do meio em que 

vivem.  Além disso, proporcionando ao aluno concluir o Ensino Fundamental sabendo utilizar 

diferentes linguagens (verbal, matemática, gráfica) e através do pensamento lógico e da 

análise crítica, questionar a realidade e propor soluções para seus problemas.  

 A Matemática, em sua origem, constituiu-se a partir de uma coleção de regras 

isoladas, conectadas diretamente com a vida diária. Com o desenvolvimento da Geometria e o 

aparecimento da Álgebra houve uma sistematização dos conhecimentos matemáticos, o que 

não a deixou de ser aplicável em várias áreas. De acordo com Boyer (1996, p. 5), “o 

desenvolvimento da geometria pode ter sido estimulado por necessidades práticas de 

construção e demarcação de terras, ou por sentimentos estéticos em relação a configurações e 

ordem”. 
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 A escolha deste tema para nossa pesquisa, nos sugere os seguintes questionamentos: 

Qual a importância da Geometria no contexto atual? De que forma ela é trabalhada no Ensino 

Fundamental? Primeiramente, sabe-se que utilizamos geometria em várias profissões, como: 

engenheiros, arquitetos, matemáticos, escultores, costureiras e nas artes, tais profissionais 

desfrutam de formas e conceitos geométricos que auxiliam em seu trabalho. 

 A Geometria é a área da Matemática que se dedica a questões relacionadas com forma, 

tamanho, posição relativa entre figuras ou propriedades do espaço, dividindo-se em várias 

subáreas. É imprescindível que os discentes desenvolvam um olhar geométrico, capaz de 

transformar conceitos abstratos em imagens reais ou mentalmente visíveis, já que este campo 

da matemática nos traz um enorme leque de matérias, dos quais podemos manusear. Assim as 

Diretrizes Curriculares reforçam esta ideia, dizendo que 

 

A geometria é rica em elementos que favorecem a percepção espacial e a visualização; 

constitui, portanto, conhecimentos relevantes, inclusive para outras disciplinas 

escolares. (DCE’s, p. 37). 

 

 É de fundamental importância que ela seja trabalhada durante todo o ano letivo, 

intercalada com a álgebra, pois como diz Lorenzato (2006, p. 59), “por mais conhecimentos 

sobre outras partes da matemática que alguém possuir, eles não serão suficientes para resolver 

questões que demandarem percepção e raciocínio geométrico”.  

 O ensino da Geometria, bem como, o ensino de toda a Matemática não pode e nem 

deve ser restrito somente à memorização de fórmulas e muito menos à mecanização dos 

conteúdos, o professor enquanto educador e mais experiente dentro do ambiente sala de aula 

tem como papel importante desenvolver nos discentes o raciocínio lógico e dedutivo 

possibilitando com isso, aos mesmos a compreensão do mundo em que vivem. Nota-se 

porém, que muitas vezes isso não ocorre, 

 

De um lado, porque sabemos, pela nossa experiência como formadoras, que esse 

campo matemático raramente é trabalhado nas escolas públicas e, quando o é, ocorre 

ou ao final do ano ou de forma totalmente destituída de sentido e significado para o 

aluno. (NACARATO; GOMES; GRANDO, 2008, p. 27). 

 

 O não entendimento dos conceitos geométricos no Ensino Fundamental II, acarretará 

muitas dificuldades no Ensino Médio. Talvez a causa desse problema esteja na formação do 

professor, porém devemos observar que tais docentes, muitas vezes estudaram em escolas 

públicas e já são vítimas dessa triste realidade. 
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METODOLOGIA 

 

 A pesquisa realizada neste trabalho, caracteriza-se como uma pesquisa de campo, pois 

pretendemos analisar e interpretar dados coletados referentes ao ensino da Matemática, 

focalizando a Geometria. Partindo do pensamento de que a Geometria não é bem trabalhada 

no Ensino Fundamental e os alunos acabam prejudicando-se, procuramos verificar se este fato 

realmente é verídico.  

 Analisamos o desempenho da turma através de um diagnóstico com situações 

problemas que envolvem o tema do projeto, para assim podermos intervir, com aplicação de 

oficinas das quais falaremos de pontos básicos e relevantes da Geometria. Nas oficinas, 

faremos aulas expositivas e práticas, afim de que os discentes se interessem pelo assunto. Por 

fim, aplicaremos outro diagnóstico, com a finalidade de verificar a evolução dos mesmos. 

  

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Percebemos que o tema “Geometria”, realmente não é bem trabalhado, pois os alunos 

apresentam muitas dificuldades com problemas que envolvem percepção geométrica. O 

projeto nos levou a uma realidade que alguns de nós pesquisadores, ainda não havíamos 

observado. Além disso foi muito satisfatório para todo o grupo toda esta experiência, pois 

podemos crescer profissionalmente e ainda auxiliar na formação de nossos colegas, 

apresentando-lhes nossas conclusões. 

 Nossa metodologia poderia ter sido mais eficaz, se tivéssemos a oportunidade de 

trabalhar com mais turmas. Notamos, com a análise do diagnóstico final, que é de 

fundamental importância que os alunos se dediquem e compareçam ás aulas, pois como 

vimos, a presença nas aulas poderá fazer com o aluno tenha um desempenho melhor. Além 

disso é importante que nessas aulas de Geometria haja mais praticidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Levando-se em conta o que foi observado, precisa-se que os professores que estão em 

processo de formação, saibam da carência no Ensino da Geometria que as escolas públicas 

possuem e se qualifiquem para que ao ingressarem nas salas de aulas como professores, os 

mesmos sejam capazes de mudar essa realidade. 
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RESUMO 

Com esse artigo pretende-se fazer a utilização de mecanismos de ensino que auxiliam no 

processo de ensino e aprendizagem das temáticas de matemática financeira e estatística. A fim 

de uma melhor compreensão dos conteúdos citados anteriormente, a abordagem será feita 

com a utilização de material lúdico e concreto, com a intenção de mostrar a diversificação do 

ensino da matemática e induzir o discente à construção do seu próprio conhecimento, 

mediante manipulação dos materiais trabalhados. A aplicação dos artifícios lúdicos e 

concretos se dará de forma clara, inicialmente aos alunos participantes do projeto PIBID na 

Escola EEEP Raimundo Saraiva Coelho e Colégio da Polícia Militar do Ceará CEL PM 

Hervano Macêdo Júnior com a utilização de jogos matemáticos e situações cotidianas, 

mostrando a aplicabilidade dos conteúdos no seu contexto social e dinamizando de uma forma 

prazerosa o ensino. 

Palavras-chave: Jogos. Estatística. Financeira. Educação. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

No mundo onde vivemos as transformações são constantes e recorrentes, pois provém 

de um processo progressivo em virtude de inúmeros fatores econômicos e sociais. As 

condições existentes em países que aderem esses fatores citados anteriormente e que investem 

neles, são os que têm o maior desenvolvimento em parâmetros educacionais, econômicos, 

sociais e políticos. 

Um elo fundamental para impulsionar este processo é a educação. Devido sua 

importância, há a necessidade essencial de investimentos nesta área social de objetivos 

mútuos. Como na maior parte das transformações ocorridas, a educação também passa por 

esse processo, ela que está em constante evolução e em progressivas mudanças. 

mailto:cicerojonas19@gmail.com
mailto:talissonlimadcc@gmail.com
mailto:jpgl.09@hotmail.com
mailto:piter13222@gmail.com


 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  74 

 

A matemática, estando em constante evolução e que ao longo do tempo vem 

demonstrando variadas opções no processo de ensino e aprendizagem, contribui 

consideravelmente neste crescimento social. 

A utilização de ferramentas digitalizadas ou softwares são elementos que estão se 

tornando comuns, porém a utilização de material lúdico e concreto para o ensino da 

matemática é indispensável. Os jogos e as situações cotidianas com materiais lúdicos e 

concretos são usualmente utilizáveis e que tem grandes impactos no processo.  

Analisando o mercado financeiro nacional, fica visível a necessidade da abrangência 

de discussões sobre, principalmente entre aqueles que futuramente e consequentemente irão 

usufruir desta área para as necessidades sociais e capitalistas de mercado.  

Sendo assim, verificamos a importância e a oportunidade de agregar valores e 

conhecimentos na união das áreas apresentadas, ensino e aprendizagem, evolução econômica 

e social, alterações no mercado financeiro e importância da utilização de material lúdico, em 

prol do avanço do ensino, e em especial da matemática. 

 

OBJETIVOS 

 

Tratar de forma dinâmica e diversificada o ensino de matemática financeira e estatística. 

Trabalhar de forma lúdica e concreta os tópicos citados anteriormente. 

Melhorar a forma de aprendizagem do aluno. 

Expor de forma clara e prazerosa os conteúdos propostos. 

Utilizar jogos e situações cotidianas no processo de ensino e aprendizagem. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As transformações educacionais têm feito com que vários dos mecanismos utilizados 

para o ensino sejam postos em pauta de uma forma mais direta em novos meios 

metodológicos. Tendo em vista a quebra do paradigma que é reconhecido pela maior parte 

dos alunos que tem dificuldade na disciplina, a matemática procura se adaptar à realidade dos 

alunos e da escola, empenhando-se para mudar o modo como é vista por boa parte deles, que 

a consideram monótona, repetitiva e abstrata. 
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A manipulação de determinadas ferramentas no ensino da matemática é um enfoque 

muito abordado nos dias atuais. A busca por novos métodos de ensino faz com que a prática 

de ensinar determinada disciplina torne-se diversificada no que diz respeito à transição do 

conhecimento para o aluno. 

Os conteúdos por sua vez podem ser trabalhados em circunstâncias diversas, em 

qualquer parâmetro e modalidade de ensino, cabendo ao docente adaptá-lo. Entre outros, os 

tópicos de matemática financeira e estatística podem ser explorados buscando-se uma 

abordagem em situações cotidianas. Uma característica atraente nessas temáticas é a grande 

quantidade de material disponível para consulta e a versatilidade de aplicações no contexto 

cotidiano.  

As respectivas temáticas citadas acima podem contribuir gradativamente para mostrar 

que a disciplina de matemática pode ser dinâmica, saindo assim dos parâmetros naturais que a 

matéria tem.  

Em decorrência de outras circunstâncias, a própria disciplina tem uma vasta variedade 

de formas de ensino. Uma delas é a utilização de jogos em conjunto com a manipulação de 

material lúdico e concreto como ferramentas no processo de ensino aprendizagem. Esse 

material pode ser utilizado no ensino das temáticas de estatística e financeira, e em outros 

tópicos da área de matemática, Para Agranionih e Smaniotto (2002) apud Selva (2009, p. 2) o 

jogo como manipulação lúdica na matemática é:  

[...] uma atividade lúdica e educativa, intencionalmente planejada, com objetivos claros, 

sujeita a regras construídas coletivamente, que oportuniza a interação com os 

conhecimentos e os conceitos matemáticos, social e culturalmente produzidos, o 

estabelecimento de relações lógicas e numéricas e a habilidade de construir estratégias para 

a resolução de problemas 

 Em virtude do dinamismo, a forma de ensino com material manipulável pode 

propiciar aos alunos um método dinâmico e mais prazeroso para o contexto de aprendizagem, 

saindo do classicismo padrão que sempre vista a disciplina. 

O enfoque nesta temática surge do comportamento natural dos alunos em trabalhar 

com algo que transcorre com objetos concretos e lúdicos, e intuem ao aluno a busca por 

desafios e respostas, até mesmo de modo concreto, utilizando jogos que busque um contexto 

um pouco mais aplicável para a matemática, GRANDO (2000 p. 24) ressalta que: 

Ao analisarmos os atributos e/ou características do jogo que pudessem justificar sua 

inserção em situações de ensino, evidencia-se que este representa uma atividade lúdica, que 
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envolve o desejo e o interesse do jogador pela própria ação do jogo, e mais, envolve a 

competição e o desafio que motivam o jogador a conhecer seus limites e suas possibilidades 

de superação de tais limites, na busca da vitória, adquirindo confiança e coragem para se 

arriscar 

Assim, a manipulação de jogos em conjunto com material lúdico e concreto é um dos 

mecanismos de maior relevância para a prática docente, com intuito de facilitar a sua 

apresentação e manipulação em sala de aula. 

 As condições e o ambiente em que se faz a abordagem também têm grande 

importância e bastante peso. Através da maneira abordada, poderá realizar uma grande 

diversificação dos conteúdos que podem ser trabalhados, partindo de uma pequena soma até o 

estudo dentro da matemática comercial financeira e estatística. 

Vale ressaltar a importância dessa temática, pois há diferentes modos de relacionarmos 

os conteúdos matemáticos que podem ser trabalhados. Além disso, a importância do domínio 

do conteúdo que será desenvolvido na ação por parte do professor é de extrema importância, 

visto que ele é o intermediador entre o aluno e o objeto de manipulação, é a ponte que conduz 

o discente ao conhecimento. Então não basta só conhecer o material, mas saber como 

conduzi-lo, Segundo Grando (2000, p.28): 

 “O professor de Matemática se apresenta como um dos grandes responsáveis pelas 

atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. Portanto qualquer mudança necessária a 

ser realizada no processo ensino-aprendizagem da matemática estará sempre vinculada à 

ação transformadora do professor”. 

Outro ponto a ser tocado como relativo ao uso de material manipulável, é a visão do 

aluno relacionada aos erros cometidos no momento de solucionar problemas. Uma forma 

eficaz que encoraja os alunos a participarem da sua própria construção de conhecimento, 

explorando os recursos concretos e lúdicos, ou até mesmo abstratos, sem contar que, até 

mesmo dentro do processo, o professor consegue também adquirir conhecimentos dentro da 

temática abordada, reforçando o campo de visão de que o professor não é o sujeito que tem 

conhecimento total dentro da ação, tornando-se um ser constantemente ativo no processo. 

 

METODOLOGIA 

 

O uso do material lúdico ressalta o ambiente diversificado no que diz respeito ao 

ensino de matemática. Os jogos e os materiais de manipulação serão conduzidos de forma 

didático-pedagógica a fim de tratar da melhor forma a compreensão do público alvo. 
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O aluno deverá observar, por meio da manipulação de materiais concretos, conceitos e 

propriedades presentes nos tópicos, fazendo inferência ao conteúdo abordado pelo professor.  

Os jogos aqui apresentados são ferramentas com alto potencial metodológico para o 

ensino da matemática, pois conectam o abstrato ao tangível. Ademais, são materiais de baixo 

custo e de produção acessível. 

Neste artigo apresentaremos o jogo “trilha matemática financeira”, seguido do uso de 

um software para o auxílio de gráficos e métodos estatísticos aplicados no cotidiano e 

finalmente a aplicação dos conhecimentos financeiros na prática, isto é, as aplicações e 

investimentos mais comuns em nosso meio.  

A trilha “matemática financeira” respalda-se em trabalhar os conteúdos de base sobre 

juros simples e juros compostos. Tem como objetivo reforçar a concepção do conteúdo, 

levando o participante a uma estruturação do conhecimento. Seguindo o modelo anterior, a 

trilha “porcentagem” é um mais um exemplo de jogo inteligível. Seu propósito é trabalhar 

regra de três simples de forma diversificada e contextualizada, transfigurando a aprendizagem 

tida como enfadonha para algo entusiasmante. 

Ansiando a familiaridade dos alunos com interpretação de gráficos e estatística, 

assuntos amplamente cobrados no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), será exposto 

aos alunos a aplicação real da estatística no dia a dia das pessoas, por meio de tabelas, 

gráficos, panfletos e materiais adquiridos em revistas, jornais e internet. Espera-se que o aluno 

aprenda muito mais que frequência, moda e média, tornando-se capaz de fazer análises 

críticas de gráficos, tabelas e outros meios estatísticos. Pensando em algo mais tecnológico, 

será produzido com o auxílio de um software uma ferramenta que mostra o que acontece nos 

bastidores do cálculo de uma média, moda, e etc. 

  Um assunto com grande carga valorativa, porém pouco, ou quase nunca abordado no 

ensino médio, versa sobre os investimentos necessários para uma boa acumulação de capital 

através de aplicações. Seu objetivo não se limita a reforçar a concepção do conteúdo, sendo 

um de seus pilares fundamentais a exibição ao público da aplicação cotidiana da matemática 

financeira. Será dado embasamento sobre os principais tipos de investimento (Poupança, 

Tesouro, Ações, Dólar). O aluno deverá ser instigado a pensar e posteriormente simular que 

tipo de investimento seria melhor, levando em consideração a inflação e as principais taxas 

cobradas ao realizar uma aplicação financeira. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com o propósito de uma melhor interpretação dos tópicos, espera-se uma melhor 

compreensão do conteúdo por parte do aluno, afim de uma construção mais nítida, concreta e 

de forma mais agradável, mostrando a importância da matemática na sua formação 

acadêmica. 

 

CONCLUSÃO 

 

Através deste trabalho foi possível entender a importância da utilização dos jogos no 

processo educativo, como instrumento facilitador da integração, da sociabilidade, do despertar 

lúdico, da brincadeira e principalmente do aprendizado, enfocando a necessidade de alguns 

cuidados que devem ser tomados ao levarmos um jogo de sala de aula e ressaltando a 

importância da colocação de regras e pontuações.  

Além disso, a utilização desta ferramenta, visando o mercado financeiro abre uma 

oportunidade para aqueles que pretendem aprofundar-se ou irão atuar na área.  
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RESUMO 

Frente ao século XXI, um dos maiores desafios para o ensino e aprendizagem é a inovação e 

modernização das técnicas e métodos existentes na prática pedagógica para continuar 

avançando. Esta dificuldade somada ao fato do aluno estudar sozinho contribuem na saturação 

do aprendizado e consequentemente na evasão escolar. Nesse sentido, o pensamento 

computacional se apresenta como uma habilidade essencial que auxilia na resolução de 

problemas matemáticos e que contribui no aprendizado do aluno, assim focando o 

desenvolvimento de habilidades e a reflexão sobre as estratégias de solucionar problemas que 

tem como foco desenvolver estas habilidades. Em síntese, mapeamos estratégias e discutimos 

as teorias tradicionais da aprendizagem em relação ao aluno para compreender esse processo. 

Palavras-chave: Pensamento Computacional. EaD. Ensino e Aprendizagem. 

 

  

INTRODUÇÃO 

 

A pedagogia em ambientes de aprendizagem virtuais é uma prática cada vez mais 

comum e nos convidam a repensar sobre os ambientes de educação presencial. Nesse sentido, 

as salas de aulas modernas, sejam elas presenciais ou virtuais, podem ampliar as 

potencialidades do aluno, tanto pelas várias possibilidades de fontes de pesquisa como pelo 

uso de ferramentas digitais e assim acompanhar as transformações tecnológicas atuais. 

Assim, a internet tem contribuído para aproximar as pessoas virtualmente, e como 

afirma Giddens (2005) citado por Souza (2017) “a rede mundial de computadores confunde os 

limites entre o global e o local, apresentando novos canais de comunicação e de interação 

permitindo que um número cada vez maior de tarefas cotidianas seja executado online”. 

Dentro desse espaço há uma democratização do conhecimento e mistura de culturas. 

É percebido que o contexto atual da educação no âmbito da educação matemática 

necessita cada vez mais atualizar-se e utilizar as ferramentas da ciência da computação como 

auxílio no ensino e aprendizagem. Nesse sentido, aprender conteúdos pela internet tem se 

tornado cada vez mais atrativo e comum. Levy (1999) citado por Souza (2017) define 
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ciberespaço como “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de 

computadores e das memórias dos computadores”, assim sendo, o espaço virtual pode ser 

mais atrativo. 

Essa procura por ambientes virtuais e cursos de formação a distância é notável por 

diversos fatores, porém, muitas vezes o aluno evade do curso. A evasão escolar é uma 

tendência a ser analisada por dois sentidos no ambiente de estudo, o presencial e a distância. É 

necessário ter uma atenção especial em ambientes digitais, estes por serem parte de uma 

metodologia mais recente e envolverem uma certa independência do aluno em estudar 

sozinho. Netto, Guidotti e Santos (2012) apontam que os fatores para que aconteça a evasão 

escolar nos ambientes digitais são: 

1. Financeiros: por demandar um custo alto na capacitação dos professores com as 

tecnologias digitais;  

2. Falta de tempo: a organização do tempo é fundamental e caso o aluno não consiga 

estabelecer os seus horários então o estudo a distância pode se tornar desvantajoso; 

3. Não adaptação ao método: estabelecer objetivos é fundamental para o aluno que 

deseja estudar a distância, pois muitos não conseguem cumprir as metas estabelecidas. 

4. Priorização do comprometimento com o tempo: definir a importância das atividades 

trará uma melhor gestão do tempo para o aluno e, em muitos casos esses cursos são 

procurados por fator. 

5. Obrigatoriedade das provas presenciais: os cursos a distância encontrados no Brasil 

requerem uma parcela das aulas como presencial em decorrência da legislação. 

A partir desse quadro atual da educação à distância, consideramos algumas questões. 

Será que um professor virtual pode realizar o papel de um professor físico? Será que o aluno 

tem a tendência de procrastinar-se? O aluno aprende mais pessoalmente ou virtualmente? 

O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E PROBLEMAS DA EDUCAÇÃO 

A DISTÂNCIA 

 

O epistemólogo Jean Piaget em seu estudo concebe que o conhecimento humano se 

desenvolve a partir dos processos do mundo. Essa evolução gradativa colocamos em analogia 

com o nosso estudo como: será que o aluno de um curso EaD (Educação a Distância) está 

preparado para estudar sozinho? 
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De acordo com Piaget citado por Junior (2015) “só podemos conhecer por meio de 

interações no ambiente”.  Desse modo, entendemos que é necessário o aluno ter sua 

convivência em um ambiente presencial de aprendizagem e com outros indivíduos para que 

seu conhecimento seja ampliado. 

Compartilhando a mesma linha de pensamento, o psicólogo Lev Vygotsky enfatiza a 

importância da linguagem e o desenvolvimento do conhecimento deve ser avaliado a partir do 

que já sabe e não pelo que precisa saber. Segundo Vygotsky citado por Junior (2015) “o 

processo dialético traduz-se em um processo de interação”, conforme essa perspectiva, o 

desenvolvimento humano é influenciado pela interação entre os sujeitos. 

De acordo com França et al. (2014): 

 “Ao observar as salas de aula, atualmente, da educação básica, verifica-se como 

elas ainda permanecem semelhantes há 50 anos, onde o professor detém o 

conhecimento e o ‘transfere’ para seus alunos, usando o livro didático, quadro e giz. 

Porém, observando a sociedade moderna, percebe-se a necessidade de desenvolver 

habilidades como aprender a aprender, aprender de forma colaborativa e atribuir 

lugar às tecnologias desenvolvidas advindas da Ciência da Computação. ” 

Sendo assim, fica evidente que a educação precisa ganhar formas e estratégias que 

contribuam para melhor aproveitamento do aluno, interação e colaboração. Segundo Lévy 

(1999) citado por Souza (2017), o uso das tecnologias da informação e comunicação 

acompanha e amplifica uma profunda mutação na relação com o saber, criando possibilidades 

de criação coletiva distribuída, aprendizagem cooperativa e colaborativa. 

Comparando as ferramentas utilizadas nas teorias clássicas da aprendizagem com a 

evolução tecnológica e digital atual, a diferença está em quando foram produzidas, pois não 

havia sido desenvolvido a internet e, por esse motivo, deveriam ser reformuladas para 

suportar as mudanças dessa nova cultura que surge com a rede (NETO, 2013). 

Adiante são apresentadas estratégias base para o estudo a distância ter um melhor 

aproveitamento. 

ESTRATEGIAS PARA A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

Conhecer algumas estratégias e aplicá-las nos momentos de estudo nos ambientes a 

distância pode tornar-se mais interativo em áreas que requerem um conhecimento mais 
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aplicado a resolver problemas de cálculo. Nesse sentindo, adiante serão apresentadas técnicas 

de como trabalhar problemas. 

O pensamento computacional 

 

O pensamento computacional, segundo Wing (2006), citado por Barcelos e Silveira 

(2012) é definido através das seguintes características: como conceituar ao invés de 

programar; é uma habilidade fundamental e não utilitária; é a maneira na qual as pessoas 

pensam, e não os computadores; complementa e combina a Matemática e a Engenharia; gera 

ideias e não artefatos; para todos, em qualquer lugar. 

Utilizar esta técnica não exige necessariamente um computador, mas as atividades que 

são apresentadas empregam o pensamento algoritmo. Aplicar esse conceito em outras áreas 

requer uma organização, dessa forma, Barcelos e Silveira (2012) definem um mapeamento 

através de três competências que contextualizam o ensino da matemática através da ciência da 

computação, são elas: 

1. Articulação dos símbolos e códigos: o aluno ao interpretar uma situação dada 

precisa ser capaz de conseguir representar em outra linguagem;  

2. Estabelecimento de relações e identificação de regularidades: ao adotar um perfil 

exploratório o aluno precisa identificar e estabelecer relações matemáticas de acordo com o 

padrão encontrado; 

3. Modelos explicativos e representativos: a modelagem matemática é uma estratégia 

a ser desenvolvida pelo aluno nessa etapa que assim sendo desenvolverá suas representações 

de forma clara. 

Definição de resolução de problemas 

 

Uma das formas de analisar um problema é dividi-lo em problemas menores tornando 

a busca pela solução mais simples. Como afirma George Pólya (1986), a resolução de um 

problema pode ser esquematizada em quatro fases da seguinte maneira: 

1. Compreensão do problema: É importante compreender o problema e também que 

seja despertado o interesse em resolvê-lo. Além disso, é necessário estar em condições de 

responder as seguintes indagações: qual é a incógnita? Quais são os dados do problema? Qual 

é a condicionante? O que é contraditório? O que é suficiente e o que é redundante? 
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2. Estabelecimento do plano: Para iniciar a resolução de um problema é fundamental 

de que se tenha pelo menos uma ideia de como prosseguir. Neste passo, situações semelhantes 

as já vivenciadas podem auxiliar na concepção de uma ideia, trazendo assim, o fundamento 

necessário para estabelecer uma estratégia. Caso não haja estas situações que sirvam com 

modelo é obrigatório considerar problemas que tenham uma conexão imediata. 

3. Execução do plano: Neste momento, ao seguir com a execução do plano, validar 

todos os passos propostos torna-se essencial para atingir o objetivo final. Então devemos 

verificar cada passo e demonstrar se ele está correto. 

4. Retrospecto: Feito toda essa sequência de passos para encontrar uma solução, ainda 

precisa-se questionar se há outras formas de se resolver. Ao comparar com outros modelos, 

pode-se descobrir estratégias mais eficientes. 

USO DA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

O conhecimento das ferramentas a serem trabalhadas é importante, assim utilizamos 

dois conceitos: fluxograma e pseudocódigo. DIVERIO (2011) define “Informalmente, um 

fluxograma é um diagrama geométrico construído a partir de componentes (fluxogramas) 

elementares denominados partida, parada, operação e teste”. Já Souza CM (2009) considera 

pseudocódigo como uma forma entre o “formalismo das linguagens de programação e a 

liberdade de descrição em linguagem corrente”. 

Veja a seguinte problemática que exemplifica uma das várias formas de aplicar a 

ciência da computação como auxílio no ensino de matemática a distância. 

 

 

A princípio, o aluno precisa compreender o contexto do problema. Nesse caso, trata-se 

de uma sequência de números de 1 até o 100. Após essa etapa, o próximo objetivo é encontrar 

o valor total da soma dos números com seus antecessores, por exemplo: 1 + 2 + 3 + ...+ 100. 

A próxima etapa consiste em saber se tem algum plano de como resolver. Caso tenha uma 

ideia de como resolver, assimilamos ao pensamento computacional a uma representação.  

Um caminho para encontrar uma solução pode ser por meio de um pseudocódigo. 

Considere a seguinte definição dos símbolos apresentados com a articulação do raciocínio 

matemático para representar a solução algorítmica: 

Dada a seguinte sequência, s = {1, 2, 3, ..., 100}. Qual o é a soma dos elementos da 

sequência?  
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“Início” é o ponto de partida do problema; 

“Fim” é o ponto de parada final do problema; 

“←” significa recebe; 

“+” significa soma; 

“Para” é uma estrutura de repetição que é iniciada de um valor e sua condição de 

parada é um valor colocado após o “até” e é acompanhada da palavra “faça” que determina o 

início da repetição; 

“Fimpara” é a finalização da instruções que estão dentro de um “Para”;  

“exibir()” é uma função de mostrar um valor qualquer que deve ser passado dentro dos 

parênteses. 

Nas linguagens de programação são utilizados números para identificar as linhas. 

Dessa forma, para uma melhor organização e compreensão do algoritmo as linhas foram 

enumeradas para visualizar a sequência dos passos. Veja o pseudocódigo a seguir: 

 

Essa representação não é propriamente dito um programa de computador, mas é 

possível visualizar a lógica utilizada em linguagens de programação. Caso o aluno deseje 

utilizar uma representação visual é possível utilizar um fluxograma. Para a situação anterior 

considere as instruções anteriores a seguinte definição dos símbolos: 

Significa início; 

Significa fim; 

1. Início 

2. n ← 1 

3. Para 1 até 100 faça 

4.   n ← n + 1 

5. Fimpara 

6. exibir(n) 

7. Fim 
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Significa testar uma condição; 

Significa fazer uma operação; 

Significa um fluxo quando liga dois componentes gráficos. 

Veja no fluxograma a seguir um possível caminho para resolver o problema anterior: 

 

 

 

 

 

 

Como foi apresentado, os dois modelos podem ser utilizados para encontrar soluções. 

É possível também converter tais caminhos em um software por meio de uma linguagem de 

programação assim como é possível desenvolver demonstrações formais de matemática.   

METODOLOGIA 

 

Partindo de uma pesquisa bibliográfica sobre pensamento computacional e as 

estratégias de resolução de problemas matemáticos, buscamos levantar a discussão sobre 

como o ensino da matemática, através da educação a distância, pode ganhar mais atratividade 

e ser ampliado o número de alunos interessados por esta área. 

A princípio, é necessário identificar as dificuldades do aluno para que esteja apto a 

iniciar em um curso a distância. Uma vez que a estruturação das estratégias de resolução de 

problemas apresentadas na seção anterior esteja clara para os alunos da educação a distância, 

associamos o ensino por meio de ferramentas tecnológicas digitais para instigar o aluno a ser 

mais proativo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar sozinho pode ser um caminho árduo e mais ainda quando envolvemos uma 

ciência exata que em muitas vezes sua aplicação é relativa. Isso pode, por vezes, desestimular 

n ← 1

n ← n + 1(n = 100)?

exibir(n)

V

F
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o aluno que deseja ingressar no ensino a distância por meios virtuais. Assim, é necessário 

avaliar as dificuldades do discente e buscar nova formas de aprendizagem para o aluno. 

Após delinear as estratégias de ensino e aprendizagem na educação matemática a 

distância através da ciência da computação e das tecnologias educacionais atuais poderemos 

conhecer as deficiências de aprendizagem do aluno e propor estratégias ampliando assim as 

potencialidades ao estudar virtualmente. 
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RESUMO 

Este artigo tem como ideia principal trabalhar com jogos e desafios, relacionados à 

matemática, que possam ser utilizados em sala de aula de modo que alunos e professores 

entendam a finalidade de como estes poderão auxiliar no desenvolvimento do raciocínio 

lógico e dedutivo. Saindo um pouco do ensino tradicional, no qual há uma maneira monótona 

de se dispor o conteúdo, esta alternativa como estratégia de ensino se dará através da 

explanação de desafios, mostrando seus objetivos e os conteúdos que podem ser trabalhados. 

Desta forma, busca conscientizar o professor sobre a importância desse tipo de atividade, que 

poderá utilizar tais ferramentas como recurso didático em sala. Ao longo deste trabalho, 

procuramos demonstrar a melhor forma de utiliza-los, assim, tornando possível o 

desenvolvimento de um raciocínio matemático diferenciado, instigando a curiosidade do 

aluno em busca de novos conhecimentos. Isso se dará a partir das informações coletadas, da 

observação do uso dos desafios e interação dos alunos. Com a aplicação dos desafios, em 

particular aos alunos da escola onde atuamos como bolsistas do PIBID1. Visto a resposta do 

publico alvo, pretendemos comparar com os objetivos traçados de modo a obter os resultados 

esperados.  

 

Palavras-chave: Desafios; Enigmas; Didática; Jogos matemáticos. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Percebe-se que o ensino tradicional aproxima-se do aluno através de aulas expositivas, 

nas quais o professor de maneira monótona dispõe sua área de conhecimento. Sabe-se ainda 

que a diversificação da metodologia de ensino não é tarefa fácil; que vários fatores internos e 

externos a sala de aula, como falta de material didático ou programas de aperfeiçoamento, não 

permitem ao professor fazer ou demonstrar outras formas de se ensinar matemática aos seus 

alunos. No entanto, para os educandos, a didática totalmente tradicionalista mostra-se ineficaz 

e sem muitos estímulos para averiguação em grande parte.  Copiar o que está no quadro em 

seu caderno e, em seguida procurar fazer exercícios aplicando um modelo de solução que lhe 

foi apresentado pelo docente torna-se um processo mecânico. 

                                                           
1 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 
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Vê-se então, que os desafios e jogos matemáticos podem possibilitar aos estudantes de 

matemática o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, do uso de regras, 

instruções, operações, definições, deduções, utilização de normas e resultados; além de ajudar 

no processo de sistematização de resolução de problemas, ou seja, os desafios permitem que 

sejam criadas sequências para se seguir e chegar numa resolução. Além do mais, as regras 

permitem que o aluno adquira um senso de responsabilidade ao cumprir normas para zelar 

pelas regras do desafio e alcançar os objetivos desejados; o desenvolvimento da iniciativa e 

confiança aos participantes.  

 

OBJETIVOS 

 

 Conhecer alguns jogos, desafios e enigmas matemáticos, de modo a utilizá-los como 

recurso didático diferenciado em complementação ao ensino tradicional; 

 Apresentar possibilidades de utilização dos desafios, desenvolvendo assim um 

raciocínio matemático diferenciado;  

 Aplicar diferentes metodologias de ensino da matemática através de jogos, desafios e 

enigmas; 

 Instigar a curiosidade dos alunos em busca de novos conhecimentos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Matemática em sala de aula, na maioria das vezes, é vista pelos alunos como uma 

disciplina difícil. Normalmente devido ao mecanicismo das metodologias comumente 

utilizadas. As aulas tradicionais se delimitam ao o uso do pincel e do quadro, repassando os 

conteúdos que julgam ser importantes. Mas isso não faz com que os alunos se estimulem a 

aprender a disciplina e nem faz com eles se direcionem a prática no cotidiano. Cabral diz que: 

O ensino tradicional, que acontece na maioria das escolas brasileiras, aproxima-se 

do aluno através de uma aula expositiva, na qual o professor escreve no quadro 

aquilo que acredita ser importante em sua área de conhecimento. O aluno, por sua 

vez, copia o que está no quadro em seu caderno e, em seguida procura fazer 

exercícios aplicando um modelo de solução que foi apresentado anteriormente pelo 

professor. Um processo linear e hierárquico, sendo o aluno aquele que não sabe e o 

professor o detentor do conhecimento. (CABRAL, 2014, p. 7) 

 

 

Cabral (2006) ainda diz que um dos papéis fundamentais da educação escolar é 

assegurar a propagação do saber, ou seja, é função da escola propiciar a seus alunos uma 



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  90 

 

relação com os saberes, o que chamamos de cultura. Esta cultura é geralmente organizada na 

escola através das disciplinas, cabendo a cada professor fazer a ligação entre o aluno e a 

cultura, facilitando a apropriação por parte do aluno, dos saberes correspondente a cada área 

do conhecimento.  

Neste sentido, o ensino tradicional acentua a transmissão de conhecimentos já 

construídos e estruturados pelo professor. Do ponto de vista do ensino tradicional, basta que o 

professor tenha o domínio dos conteúdos a serem ensinados para ensinar bem, e ainda, as 

falhas no processo de aprendizagem, na maioria das vezes, é justificada pela pouca atenção, 

capacidade ou interesse do aluno. 

De acordo com D’Ambrosio (1989), algumas consequências dessa prática educacional 

têm sido discutidas pela comunidade de pesquisadores em educação matemática. Primeiro, 

observa-se que os alunos passam a acreditar que a aprendizagem da matemática se dá através 

de um acúmulo de fórmulas e algoritmos. Cria-se a ideia de que fazer matemática é seguir a 

aplicação de regras, que foram transmitidas pelo professor, desvinculando-se assim, a 

matemática dos problemas do cotidiano.  

No ensino de matemática já existem muitas possibilidades de trabalhar seus conceitos, 

não utilizando o ensino tradicional, mas, levando em consideração outras propostas 

metodológicas, como a resolução de problemas, a abordagem etnomatemática, o uso de 

computadores, a modelagem matemática e o uso de jogos matemáticos, procurando fazer com 

que o aluno deixe de ser um simples receptor de conteúdos, passando a interagir e 

participando do próprio processo de construção do conhecimento. 

Os desafios e jogos matemáticos são importantes para o desenvolvimento do 

pensamento lógico, pois sua aplicação de forma sistemática pode levar o aluno a fazer a 

deduções. Além disso, a responsabilidade de cumprir normas e zelar pelo cumprimento de um 

jogo ou desafios encoraja o desenvolvimento da iniciativa, da mente alerta, da confiança e do 

pensamento matemático. Visto que nestes recursos temos regras, instruções, operações, 

definições, deduções, desenvolvimento, utilização de normas e resultados. 

A utilização de atividades lúdicas e de materiais concretos na Matemática se relaciona 

diretamente ao desenvolvimento cognitivo. Há de se refletir que nem todos os conteúdos 

específicos da Matemática possuem relação com a ideia de utilização de jogos ou desafios, 

mas quando é possível esse tipo de aplicação como ferramenta promove no aluno um senso 

crítico, investigador, que ajuda na compreensão e entendimento de determinados tópicos 

relacionados ao ensino da Matemática. 
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METODOLOGIA 

 

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa exploratória, pois a mesma não requer 

a formulação de hipóteses para serem testadas, procurando definir objetivos e buscar mais 

informações sobre o assunto de estudo, portanto ela seria um passo inicial para o projeto de 

pesquisa (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007, p.61).  

A coleta de informações e dados foi obtida a partir de pesquisas feitas em textos, 

artigos e revistas, nos quais possam mostrar ter um nexo com o tema abordado e proposto, 

procurando ter um embasamento teórico que delimite o nosso trabalho. 

Segundo Polya (1995), na busca pela solução de um problema, devemos encarar 

quatro fases. Primeiro vem à compreensão, deduzindo o que é necessário. Segundo, temos de 

estabelecer um plano onde iremos ligar e inter-relacionar com situações já vistas ou 

trabalhadas. Terceiro, concretizamos o plano. Quarto, examinamos a solução nele obtida, 

discutindo-a. 

Utilizando essa fala de Polya, a nossa proposta trabalhará com jogos, desafios e 

enigmas matemáticos, os quais serão aplicados com intenção de mostrar os conteúdos ou a 

construção da lógica que pode ser construída ao manipulá-los. Os desafios matemáticos serão 

aplicados inicialmente aos alunos participantes do projeto PIBID e posteriormente num dado 

evento para um público variado de estudantes, expostos e apresentados conforme a escolha no 

momento.  

A partir das informações coletadas, da observação do uso dos desafios e a interação 

dos alunos, a priori pretendemos verificar se as nossas propostas traçadas inicialmente para 

cada desafio foi alcançado. E com isso, se foi possível obter resultados positivos que 

pudessem estimular ou servir como ferramenta didática para ser usada em sala de aula.  

Cada jogo, desafio e enigma serão analisados em busca de aspectos indicativos tanto 

benéficos quanto de alguns possíveis problemas que o trabalho com eles possam apresentar 

para o processo de ensino e aprendizagem. Os jogos e desafios que escolhemos para trabalhar 

são: Calculadora quebrada, Caracol dos Inteiros, Cubo mágico (3x3), Decifre o Enigma, 

Dominó das Funções, Jogando com Produtos Notáveis, Quadrados Latinos, Matix, Tangran e 

o Triângulo Mágico. 
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A discursão e os resultados serão obtidos a partir de um pequeno questionário que 

estará exposto e disponível após a experimentação e uso dos desafios. As perguntas serão 

sucintas e se deterá em três eixos: A importância dos jogos matemáticos e o uso de desafios e 

jogos na sala de aula e a utilização do mesmo como recurso didático. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Ao conhecer os jogos, desafios e os enigmas matemáticos, pretendemos utilizá-los e 

adaptá-los como recurso didático, diferenciando nosso material dos usualmente encontrados 

em sala de aula. Para isso, aplicaremos nosso material inicialmente no Colégio da Polícia 

Militar do Ceará CEL PM Hervano Macêdo Júnior, onde atuamos no Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), com intuito de trabalhar as deficiências 

anteriormente diagnosticadas com nossa atuação na escola. Buscaremos a forma de utilização 

do material confeccionado mais apropriada para as necessidades da escola, para que seja 

possível desenvolver, assim, um raciocínio matemático diferente do que os alunos estão 

acostumados. Com aplicação dos questionários pretende-se verificar a eficácia do material e 

possibilidade de utilizar um material concreto na sala de aula. Além disso, aplicar 

diversificadas metodologias de ensino da matemática através de jogos, desafios e enigmas, 

instigando a curiosidade dos alunos em busca de novos conhecimentos, resultando assim em 

um aprendizado satisfatório.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da resposta positiva do público diante dessa proposta, pretendemos aprofundar 

e expandir outras temáticas de matemática que poderão relacionar-se com os jogos e desafios 

de modo a utiliza-las como recurso didático matemático em sala de aula. A ideia principal a 

ser trabalhada com jogos e desafios em sala de aula é que os alunos entendam a finalidade que 

estes poderão lhe propor, como a definição, conceituação e manipulação de forma adequada. 

E a forma apropriada de fazer isso é através da explanação dos jogos e dos desafios, 

mostrando os objetivos e os conteúdos que cada um pode trabalhar. Desta forma, 

conscientizar o aluno da importância desse tipo de atividade e do mesmo modo o professor 

que pretende utilizar essas ferramentas como recurso didático ou material concreto, onde os 
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mesmos poderão manipulá-los; deixando claro que não se trata de um momento de ociosidade 

ou indisciplina, mas um processo contínuo e dinamizado de aprendizagem. 
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RESUMO 

Novas tecnologias são sempre importantes no que diz respeito ao ensino da matemática. Não 

há dúvidas de que métodos eficientes facilitam o aprendizado dos alunos. Neste trabalho 

trazemos uma abordagem a partir da utilização do cubo mágico como mecanismo de auxílio 

para facilitar a compreensão dos alunos em assuntos de matemática. Fazemos uma breve 

explanação sobre características do jogo e mostramos como o mesmo pode estimular a 

criatividade e raciocínio lógico dos estudantes. Mostramos também que, o cubo mágico por 

ser um jogo, estimula os alunos a testarem novos movimentos e consequentemente novos 

desafios. Dessa forma pretendemos tornar a matemática um pouco mais “descomplicada” na 

visão de estudantes que viam essa área do conhecimento como complexa e desestimuladora. 

Trazemos então aqui uma proposta de trabalho vinculada à educação.  

Palavras-chave: cubo mágico, raciocínio lógico, ensino, matemática. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente a busca de novos métodos de ensino é grande, pois educadores estão cada 

vez mais preocupados em atrair a atenção dos alunos e diminuir a evasão nas escolas. Por esse 

motivo, viemos através deste trabalho, fazer uma explanação sobre essa problemática e suas 

possíveis soluções.  

Independentemente da área de conhecimento, os jogos são sempre um atrativo para 

crianças e adolescentes, pois permitem que os mesmos sejam estimulados a pensar para 

chegar a um determinado objetivo. Se esse objetivo é interessante para o aluno, ele vai se 

esforçar ao máximo para alcançá-lo. O legal do Cubo Mágico é que ele serve de estímulo para 

alunos de todas as idades. Sejam os mais alunos mais novos que vão realizar movimentos 

simples utilizando apenas as cores, ou adolescentes que podem estudar os algoritmos para 

resolver o cubo mágico de forma mais rápida. Alguns inclusive chegam a participar de 

competições nacionais mostrando resoluções do cubo mágico em seus diversos tamanhos. 
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mailto:beto.crato@hotmail.com
mailto:barbarapaulabezerraleitelima@gmail.com
mailto:ronaldo.agb@bol.com.br
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No restante deste capítulo serão abordados nas subseções mais detalhes de como os 

jogos podem auxiliar no ensino da matemática, bem como detalhes do próprio jogo. Nos 

capítulos seguintes nossos objetivos, referencial teórico, a metodologia empregada, nossos 

resultados esperados e por fim nossas conclusões acerca do estudo. 

 

A importância dos jogos no ensino da matemática. 

 

A área de ensino da matemática é uma das mais complexas na nossa educação básica. 

São muitas e conhecidas às dificuldades encontradas pelos educadores no processo ensino-

aprendizagem da matemática (FIORENTINI e MIORIM, 1990). Nesse contexto, o professor 

de matemática tem buscado, cada vez mais, formas para facilitar a compreensão dos 

conteúdos. Os jogos vêm como um recurso para resolver essa problemática.  

Quando as crianças estão jogando, demonstram prazer em aprender e se esforçam a 

fim de vencer o desafio, seja ele individual ou em grupo (DA SILVA e YANO, 2004). Isso 

faz com que os alunos aprendam de forma prazerosa e subjetiva o conteúdo a ser ensinado, 

fazendo com que os alunos com dificuldades de aprendizagem tenham uma visão diferente do 

que é o ato de aprender. Por meio dos jogos, os alunos descobrem que a aquisição do 

conhecimento vai além da sala de aula e dos livros didáticos, pois jogando, eles são 

incentivados a questionar e corrigir suas ações, analisar qual a melhor maneira de agir, 

trabalhar em equipe, organizar e cuidar dos materiais utilizados (DA SILVA e YANO, 2004). 

Além disso, o jogo pode ser compreendido como um problema a ser resolvido, o que 

leva o jogador a desenvolver estratégias a fim de solucioná-lo. Ao pensar nessas estratégias, o 

jogador pode desencadear processos cognitivos importantes, construindo estruturas de 

conhecimento e favorecendo o desenvolvimento da criatividade e do raciocínio lógico. 

 

O jogo Cubo Mágico 

 

O cubo mágico é um quebra cabeça tridimensional criado por Erno Robik, arquiteto 

e professor do Departamento de Desenho de Interiores da Academia de Artes e Trabalhos 

Manuais Aplicados de Budapeste Hungria em 1974. O “cubo mágico” ou “cubo de Rubik" 

como também ficou conhecido foi desenvolvido a partir de um protótipo 2x2x2, criado 

por Larry Nichols em março de 1970 e é um dos brinquedos mais vendidos do mundo e 

devido ao fato de existir milhões de formas de combinações possíveis fascinas pessoas de 

todo o mundo. 
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Trata-se de uma peça que geralmente é confeccionada de plástico e possui varias 

versões sendo a versão 3x3x3 a mais conhecida possuindo 6 faces de 6 cores 

diferentes.  Outras versões menos conhecidas são as 2x2x2, 4x4x4 e 5x5x5 além de modelos 

como, Pyraminx, Skewb, MegaMinx, Skewb Diamond (Diamante). 

Quando Rubik criou este quebra-cabeça, a sua intenção era criar uma peça que fosse 

perfeita, no que se refere à geometria, para ajudar a ilustrar o conceito da terceira dimensão 

aos seus alunos de arquitetura. O quebra cabeças consiste em um objeto de 6 faces na qual 

cada face possui 9 peças posicionados 3x3 totalizando 26 peças, dessas 6 são fixas que são as 

peças centrais de cada face do cubo e as demais podem se permutar por todas as faces do 

cubo. O objetivo do jogo é reagrupar as 26 peças em sua posição inicial ou seja montar as 6 

faces do cubo cada uma com sua devida cor (CRIEATION, 2010). 

O cubo mágico também tem algumas particularidades: 

 Após criar o cubo mágico, Rubik demorou um mês até conseguir resolve-lo. 

 Com o lançamento do cubo mágico, surgiram também os primeiros campeonatos 

de resolução do desafio. Uma estudante de 16 anos ganhou o primeiro 

campeonato mundial de cubo mágico, que aconteceu em Budapeste em 1982. Ela 

resolveu o jogo em 22,95 segundos. Daí começou a surgir vários campeonatos de 

novos estilos e com novas regras como, campeonato só com uma mão, de olhos 

vendados, com os pés, entre outras modalidades. 

 Lucas Etter, um americano de 14 anos, tornou-se a primeira pessoa, em toda a 

história da humanidade, a solucionar um Cubo Mágico em menos de 5 segundos. 

Assumindo o posto de novo recordista mundial com 4,904 segundos. Mesmo 

assim o homem ainda não conseguiu vencer as máquinas, quando se trata da 

velocidade em resolver um cubo mágico. O Cubestormer III um robô 

desenvolvido para solucionar o quebra cabeça da maneira mais lógica e mais 

rápida possível , em março de 2014, completou o desafio em 3,253 segundos. 

 Existem mais de 40 quatrilhões de combinações possíveis em um cubo mágico 

(são exatamente 43.252.003.274.856.000 combinações). Isso significa que, se 

uma pessoa pegar um cubo mágico e fizer uma jogada por segundo, ela demorará 

pelo menos 1.400 trilhões de anos para fazer todas as movimentações possíveis. 

 Desde a invenção do cubo mágico, em 1974, estudiosos tentam descobrir o 

mínimo necessário de jogadas para completar o desafio. Em julho de 2010, com a 

ajuda de um programa de computador, um grupo de pesquisadores chegou à 
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conclusão: o jogo só consegue ser resolvido com um mínimo de 20 

movimentações, mas em media são utilizados 56. (DINIZ e ROBERTO, 2014) 

 

O cubo mágico no ensino da matemática 

 

O cubo mágico é um jogo constituído por um conjunto de vinte e seis cubos 

individuais de madeira ou plásticos interligados por um eixo central. Esse conjunto se 

desdobra resultando em diversas formas (ZORZAL e FERREIRA, 2008). Há diversos tipos 

de cubos, e diversas formas de resolvê-lo. Ao receber o cubo mágico, a criança logo começa a 

movê-lo para tentar montar por completo. Devido a sua extrema dificuldade, muitas das 

crianças e até mesmo adultos não conseguem monta-lo por completo logo na primeira 

tentativa. Nessas tentativas, as crianças percebem formas e figuras que podem ser formadas 

através dos movimentos. Dessa maneira, a criança gera em sua mente possíveis imagens que 

podem ser formadas com o cubo, estimulando assim sua criatividade. Ao tentar formar as 

figuras previamente pensadas, os alunos vão movendo as peças do cubo de forma lógica até 

chegar ao resultado desejado.Ao mover as peças de forma aleatória eles não conseguem 

resultados, mas começam a entender como manipular as peças, as cores, entender o que cada 

movimento faz e assim por diante. Dessa forma, eles estão exercitando o pensamento lógico 

sem nem sequer perceber. 

Exemplos simples podem ser vistos nas imagens abaixo. Uma cruz (figura 1), um 

peixe (figura 2), ou até bandeiras como a da França (figura 3), são exemplos de figuras que 

podem ser formada através do cubo mágico tradicional. 

 

 

 

 

 

Figura 1 –Uma cruz. Fonte:http://www.montarcubomagico.com.br/ 



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As principais vantagens da adoção do cubo são o desenvolvimento cognitivo e o 

aumento da auto-estima das crianças (SITE TERRA, 2014). 

O Cubo Mágico tem a incrível capacidade de atrair e fixar a atenção das pessoas, 

inclusive das crianças. Ele é um jogo fascinante, e faz com que as crianças se esforcem a fim 

de resolvê-lo. Segundo (CINOTO e DIAS, 2014), quando uma criança, que muitas vezes não 

se sai muito bem nos testes de matemática, consegue montar o cubo, sua confiança aumenta. 

Ele percebe que tem capacidade para resolver qualquer que seja o problema proposto, quando 

se esforça. 

Podemos perceber então, que há várias formas e existem vários motivos para utilizar o 

Cubo Mágico nas aulas de matemática. No trabalho (ARAÚJO, 2016)é possível ver alguns 

conteúdos onde se pode utilizar o jogo como um instrumento mediador. Portanto, cabe ao 

Figura 3 – Bandeira da França. Fonte: do autor. 

 

 

 

Figura 2 – Um peixe. Fonte: do autor. 
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professor analisar as dificuldades comuns entre seus alunos, e escolher a metodologia e o 

momento em que melhor se aplica o uso Cubo Mágico a fim de atingir determinado objetivo. 

  

OBJETIVOS 

 

Objetivos Gerais 

Propor a utilização do jogo Cubo Mágico como forma de estimular a criatividade e o 

raciocínio lógico no aluno de todas as idades. Uma vez que o jogo atrai a atenção e 

curiosidade por seus desafios e por sua ludicidade.  

 

Objetivos específicos 

 Estimular a utilização do Cubo mágico como estratégia de ensino; 

 Estimular a criatividade e o raciocínio lógico nos alunos; 

 Ensinar conceitos matemáticos com o Cubo Mágico; 

 Estimular utilização de algoritmos matemáticos com auxílio do Jogo; 

 Aumentar o interesse dos estudantes em frequentar as aulas de matemática; 

 Mostrar que as aulas de matemática vão além dos livros e atividades. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os trabalhos que envolvem a utilização de jogos na educação são sempre interessantes 

e estão constantemente em alta. Isso pode ser observado sem alguns trabalhos recentes entre 

os anos 2016 e 2017. 

No trabalho (TABUTI, DA ROCHA e NAKAMURA, 2016), os autores ressaltam a 

importância do raciocínio lógico para o desenvolvimento dos alunos, uma vez que este auxilia 

na busca de soluções para a resolução de problemas, e veem os jogos como instrumentos 

intermediadores para o desenvolvimento desde raciocínio. Os escritores sugerem o uso do 

cubo mágico para apresentar aos alunos os conceitos de vértices, faces e arestas, cálculo de 

área e de volume. 

Em (RONCOLLI, 2016) o cubo mágico é visto como uma ferramenta para instigar a 

aprendizagem nos alunos, uma vez que o jogo torna o processo de ensino divertido e 

prazeroso e foge da rotina de memorização de formulas das aulas de matemática. A autora 
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cita que é possível utilizar o cubo mágico para trabalhar no Ensino Básico noções de funções, 

volume, simetria, permutação, conceitos de arestas e lados, e no Ensino superior, 

Álgebra  Abstrata.    

No trabalho (DOS SANTOS, DE ALMEIDA VASQUES e DE LIMA, 2016), os 

autores veem o cubo mágico como uma estratégia para atrair a atenção dos alunos, dar 

significado aos conteúdos, desenvolver o raciocínio nos alunos com mais facilidade, trabalhar 

a concentração, disciplina e interação dos alunos.  Os autores também ressaltam que o ato de 

jogar desenvolve o espírito construtivo, a imaginação, a capacidade de sistematizar e abstrair 

e a capacidade de interagir socialmente. Assim como (RONCOLLI, 2016) e (TABUTI, DA 

ROCHA e NAKAMURA, 2016), o trabalho também cita conteúdos que podem ser 

trabalhados utilizando o cubo mágico. São eles: análise combinatória, significado de aresta, 

face, vértice dentre outros.  

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa dar-se-á através de estudos bibliográficos e cunho experimental, 

caracterizando assim um desenho misto. A escolha deste desenho deu-se ao fato de existirem 

uma gama de trabalhos relacionados ao tema e a importância de projetos que envolvem a 

educação para a melhoria do nível de ensino nas escolas brasileiras. O experimento poderá ser 

aplicado em qualquer escola e em todas as sérias do ensino fundamental e médio, pois como 

foi mostrado, os conteúdos abrangidos com a utilização do cubo são aplicáveis as mais 

diversas áreas da matemática.  

Outra estratégia que permite a fácil aplicação dessa estratégia é a realização de 

minicursos, como feito no “Dia da Matemática 2017”, realizado pela Universidade Regional 

do Cariri (URCA). O mini curso pode ser o primeiro contato que os alunos terão com o cubo 

mágico. Após isso ficaria mais fácil levar a idéia para sala de aula. Mais alguns fatores 

favorecem essa metodologia, pois o baixo custo dos cubos faz com que o mesmo esteja 

cessível a grande maioria dos alunos.  

A primeira parte do trabalho envolve um estudo aprofundado sobre métodos e técnicas 

que podem auxiliar no ensino da matemática. Esses métodos são baseados na utilização do 

cubo mágico e seus benefícios. A segunda parte é prática, onde serão aplicadas algumas 

técnicas vistas na primeira parte para testar sua eficiência como método de apoio para 

melhorar o desempenho nas aulas de matemática.  
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Os resultados devem ser analisados através de um questionário com professores e 

alunos. Esse questionário terá suas perguntas elaboradas juntamente com o professor antes da 

aplicação do método. Isso se justifica pelo fato do professor estar mais tempo com a turma e 

conhecer as áreas em que os alunos mais tem dificuldades e precisam ser tratadas.  

Ao final, pretende-se elaborar relatórios e gráficos que permitirão uma analise mais 

aprofundada de tudo o que foi feito e discutir juntamente com o professor vantagens e 

desvantagens desse método, bem como possíveis melhorias. 

 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esperamos que com o uso do Cubo nas aulas de matemática, os alunos resolvam com 

mais facilidade vários problemas matemáticos. Os professores por sua vez terão a sua 

disposição uma nova ferramenta para auxiliar no ensino de alguns conteúdos da matemática. 

A intenção é despertar o interesse dos alunos em áreas onde eles têm mais dificuldade. Nesse 

contexto, a criatividade empregada nos jogos, nesse caso particular o cubo mágico, auxilia de 

maneira muito positiva para um aprendizado mais estimulante e empolgante. Com o tempo os 

professores poderão expandir a ideia para novos jogos e aplicar em diferentes contextos. 

 

CONCLUSÃO 

 

O aprendizado da matemática envolve compreensão de informações e busca por 

soluções. Isso não seria possível sem uma compreensão lúdica e prática dos conteúdos 

abordados em sala de aula. A utilização de qualquer tecnologia que venha a auxiliar esse 

processo é sempre algo relevante e que tem extrema importância no ramo da educação. O 

jogo cubo mágico se mostra um excelente aliado como ferramenta pedagógica que possibilita 

estímulos de concentração, criatividade, raciocínio lógico, dentre outros. Dessa forma 

concluímos o trabalho acreditando que esse jogo pode ajudar de forma muito positiva o 

ensino de conteúdos matemáticos em qualquer nível da educação. Os trabalhos citados e as 

experiências relatadas mostram que essa prática é capaz de promover enormes benefícios aos 

professores, alunos e principalmente a educação. 

 

REFERÊNCIAS 

 



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  102 

 

ARAÚJO, M. G. O uso do cubo mágico como estratégia de ensino de permutações e funções. 

IFRN. NATAL. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. 

CINOTO, R. W.; DIAS, D. P. A Universidade Pública na Formação de Professores: ensino, 

pesquisa e extensão. V Jornada das Licenciaturas da USP / IX Semana da Licenciatura em 

Ciências Exatas – Selic. São Carlos, 2014. 

CRIEATION, R. Guia para soluções em 7 etapa, 2010. 

DA SILVA, F. A.; YANO, H. M. Jogos no ensino da matemática. II Bienal da Sociedade 

Brasileira de Matemática, 2004. p. 1-19. 

DINIZ, O.; ROBERTO, A. 40 curiosidades dos 40 anos do Cubo Mágico, 2014. Acessado 

em: 10/11/2016. Disponível em: homolog.guiadoscuriosos.uol.com.br. 

DOS SANTOS, V. S.; DE ALMEIDA VASQUES, A.; DE LIMA, I. M. O cubo mágico como 

estratégia mediadora do processo de ensino e aprendizagem da matemática : Madre Ciência 

Educação. 2016. 

FIORENTINI, D.; MIORIM, M. A. Uma reflexãoo sobre o uso de materiais concretos e jogos 

no Ensino da Matemática. Boletim da SBEM-SP, Campinas, 7, 1990. 

RONCOLLI, G. Cubo mágico: uma ferramenta pedagógica nas aulas de matemática. 

Trabalho de Conclusão de Curso. Licenciatura em Matemática. : Universidade Federal de São 

João Del-Rei. 2016. 

SITE TERRA, A. D. C. Fora de brincadeira, o cubo mágico pode ajudar na escola. . 2014. 

Acessado em 09/11/2016 e Disponível em goo.gl/jPUHnD. 

TABUTI, L. M.; DA ROCHA, R. L. D. A.; NAKAMURA, R. O Cubo Mágico no Ensino da 

Matemática e do Raciocínio Lógico. 2º Congresso de Graduação da USP. Piracicaba/SP: 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA USP. 2016. 

ZORZAL, R. E.; FERREIRA, M. R. Aplicação de jogos educacionais com realidade 

aumentada. RENOTE, 2008. 

 

  



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MATEMÁTICA E SOCIEDADE: POLÍTICAS EDUCACIONAIS, 

EDUCAÇÃO BÁSICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

 



 
 

2.1 A TEORIA DA ENGENHARIA DIDÁTICA NA ÁLGEBRA LINEAR 
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RESUMO  

Discutir o ensino e aprendizagem de Matemática tem sido um assunto de grande relevância, 

pois ao longo dos anos tem-se propagado a versão de que essa temível disciplina é uma tarefa 

para poucos. Portanto, este artigo recorte de um trabalho de conclusão de curso visa 

desmistificar essa alusão voltada em particular para o processo de ensino e aprendizagem de 

autovalores e autovetores na diagonalização de matrizes em estudos específicos de Álgebra 

linear. O tema escolhido deve-se de modo peculiar para a formação docente, em virtude das 

inúmeras aplicações tanto na Matemática Pura quanto na Matemática Aplicada. Com isso, o 

presente estudo busca a investigação do ensino e aprendizagem do conteúdo autovalores e 

autovetores na diagonalização de matrizes da Álgebra linear, baseado nos pressupostos da 

Engenharia Didática por intermédio da Teoria das Situações Didática. Dividido em 4 etapas 

de estudos o trabalho caracteriza-se como pesquisa de campo com cunho exploratório, 

desenvolvida através de um estudo de caso realizada no IFCE – campus Cedro, no curso de 

Licenciatura em Matemática. Os resultados sugerem a relevância do pesquisador/educador, 

em suas práticas averiguar seus métodos de ensino, para que assim juntamente com os 

estudantes por meio de situações didáticas possam construir uma aprendizagem sólida. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Autovalores, Autovetores e Diagonalização. Engenharia 

Didática. Situação Didática. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O ensino e aprendizagem de Matemática é um assunto que merece um olhar intenso 

recorrendo a estudos que permitam identificar as possíveis falhas que ocorrem, pois somente 

assim, será possível que determinadas intervenções ocorram, o que permite entender que tal 

processo não se constitui apenas de reflexão, mas também exprime ação. No sentido mais 

amplo da discussão do processo educacional, o que normalmente tem deixado de ocorrer na 

sala de aula é a ligação entre o ato de ensinar e o aprender. Esta situação pode ser 

compreendida quando, os discentes ao serem confrontados sobre determinado objeto 

matemático que não faça parte de seu estudo cotidiano, demostram não relembrar o conteúdo, 

então o que se percebe é que a aprendizagem possivelmente tem falhado em algum momento.  

Dessa forma, a problemática tangenciada ao longo deste trabalho, foi compreender 

como ocorre o processo de ensino e aprendizagem de autovalores e autovetores e a 

diagonalização de matrizes na Álgebra linear. Compreende-se a relevância deste tema, 
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inclusive para a formação docente, devido ás inúmeras aplicações tanto na Matemática Pura 

quanto na Matemática Aplicada. 

Este estudo tem como objetivo geral a averiguação do ensino e aprendizagem na 

temática Autovalores, Autovetores e Diagonalização baseado nos pressupostos da Engenharia 

Didática (ED) e da Teoria das Situações Didática (TSD). Por sua vez tais teorias permitem a 

identificação dos fatores que contribuem para que o processo de ensino e aprendizagem deste 

conteúdo ocorra de modo mais efetivo. Destaca-se a relevância deste estudo para a 

comunidade acadêmica, por se tratar de uma investigação que proporciona a identificação e 

reflexão sobre os componentes deste processo de ensino e aprendizagem. 

Este trabalho está subdividido em 4 etapas, descritas a seguir: Na primeira e segunda 

etapa, foi realizada a revisão bibliográfica das teorias e do conteúdo matemático em artigos, 

teses, dissertações e livros. A terceira etapa da pesquisa compreendeu a realização de uma 

oficina, em que se pretendeu aplicar com os discentes do Curso de Licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – 

Campus Cedro a metodologia da engenharia didática nos estudos de autovalores, autovetores 

e diagonalização. Objetiva-se com isso as ponderações que ocorrem nesse processo de ensino 

e aprendizagem. 

Na quarta etapa do estudo foi realizada a discussão sobre os resultados da oficina, 

tendo como base as fases da Engenharia Didática mediante a Situação Didática. Para as 

análises, além da observação dos acontecimentos durante a aplicação, foi proposta uma 

avaliação contando de algumas indagações referentes ao conteúdo estudado e houve a 

aplicação de uma avaliação versando sobre a prática efetuada na oficina e a concepção dos 

participantes com o processo de ensino e aprendizagem. 

 

ENGENHARIA DIDÁTICA 

 

A teoria da Engenharia Didática (ED) foi concebida por volta dos anos 1980, sendo 

desenvolvida por Michelle Artigue. Porém, já idealizada anteriormente em meados do fim da 

década de 1960 diante do movimento que surgia, por uma nova perspectiva de ensino da 

Matemática. Como visto, a Engenharia Didática é uma metodologia advinda da Didática da 

Matemática, que por sua vez é definida como: 

   
[...] uma das tendências da grande área de educação matemática, cujo objeto de 

estudo é a elaboração de conceitos e teorias que sejam compatíveis com a 

especificidade educacional do saber escolar matemático, procurando manter fortes 
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vínculos com a formação de conceitos matemáticos, tanto em nível experimental da 

prática pedagógica, como no território teórico da pesquisa acadêmica. (PAIS, 2011, 

p.11). 

  

No sentido de empregar a Engenharia Didática como base para uma pesquisa, significa 

encontrar desafios a serem superados, pois trata-se do ato de investigar dificuldades que são 

notórias voltadas tanto ao ensino como na aprendizagem. Portanto, a ED abre caminho para a 

compreensão do processo de ensino e aprendizagem matemático, por meio de experiência em 

sala de aula. 

Portanto, é necessário exprimir como estar organizado a Engenharia Didática, sendo 

compostas de quatro fases conseguintes, sendo-as: Análise Preliminar, Concepção e Análise a 

priori, Aplicação da Sequência Didática e Análise a posteriori. Segundo Almouloud (2007), 

Pais (2002), Ferreira e Alves (2015) estes autores arrazoam a respeito das fases que 

caracteriza a ED. 

1. Análise preliminar: como o próprio nome sugere é o marco inicial para a realização da 

metodologia. Alguns pontos nesse momento devem ser ponderados e respondidos para que as 

fases seguintes ocorram com êxito, pois trata-se de dois momentos de grande relevância, 

sendo eles: análise ou apropriação do conteúdo em que está baseado a pesquisa e estrutura 

didática do objeto de estudo.  

2. Concepção e Análise a priori: este momento trata da delimitação das variáveis de 

comandos. Isso significa que, o pesquisador irá determinar as situações que ocorrerão 

considerando as características já encontradas, tais como o grau e domínio dos discentes em 

relação ao tema, pois o intuito consiste em moldar as habilidades e desenvolver competências, 

que permitirão ao pesquisador o domínio das práticas que ocorrerão, lembrando que esta fase 

se faz importante pois consiste na realização da descrição e da análise da situação proposta 

pelo docente aos discentes. Ainda segundo estes autores objetiva-se com a análise a priori o 

controle do comportamento dos discentes, para que as escolhas tomadas sejam pertinentes.  

3. Aplicação de uma Sequência Didática: trata-se do momento em que será colocado em 

prática os conceitos da análise preliminar e a priori, sendo portanto a fase de execução em 

que a experimentação do estudo deve ocorrer com base nas fases anteriores.  

4. Análise a posteriori: a quarta e última fase da Engenharia Didática é o resultado da 

aplicação da sequência didática, ou seja, consiste na análise dos dados obtidos durante a 

execução do projeto. Estes resultados como ressaltado anteriormente, valida-se de observação, 

questionários ou propriamente do diálogo decorrido, ainda se pode fazer a utilização de 
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recursos tecnológicos, como filmagens, questionários e gravações que poderão traduzir 

fielmente todo o processo de estudo. 

 

TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS 

 

Desenvolvida por Guy Brousseau (considerado pioneiro na Didática da Matemática 

contemporânea), a Teoria das Situações Didáticas (TSD) foi concebida no Instituto de 

Investigação de Ensino de Matemática (IREM), na França, sob as mesmas concepções da 

Engenharia Didática: uma nova perspectiva para o ensino e aprendizagem de Matemática. 

Nisso faz se instigante a compreensão da TSD. 

[...]não é um exemplo de como o professor pode criar uma aula e dessa forma ter um 

modelo como única e verdadeira possibilidade de prática que o professor possa vim 

a vivenciar com os alunos. A proposta é de apresentar as mínimas condições que 

devem ser consideradas em um ambiente de ensino-aprendizagem. (BARROS et al., 

2010, p.3)  

Há tempos que o processo de ensino e aprendizagem de Matemática vem sendo 

discutido. Na questão, toma-se o aluno como protagonista do saber e o educador como sendo 

o construtor das habilidades e competências desenvolvidas pelo educando, e isto vem se 

tornando a visão da comunidade escolar nos dias atuais em relação ao ensino de Matemática. 

Nesse entendimento é que concebe-se a Teoria das Situações Didáticas, pois se baseia que o 

discente construirá o seu próprio processo de aprendizagem, mediante as diversas situações 

que lhe são propostas (além de subsidiar o pesquisador de como e até porquê de determinadas 

ações que podem ocorrer no âmbito da pesquisa) a TSD propõe que a forma como um 

determinado conteúdo é apresentado, pode influir de maneira significativa na aprendizagem.  

Segundo Ferreira e Alves (2015, p. 3) “esta teoria de aprendizagem se baseia na forma 

como o conteúdo deve ser apresentado ao estudante, instigando seu raciocínio”. Isso remete 

ao conceito do professor como mediador, o responsável por instigar o ensino e subsidiar na 

compreensão, deste modo ele pode colocar o estudante em posição de questionador e não 

receptor de saberes. A respeito Brousseau (1986, p.2) considera que “o aluno aprende 

adaptando-se a um meio que é produtor de contradições, de dificuldades, de desiquilíbrios, 

um pouco como faz a sociedade humana. Esse saber, fruto da adaptação do aluno, se 

manifesta por respostas novas que são a prova da aprendizagem”. 

A Teoria das Situações Didáticas, desenvolvida por Brousseau, caracteriza diferentes 

tipos de situações didáticas (Ação, Formulação, Validação e Institucionalização) que serão 
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apresentadas a seguir. Para apresentá-las utilizaremos como base as concepções de Brousseau 

(1986), Pais (2002), Ferreira, Viana e Costa (2017), Pommer (2013), Machado (2008) e Saiz e 

Parra (1996). 

A fase inicial é a Ação, que pode ser compreendida como o surgimento das ideias para 

a resolução de questões, pois o aluno responde às indagações realizadas, ou participa sem uma 

compreensão fundamentada, agindo sem especificar seus argumentos. Posteriormente, tem-se 

a situação de Formulação, que é entendida como sendo o momento em que o discente passa a 

utilizar formulação teórica em suas respostas, passa a ter um raciocínio mais elaborado além 

de que, por vezes irá utilizar conhecimentos anteriores, porém ainda não consegue 

fundamentar suas repostas. 

A seguir, tem-se a situação de Validação nessa fase o discente utiliza de mecanismos 

bem elaborados em seus argumentos, a característica dessa situação é que o discente aplica 

embasamento teórico a fim de provar suas respostas, nesse momento o discente passa a 

utilizar a linguagem matemática para legitimar suas afirmativas. E por fim, a fase da 

Institucionalização se valida do momento em que o docente aclara o real objetivo do estudo, o 

que permitirá ao discente compreender o propósito do objeto estudado e avaliar seus métodos 

utilizados, assimilar outros com a perspectiva de formular, reformular o assunto explanado em 

questão. 

Os autores caracterizam o momento da Devolução, quando o pesquisador permite ao 

estudante participar de modo ativo, por exemplo em um jogo, tomando responsabilidade na 

construção do conhecimento. O educador propõe uma situação e o discente abrange parte da 

responsabilidade, de modo que ao aceitar essa proposta o estudante estará sendo envolvido em 

um sistema de interação com seu milieu. Compreende-se esse milieu como o sistema 

antagonista ou previamente ensinado. Essa situação é denominada de didática. 

Portanto, para Brousseau (1986), Pais (2002), Ferreira, Viana e Costa (2017), Pommer 

(2013), Machado (2008) e Saiz e Parra (1996) a teoria das situações didáticas elucida que a 

aprendizagem decorre da presença de fatores propostos e articulados anteriormente e que ao 

ser proposto em uma situação, permitirá que a busca por determinado conhecimento ocorra de 

modo satisfatório, pois para tal foram utilizadas ferramentas de construção, assim é 

compreendida uma situação didática. 

 

ÁLGEBRA LINEAR 
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No início do século XIX, Cauchy 2foi um dos primeiros a relacionar o estudo das 

formas quadráticas com Autovalores, entretanto foi a partir do século XVIII que os problemas 

envolvendo Autovetores surgiram com o estudo de soluções de sistemas de equações 

diferenciais lineares com coeficientes constantes (Hefez & Fernandez, 2012). 

Na concepção destes conceitos, Callioli, Domingues e Costa(2011) propõem que ao 

considerar um espaço vetorial V que seja constituído por segmentos orientados, adotando um 

operador linear T: v ⟶ v e escolhendo ao acaso um determinado vetor v ∈  V , isso significa 

que v⃗  e T(v⃗ ) não estão no mesmo sentido, entretanto existem alguns vetores nos quais T(v⃗ )= 

λv⃗  , em que  λ ∈ ℝ, ou seja T(v⃗ ) e  v⃗  estão na mesma direção, para eles o efeito de T sobre v⃗  

se explica devido a uma mudança de modulo ou de sentido.  

Boldrini et al(1980) ressaltam que a busca consiste em encontrar vetores v ≠

0 satisfazendo a condição dada acima, pois para v = 0  irá satisfazer toda equação para λ. E 

formaliza os conceitos apresentados de operador linear para uma transformação linear de um 

espaço linear nele mesmo, ou seja T: V ⟶ V, os autores apresentam a seguinte definição: 

Considerando T: V ⟶ V um operador linear. Supondo a existência de  v ∈ V com  v ≠ 0, e 

λ ∈ ℝ de modo que Tv = λv, λ é chamado autovalor de T e v é chamado de um autovetor de 

T associado a λ.  

Se tomarmos por base a definição de Autovalor e Autovetor com o intuito de realizar 

os cálculos que produzem seus valores, o processo será exaustivo. Por isso existe o método do 

Polinômio Característico. Com esse intuito Ferreira(2012) retoma a definição de autovalores 

(para que seja possível entender como se chega ao polinômio característico), que é 

compreendida como: Tv = λv, partindo dessa compreensão e ao introduzir a matriz identidade 

sem que ocorra alguma alteração na igualdade, passa-se a ter que Tv = λIv, por conseguinte 

soma-se a ambos os lados da equação – Tv, ou seja: −Tv + Tv =  λIv − Tv, de imediato tem 

se: 0 =  λIv − Tv, colocando o vetor v⃗  em evidencia chega-se a seguinte equação (T − λI)v =

0, que é denominada de Equação Característica. 

Ao ser entendido o processo para encontramos os autovalores, passamos a 

problemática do cálculo de autovetores, assim pode-se compreender que os autovetores de 

uma matriz M associados a um autovalor λ, são os vetores v ≠ 0 que satisfazem a equação 

 Tv = λv. Em outras palavras para ao substituirmos λ pelos seus autovalores no sistema 

homogêneo, então é possível determinar os autovetores.  Sendo percebível que os autovetores 

                                                           
2
 AUGUSTIN LOUIS COUCHY (Matemático e Físico Frances, 1789-1857) 
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diferentes de zero no espaço solução da equação (T − λI)v = 0. Esse espaço é denominado de 

Auto-espaço de M associado a λ. 

Nisso entendemos os autovalores e autovetores estão associados diretamente na 

diagonalização de uma matriz. Segundo Santos (2008) “se uma matriz A é diagonalizável, 

então as colunas da matriz P, que faz a diagonalização são autovetores associados a 

autovalores, que por sua vez são elementos da matriz diagonal D”. 

 

METODOLOGIA  

 

A proposta de realização dessa pesquisa foi concebida a partir de ponderações 

individuais, na reflexão de como ocorre o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

matemáticos, e porém no caso é feita a referência ao conteúdo algébrico de autovalores e 

autovetores na diagonalização de matrizes, que são tidos como imprescindíveis para a 

resolução de sistema lineares, porém com característica complexas por ser derivada de uma 

disciplina considerada abstrusa e que comumente deixa-se de enfatizar a relevância do 

assunto para a aprendizagem. A questão problema deste trabalho consiste em compreender 

como ocorre o processo de ensino e aprendizagem de autovalores e autovetores na 

diagonalização de matrizes da Álgebra?   

O presente trabalho caracteriza-se como pesquisa de campo com cunho exploratório. 

Para o entendimento de pesquisa de campo tem-se as afirmativas de Lakatos & Marconi 

(2010, p. 169) “pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou reconhecimentos de hipóteses, que se queira comprovar, ou ainda, de 

descobrir novos fenômenos ou a relações entre eles ”. 

Vale ressaltar que a terceira parte da pesquisa é compreendida com a realização de 

uma oficina, realizada com os discentes do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus Cedro. Para tal, será 

proposta uma situação didática, com duração de 08 horas, a fim de que seja possível promover 

discussão e aprendizado do tema em questão, com referência no embasamento da Engenharia 

Didática e teoria das Situações Didáticas, além de ser empregado o referencial do assunto 

algébrico e com isso será exemplificada uma situação em que se possa compreender a 

aplicabilidade deste conteúdo. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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A realização da oficina foi compreendida em uma duração de 8 horas, sendo dividida 

em 4 encontros de 2 h/a, com 11 participantes. A diversificação do público, matriculados em 

diversos semestres do curso de Licenciatura em Matemática, permitiu uma análise real de 

como ocorre o processo de ensino e aprendizagem de autovalores e autovetores segundo os 

pressupostos da teoria da Engenharia Didática e teoria das Situações Didáticas. 

 Nos dias iniciais da Aplicação foi evidenciado o cronograma da oficina, bem como o 

assunto pesquisado. No decorrer da oficina, propomos algumas situações aos participantes na 

resolução de alguns problemas relacionados ao conteúdo. Sendo sugerido que resolvessem 

juntos, ficaram divididos em 4 duplas e um trio. O intuito era que ocorresse trocas de 

conhecimentos.  

Situação 1:  A situação proposta estava compreendido por uma transformação no 

espaço ℝ3, constituindo pela seguinte interpretação T(x, y, z) = (x + 2y + 3z, y, 2 + y +

2z ) , À luz da observação foi possível caracterizar as dificuldades dos participantes para este 

momento inicial, portanto, para isso será descrito as concepções dos estudantes: 

  
Estudante 5: Entendia que tinha que montar uma matriz, mas não estava, 

compreendendo como fazer. 

Estudante 9: Sabia que a transformação era no ℝ3, mas como montava a matriz, foi 

uma das minhas dificuldades. 

 

De acordo com as teorias o discente é o arquiteto de seus conhecimentos, por isso era 

interessante que eles se sentissem desafiados, a moldar e a arquitetar seu aprendizado. Após 

alguns momentos de dúvidas, mas com o trabalho sendo realizado em conjunto, 

compreenderam como realizava a formação da matriz. 

Situação 3: E por fim foi dada a seguinte matriz 2 × 2, M = [
4 4
1 4

], sendo solicitado 

que além de encontrar os autovalores e autovetores, eles deveriam diagonalizar a matriz.  

   
Estudante 2: Apesar de já ter cursado a disciplina, não recordo como é diagonalizar 

uma matriz. 

Estudante 10: Lembro que a matriz que vou utilizar, deve ser montada pelos 

espaços formados por autovetores, porém não lembro como fazer o restante do 

processo. 

 

Então, com as colocações dos estudantes foi mostrado que eles deveriam relembrar 

que, era necessário encontrar uma matriz inversa e com isso ao fazer o produto entre as 

matrizes, encontrariam a matriz diagonal. Vale ressaltar que neste momento ocorreu a notável 

presença da dificuldade em realizarem o cálculo entre matrizes, alguns sentiram dificuldades 



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  112 

 

sendo necessário relembrar como era feito a multiplicação. Tais fatos remetem que as bases 

para o novo conhecimento devem estar seguras, pois por vezes para um novo conteúdo é 

necessário retomar a conhecimentos já estudados. 

CONCLUSÃO  

 

Este trabalho teve por finalidade a compreensão do ensino e aprendizagem de 

autovalores, autovetores e diagonalização de matrizes da Álgebra linear, baseado nos 

pressupostos das teorias da Engenharia Didática e Situações Didáticas identificando os 

possíveis empecilhos e facilidades envolvidos nesse processo. Assim, ao longo desse trabalho 

foi possível discutir e entender como as teorias de ensino, contribuem significativamente no 

alcance do ato de ensinar e aprender. 

Com ambas as teorias foi possível pontuar as fragilidades e potencialidades em ensinar 

didaticamente um assunto de grande relevância, não somente para a Matemática mas também 

para outras ciências afins, mas que é tão fragilmente ensinado em sala de aula. Em suma 

compreendemos a importância do pesquisador/educador, em suas práticas averiguar seus 

métodos de ensino, para que assim juntamente com os estudantes por meio de situações 

didáticas possam construir uma aprendizagem sólida. Por fim assinalamos que este trabalho 

pode subsidiar a formação inicial docente no curso de Licenciatura em Matemática, bem 

como para o desenvolvimento do ensino de Matemática. 
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RESUMO  

Ciente do desinteresse de grande parte dos alunos, diante da disciplina de matemática, o 

presente trabalho aborda a utilização de jogos matemáticos como metodologia de ensino, em 

uma iniciativa de promover uma maior participação e um maior interesse dos alunos perante o 

ensino de matemática. Essa iniciativa foi tomada através do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID) em parceria com a E.E.M Governador Adauto Bezerra. A 

abordagem consistiu na aplicação do jogo Corrida das Equações, jogo este, baseado em um 

jogo de tabuleiro convencional, mas adaptado para o trabalho com expressões numéricas. 

Observou-se durante a atividade a evolução dos alunos, diante dos cálculos e ao mesmo 

tempo em que se divertiam jogando também conseguiam desenvolver gradativamente o 

conteúdo. A atividade foi bastante positiva e nos faz acreditar que através de métodos mais 

interativos e diversificados pode-se obter um avanço significativo no ensino e aprendizagem 

da disciplina de matemática. 

Palavras-chave: Jogos. Aprendizagem. Educação e Metodologia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Temida por grande parte dos alunos, a disciplina de Matemática, é para muitos uma 

disciplina ‘chata’ e seu estudo é visto como desinteressante. Para tentar mudar esta situação 

muito tem se buscado alternativas que possam melhorar o ensino da disciplina e que possam 

fazer das aulas de matemática algo mais atrativo e proveitoso na visão dos alunos. 

Procurando observar a obtenção de melhores resultados quanto ao ensino de 

matemática com a utilização de jogos didáticos, foi aplicado aos alunos do 2º ano da escola 

Governador Adauto Bezerra, o jogo Corrida das Equações, atividade esta realizada pelos 

alunos do curso de Matemática da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu – 

FECLI/UECE, através do Programa Instituição de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. 
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JUSTIFICATIVA 

Nos dias atuais o ensino de maneira geral tem procurado alternativas para que se possa 

trabalhar os conteúdos de maneira diferente ao ensino convencional que se resume ao 

professor e ao uso do pincel e o quadro, método esse que é remanescente de muitos anos. 

Sabendo que os jogos estão presentes no cotidiano do adolescente, vimos a possibilidade de 

promover o seu uso em sala de aula e através dele buscar um avanço na educação partindo 

principalmente de uma relação mais próxima em aluno e professor. 

A escolha de trabalhar com o uso de jogos em sala de aula se justifica por conta do 

alcance que esta metodologia tem diante dos alunos. Por experiência própria, já tendo no 

papel de aluno presenciado a utilização dos jogos na sala de aula, acreditamos que esse 

método possa fazer com que o aluno se sinta mais instigado a participar e interagir na aula por 

conta da descontração e união que são características comuns ao momento de aplicação dos 

jogos, na visão de Cabral (p.19-20, 2006) “Através dos jogos é possível desenvolvermos no 

aluno, além de habilidades matemáticas, a sua concentração, a sua curiosidade, a consciência 

de grupo, o coleguismo, o companheirismo, a sua autoconfiança e a sua auto-estima”. Isso 

sem claro esquecer-se do objetivo principal que é trabalhar o conteúdo de maneira que o aluno 

obtenha melhorias no seu aprendizado.  

A escolha do jogo “corrida das equações” surgiu de uma visita, onde os bolsistas do 

PIBID de Matemática UECE-FECLI de Iguatu, visitaram o ambiente de trabalho do PIBID 

matemática do IFCE em Cedro, onde lá nos foi apresentado o jogo e onde podemos observar 

que o mesmo podia dá o retorno que pretendíamos, e atender aos aspectos antes citados. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Como alternativa para tentar mudar a situação atual do ensino de Matemática, muitas 

escolas têm recorrido ao uso de jogos no intuito de despertar um maior interesse do aluno 

através de uma atividade que o diverte, que lhe é atrativa e que lhe permite ter uma postura 

mais ativa e participativa durante a aula. Para Silva e Kodama (p. 3, 2004): “Quando uma 

criança brinca, demonstra prazer em aprender e tem oportunidade de lidar com suas pulsões 

em busca da satisfação de seus desejos”. 

Desejo este que é demonstrado por todos nós quando estamos em contato com jogos 

que gostamos independentemente da idade. A utilização dos jogos didáticos na visão 
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Albuquerque apud Fiorentini e Miorim (1990) “serve para fixação ou treino da aprendizagem. 

É uma variedade de exercício que apresenta motivação em si mesma, pelo seu objetivo lúdico. 

Ao fim do jogo, a criança deve ter treinado alguma noção, tendo melhorado sua 

aprendizagem”. 

De acordo com Groenwald e Timm apud Cabral (2006) “a utilização dos jogos 

permite que o aluno faça do processo de aprendizagem algo interessante e até divertido”. 

Segundo as autoras “Neste sentido verificamos que há três aspectos que por si só justificam a 

incorporação do jogo nas aulas. São estes: o caráter lúdico, o desenvolvimento de técnicas 

intelectuais e a formação de relações sociais”. 

Desta forma acredita-se que se bem trabalhado e com um planejamento bastante 

objetivo a utilização dos jogos pode sim trazer melhorias ao ensino/aprendizagem da 

disciplina de matemática. Também é importante destacar que os jogos não substituirão os  

conteúdos e sim ajudaram a desenvolvê-los e aprofundá-los, como diz abaixo o trecho de 

Mariano e Mariano 

[...] podemos destacar que as atividades por meio dos jogos educativos não vêm 

substituir os conteúdos, mas sim funcionam como um meio que possa sanar dúvidas, 

aprofundar conteúdos, despertar o interesse e participação da turma. (MARIANO e 

MARIANO, 2012, p. 3) 

  

 A busca por novas alternativas para que gere motivação nos alunos para auxiliar no 

processo de aprendizagem compete aos educadores, e assim também desenvolver a atenção, 

raciocínio, autoconfiança e a interação entre os alunos. Os jogos tem se tornado um novo 

meio alternativo, quando utilizado com um objetivo elaborado com antecedência pelos 

educadores. Esses novos métodos de ensino buscam deixar as aulas mais dinâmicas e 

prazerosas, sempre aliado com a teoria (MARIANO e MARIANO,  p. 3, 2012). 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

●        Promover o uso de jogos, especificando como um importante recurso e uma 

metodologia de ensino para a área de Matemática, enfatizando os aspectos em que o jogo 

pode trazer melhorias no ensino/aprendizagem do conteúdo. 
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●        Apresentar jogos que podem ajudar o professor de matemática no ensino de diversos 

assuntos da área. Esperamos que estas possam agregar à formação dos leitores, sejam eles 

alunos ou professores e esperamos que estes possam ver o uso de jogos como recurso 

interessante para se trabalhar nas aulas de matemática. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●        Mostrar a importância de se usar jogos em sala de aula; 

●        Identificar os pontos positivos e negativos do uso de jogos em sala de aula; 

 

METODOLOGIA 

Feita a escolha do jogo todos os bolsistas se encarregaram de confeccionar o jogo. O 

jogo quando nos foi apresentado tinham as mesmas dimensões de um jogo de tabuleiro, mais 

surgiu a ideia de confeccionar o jogo em dimensões maiores possibilitando que todos os 

alunos pudessem participar de uma mesma partida. As regras do jogo eram as seguintes; Eram 

divididas quatro equipes onde cada uma moveria através do tabuleiro um carro de plástico de 

cor diferente. O objetivo era avançar até o final do tabuleiro. De início a equipe deveria jogar 

um dado e avançar um número de casa de acordo com o número obtido no arremesso. Ao 

avançar, a equipe deveria escolher uma carta que obtinha um valor e, em seguida, na equação 

escrita na casa em que estava substituir X pelo valor sorteado e assim resolver a equação. 

Nesse jogo trabalhamos com substituição, operações e com a manipulação da equação e após 

cada resposta dada pelas equipes, os bolsistas interviam explicando para todos os grupos 

como deveriam se desenvolver os cálculos. 

RESULTADOS 

Diante da articulação entre a teoria e a prática consideramos que o jogo é uma 

ferramenta que possibilita a efetividade do conhecimento adquirido através de sua aplicação. 

É importante ressaltar o que diz respeito à promoção de um ambiente que facilite o processo 

de aprendizagem através de uma metodologia diferenciada de compartilhamento de 

conhecimento, e a valorização do trabalho em grupo. 

CONCLUSÃO 

Encerrada a atividade, pudemos considerá-la bastante produtiva. A utilização do jogo 

Corrida das Equações conseguiu atingir o objetivo de sua utilização, com sua utilização, os 
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alunos demonstraram-se mais focados e interessados no conteúdo desenvolvido, tornando 

evidente a evolução das equipes durante a atividade.  

De início as equipes demonstraram algumas dificuldades diante do conteúdo, mas 

após as intervenções feitas a cada jogada, os alunos conseguiam pouco a pouco assimilar o 

conteúdo, algo que só foi possível por conta do desejo que ambos tinham de vencer e do 

prazer que tinham em estar jogando, o que fez com que todos dessem atenção às explicações e 

se sentissem à vontade para tirarem suas dúvidas, participando ativamente da aula. Realmente 

nesta iniciativa podemos notar que o uso dos jogos se fez bastante eficiente e acreditamos que 

se bem selecionados e planejados o uso desta metodologia pode ajudar bastante o professor e 

ser bastante útil proporcionando um melhor aprendizado ao estudante.   
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ANEXO A - Imagens das atividades desenvolvidas
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RESUMO  

A Matemática do ensino básico é tida pelos estudantes como uma das disciplinas mais 

complexas, o que reflete no grande número de retenção escolar. Destaca-se, então, como 

justificativa deste trabalho o fato de a Matemática apresentar maiores dificuldades de 

aprendizagem pelos estudantes. Para tanto se definiu como objetivo geral deste trabalho: 

diagnosticar de que forma a metodologia de resolução de problemas, pode colaborar para que 

haja êxito no processo de ensino e aprendizagem. O problema norteador deste estudo é 

investigar de que modo a metodologia de resolução de problemas pode contribuir para o 

aprendizado em Matemática, apontando como hipóteses que esta metodologia pode mudar a 

concepção dos estudantes da Educação Básica, vislumbrando a Matemática de forma mais 

contextualizada. Este trabalho foi aplicado com estudantes do 1º ano do Ensino Médio de uma 

Escola Pública, através de oficinas e mediações, propiciando melhor argumentação ao propor  

soluções e diversificando soluções de problemas almejando o mesmo resultado. Para tanto, 

definiu-se como objetivos específicos: análise inicial dos estudantes sob a perspectiva de 

investigar qual a proximidade que eles tem da Matemática; discussão da metodologia de 

resolução de problemas; aplicação de situações-problema e avaliação final objetivando vrificr 

a interferência da oficina em seu aprendizado. 

Palavras-chave: Resolução de Situações-problemas. Matemática. Metodologia de Ensino. 

  
 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Os obstáculos sobre os quais se depara um professor de Matemática, pouco difere dos 

demais professores. No entanto a dificuldade dos estudantes em aprender Matemática tem 

como base três pontos principais: a falta de interesse da maioria dos discentes em relação à 

Matemática; a falta de aplicação no cotidiano dos conteúdos visto em sala de aula; e a falta de 

atenção e participação dos estudantes nas aulas tradicionais. Esta afirmação se dá devido 

experiência profissional docente,  mas que também  vem a ser um enorme desafio da área de 

conhecimento da Didática Matemática, que almejando de supera-lo,  vem desenvolvendo 

diversas metodologias de ensino na tentativa de melhorar e sobrepujar tais dificuldades. Para 

tanto, se fez necessário que a Educação Matemática, que estuda é a Aprendizagem da 
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Matemática, dividisse-a em várias subáreas, das quais se pretende trabalhar com foco na 

teoria de resolução de problemas,  e ainda utilizar-se como ferramenta o Raciocínio Lógico. 

Sabe-se que a Educação Matemática estuda as atividades que tem como finalidade o 

ensino específico dos saberes matemáticos, caracterizando-se por um processo de 

aprendizagem por meio de uma série de situações reprodutíveis, mas que estabeleçam os 

fatores determinantes para a evolução do comportamento dos estudantes. Surgiu, assim, um 

questionamento empírico pessoal que norteia esse estudo: Seria a metodologia de resolução 

de problemas  capaz de (re)significar o aprendizado em Matemática? 

Neste contexto os livros didáticos pouco contribui para a mudança de concepção, por 

parte dos estudantes, de que a Matemática, é algo decorativo e difícil. Um vez que as obras 

didáticos são repletas de problemas que podem ser classificados como: exercícios de 

reconhecimento, exercícios algorítmicos, problemas de aplicação, problemas em aberto e 

situações-problemas. Cada um desses problemas tem uma finalidade específica onde os dois 

primeiros objetivam identificar propriedades, conceitos e definições, treinar uma habilidade 

específica e fixar o conteúdo. Já as três últimas categorias, são problemas cuja solução não 

está diretamente explícita em seu enunciado, pois eles despertam a curiosidade do estudante e 

serve para iniciar seu desenvolvimento de estratégias para proceder a resolução do problema. 

 

OBJETIVOS  

 

Definiu-se então como objetivo geral deste trabalho, diagnosticar de que forma a 

metodologia de resolução de problemas, pode colaborar para que haja êxito no processo de 

ensino e aprendizagem. Para alcança-lo, pretende-se, após o levantamento bibliográfico, 

avaliar em momentos distintos um mesmo grupo de estudantes, antes e após a realização de 

uma atividade didático-pedagógica em formato de oficina. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Matemática diferente das outras Ciências, como Biologia, Química e Física entre 

outras, tem como objetivo principal facilitar a vida daqueles que a utilizam, mesmo que de 

forma indireta, através da resolução dos problemas do cotidiano. Desta forma a teoria de 

resolução de problemas pode ser aplicada não somente como algo que reforce o interesse dos 

estudantes, mas também como uma ferramenta que contribua para o seu aprendizado. 

Itacarambi (2010) vai um pouco além e justifica tal fato a importância que se dá a teoria de 
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resolução de problemas na aprendizagem das Ciências em geral em virtude da dificuldade que 

os estudantes apresentam na tentativa de solucionar determinados problemas propostos. Por 

essa razão a teoria de resolução de problemas vem ganhando destaque nas linhas de 

investigação na Educação Matemática. 

Silveira (2001) define problema como sendo uma situação que requer a descoberta de 

informações matemáticas não conhecidas, ou seja, de maneira explícita, a qual se faz 

necessário utilizar-se de conhecimentos mais complexos que vão um pouco além dos 

algoritmos para que seja solucionado. Diferentemente os exercícios podem ser descritos 

unicamente como uma atividade de adestramento no uso de determinado conteúdo, ou 

conhecimento, sobre o qual a pessoa que se propõe a fazê-lo já tem o conhecimento, sendo 

necessária somente a bom emprego de fórmulas, ou algoritmos já conhecidos pelo estudante. 

Tendo clara esta diferenciação percebe-se a real necessidade da aplicação da teoria de 

resolução de problemas como uma metodologia da Educação Matemática, uma vez que os 

exercícios em relação aos problemas tem menos relevância no aprendizado, embora não possa 

ser descartado. Itacarambi (2010) propõe que os estudantes realizem uma atividade de 

investigação em que são necessárias a compreensão e a interpretação das situações reais para 

que se possa ter uma aproximação da solução. Esta aproximação se dará através da tomada de 

decisões e das tentativas e erros pelos quais o estudante se permitiu passar antes mesmo de 

introduzir as operações matemáticas. 

Percebe-se, desta forma, que além de aprender a operacionalizar com os números o 

estudante necessita ir além das operações numéricas que se utilizam de símbolos, sendo 

necessário compreender problemas e buscar a partir dos conhecimentos matemáticos soluções 

e aplicações destes conhecimentos no cotidiano. Lima (2007)  corrobora com ideias supra 

citadas ao afirmar que os livros didáticos matemáticos apresentam falhas que dificultam o 

aprendizado dos estudantes: livros do ensino fundamental apresentam poucos erros, no 

entanto os exercícios apresentados não proporcionam o desenvolvimento do raciocínio lógico 

do discente uma vez que são poucos atrativos e não proporcionam uma resolução 

diferenciada, pois é meramente repetitiva; enquanto os livros no ensino médio, além de 

apresentarem exercícios com as mesmas deficiências dos livros do ensino fundamental, sérios 

erros foram encontrados quanto a: definições, raciocínios inadequados e respostas sem a 

utilização de conhecimentos matemáticos.  
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De tal modo, para obtenção de melhores resultados na utilização da resolução de 

problemas como uma ferramenta da Educação Matemática, Polya (1995) propõe uma 

sequência de 20 passos a serem seguidos que muito contribui para o aprendizado em sala de 

aula. Esses passos indicam aos docentes desde como interagir com os estudantes em 

determinadas situações até a forma de como avaliar o aprendizado sem que os mesmos 

percebam, ou sem desestimulá-los. Vale lembrar que a proposta não é apresentar um esquema 

fechado, como um receituário de resolução capaz de solucionar todos os problemas, pois tal 

esquema não existe e não passa de um velho sonho filosófico. 

  

METODOLOGIA  

 

Este estudo será norteado pelos resultados de uma pesquisa bibliográfica e de uma 

pesquisa de campo na modalidade de estudo de caso, que nos permitirá alcançar elementos 

suficientes para responder à problemática, descrita anteriormente. 

Para que obtenha-se os elementos que nos auxiliem no alcance dos objetivos 

almejados, será realizada uma atividade didático-pedagógica em formato de oficina. 

Ressaltando que não foram trabalhados tópicos específicos da Matemática nesta proposta de 

ensino, utilizando-se, unicamente, do Raciocínio Lógico, focando principalmente na 

utilização de técnicas de recursividades, tentativa e erros, em que houve o aprofundamento da 

leitura do enunciado. Para a realização deste trabalho foi escolhida a turma do curso técnico 

de massoterapia do 1ª ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Educação Profissional 

Professor Moreira de Sousa – Juazeiro do Norte - CE, em que a Matemática era ensinada de 

forma tradicional e o material didático adotado com vários exercícios de fixação e poucas 

discussões sobre a aplicação dos conteúdos apresentados. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A escolha da turma a ser estudada se deu após a apresentação da proposta de projeto a 

coordenação de ensino da escola, que diante da plano apresentado escolheu uma turma que 

considerasse necessitar um pouco mais de motivações perante a matéria Matemática, a turma 

de 40 estudantes pareceu bem interessada e feliz mediante o projeto seguido. 



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  125 

 

O contato inicial com a turma, se deu através do questionamento de quem se 

identificava com a Matemática, de quem não se identificava e de quem possuía dúvidas sobre 

o gostar ou não da disciplina. Mediante o questionamento, obtivemos os resultados:  

1. Os 25% que responderam não gostar da disciplina, indicaram que os motivos eram: a falta 

de sentido e aplicação do conteúdo, a necessidade de decorar fórmulas e a dificuldade para 

compreender, através da leitura do livro didático, os conteúdos apresentados na sala de aula. 

Os 25% que responderam gostar da disciplina, disseram que os motivos eram: achar a 

Matemática desafiadora e intrigante, o incentivo de familiares desde a infância e a 

metodologia utilizada por seus professores ao longo de sua vida estudantil. Em relação aos 

42% que possuíam dúvidas, o motivo principal foi: a não utilização da disciplina em sua 

realidade. 

A orientação dada aos estudantes para o teste inicial, de finalidade diagnóstica, se deu 

da seguinte forma: a necessidade da leitura individual, o tempo de 10 minutos para resolver o 

teste e que os mesmos tentassem apresentar a sequência de raciocínios que os levaram a obter 

a solução dos problemas, sendo esse o ponto mais relevante da orientação. Após o 

recolhimento dos testes, iniciou-se os debates dos problemas contidos na avaliação 

diagnóstica. De maneira geral, observou-se que os problemas 4 e 5 que envolviam cálculos 

aritméticos e/ou algébricos foram os que apresentaram bastante divergência entre erros e 

acertos (Tabela 1). 

Tabela 1: Resultados da Avaliação Diagnóstica 

Problemas Acertos Erros 

1 16 24 

2 20 20 

3 31 9 

4 32 8 

5 5 35 
Fonte: Acervo Pessoal 

Na discussão do problema 4 (Figura 1), fica bem claro e objetivo que se necessitava 

que o estudante fizesse uma releitura e reescrevesse os cálculos para que então pudesse chegar 

a solução. 

 

Figura 1: Questão 4 usada no instrumental para aquisição de dados. Fonte: Acervo Pessoal 

A maior parte dos estudantes que responderam corretamente esta questão seguiu o 

mesmo raciocínio (Figura 2). Observa-se que o fato dele ter reescrito a operação a ser 
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realizada o impediu de cometer erros, diante da forma como a questão informou que a 

calculadora operava, “[...]divide em vez de multiplicar e subtrai em vez de somar”. O fato de 

ter compreendido que a calculadora operava de forma diferente da tradicional e ter expressado 

matematicamente as operações a serem realizadas era com certeza a parte que exigia mais 

atenção, uma vez que o passo seguinte é apenas realizar as operações de divisão e subtração. 

 

Figura 2: Resolução proposta pelos estudantes em estudo. Fonte: Acervo Pessoal 

Dentre os oito estudantes que não obtiveram sucesso na realização do problema 4, 

percebemos que houve preocupação somente com o resultado final, não se atentando em 

reescrever os dados da questão de forma a ter uma visualização clara das operações a serem 

realizadas, e com isso houve grande incidência de erros de aritmética básica. 

O problema 5 (Figura 3) poderia ser resolvido de inúmeras formas, entretanto os 

estudantes não tiveram a preocupação de deixar claro os procedimentos a serem seguido para 

obter a solução. Mesmo tendo sido repassado orientações da necessidade do detalhamento da 

resolução, sendo isso mais relevante do que a própria resposta final. 

 

Figura 3: Questão usada no instrumental para aquisição de dados. Fonte: Acervo Pessoal 

Um dos estudantes propôs resolução (Figura 4), e vemos nitidamente que ao supor um 

possível valor para que pudesse ser o quadrado, o mesmo não realizou a verificação, pois o 

simples ato de realizar a soma dos valores suposto seria constatado o equívoco e poderia vir 

tentar novos valores. 

 

Figura 4: Resolução proposta pelos estudantes em estudo. Fonte: Acervo Pessoal 

Dentre os estudantes que acertaram podemos destacar a proposição da Figura 5. 

Observa-se que ao substituir o valor que ele supõe ser verdadeiro e realizar as somas 

sugeridas na equação ele acaba encontrando dois valores que são iguais. 
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Figura 5: Resolução proposta pelos estudantes em estudo. Fonte: Acervo Pessoal 

Após serem discutidas as questões do teste, lhes foi apresentado de forma detalhada a 

Metodologia de Resolução de Problemas. Foram apresentados alguns exemplos, bem como 

alguns problemas que estavam presentes no teste foram novamente apresentados com a 

finalidade de que os estudantes descrevessem os passos seguidos. De início, notou-se certa 

dificuldade por partes dos estudantes em desenvolver a sequência de passos descrita na teoria 

de resolução de problemas. Fez-se necessário uma mediação mais eminente, sendo preciso 

rememorar a metodologia a cada novo problema, o que facilitou o desenvolvimento do 

raciocínio dos estudantes. Com isso, todos os 12 problemas trabalhados de forma mediada e 

discutida em grupo, ao longo da oficina, foram solucionados por eles. 

Sobre a oficina percebemos que, no início, os estudantes temiam propor uma solução, 

e quando a apresentavam não conseguiam argumentar diante de qualquer questionamento por 

parte dos mediadores, trabalhavam de forma mais individual, não se atentando as ideias 

propostas por seus colegas e inúmeras vezes propuseram soluções repetidas. Neste aspecto, 

destaca-se o problema 02 da Figura 6, onde os estudantes não trabalharam em conjunto, tendo 

como consequência maiores dificuldades para solucionar o problema, levando-os assim a uma 

exaustão cognitiva. Em decorrência deste cansaço mental, não foi possível solucionar o 

problema no dia em que foi proposto, sendo necessário retoma-lo na oficina seguinte, para só 

então soluciona-lo. 

 

Figura 6: Problema 02 discutido na oficina. Fonte: Acervo Pessoal 

De maneira geral, com o desenvolvimento da oficina, foi nítido o aumento da 

participação do número de estudantes, bem como o trabalho coletivo na discussão dos 

problemas, o que muito contribuiu para construir a sequência de raciocínio que os levassem a 

solução dos problemas propostos. 
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Neste aspecto, destaca-se o problema 07 da Figura 7, onde os estudantes trabalharam 

de forma coletiva, complementando as possíveis soluções apresentadas, através da aplicação 

da metodologia de resolução de problemas. Embora os estudantes tenham trabalhado em 

conjunto, houve uma grande dificuldade em solucionar o problema, por causa de sua 

complexidade. Mesmo assim, vários estudantes permaneceram na discussão, tendo como 

destaque um estudante que afirmou não gostar de Matemática, e que teve pouca participação 

no encontro inicial, passou a apresentar uma sequência de raciocínios bem construído, 

contribuindo para a solução do problema. 

 

Figura 7: Problema 07 discutido na oficina. Fonte: Acervo Pessoal 

Como última atividade foi aplicado junto aos estudantes, um instrumental contendo 3 

questionamentos sobre: o conhecimento do estudante em relação ao tema proposto; a relação 

de seu aprendizado com a oficina; a qualidade da oficina. De maneira geral o que se pode 

observar é que dentre houve uma participação massiva dos estudantes, bem como o 

desconhecimento deles em relação a metodologia de resolução de problema e da necessidade 

de uma mediação diante de alguns problemas específicos. 

Ainda sobre o instrumental aplicado, os estudantes aproveitaram para elogiar o 

material utilizado bem como e forma como foram feitas as mediações, deixando claro a 

necessidade de ter continuidade com aplicação desse formato em dias futuros pois muitos 

consideraram relevante o seu aprendizado com a oficina. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao se discutir de Educação Matemática, o que se apreende ao final deste estudo é que 

na edificação do aprendizado matemático o professor precisa encorajar os estudantes a pensar, 
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fazendo uso de metodologias capazes de motivar e atrair os discentes. Ao utilizarmos, 

especificamente, a metodologia de resolução de problemas em um determinado grupo de 

estudantes, mesmo que em um curto prazo, ficou evidente a eficiência de sua utilização e 

contribuição para melhoria do aprendizado matemático do grupo, uma vez que o próprio 

professor que observava a realização do estudo e acompanha a turma desde o início do ano, 

afirmou nunca ter imaginado determinados alunos tão focados e a turma tão participativa 

mediante uma atividade de Matemática.  Ficou nítido ao fim da oficina a capacidade dos 

estudantes em elaborar uma sequência de raciocínios que os leva ao resultado desejado.  

Diante dos objetivos desenhados ao se trabalhar com uma turma de estudantes que em 

sua maioria garantem não gostar de Matemática, e ainda, classificam-na como uma das mais 

difíceis disciplinas, a percepção que se tem é que há uma evolução na argumentação utilizada, 

bem como na observação das possíveis soluções para um problema. Conclui-se esta etapa do 

estudo, vislumbrando a Matemática do ensino básico como algo a ser trabalhado em sala de 

aula de forma interdisciplinar e mais discutida, fugindo tão somente dos exercícios  de 

fixação, na tentativa de mostrar que a Matemática é algo que faz parte do nosso cotidiano. 
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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo analisar a inserção da Modelagem como metodologia de ensino 

nos cursos de Licenciatura em Matemática. Como universo de pesquisa, selecionamos um 

curso do campus Juazeiro do Norte do IFCE e como amostragem aplicamos um questionário 

a 20% dos docentes da área específica e 20% dos discentes que já atuam como professores de 

matemática na Educação Básica. Por meio do questionário, investigamos se a Modelagem 

Matemática faz parte da formação docente e se estudantes da licenciatura conhecem-na e 

sabem aplicá-la. Os dados demonstraram que os estudantes possuem dificuldades de 

interpretar e construir modelos matemáticos. 

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Formação Docente. Metodologia de Ensino. 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

A formação docente em nível de licenciatura para atuar na Educação Básica sofreu 

várias críticas ante as reformas dos anos 1990, principalmente, no que concerne à dicotomia 

entre teoria e prática. Segundo análises do Ministério da Educação (MEC), os professores 

têm dificuldade em articular teoria e prática, principalmente, no que diz respeito às estratégias 

pedagógicas adequadas para mediar o ensino na área de matemática (BRASIL, 1998, p. 21-

22). 

No que se refere à formação do professor de matemática, o caso é ainda mais grave 

porque os estudantes necessitam superar as dificuldades de aprendizagem oriundas do Ensino 

Médio, aprender os conteúdos matemáticos do curso superior e desenvolver uma sólida 

formação pedagógica, que lhes permitam desenvolver competências e habilidades para 

ensinar os conteúdos por meio de diversas metodologias de ensino. 

Dentre estas metodologias, destacamos neste trabalho, a importância de desenvolver 

habilidades e competências para aplicar a Modelagem na Educação Básica, como forma de 

mediar o conhecimento de forma mais dinâmica e eficaz.  

Em virtude do exposto, dedicamo-nos nesta pesquisa a analisar como a Modelagem 

Matemática está presente no processo de formação docente, em especial, nos cursos de 

licenciatura, tendo como universo de pesquisa o campus Juazeiro do Norte do IFCE. 
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O objeto de estudo desta pesquisa centra-se na análise da habilidade dos estudantes da 

Licenciatura em Matemática em compreenderem e aplicarem a Modelagem Matemática, 

visto que esta é uma importante estratégia pedagógica para mediação dos conteúdos. 

 

OBJETIVOS  

 

Analisar a habilidade dos estudantes da Licenciatura em Matemática do IFCE campus 

Juazeiro do Norte em compreenderem e aplicarem a Modelagem Matemática. Além de 

observarmos e entendermos até onde os docentes aplicam Modelagem em suas aulas e como 

eles enxergam essa técnica de ensino de matemática. 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A Modelagem Matemática é uma tendência em Educação Matemática, vista como 

uma abordagem de representação quantitativa de processos e problemas reais. Segundo Bean 

(2009, p. 2), o “cerne da modelagem reside [...] na conceitualização de um fenômeno com 

fundamento em premissas e pressupostos que remetem tanto ao fenômeno quanto aos 

objetivos do modelador”.  

Isto faz sentido, quando compreendemos que a Modelagem Matemática é um 

trabalho que extrapola a própria disciplina, envolvendo de forma transdisciplinar outras áreas 

do conhecimento, constituindo-se como uma 

[...] alternativa pedagógica que visa relacionar Matemática escolar com questões 

extra matemáticas de interesse dos alunos, configurando uma atividade que se 

desenvolve segundo um esquema - um ciclo de modelagem na qual a escolha do 

problema a ser investigado tem a participação direta dos sujeitos envolvidos. Assim, 

entendemos a Modelagem Matemática, como uma abordagem, por meio da 

Matemática, de um problema não essencialmente matemático (ALMEIDA; BRITO, 

2005, p. 487). 

 

A Modelagem Matemática foi introduzida no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980. 

Mas sua consolidação deu-se apenas na década de 1990. Segundo Klüber (2012, p. 81), a 

dificuldade em inserir esta metodologia nos cursos de graduação é decorrente do processo de 

formação docente, visto que a falta de preparo se torna um dos inúmeros “obstáculos para 

uma difusão mais plena da modelagem aos professores, uma vez que ainda está em construção 

e constante reformulação num curto intervalo de tempo (KLÜBER, 2012, p. 81). 
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A Modelagem é vista como uma solução na estruturação do conhecimento e na 

formação de um cidadão crítico e participativo, pois conforme salienta Barbosa (2003, p. 4) se 

“estamos interessados em construir uma sociedade democrática devemos reconhecer a 

necessidade de as pessoas se sentirem capazes de intervir em debates baseados em 

matemática”. 

A falta de interdisciplinaridade, a descontextualização dos conteúdos, bem como a 

inadequação das metodologias são consideradas como um dos principais fatores para que a 

matemática seja vista de uma maneira desinteressante, ultrapassada e inútil (D’AMBRÓSIO, 

1999). 

A ruptura com os métodos tradicionais de ensino podem ocorrer a partir de trabalhos 

pedagógicos que envolvem a Modelagem Matemática, pois ela surge como um meio de: 

[...] romper com essas barreiras epistemológicas, a modelagem matemática surge 

para desenvolver ambientes de investigação em sala de aula que privilegiem a 

construção e aplicação dos conceitos, respeitando os aspectos históricos, teóricos e 

de relacionamento com outras ciências (COSTA, 2009. p.115). 

 

A Modelagem é um processo que se desenvolve em várias etapas, cuja nomenclatura 

modifica conforme o autor em questão. Por este motivo, destacamos os estudos de 

Biembengutt e Hein (2005) para exemplificar o processo de Modelagem Matemática. 

1ª etapa: Interação com o assunto; reconhecimento da situação problema; 

familiarização com o assunto a ser modelo – pesquisa; 

2ª etapa: Matematização formulação do problema – hipótese resolução do problema 

em termos do modelo; 

3ª etapa: Modelo Matemático; interpretação da solução - validação. 

 

Tendo por base estas três etapas, dedicamo-nos a investigar se os estudantes da 

Licenciatura em Matemática do campus Juazeiro do Norte do IFCE possuem habilidade para 

identificar, explicar e construir modelos matemáticos.   

Para Bassanezi (2002) a aplicação da Modelagem Matemática: 

[...] não mais se dá no sentido único do professor para o aluno, mas como resultado 

da interação do aluno com seu ambiente natural. Na modelação, a validação de um 

modelo pode não ser uma etapa prioritária. Mais importante do que os modelos 

obtidos é o processo utilizado, a análise crítica e sua inserção no contexto 

sociocultural (BASSANEZI, 2002, p. 38). 

 

Nessa perspectiva, entende-se que a inserção da Modelagem Matemática pode ser uma 

grande aliada na busca pelo desenvolvimento de um conhecimento mais prático e de um 

senso crítico ativo. Portanto, nesse contexto de ruptura das práticas tradicionais, a 

Modelagem surge como uma revolução, visto que envolve a interação mais dinâmica entre 
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docentes, discentes e a relação destes com o contexto social e cultural (FERNANDES; 

SANTOS JUNIOR, 2012). 

 

METODOLOGIA  

 

Este trabalho se caracteriza quanto à natureza como uma pesquisa básica, cujo objeto 

de estudo foi a análise da habilidade que o licenciando em matemática têm de interpretar e 

criar modelos matemáticos.  

Do ponto de vista da abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa e do ponto de 

vista dos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva. Visamos identificar como a 

Modelagem Matemática está presente na formação dos estudantes da Licenciatura em 

Matemática do campus Juazeiro do Norte do IFCE e quais são as possibilidades e as 

dificuldades enfrentadas pelos docentes e discentes na concretização de um trabalho 

pedagógico que vise superar o abstracionismo de um processo de ensino baseado na 

transmissão tradicional do conhecimento. 

O caminho percorrido para realizar a pesquisa seguiu as seguintes etapas: a) revisão de 

literatura sobre formação docente e sobre modelagem matemática; b) análise de documentos 

sobre o processo de formação dos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE) campus Juazeiro do Norte, em especial, o Projeto Pedagógico do 

Curso da Licenciatura em Matemática (PCC), no qual verificamos quais as disciplinas que 

envolvem o estudo sobre modelagem matemática, os pré-requisitos de cada disciplina, o 

tempo destinado a cada período e em quais semestres se encontram as disciplinas e c) 

aplicamos questionários semiestruturados aos docentes e aos discentes que já tiveram algum 

contato com a docência, seja por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), monitoria, monitoria voluntária e docência em escolas particulares
 
e pelo 

fato de eles já terem estudado disciplinas que envolvem Modelagem Matemática. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Foram entrevistados 20% dos docentes que atuam na área específica do curso, sendo 

estes responsáveis por ministrar 14 disciplinas.  Dentre a totalidade dos professores, apenas 

20% utilizam a Modelagem Matemática como estratégia para ensinar os conteúdos. Este fato 

está em consonância com as respostas dos questionários aplicados aos estudantes, visto que 
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eles afirmaram ter estudado a Modelagem Matemática apenas na disciplina de Análise do 

Livro Didático. 

Os professores entrevistados afirmaram que não trabalham com a Modelagem 

Matemática porque os conteúdos e ementas das suas disciplinas não são adequados à aplicação 

desta metodologia de ensino. Além disto, 40% dos docentes afirmaram que não se sentem 

preparados para ministrarem os conteúdos a partir da Modelagem Matemática; enquanto 40% 

afirmam estar preparados, mas não a aplicam. 20% dos docentes consideram que é possível 

aplicar a Modelagem apenas em situações restritas a algumas ementas e conteúdos. 

Esta porcentagem reflete nas respostas dadas pelos discentes, pois 75% afirmam que 

nunca tiveram um contanto direto com a Modelagem Matemática, seja na graduação ou no 

período em que cursaram o Ensino Médio. Este é um fato preocupante, visto que estes 

estudantes já atuam direta ou indiretamente com a docência. 

Dos docentes que responderam ao questionário, 100% acreditam que os 

es tudantes  do curso de Licenciatura em Matemática não estão preparados para ensinar os 

conteúdos do E nsino Médio através da Modelagem; porém, o Professor 1 (P1) aponta que 

“seria necessário uma intensificação do trabalho com a Modelagem em disciplinas como: 

cálculo, matemática básica etc. Esse trabalho capacitaria o aluno da licenciatura a aplicar a 

modelagem em sua futura docência”. 

Já o (P2) reconhece que a Modelagem não faz parte do processo de formação no curso 

investigado, embora considere que se devesse dedicar-lhe “alta importância para a clareza da 

compreensão do conteúdo estudado”. 

Enquanto o (P3) acredita que a Modelagem “depende do direcionamento da disciplina 

dado pelo professor”, mostrando através desse posicionamento, que a Modelagem é um 

processo individual e que depende essencialmente de um único agente, no caso, o professor. 

Sugerindo que não se sentem devidamente preparados a ministrarem os conteúdos 

através da Modelagem, 60% dos docentes defendem a criação de uma disciplina específica de 

Modelagem Matemática, compreendendo que isto poderia “estimular outros professores a 

aplicá-la em suas disciplinas”, acreditando que “talvez no futuro a modelagem pudesse ser 

articulada em várias disciplinas”. 

Identificamos a presença de contradições em vários questionários, dentre os quais 

destacamos o fato de que o (P4) não costuma ministrar os conteúdos através da Modelagem 

Matemática, por considerar que eles não estão adequados a essa estratégia de ensino, mas ao 

mesmo tempo, considera-se capaz de ministrar aulas nesta abordagem, inclusive dispondo-se 

a elaborar o programa de uma disciplina específica. 
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Na segunda parte do questionário, apresentou-se três modelos matemáticos 

relacionados à geometria plana, identificados como Situação 1 (S1), Situação 2 (S2) e 

Situação 3 (S3). 

Na S1, sugeriu-se que fosse explicado o processo de modelagem sobre a relação entre o 

perímetro e o diâmetro, realizando um comparativo entre a área central de um campo de 

futebol e um tabuleiro para jogar “dedobol”, conforme Figura 2:  

 

Figura 2 - Modelagem Matemática a partir da área central de um campo de futebol e de um tabuleiro de 

dedobol. 
 

Na S1, os estudantes descartam as duas primeiras etapas da Modelagem (interação e 

matematização), que seriam responsáveis pela contextualização e construção de solução 

prática, para se dedicar apenas a construção final do modelo, ou seja, a abstração do 

conhecimento matemático de forma algorítmica (validação). Esperava-se que os estudantes 

fossem capazes de enxergar as fases da modelagem e que conseguissem sair da abstração 

matemática e pudessem construir o conceito de área através do modelo apresentado. 

Na S2, apresentamos uma planta baixa de uma quadra poliesportiva, cujo objetivo era 

a aplicação de um modelo que fosse capaz de analisar matematicamente as formas 

geométricas planas, atinando soluções para calcular a área, conforme apresentado na Figura 3: 

  

 
Área Central 

9,15m 

Área Central 

6,5cm 

Fonte – Disponível respectivamente em: <http://tallesfellipe.blogspot.com.br/2010/10/medidas-oficias-de-um-campo-de-

futebol.html>; https://bricolagem.wordpress.com/2012/04/26/artesanato-madeira-pintura-futebol-de-dedos-dedobol/ 

 

http://tallesfellipe.blogspot.com.br/2010/10/medidas-oficias-de-um-campo-de-futebol.html
http://tallesfellipe.blogspot.com.br/2010/10/medidas-oficias-de-um-campo-de-futebol.html
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Figura 3 - Esboço de uma Quadra de uso Poliesportivo. 

 

Fonte - Elaboração própria dos autores. 

 

Na S2, apesar de estar nítido que se tratava de uma quadra poliesportiva, os estudantes 

se detiveram à terceira etapa da modelagem (validação dos dados), apresentando apenas 

cálculos. Eles não foram capazes de construir propostas para as etapas de interação e 

matematização sobre a medida total/parcial da planta. Aqui esperávamos que os estudantes 

fossem capazes de observar as formas geométricas e criar um modelo de resolução que não 

usassem apenas as fórmulas matemáticas como usualmente é convencionado, mas, que 

novamente conseguisse sair da abstração e pudesse enxergar a matemática sendo construída 

na dada situação. 

Na S3, havia a proposta de problematização do cálculo de área do retângulo, tendo 

por base a subdivisão em quadrados de um tabuleiro de damas, que, posteriormente, 

deveria ser aplicado para calcular medidas favoráveis para a construção de um tabuleiro 

humano, de 8X8, a fim de que as pessoas não ficassem aglomeradas, conforme representado 

na Figura 4: 

Figura 4 - Construção de um modelo matemático para um jogo de xadrez humano. 

 

 
  
 

  

  

 

 

 

        
 

Fonte - Imagem “A” disponível no 

site:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19935>. 

Imagem “B”, elaboração dos autores. 

Na S3, apenas 25% dos estudantes conseguiram verificar a aplicação do conteúdo 

matemático no modelo dos tabuleiros, em especial, na segunda etapa (matematização); 

enquanto 25% apontaram não ser possível aplicar a Modelagem Matemática na S3. Por fim, 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19935
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na S3 nenhum dos discentes chegou à etapa da validação. Novamente esperávamos que os 

estudantes fossem capazes de relacionar os conceitos matemáticos apresentados no modelo e 

conseguissem criar um modelo de resolução não centrado na abstração, mas, observando os 

conceitos e formas matemáticas presentes na situação apresentada. 

A falta de conhecimento sobre a Modelagem Matemática ficou evidente quando em 

uma das questões, solicitou-se que os entrevistados criassem um modelo matemático que 

explicasse o conteúdo “cálculo de área de figuras planas”.  Apesar de o questionário 

apresentar nas S1, S2 e S3 o conteúdo de geometria plana, 100% dos estudantes 

entrevistados não chegaram a construir um exemplo de Modelagem Matemática para a 

situação de geometria plana, apesar das várias exemplificações em questões anteriores. 

Evidenciamos que os estudantes entrevistados possuem conhecimentos superficiais 

sobre a Modelagem Matemática, ficando no entrave de compreenderem a matemática apenas 

de forma abstrata, mesmo sabendo que a mesma vai muito, além disto. Embora o 

questionário evidencie que os estudantes defendem “o trabalho e o uso do material concreto”, 

prevalece um estudo e um trabalho pedagógico centrando na abstração e na matematização 

descontextualizada.  

 

CONCLUSÃO  

 

Assim sendo, a formação do professor de matemática é permeada pelas dificuldades 

de aprendizagem que os licenciandos trazem do Ensino Médio e pelo desafio não só de 

aprendê-los, como também de se apropriar dos novos conceitos e aplicações da matemática. 

Contudo, os desafios não são só estes, pois os estudantes precisam construir no processo de 

formação docente estratégias de ensinar os conteúdos matemáticos e didático-pedagógicos no 

interstício de uma carga horária restrita 3200 horas (mínimo) de trabalho efetivo. 

A maioria dos docentes tem conhecimento a Modelagem Matemática, mas não a 

aplica, por considerar que existe incompatibilidade entre este método e as ementas/conteúdos 

das disciplinas que ministram. Isso se reflete no conhecimento dos estudantes, pois, durante 

a análise dos questionários, poucos souberam explicar nas situações apresentadas como 

ocorreu o processo de modelagem.  

Assim, a pesquisa evidenciou que superar o tradicionalismo epistemológico na área de 

exatas constitui-se como um desafio da formação docente, pois, embora a Modelagem 

Matemática seja considerada uma forma de contextualizar os conteúdos, observamos ao 
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longo desse trabalho, que ela não é trabalhada de forma adequada na licenciatura que 

se constituiu como universo desta pesquisa.  

Este é um fator que prejudica a formação de um professor ativo, crítico e capaz de 

conduzir os futuros docentes a saírem da posição de coadjuvante, para serem protagonistas na 

construção de um ensino de matemática que não se limite à repetição de técnicas de ensino 

reproduzidas de forma ineficiente por gerações sucessivas de professores de matemática. 

Enfim, esta pesquisa demonstrou o quanto é frágil à formação dos nossos futuros 

professores, visto que o processo formativo acaba por gerar um ciclo vicioso, no qual os 

métodos não são criados ou recriados, mas, simplesmente, reproduzidos. 
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RESUMO 

Com esse estudo lançamos um olhar sobre a formação dos professores no curso de 

licenciatura em Matemática, analisando a importância da formação didático pedagógica e 

observando quais as possíveis implicações para o ensino da matemática; Para tanto partimos 

de um recorte sobre a história da matemática passando pela compreensão dos cursos de 

formação e da importância das disciplinas pedagógicas para que se possa atuar no processo de 

ensino e aprendizagem da matemática de maneira eficaz. Para atingir os nossos objetivos 

trabalhamos com uma abordagem de pesquisa qualitativa nos utilizando de revisão 

bibliográfica como procedimento metodológico, sendo esta realizada através de autores 

importantes como Libâneo, D’Ambrósio. Tais autores sustentam que as práticas pedagógicas 

são algo construído no nosso cotidiano e que isso só é possível com uma boa formação 

didático-pedagógica, planejamento, tempo e boas técnicas de ensino. A discussão nos revela o 

quanto o ensino de matemática evoluiu mesmo com a resistência do modelo tradicional na 

maior parte das escolas. Os resultados nos apontam que a matemática não é uma disciplina 

estática, e que seus procedimentos de ensino tampouco são imutáveis ou impossíveis de 

construir bases metodológicas reais em sala de aula, existindo assim possibilidades 

pedagógicas de tornar o processo de ensino aprendizagem deste conteúdo um processo 

prazeroso. 

Palavras-chave: Formação de Professores, Ensino da Matemática, Práticas pedagógicas. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O ensino da matemática passou por muitas mudanças ao longo do tempo, percebendo 

o quanto as dificuldades de aprendizagem continuam assíduas, nos propusemos nesse trabalho 

a investigar alguns aspectos da formação docente entendendo ser essa de fundamental 

importância para sanar tais dificuldades. 

Este artigo tem como objetivo estudar como a formação didático pedagógica dos 

professores é influente e gera consequências no processo de ensino e aprendizagem da 

matemática, pois o processo de ensino passa por transformações diversas na atualidade exige-

se portanto novas adaptações metodológicas e didáticas que possam responder as demandas 

sociais e garantir aprendizagens satisfatórias. 

Visando o quanto a atuação pedagógica e as metodologias adotadas em sala de aula 

são fatores que podem contribuir positivamente ou negativamente dentro do ambiente escolar, 

mailto:geovaniosousa.gs@gmail.com
mailto:mariauilma03@gmail.com
mailto:fabricia_keilla@hotmail.com
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resolvemos investigar o quanto isso influencia a atuação docente. Uma vez exercendo ou 

almejando exercer a docência, acreditamos ser de fundamental importância estudar como 

esses fatores são importantes nesse processo e o quanto eles influenciam nos resultados finais 

em sala de aula. 

Levando ainda em consideração as dificuldades por partes de ambos os atores que 

compõe o cenário educacional, mostra-se relevante tratar da formação de professores e da 

visibilidade as questões didáticas no ensino da matemática. Afinal ser professor é agir como 

um mediador do conhecimento entre nossos alunos e não como um mero reprodutor de 

conteúdos tornando o ensino algo mecânico e estático, um estudo como esse pode fornecer 

resultados que possam ajudar nas futuras práticas docentes. 

OBJETIVOS 

Nosso principal objetivo com esse trabalho é fazer um estudo através de revisão de 

literatura sobre a formação dos professores na licenciatura em matemática e a importância da 

formação didático pedagógica para responder as demandas dos processos de aprendizagem 

que ainda encontram respostas pouco satisfatórias na escola.  Nesse processo busca-se 

também relacionar as condições de trabalho do professor ao  sistema capitalista vigente e  ao 

percurso de formação docente. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

Conhecimento Didático e rejeição pelos cursos de licenciatura 

Quando se fala em ser professor de matemática existe de modo geral um preconceito 

enorme por parte da sociedade, na maioria das vezes por conta da atuação no mercado de 

trabalho e, principalmente, quanto à questão salarial e às condições de trabalho. 

É praticamente impossível falar de um curso de licenciatura em matemática ou de 

qualquer outro curso de licenciatura, sem falar da importância das disciplinas pedagógicas 

como: didática geral, políticas educacionais, história da educação e dentre outras, por 

exemplo, no curso de licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Estado do Ceará (IFCE) campus Juazeiro do Norte, segundo as matrizes 

curriculares os estudantes tem uma carga horária total de 3380 horas, sendo que 400 horas 

destas são destinadas a quatro disciplinas de estágio e mais 200 horas de carga horária para 

atividades complementares (MACÊDO et al. 2014). O que fica evidente que o contato dos 

futuros professores com a sala de aula durante seu processo de formação é muito pouco, uma 
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vez que ainda segundo as matrizes o mesmo deve ter domínio das demais disciplinas que 

envolva a didática e metodologia de ensino, para que possa se tornar o facilitador ou mediador 

do conteúdo que está pré-programado em sua grade curricular, podendo assim repassar para o 

aluno de forma mais clara e objetiva possível.  

Nesse longo e dinâmico processo que é a docência, caminhos metodológicos como 

técnicas de ensino inovadoras entre eles a etnomatemática, história da matemática, 

modelagem matemática, etc, podem ser tomadas como estratégias viáveis para um dos 

grandes problemas do cotidiano escolar,  uma vez que a prática docente é vista como algo 

rotineiro e mecânico, a didática é deixada de lado e passa ser apenas um agente inutilizável da 

prática pedagógica dos professores (LIBANÊO, 1994). 

 

Interferência do sistema de ensino e a didática na vida escolar 

 

As dificuldades de aprendizagem por parte dos alunos surgem a partir do fato deles 

terem essa grande rejeição em relação à matemática. Estudar matemática já é algo desafiante. 

Essas dificuldades não são de hoje, elas já os acompanham desde muito cedo, o que nós não 

podemos simplificar as explicações para tal fenômeno e culpabilizar apenas os professores da 

educação básica, justificando  um despreparo acadêmica em matemática mais avançada, um 

problema tão complexo exige um olhar mais atento para causas e atuações de todos os atores 

envolvidos no processo de aprendizagem, esse problema é algo assíduo ao longo de todas as 

etapas da formação de nossos estudantes (REIS, 2005). 

Didática não é algo que se adquire assim facilmente, ela diz respeito aos métodos que 

adquirimos e está estritamente ligada à atuação docente e ao estudo do ensino em suas 

práticas pedagógicas, metodologias e formas de planejamento de uma aula (LIBÂNEO, 

1994). Ou seja, ela é essencial e indispensável para uma aula, é através da didática que o 

professor pode conduzir seus alunos para uma situação ativa, muito ao contrário do 

tradicionalismo que existe na grande maioria de nossas escolas e que faz com que nossos 

alunos sintam tantas dificuldades em aprender matemática. 

A escola está estreitamente ligada à ética, à moral, a um conceito pré-estabelecido de 

que lá irão se formar cidadãos críticos, cheios de diversidade cultural e capazes de interferir 

para a inclusão social, já que é a escola que vai proporcionar conhecimento e métodos de 

pensar sobre os modos de agir em sociedade, o grande problema está nesse ponto, a escola 

não está formando cidadãos dessa forma, mas sim formando pessoas focadas em um mercado 
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de trabalho altamente competitivo e injusto, que o sistema capitalista fornece. Aprender de 

fato já começa a desandar a partir daí, da não criticidade e mecanização do ensino. 

No que se refere a construção da aprendizagem sabemos que ela não é algo que se 

constrói assim de uma hora pra outra, principalmente aprender matemática, já falamos aqui o 

quão importante a didática é, nesse dinâmico processo que é a aprendizagem, e claro como o 

conteúdo selecionado é importante também, não só o conteúdo, mas sim como esse vai ser 

trabalhado, se apenas de forma abstrata e ou de maneira mais concreta confrontando isso com 

a realidade de cada individuo para o qual estamos ensinando. 

O ensino da matemática muito evoluiu nesses últimos anos, mas as dificuldades 

continuam as mesmas, os alunos continuam sem gostar de matemática, e isso é o que 

buscamos entender, o quanto a metodologia de ensino tradicional prejudica nossos alunos e 

até nós como educadores, e claro mostrar onde evoluímos e o quanto a pedagogia, a didática e 

a construção das práticas pedagógicas são fundamentais no ensino de matemática ou de 

qualquer outra unidade curricular. 

 

A Evolução do Ensino da Matemática 

 

A matemática foi objeto de uso humano desde a antiguidade, onde o homem fazia uso 

consciente ou inconscientemente para seu convívio social e até pra organizar-se em sociedade, 

e hoje não é muito diferente dessa realidade, a matemática nos é ensinada desde que somos 

crianças, onde começamos a ver as operações básicas como adição, subtração, multiplicação e 

divisão.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) introduzem sua apresentação com o 

seguinte texto: 

A insatisfação revela que há problemas a serem enfrentados, tais como a necessidade 

de reverter um ensino centrado em procedimentos mecânicos, desprovidos de 

significados para o aluno. Há urgência em reformular objetivos, rever conteúdos e 

buscar metodologias compatíveis com a formação que hoje a sociedade reclama. 

(BRASIL, 1997 p.12). 

O ensino da matemática parece ser bem contraditório para muitos, por duas questões 

essências: a primeira diz respeito como uma parte da comunidade escolar a vê, como algo de 

fundamental importância histórico-social e cultural e algo de grande relevância para o 

exercício da cidadania e para inserção no mercado de trabalho atual (altamente competitivo); 

a segunda diz respeito a aqueles que a veem apenas como algo que está presente no currículo 

escolar e não tem significação no nosso dia-a-dia. 
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Indo em contrapartida com essas contradições e essa mecanização tradicional da 

matemática, nos anos 60 e 70 ela passou por uma grande reformulação, que foi o processo 

chamado de Matemática Moderna, com a introdução da Lógica e da Teoria dos Conjuntos, 

assim como tal passou a ser vista e entendida como um importante agente da política 

tecnológica e econômica (BRASIL, 1997). A partir de então o raciocínio lógico passou a ser 

disseminado entre todos da comunidade escolar, com essa revolução viu-se necessário um 

aprimoramento das metodologias de ensino e um maior estudo sobre os métodos de ensino 

assim como as práticas pedagógicas. 

Viu-se então que aprender matemática não é simplesmente ver as coisas prontas e 

definitivas, mas sim a construir a partir das experiências do mundo real e apropriando-se de 

tudo que nos cerca no nosso cotidiano. A aprendizagem em matemática está diretamente 

ligada à compreensão da realidade, entender matemática é conseguir ver uma relação lógica 

com o conteúdo propriamente dito e a realidade na qual ele está inserido, basicamente é 

manter conexões entre todas as matérias fazendo uso do seu convívio social e cultural. Provas, 

teoremas, axiomas são coisas que surgiram do mundo real e que em suas aplicações em sala 

de aula devem ser relacionados com a realidade na qual surgiram. O significado de 

matemática para o aluno depende dessas conexões, ele só conseguirá aprender e gostar de 

matemática se aproveitar e tiver essas conexões estabelecidas. (KLINE, 1970). 

Morris Kline em um artigo do ano de 1970 defende que a visão dedutiva e formal 

tomada como essência da matemática e aceita pelo sistema educacional, é muitas das vezes 

equivocada, no presente artigo ele defende sua proposta se apoiando em exemplos históricos, 

restabelecendo no método indutivo como sendo um longo processo de criação de 

conhecimento e, que, portanto deve ser considerado como uma proposta pedagógica, e não 

como uma prática pedagógica, pois isso só faz com que os alunos percam ainda mais a 

vontade de estudar matemática e consequentemente sintam dificuldades (KLINE, 1970). 

Autores importantes como Libâneo (1989) e Saviani (1980) já apontaram em seus 

estudos que a metodologia tradicional, aplicada com maior frequência em nossas salas de 

aula, gera um atraso no conhecimento que o aluno poderia adquirir uma vez que ele é um 

mero agente espectador (passivo) e não consegue e nem pode ver as abstrações que cada 

conteúdo trás em sua essência. 

 



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  145 

 

Práticas pedagógicas 

O quanto às práticas são importantes na formação de nossos alunos, todos sabemos ou 

pelo menos nós como educadores deveríamos saber, um dos grandes desafios é saber usar 

essas práticas adequadamente em sala de aula e também estarmos abertos a modifica-las com 

base no público alvo, visando sempre que o que vale não é o resultado final, mas sim como 

ele foi construído, independente de qual seja. “O grande desafio para a educação é pôr em 

prática o que vai servir para o amanhã. Pôr em prática significa levar pressuposto teórico, isto 

é, um saber/fazer articulado ao longo de tempos passados, ao presente.” (D’AMBRÓSIO, 

2007, p. 80). 

Nos PCNs encontram-se afirmações sobre a prática pedagógica do professor a qual 

deve pressupor uma concepção de ensino e aprendizagem, que o leva a compreender os papeis 

do professor e do aluno, da metodologia e dos conteúdos a serem trabalhados (BRASIL1997).  

Ainda segundo os PCNs: 

O conhecimento matemático deve ser apresentado aos alunos como historicamente 

construído e em permanente evolução. O contexto histórico possibilita ver a 

Matemática em sua prática filosófica, cientifica e social e contribui para a 

compreensão do lugar que ela tem no mundo (BRASIL, 1997 p.19). 

Buscando entender os papéis do professor e do aluno Luckesi concluiu que o professor 

muitas das vezes fica à margem da própria sorte sem condições de ter uma recapacitação 

adequada e de boa qualidade, e isso acaba gerando um comodismo por uma parte dos 

docentes, o que acaba criando uma banalização do exercício do magistério. Por outro lado o 

professor mesmo não tendo essas oportunidades de aperfeiçoamento deve ter o domínio 

básico do conteúdo e saber fazer uma rede de conexões entre o que ele vai passar em sala de 

aula, com a aplicação disso na realidade da qual aquela comunidade escolar está inserida, ou 

seja, compreender todo o contexto no qual os agentes desse processo estão inseridos 

(LUCKESI, 1994). 

Não existem práticas pedagógicas sem a intervenção do aluno nesse processo, é 

inquestionável o fato de que a ação do aluno é fundamental no desenvolvimento da 

aprendizagem. O aluno deve deixar de ser visto como um mero agente passivo, que apenas 

absorve o que o professor expõe.  

Segundo Libâneo na pedagogia tradicional o aluno era visto como um agente passivo 

do processo de ensino-aprendizagem onde apenas recebia as informações de uma forma 

vertical. E isso acaba deixando as reais e boas práticas pedagógicas de lado, uma vez que o 
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grande protagonista seria o professor e não o aluno, que passa a ser um mero espectador 

(LIBÂNEO, 1997). 

Já para D’Ambrósio fugindo um pouco da pedagogia tradicional, a escola tem por 

finalidade adaptar as realidades sociais de cada individuo ao meio social em que ele está 

inserido, focalizando na formação de um ser critico, participativo e capaz de interferir 

positivamente na sociedade (D’AMBRÓSIO, 2001). 

Prática pedagógica se sustenta em dois pilares essenciais: o educador e o educando. 

Sendo de grande relevância a atribuição que cada um desempenha em sala de aula, só assim 

podemos ter de fato uma prática pedagógica. É também de suma importância uma avaliação 

crítica que cada um deve fazer durante esse processo, sempre buscando um aperfeiçoamento 

de seus papéis.  

Uma prática pedagógica inspirada nos princípios vygotskyanos toma como ponto de 

partida a realidade dos alunos. No entanto a concepção não restringe o uso de 

situações distantes, mas sim as coloca como objetivo central: que o aluno consiga 

avançar em novas situações do dia-a-dia inserindo todos os conceitos apropriados 

em situações mais simples. Essa é a postura e tarefa do professor: preparar o aluno 

para a vida deixá-lo com bagagem necessária para enfrentar novos desafios. 

Sobretudo é possível que para muitos educadores que se dizem adotar a concepção 

histórico- cultural como suporte para suas práticas pedagógicas, as aulas estejam 

focadas apenas no ambiente social do aluno e as atividades sendo apenas exemplos 

práticos do dia-a-dia, sem a apropriação do verdadeiro conceito matemático 

(BRISTOT, 2006 p.8). 

Portanto é de fundamental importância que todos os agentes envolvidos nessas 

práticas pedagógicas, tenham plena consciência de seus papéis a desempenhar e como isso 

pode ser modificado com base na realidade de cada individuo, pois só existem de fato tais 

práticas se todos os envolvidos estiverem abertos a sugestões e possíveis mudanças.  

 

METODOLOGIA  

Do ponto de vista de sua natureza nossa pesquisa se classifica como uma pesquisa 

aplicada, uma vez que objetivamos estudar as dificuldades de aprendizagem e produzir 

soluções especificas, e não de caráter inédito e sem aplicação prática.  

Quanto à abordagem ao problema temos uma pesquisa qualitativa, pois consideramos 

que existe uma estrita relação das dificuldades de aprendizagem em matemática com as 

metodologias adotadas pelos professores, assim como a forma como o sistema de ensino é 

levado, e aqui nesse trabalho pretendemos descrever porque isso ocorre e não simplesmente 

apresenta-los quantitativamente.  
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Do ponto de vista dos objetivos podemos classificar esse trabalho como uma pesquisa 

exploratória, quanto aos seus procedimentos técnicos se classifica como bibliográfica, uma 

vez que realizamos esse estudo exclusivamente com apoio de material bibliográfico, como 

livros, revistas, artigos científicos e sites educativos, a mesma pesquisa se classifica do ponto 

de vista dos seus procedimentos técnicos como bibliográfica. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com base em nosso estudo evidenciamos aspectos, problemas e caminhos para uma 

melhor qualidade da formação dos professores nos cursos de m matemática, mesmo fazendo 

uso exclusivo de material bibliográfico, percebemos através desse estudo que as licenciaturas 

precisam revisitar suas práticas e lançar novos olhares sobre a prática pedagógica para que 

questões como a defasagem na aprendizagem em matemática sejam tratadas na origem de 

suas causas e que possamos ampliar nosso olhar para a realidade dos problemas educacionais 

que vão desde as péssimas condições de nosso sistema de ensino, passando pelas restrições 

que o capitalismo nos impõe, até chegar de fato aos principais agentes de todo esse processo, 

no caso a relação entre o aluno e o professor. 

Fazendo a construção desse trabalho discorremos sobre importantes pontos quando a 

discussão se trata do processo de ensino aprendizagem. Muito se fala sobre a grande rejeição 

que os cursos de licenciatura enfrentam de fato isso é comprovado pela grande desvalorização 

do magistério e as péssimas condições de trabalho que muitas das vezes são impostas. Mas, é 

inquestionável que o conhecimento didático e a construção de boas práticas pedagógicas são 

essências para o exercício do magistério, percebemos durante nosso estudo que infelizmente 

muitas das vezes a didática, a construção de práticas pedagógicas são deixadas de lado, e 

passamos apenas a copiar metodologias de ensino e mecanizar o ensino, tornando o processo 

apenas repetitivo e tradicional.  

As práticas pedagógicas, a didática a interdisciplinaridade estão sendo deixadas de 

lado, e isso está acarretando sérios danos à educação de nossos estudantes; um professor que 

não tem prática pedagógica nem didática consequentemente não consegue transmitir de forma 

critica objetiva, significativa e real um conteúdo, e isso, por conseguinte acaba gerando as 

dificuldades de aprendizagem, uma vez que nossos alunos não sabem qual a real significação 

daquela determinada matéria em sua vida e nem sabe para que e onde vão usa-la, então se não 

existe curiosidade e interesse pelo conhecimento construtivo, existem dificuldades de 

aprendizagem e rejeição pelo conteúdo. 
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As licenciaturas estão se tornando cursos fantasmas, o problema não é essencialmente 

esse, mas sim o fato de que as disciplinas que distinguem a licenciatura de um bacharelado, as 

tidas pedagógicas não estão sendo levadas a rigor, tais são tidas como algo bobo e chato, um 

professor jamais pode achar que estudar história da educação, didática geral, filosofia da 

educação é algo sem importância, os erros já começam daí de uma má formação didática dos 

professores, consequentemente as dificuldades de seus alunos serão apenas meras 

consequências, o problema já começa na figura do agente que deveria funcionar como um 

mediador do conhecimento, logo o resto será apenas como um dominó, um cai e os outros 

como consequência caem também. 

Acreditamos que com esse estudo conseguimos alcançar nossos objetivos, uma vez 

que como pretendíamos, estudamos através de uma vasta literatura, que as dificuldades de 

aprendizagem não são fatos isolados mas, infelizmente construídas ao longo da formação de 

nossos alunos, professores e demais agentes envolvidos nesse processo. Conseguimos 

evidenciar que tais dificuldades são na verdade consequências de um conhecimento didático 

ineficiente, de um sistema de ensino obsoleto, de uma forte interferência do sistema capitalista 

sobre a educação, de uma má construção das práticas pedagógicas e de uma formação docente 

ineficiente, além de uma rejeição nítida pela licenciatura. 

CONCLUSÃO  

O processo de formação do professor imbricado em práticas da escola tradicional tem 

conseqüências severas para o ensino da matemática, os cursos de licenciatura não preparam o 

professor para responder as demandas concretas da sala de aula, os métodos de ensino não 

acompanham os novos rearranjos sociais, as demandas dos estudantes se transformam 

constantemente em nossa sociedade enquanto os modelos de ensino teimam em permanecer 

estáticos e pouco atrativos aos jovens que nasceram em um mundo de informação e 

tecnologia  

Portanto precisam-se rever as metodologias de ensino, o currículo, o livro didático que 

é igualzinho ao atual sistema cheio de exercícios e de uma linguagem que pouco acrescenta a 

formação crítica e social dos nossos alunos e sem nenhuma interdisciplinaridade, está mais 

que na hora de lutarmos por uma educação de qualidade e um sistema de ensino 

verdadeiramente empenhado em formar cidadãos de verdade, e deixarmos de colocar a culpa 

uns nos outros, pois a culpa é de todos nós. 
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RESUMO 

O presente estudo objetivou conhecer a percepção de docentes em Matemática acerca da 

viabilidade do ensino de frações, por meio da ludicidade. Foi feita uma coleta de dados com 

caráter exploratório e utilizou-se um questionário com perguntas abertas e fechadas a um 

grupo de quarenta professores que atuam ou atuaram no ensino fundamental. O instrumental 

foi distribuído eletronicamente, acompanhado de um vídeo demonstrando o jogo Corrida de 

Frações, e coletando a percepção de professores acerca dele. A partir das respostas dos 

docentes foi possível perceber o uso do lúdico na prática dos docentes e a aceitação do jogo 

como estratégia de ensino do conceito de frações. 

Palavras-chave: Ensino. Fração. Ludicidade. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A carência de curiosidade pela Matemática por parte dos alunos, é uma lamentação 

incessante entre os docentes. Para eles, os conteúdos de Matemática são abordados de maneira 

tradicional, por meio da reprodução de fórmulas e conceitos, causando desinteresse, por parte 

dos alunos, no processo de ensino-aprendizagem. Para melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem, o foco deve ser o discente, e para que isto se suceda, é necessário estimular o 

seu interesse pelos conteúdos ministrados na disciplina de Matemática. Partindo dessa 

premissa, propor cenários, com a utilização de jogos e materiais manipuláveis de forma 

lúdica, incentivando a busca deste conhecimento, pode ser uma interessante estratégia de 

trabalho para o professor. 

A Matemática é essencial à vida de todos os alunos, seja pela sua aplicabilidade na 

sociedade contemporânea ou pela formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na 

sociedade. No âmbito escolar, mais especificamente, no Ensino Fundamental, é primordial 

para que os estudantes possam relacionar observações empíricas de seu mundo real as 

representações, como tabelas e gráficos. Também é de fundamental importância que os 

estudantes, associem-nas a uma atividade matemática, fazendo induções e conjecturas, com o 

intuito de desenvolver a capacidade de identificar oportunidades de utilização dessa área do 
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conhecimento na resolução de problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados, a 

fim de obter soluções e interpretá-las segundo os contextos das situações (BRASIL, 2017). 

Nesse sentido, o estudo interpela o conteúdo de frações, com a demonstração de um 

jogo lúdico, chamado Corrida de Frações, que abrange o assunto em questão. A intenção é 

observar se o jogo pode auxiliar em algum procedimento lúdico, por intermédio de 

professores, de forma que estes possam iniciar o estudo do tema e ministrar o assunto de 

maneira lúdica facilitando a aprendizagem.  Para isso, faremos uma abordagem sucinta do 

histórico das frações, ressaltando seu estudo no ambiente escolar e de forma a ludicidade pode 

contribuir para a construção desse aprendizado, por parte dos alunos. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da pesquisa é conhecer a percepção de docentes em Matemática 

acerca da viabilidade do ensino de frações, por meio da ludicidade. Para concretização do 

estudo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos são: discorrer sobre ludicidade 

no ensino de Matemática; construir coletivamente com docentes o jogo lúdico corrida de 

frações; e refletir sobre a viabilidade do jogo corrida de frações para facilitar a aprendizagem. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Conceito de Fração 

 

As escrituras históricas em relação ao surgimento das frações situam as origens deste 

conceito matemático, por volta de 3.000 a.C. O historiógrafo chamado Heródoto, em seus 

registros, relata esta situação, com referência a um faraó chamado Sesóstris: 

 

Esse rei realizou a partilha das terras, concedendo a cada egípcio uma porção igual, 

com a condição de lhe ser pago todos os anos um certo tributo; se o rio carregava 

alguma parte do lote de alguém, o prejudicado ia procurar o rei e expor-lhe o 

acontecido. O soberano enviava agrimensores ao local para determinar a redução 

sofrida pelo lote, passando o dono a pagar um tributo proporcional à porção restante. 

Eis, segundo me parece, a origem da geometria, que teria passado desse país para a 

Grécia (ALMEIDA: 1997, p. 2). 

 

A passagem acima relata o acontecimento de um curso d’água do rio Nilo deslocar 

parte de um lote qualquer, por razão do alargamento que ocorre anualmente, proporcionando 

fertilidade ao solo. Costa (2010) ressalta que, embora os agrimensores possuíssem 
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instrumentos capazes de calcular a redução dos lotes, raramente encontravam um número 

inteiro, daí então, surgiu a ideia de fração. 

As primeiras frações egípcias foram criadas para suprir as necessidades do homem, 

como: medir terras, repartir colheitas, medir tecidos, líquidos e outros, e eram unitárias por 

possuírem o número 1 (um) como numerador. Já os babilônios utilizavam frações cujo 

denominador é 60 (sessenta), devido ser a base para a construção do sistema de numeração 

decimal. Dessa forma, foram surgindo outras, como as de denominador 12, criadas pelos 

romanos, os chineses, por sua vez, usavam barras horizontais para representar a unidade e 

traços verticais para o número, dentre outras (MACHADO, 2013). 

Assim, com o passar dos anos, foram aparecendo novas frações, com numeradores 

maiores que 1 (um), graças a civilizações, como os hindus, que adotaram o sistema de 

numeração decimal, até hoje vigente, e aos árabes, os quais usavam barras horizontais para 

separar o numerador do denominador. 

Um dos pressupostos acerca do estudo das frações é que, como afirma Brasil (1997), a 

aprendizagem dos números racionais requer rupturas com ideias construídas acerca dos 

números naturais e, portanto, demanda tempo e abordagem adequada, a qual o aluno necessita 

compreender que a fração é uma linguagem para representar números ou relações entre estes e 

que ele tenha interesse em decodificá-la e relacionar o seu significado ao contexto real. 

Além disso, ainda de acordo com Brasil (1997), é indispensável o reconhecido e 

tomada conhecimento da faixa etária do aluno e, sobretudo, do nível de escolaridade a quem 

se pretende ensinar tal conteúdo, pois é no segundo ciclo (3ª e 4ª séries do Ensino 

Fundamental de 8 anos), atualmente correspondem, respectivamente, ao 4º e 5º anos, que são 

apresentadas aos alunos situações-problema, cujas soluções não se encontram no campo dos 

números naturais, possibilitando, dessa forma, que eles se aproximem da noção de número 

racional, pela compreensão de alguns de seus significados (parte-todo, razão e quociente) e de 

suas representações, fracionária e decimal. 

 

 

Ensino de Frações e Ludicidade 

 

A ludicidade é de suma importância para a vida do ser humano, pois permite promover 

situações com prazer, desafio e melhor desempenho dos alunos em qualquer área do 

conhecimento. Estudiosos como Piaget e Vygotsky têm apontado essa prática como essencial 
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para o desenvolvimento físico e mental da criança, promovendo-lhe uma melhor qualidade de 

vida, despertando um espírito participativo de cooperação e solidariedade (CHAVES, 2009). 

A ligação da matemática com os jogos, para abranger as competências próprias, 

expressa uma perspectiva positiva do exercício acadêmico. De acordo com Vygotsky (1994), 

a interatividade coletiva proporciona um avanço mais eficaz na organização do pensamento, 

se comparado ao individual. No jogo, a criança comporta-se em um nível que supera suas 

dificuldades, cumprindo regras, estabelecendo limites, interagindo socialmente e aprendendo 

com os conteúdos matemáticos, que neste caso, são os propostos pelos jogos. 

No ensino da Matemática, elas proporcionam maior interesse, participação e 

aproveitamento dos alunos no conteúdo de frações (PAGEL; SOUSA; MORAES, 2014), as 

quais as brincadeiras fazem parte da infância, o que possibilita o desenvolvimento cognitivo, 

social, biológico, motor e afetivo na criança (MALAQUIAS; RIBEIRO, 2013). 

O lúdico tem o papel de resgatar o gosto dos alunos pela descoberta, e proporciona o 

desenvolvimento das habilidades operatórias. Porém, é importante salientar que essas práticas 

devem acontecer de forma que os alunos se sintam motivados, e que estes estão sendo 

avaliados no processo educacional, no que respeito às atividades propostas pelo professor, 

uma vez que, embora o lúdico faça parte do processo, o entendimento dos conceitos 

relacionados ao conteúdo e abstração são importantes no ensino da matemática (PAGEL; 

SOUSA; MORAES, 2014). 

Por isso, a busca por novas metodologias, pelas quais o processo de ensino-

aprendizagem pode se tornar mais significativo, depende do professor, visto que, embora vêm 

ocorrendo os avanços do ensino da matemática, o ensino das frações ainda é tradicional e 

mecanicista, o que tem constituído um processo desafiador por parte dos professores, na busca 

pela compreensão desse conceito em seus alunos (MACHADO; MENEZES, 2008). 

 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada refere-se à intenção de conhecer por parte dos professores a 

percepção destes sobre o uso de jogos didáticos para um ensino que usa a ludicidade como 

aliada do processo de ensino e aprendizagem.  

O estudo é uma pesquisa básica, de caráter exploratório composta por uma coleta de 

dados, com o uso de questionário eletrônico, disponibilizado pela ferramenta Google Drive.  
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Como de praxe, antecedeu a coleta de dados uma pesquisa bibliográfica, na qual foi 

pesquisada a temática ludicidade no estudo das frações, com ênfase em Vygotsky (1994). 

Este estudo não tinha intenções de ter uma amostra probabilística, fez-se um grupo de 

professores da rede municipal de ensino de Tauá, que atuam ou atuaram no Ensino 

Fundamental, sendo que quarenta docentes se propuseram a responder o questionário e 

forneceram seus endereços de correio eletrônico. 

O instrumental da pesquisa foi um questionário estruturado, composto por cinco 

perguntas, sendo três abertas e duas fechadas. Os questionários foram distribuídos 

eletronicamente, acompanhadas de um vídeo, intitulado Corrida de Frações, que apresentava 

uma prática em sala de aula de um jogo didático para o ensino do conceito matemático de 

fração. 

A intenção do instrumental era captar a perspectiva dos docentes acerca do jogo e da 

viabilidade do uso dele para o ensino de Matemática com ludicidade. 

Por fim, a análise e interpretação dos dados obtidos, ocorreu da seguinte maneira, as 

perguntas fechadas foram representadas em forma de gráficos, enquanto que as abertas foram 

organizadas e interpretadas, a fim de gerar conclusões. 

  

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A aplicação dos questionários possibilitou a obtenção de relevantes informações, 

sendo que foram colhidas respostas de dez professores. Os dois primeiros questionamentos, 

organizados de forma objetiva, fechada, apresentando opções de escolha, procuram 

caracterizar os docentes pesquisados. No gráfico 1, apresentado abaixo, temos que 80% dos 

respondentes são do gênero masculino e os demais 20% são do gênero feminino.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Gênero. Fonte: criado pelos autores 
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No segundo item do questionário, indaga-se aos professores sobre quanto tempo eles 

lecionam, e os dados obtidos encontram-se representados no gráfico 2.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Tempo de serviço. Fonte: criado pelos autores 

 

Nota-se que a maioria ou não está lecionando no momento ou atuam na profissão a 

mais de cinco anos, ambas as categorias citadas figuram com 30% dos respondentes como 

descrito no gráfico 2, exposto a seguir.  Ainda figuram, 20% dos respondentes, afirmam 

lecionar de três anos a menos de cinco anos, 10% dizem que lecionam de um ano a menos de 

três anos e outros 10%, relatam atuar a menos de um ano com docência. 

Os demais itens do questionário são constituídos por questões abertas que procuram 

elucidar a prática dos professores de Matemática inquiridos, bem como sua percepção do jogo 

corrida das frações, apresentado por meio de um vídeo demonstrando a aplicação deste em 

uma atividade lúdica em sala de aula. 

No terceiro item, os professores são perguntados se já utilizam alguma metodologia 

lúdica para o ensino de Matemática e em caso afirmativo são solicitados a dar exemplos.  Dos 

respondentes, apenas o Professor 8 cita que não utiliza metodologia lúdica em sala de aula, 

sendo que os demais nove respondentes, tanto afirmam que usam como citam exemplos. 

Dentre os exemplos de atividades citadas pelos docentes, a maior parte se refere a 

jogos elaborados para o ensino de conceitos matemáticos ou adaptados para este fim. 

São citados os jogos: dominó para o ensino de números binominais, jogos de 

raciocínio lógico, dados para as quatro operações, jogo Uno para potências. Ademais são 

citados: os softwares, o site Khan Academy, os materiais ábaco, triângulo de pascal, jujubas 

para a construção de poliedros e dinâmicas e competições em sala de aula. 

Podemos inferir que nos ambientes nos quais atuam os professores pesquisados, o uso 

da ludicidade para o ensino de Matemática é uma prática frequente e bem diversificada, 

conforme eles afirmam. 

No quarto item do questionário, a pergunta pretende captar a percepção do 

respondente sobre o vídeo que expõe uma aula usando o jogo Corrida de Frações, e de acordo 
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com as respostas a totalidade dos dez respondentes expõe boas opiniões acerca da utilização 

do jogo. 

Os Professores 1 e 2 enfatizam o fato de que o jogo propicia a assimilação das funções 

do numerador e do denominador, em razão de mostrar a divisão do todo em partes e a seleção 

de uma parte deste todo.  Em sua resposta o Professor 1 diz: “O participante aprenderá o que é 

uma fração e suas partes, numerador e denominador, e o que cada uma delas significa. É um 

jogo que instiga o aluno a construir seu próprio conhecimento sobre tal assunto”. 

O aspecto da ludicidade como aliada para estimular o aprendizado dos alunos é citado 

pelo Professor 3, ao relatar: “Vejo o jogo, mais como uma forma atraente para o estudo. O 

jogo por si só não surte nenhum efeito, mas sim o interesse do aluno em buscar aquele 

conteúdo para poder jogar”, e de maneira similar o Professor 8 cita: “Além de ser muito legal, 

faz com que o aluno tenha prazer em estudar matemática, no caso o conteúdo de frações”. 

Na resposta do Professor 7, ele sugere a associação do jogo com outras atividades 

complementares, citando:  “Para o ensino fundamental 1, me parece uma estratégia 

interessante, desde que seja associada a outras atividades também significativas para o estudo 

de frações”. 

A questão cinco indagou os professores sobre os aspectos positivos e negativos 

observados na utilização do jogo Corrida de Frações como metodologia lúdica de ensino de 

Matemática e as respostas dos dez professores foram organizadas no quadro 1, exposto a 

seguir. 

 

 

Quadro 1 – Respostas dos professores quanto a percepções de aspectos positivos e negativos do jogo 

Corrida de Frações. 

Respondentes Aspectos positivos Aspectos negativos 
Professor 1 É uma estratégia facilitadora de 

aprendizagem, podendo o aluno aplicar 

tais conhecimentos em seu dia-a-dia. 

O jogo pode acarretar em um círculo 

vicioso, pois o mesmo, de uma certa forma, 

é competitivo, no sentido em que o aluno 

talvez possa visar somente a este aspecto, 

em vez de estar focado no objetivo principal, 

que é a aprendizagem do conteúdo em sala 

de aula. 

Professor 2 É interessante por estimular e atrair o 

aluno. 

Não trabalha a questão da quantificação, no 

sentido de "o que representa 3/4 do todo 

(4/4) 

Professor 3 O estimulo a reflexão e competitividade 

amistosa entre os educandos. 

Não citou. 

Professor 4 Como ponto positivo vejo a interação que 

o jogo pode proporcionar. 

Acho que o jogo deveria ser inserido como 

avaliação e não como aprendizado. 

Professor 5 Ponto positivo é que o professor pode 

trabalhar em forma de a competição que 

estimula é a participação. 

Ponto negativo seria a dificuldade que os 

alunos têm de conhecimento prévio em 

divisão. 
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Professor 6 Estimula a concentração, raciocínio 

lógico, rapidez para pensar além de 

assimilar o conteúdo. 

 

Não citou. 

Professor 7 Estimula os alunos a se dedicarem a 

aprender o sentido dos dados, para poder 

jogar. 

É muito simplista.  

Professor 8 Busca uma melhor aprendizagem do 

conteúdo de matemática, de forma lúdica, 

ao qual o aluno sente-se motivado a jogar e 

sem querer absorve o conteúdo, sendo que 

essa forma é uma forma prática, ao qual 

estamos em contato na nossa sociedade, ou 

seja, a forma prática do conteúdo, sem ser 

chata. 

Não citou. 

Professor 9 Pois o professor vai poder fazer uso da 

dinâmica com o intuito de prender a 

atenção do aluno 

 

Não citou. 

Professor 10 Didático O aluno pode se viciar e esquecer do 

objetivo que é a aprendizagem. 

Fonte: criado pelos autores 

 

As respostas obtidas do item cinco do questionário permitem inferir que a maioria dos 

respondentes teve uma percepção bem positiva do uso do jogo Corrida de Frações como um 

meio de ensino lúdico de Matemática. Os professores 3, 6, 8 e 9 não apontaram aspectos 

negativos no uso do jogo.  Contudo o professor 7 achou o jogo “simplista”, mais sem maiores 

esclarecimentos sobre esta afirmação. 

Outros professores como o 1 e o 10, alertam para que a competitividade não atrapalhe 

a assimilação do conteúdo que está se tentando ensinar por meio do jogo. Na afirmação do 

professor 10, ele esclarece: “O jogo pode acarretar em um círculo vicioso, pois o mesmo, de 

uma certa forma, é competitivo, no sentido em que o aluno talvez possa visar somente a este 

aspecto, em vez de estar focado no objetivo principal, que é a aprendizagem do conteúdo...”. 

Dentre os aspectos positivos, merece destaque a colocação do professor 8: 

 

Busca uma melhor aprendizagem do conteúdo de matemática, de forma lúdica, ao 

qual o aluno sente-se motivado a jogar e sem querer absorve o conteúdo, sendo que 

essa forma é uma forma prática, ao qual estamos em contato na nossa sociedade, ou 

seja, a forma prática do conteúdo, sem ser chata. 

 

O professor tem uma percepção de que o rendimento e a participação dos alunos 

interagindo com o jogo pode ser mais eficiente do que métodos mais tradicionais de ensino 

como uma aula expositiva, corroborando com o que define Vygotsky, como vantagem na 

ludicidade.   
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CONCLUSÃO 

 

O estudo possibilitou elucidar a percepção dos professores sobre a ludicidade no 

ensino de Matemática, por meio de um jogo didático denominado de Corrida de Frações. Nas 

respostas evidenciou-se que a maioria dos respondentes tem como prática, afirmada por eles o 

uso de atividades lúdicas para favorecer a aprendizagem nas suas aulas. 

O estudo teve uma limitação pois dos quarenta questionários enviados, só foram 

recebidos dez, ou seja 25%, dos possíveis inquiridos. Todavia este estudo não tinha a 

pretensão de ser representativo de uma rede de ensino, mas, apenas colher elementos para 

refletir sobre o lúdico no ensino de Matemática. 

Como sugestão para estudos futuros, o jogo Corrida de Frações poderia ser utilizado 

em uma sala de aula com estudantes, e mensurar a aprendizagem do conceito de frações com 

a aplicação de testes antes e depois da experiência com o jogo. 
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RESUMO  
A amostragem e em particular os processos de amostragem aplicam-se em várias áreas do 

conhecimento e constituem, muitas vezes, a única forma de obter informações sobre uma 

determinada realidade que importa conhecer. A teoria da amostragem estuda as relações 

existentes entre uma população e as amostras extraídas dessa população. É útil para avaliação 

de características desconhecidas da população, ou para determinar se as diferenças observadas 

entre duas amostras são devido ao acaso ou se são verdadeiramente significativas. 

Aqui analisaremos o projeto 18/34, que tem como população alvo a Geração Y, o projeto 

18/34 foi realizado diversas vezes pela pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul, serão considerados os estudos de 2013, 2015 e 2016. Mostraremos a análise estatística, e 

em particular como foi feita a amostragem. A amostragem foi não probabilística com uma 

extensão nacional. 

   

Palavras-chave:  Amostra, amostragem, geração Y, projeto 18/34.   

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

“Para se saber se o bolo de chocolate está bom, basta comer uma fatia”  BOLFARINE  

&  BUSSAB (2005, p.2). Quando vemos resultados de estudos sobre sondagens e estudos de 

opinião como enquetes políticas, doenças recentes como as provocadas em bebês pelo vírus 

do Zica, audiência de programas de tv, etc., todos estes estudos estão baseados em amostras, 

não conseguimos ter acesso a todos os indivíduos, seja por tempo, dinheiro, falta de saber 

quem são todos os indivíduos, etc. A amostragem nos permite ter conclusões com um  certo 

grau de precisão, estas conclusões podem ser generalizadas ou não para toda a população.   

Segundo Marconi e Lakatos “a amostra é uma parcela conveniente selecionada do 

universo (população); é um subconjunto do universo”. Devemos levar em conta duas questões 

importantes na retirada de uma amostra: Representatividade e Imparcialidade, além de 

considerar alguns aspectos mais técnicos, como o tamanho da amostra, onde e como vai ser 

selecionada a amostra, etc., tudo isto baseado nas necessidades do estudo e do pesquisador.  

Para um melhor entendimento desse estudo, realizamos uma análise do Projeto 18/34, que se 

enfoca na Geração Y e em cada uma de suas edições procura saber aspectos diferentes com 

base na atualidade.  Em cada uma de suas edições se apresentam conclusões, que podem ser  

inferidas para toda a população com ressalvas.  

mailto:liliasantos_gonalves@yahoo.com.br
mailto:raquel.costa@ifsertao-pe.edu.br
mailto:jjduartes@unal.edu.co
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marconi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imre_Lakatos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_(estat%C3%ADstica)
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Com o passar dos anos, as pessoas começaram a se preocupar ainda mais com o futuro 

e com o que podem esperar do próximo ano que se inicia. E um novo estudo indica que o 

Brasil é o nono país mais preocupado com o futuro, com base nas buscas efetuadas no Google 

- em 2011, baseado nessa preocupação o projeto 18/34 iniciou seus estudos analisando o 

Perfil, Hábitos e Consumo da Geração Y (jovens brasileiros). Alguns resultados significantes, 

nos  deram que 38.9% são estudantes, 66.5% ainda moram com os pais (maioria entre as 

classes B e C), 80.7% desejam melhoras em termos financeiros, 66.0% sonham em conhecer 

o mundo, 47.0% trabalhar e ser feliz, 38,5% formar família. Esse projeto foi apresentado no 

final de 2013, e surgiu a pergunta: “o que é família para o jovem brasileiro? Essa questão deu 

origem ao “Projeto 18/34 – Ideias e Aspirações do Jovem Brasileiro sobre Conceitos de 

Família”, realizado durante o primeiro semestre de 2015, cujo objetivo trata-se de investigar 

as ideias as aspirações dos jovens brasileiros sobre o conceito de família. Alguns resultados 

serão apresentados mais a frente. A amostragem foi a ferramenta vital para esse estudo que 

possui um aspecto amplo para se trabalhar, pois sempre teremos que melhorar o grau de 

precisão com o que queremos inferir para toda a população. 

 

OBJETIVOS  

 Apresentar o que é uma amostra e amostragem, definição, tamanho de amostra e tipos. 

 Analisar a amostragem feita no Projeto 18/34: as ideias e aspirações do jovem 

brasileiro sobre conceitos de família realizado pela Faculdade de Comunicação Social 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).   

 Apresentar alguns resultados obtidos no Projeto 18/34 dando ênfase à análise 

estatística.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

O objetivo principal do estudo de amostragem é obter uma amostra que seja uma 

representação honesta da população e que conduza à estimação das características da 

população com grande precisão. Alguns exemplos da utilização da amostragem são: 

(a) Sondagem à opinião pública que servem para conhecer a opinião da população 

sobre variadas questões. As mais populares são sondagens políticas. 

(b) Inspeção de mercado utilizada com intuito de descobrir as preferências das pessoas 

em relação a certos produtos. Um exemplo bem comum é a lisa de audiência dos 

programas de TV.  

http://portal.eusoufamecos.net/famecos-lanca-estudo-sobre-conceitos-de-familia-2/
http://portal.eusoufamecos.net/famecos-lanca-estudo-sobre-conceitos-de-familia-2/
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Uma observação importante e que deve ser levada em conta é que muitas pessoas 

acreditam que apenas através de censo (é o exame de todos os elementos da população) se 

pode conhecer a “verdade” sobre a população, BOLFARINE  &  BUSSAB (2005, p.2). É 

claro que em igualdade de condições o censo produz resultados mais precisos que a amostra. 

Entre as dificuldades que o censo apresenta, podem ser apresentadas as seguintes: 

I) A população pode ser infinita, neste caso o censo seria impossível; por 

exemplo:  o conjunto de pacientes de um hospital ao longo de um período 

indeterminado é uma população infinita. Como o estudo tem um tempo 

determinado para ser realizado, o censo será impossível.  

II) A amostra pode ser atualizada mais facilmente que o censo; 

III) Fatores de tempo e custo podem apontar pela preferencia entre uma amostra e 

um censo;  

Porém há ocasiões em que o levantamento do censo pode ser vantajoso. 

I) Quando a população é pequena e o custo entre o censo e a amostra forem 

praticamente iguais; 

II) Se o tamanho da amostra necessária tiver que ser muito grande em relação á 

população examinada; 

III) Nas ocasiões em que se exige precisão completa ou nas ocasiões em que já 

existe informação completa.  

 

As fases de um processo de amostragem 

Depois de se identificar os dados que deverão ser recolhidos e instrumento  

(questionário estruturado, por exemplo) a utilizar para essa recolha, o passo seguinte consiste 

em definir um processo de amostragem adequado ao tipo de dados e ao instrumento de 

análise. 

No processo de recolhimento dos dados é necessário desenvolver um processo 

sistemático que assegure a fiabilidade e comparabilidade desses dados, e mais, é necessário 

que se estabeleça um plano de amostragem de acordo com a população alvo, com a definição 

da população a inquirir e com um processo adequado de administração do inquérito. 

O plano de amostragem deverá começar por determinar qual o nível de extensão 

geográfica em que o processo de amostragem deverá ser conduzido (mundial, nacional, 

regional, urbano, rural, grupo de indivíduos, etc). A construção da amostra envolve várias 

etapas igualmente importantes que são: 
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(a)  A identificação da população alvo/ população inquirida; 

(b)  A dimensão da amostra; 

(c)  O método de seleção da amostra. 

Na metodologia seguir  relacionamos os conceitos apresentados com a análise do 

projeto 18/34.    

A identificação da população alvo/população inquirida. 

A população alvo é constituída por todos os elementos sobre os quais se deseja obter 

um determinado conjunto de informações. Por exemplo um estudo sobre as intenções de voto 

terá como população alvo todos aqueles que estão com idade e em condições de votar. No 

entanto a população inquirida poderá incluir apenas aqueles que votam nas ultimas eleições.   

A dimensão da amostra 

Quando a amostra é não probabilística em alguns casos o tamanho amostral não é 

predeterminado, como no caso do projeto 18/34. Procedimentos: 

1- Análise do instrumento (questionário, ou roteiro da entrevista, por exemplo) e escolha 

uma variabilidade que julgue mais importante para o estudo. Se possível escolha mais 

de uma. 

2- Verifique o nível de mensuração da variável: Se nominal, ordinal ou intervalar. 

3- Considere o tamanho da população: finita ou infinita. 

Se a variável escolhida for intervalar e a população considerada infinita, você poderá 

determinar o tamanho da amostra pela formula: 

n =  (
z.σ

d
)
2

,        (1) 

em que z = abcissa da curva normal padrão, fixada um nível de significância . 

 z = 2, ou z = 1,96 ou z = 2,57, se o nível for 95,5%, 95% ou 99% 

respectivamente. Geralmente, utiliza-se z = 2. 

 𝜎 = desvio – padrão da população, expresso na unidade da variável. Você 

poderá determina-lo de pelo menos três maneiras. Especificações técnicas; 

resgatar o valor de estudos semelhantes ou fazer conjecturas sobre possíveis 

valores.  

 𝑑 = erro amostral, expresso na unidade da variável. O erro amostral é a 

máxima diferença que o investigador admite suportar entre  𝜇 𝑒 �̅� , isto é 

 |𝜇 − �̅�|  < 𝑑 , onde  𝜇 é a verdadeira média populacional, que ele não 

conhece e �̅� será a média amostral a ser calculada a partir da amostra.  
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Se a variável escolhida for intervalar e a população finita, podemos determinar o tamanho da 

amostra pela formula: 

𝑛 =  
𝑧2.  𝜎2.𝑁

𝑑2(𝑁−1)+ 𝑧2  𝜎2
,         (2) 

em que N é o tamanho da população, e as outras variáveis como definidas anteriormente. Se a 

variável escolhida for nominal ou ordinal, e a população considerada infinita, podemos 

determinar o tamanho da amostra pela formula: 

𝑛 =  
𝑧2.𝜌2.  �̂�

𝑑2
,          (3) 

onde 𝜌2 é a estimativa da verdadeira proporção de um dos níveis da variáveis escolhida. Se a 

variável escolhida for nominal ou ordinal e a população finita, tem-se:  

𝑛 =  
𝑧2.  �̂� .  �̂�.  𝑁

𝑑2(𝑁−1)+𝑧2 .�̂� .�̂� 
 .         (4) 

Estas fórmulas são básicas para qualquer tipo de composição da amostra, todavia, 

existem fórmulas especificas segundo o critério de composição da amostra. Se o investigador 

escolhe mais de uma variável deve optar pelo maior 𝑛 obtido.  

No caso do projeto 18/34 o tamanho amostral não foi predeterminado.  Foram 

consideradas as enquetes coletadas num determinado período de tempo, o que impossibilita 

obter o tamanho da amostra.  É importante ressaltar que a maioria das enquetes  de sondagens 

e estudo de opiniões são não probabilísticas.  

 

 

O método de seleção da amostra 

Basicamente existem dois métodos para composição da amostra: probabilístico e não 

probabilístico ou intencional.  

A amostragem probabilística exige que cada elemento da população possua 

determinada probabilidade de ser selecionado. Normalmente possuem a mesma probabilidade. 

Assim, se N for o tamanho da população a probabilidade de cada elemento será 1/N. Somente 

com base em amostras probabilísticas é que se pode realizar inferências ou induções sobre a 

população a partir do conhecimento da amostra. 

Uma das vantagens da amostragem probabilísticas (amostragem aleatória) é a 

possibilidade de estimar as margens de erro dos resultados que são devidos à amostragem, 

além disso, a amostragem probabilística evita o enviesamento das amostras que acontece 

(mesmo quando o objetivo não é esse) sempre que se usa a opinião e a experiência para 
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escolher amostras. A principal dificuldade consiste na obtenção de uma listagem completa da 

população a inquirir. Estas listagens são na maioria dos casos, difíceis de conseguir, de custo 

elevado, demorado na sua obtenção e nem sempre de fiabilidade aceitável. 

Tipos de amostragem probabilísticai 

Amostragem aleatória simples (AAS): A amostragem aleatória simples pode ser feita com 

reposição (caso em que cada elemento da população pode entrar mais do que uma vez na 

amostra) ou sem reposição (caso em que cada elemento da população só pode entra uma vez 

na amostra). Efetuam-se sucessivos sorteios ao acaso até completar o tamanho da amostra n.  

Amostragem sistemática (AS): Trata-se de uma variação da amostragem aleatória simples, 

conveniente quando a população está ordenada segundo algum critério. Calcula-se o intervalo 

da amostragem N/n aproximando-o para o inteiro mais próximo: k. Sorteia-se um número X 

entre 1 a k, formando-se a amostra dos elementos correspondentes aos números x; x +k; x + 

2k, ... 

Amostragem estratificada  (AE): No caso de população heterogênea em que se podem 

distinguir subpopulações mais ou menos homogenias, denominadas extratos, é possível 

utilizar o processo de amostragem estratificada. Após a determinação dos estratos, seleciona-

se uma amostra aleatória de cada subpopulação (estrato). Se as adversas sub-amostras tiverem 

tamanhos proporcionais aos respectivos números de elementos dos estratos, e guardarem 

proporcionalidade com respeito à variabilidade de cada estrato, obtém- se uma estratificação 

ótima. As variáveis de estratificação mais comuns são: classe social, idade, sexo, profissão, ... 

Amostragem por conglomerados ou agrupados (AC): Algumas populações não permitem, 

ou tornam extremante difícil que se identifiquem seus elementos. Não obstante isso, pode ser 

relativamente fácil identificar alguns subgrupos da população. Em tais casos, uma amostra 

aleatória simples desse subgrupo (conglomerados) pode ser colhida, e uma contagem 

completa deve ser feita para o conglomerado sorteado (agregados típicos são quarteirões, 

família, organizações, edifícios etc.). 

Métodos não probabilísticos 

Os métodos não probabilísticos (amostragem não aleatória) são métodos ad hoc de 

caráter pragmático ou intuitivo e são largamente utilizados, pois possibilitam um estudo mais 

rápido e com menos custo. Um inconveniente deste método é que existem elementos da 

população que não tem possibilidade de ser escolhidos. Não é possível generalizar os 

resultados da pesquisa para a população, pois as amostras não probabilistas não garantem a 

representatividade da população.   
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Amostragem a esmo: Amostragem em que o amostrar para simplificar o processo, procura 

ser aleatório sem, no entanto, realizar propriamente o sorteio usando algum dispositivo 

aleatório confiável. Por exemplo, se desejamos retirar uma amostra de 100 parafusos de uma 

caixa, não faremos uma AAS, pois seria muito trabalhoso, mas retiramos simplesmente a 

esmo. Os resultados da amostragem a esmo são, em geral, equivalentes aos da amostragem 

probabilística. 

Amostragem intencional: Amostragem feita de acordo com determinado critério, é escolhido 

intencionalmente um grupo de elementos que irão compor a amostra. O investigador se dirige 

intencionalmente a grupos de elementos dos quais deseja saber a opinião. Por exemplo, numa 

pesquisa sobre preferência por determinado cosmético o pesquisador se dirige a um grande 

salão de beleza e entrevista as pessoas que ali se encontram.   

Amostragem por voluntários: Ocorre, por exemplo, no caso da aplicação experimental de 

uma nova droga em pacientes, quando a ética obriga que haja concordância dos escolhidos. 

Amostragem por quotas: As amostras são obtidas dividindo a população por categorias ou 

estratos e selecionando um certo número (quotas) de elementos de cada categoria de modo 

não aleatório.  

Abrange três fases: Classificação da população em termos de propriedades que se 

sabe, ou presume, serem relevantes para a característica a ser estudada. Determinação da 

proporção da população para cada característica. Fixação de quotas para cada observador ou 

entrevistador de modo que a amostra total observada ou entrevistada contenha a proporção de 

cada classe.  

METODOLOGIA  

A segunda edição do Projeto 18/34 divulgado em 2013 investigou os hábitos de lazer, 

consumo e sonhos apresentados pelos jovens brasileiros, a terceira edição divulgado em 2015 

investigou as ideias e aspirações da Geração Y sobre conceito de família e a quarta edição 

divulgado a final de 2016 teve como objetivo, o jovem brasileiro e o futuro do país, se 

entrevistaram 1350, 1500 e 1700 jovens entre 18 e 34 anos de todo o país em cada uma das 

edições, respectivamente, proporcionalmente dividido por regiões, norte, nordeste, centro 

oeste, sudeste e sul. Para a edição de 2015 o conceito de família foi descrito levando em 

consideração sete dos 24 formatos de família.  

Estamos colocando a disposição do leitor a análise estatística por trás das conclusões 

que são apresentadas para a população. Identificaremos as fases do processo de amostragem 

do projeto 18/34, que não são apresentadas para o leitor.    
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A etapa de investigação qualitativa serve para ver se o questionário nos ajudara 

responder todas as inquietudes e os objetivos do estudo, e se os supostos feitos se adequam 

bem, como por exemplo na edição de 2015 no qual se fez o levantamento com nove famílias 

constituídas e nove jovens, os formatos de família considerados são vistos com maior 

naturalidade pela Geração. 

Os objetivos gerais das pesquisas foram: investigar os hábitos de lazer, consumo e 

sonhos apresentados pelos jovens brasileiros, as ideias e aspirações da Geração Y sobre 

conceito de família e a política e o Brasil do futuro, para o qual foi preenchido um 

questionário realizado pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com uma certa 

quantidade de perguntas dependendo dos objetivos do estudo (por exemplo, na edição de 

2013 o questionário tinha 35 perguntas sobre hábitos de lazer e consumo, sonhos e mídia). 

A população alvo são as pessoas da geração Y, que é a geração nascida a partir do 

início dos anos 80, a população a inquirir são os jovens entre 18 e 34 anos em todas as regiões 

do Brasil, solteiros ou namorando. A extensão geográfica do estudo é nacional, a amostra foi 

coletada por autopreenchimento, por meio de um questionário eletrônico elaborado em 

Google Docs, o tamanho amostral em cada uma das edições, 2013,2 015 e 2016  variam, 

sendo 1350, 1500 e 1700, respectivamente. O estudo já foi realizado várias vezes pelo qual se 

pode ter uma análise ao longo do tempo das pessoas pertencentes à Geração Y, os resultados 

do estudo feito no 2013 estão disponível em http://www.clicrbs.com.br/pdf/15885202.pdf.  

Como a amostra foi coletada por autopreenchimento online, este tipo de amostra é não 

probabilística, amostragem por voluntários. O ideal é que as conclusões de este tipo de estudo 

sejam inferidas a toda a população com maior cuidado, pois não se tem rigor estatístico e se 

deve confiar na representatividade dessa amostra.  

A margem de erro e nível de confiança desse tipo de amostra (não probabilísticas) é na 

realidade a margem de erro e nível de confiança de uma amostra aleatória desse tamanho. 

Pelo qual deve estar acompanhada de uma descrição de como a amostra foi obtida para poder 

avaliar a credibilidade que podem ter os resultados. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

O projeto 18/34 em cada uma das suas versões se enfocou em diferentes aspectos da 

geração Y, abordou aspectos interessantes e da atualidade dessa nova geração de brasileiros; o 

tipo de amostragem é não probabilística por voluntários o qual é muito usada pela sua 

facilidade e  rapidez na obtenção da amostra  com certo grau de credibilidade. Consideramos 

http://www.clicrbs.com.br/pdf/15885202.pdf


 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  169 

 

importante evidenciar que a inferência das conclusões desse tipo de amostragem considerado 

no projeto 18/34 para a população deve ser feita com muita cautela, pois devemos considerar 

se essa amostra representa a população e é imparcial. No que segue citaremos algumas das 

conclusões de cada um deles.  

No ano de 2013, dos entrevistados 54,3% eram do sexo feminino e 45,7% do 

masculino, 74,6% na faixa dos 18 aos 24 anos de idade e 25,4% dos 25 aos 34. Os gastos 

pessoais se resumem em alimentação (88,3%), transporte (64,8%), educação (47,2%), festas 

(46,8%) e roupas (45,8%). A Geração Y não quer acumular patrimônio e não tem foco 

exclusivo no sucesso. Ela quer dividir opinião e experiências. 95,8% dos jovens afirmam usar 

a Internet todos os dias. Dos jovens de 25 a 34 anos, 55,7% acessam as redes sociais em 

celulares, aparelhos MP3 e similares todos os dias e 26,8% não utilizam jogos. Na faixa dos 

18 aos 24, 71,7% acessa as redes sociais e 26,7% utiliza jogos algumas vezes por semana. 

No ano de 2015, 67,1% estão solteiros e 32,9% namorando. Quanto à orientação 

sexual, 72,1% se declaram heterossexuais, 16,1% homossexuais e 11,8% bissexuais. 61,93% 

dos entrevistados apenas estudam, enquanto 36,4% exercem algum tipo de trabalho. A 

geração Y quer viver bem, nem que seja preciso viver com menos, alerta o professor Ilton 

Teitelbaum, coordenador da pesquisa. A grande maioria quer ganhar o bastante para ter 

pequenos luxos e para se sentir confortável (86,27%). O maior objetivo de vida, para 72,87%, 

é viajar pelo mundo conhecendo outras culturas. 

No ano de 2016, na geração Y 47,4% têm política como interesse na hora da busca de 

informação e 70,24% procuram se informar diariamente. A tendência à esquerda política 

soma 46,59% da amostra, enquanto a preferência pela direita chega a 15,76%. O coordenador 

do projeto identificou maior envolvimento virtual com as causas, do que nas ruas. 36,55% não 

se veem no Brasil daqui a 10 anos. 9,35% dos jovens se declaram Bissexuais e 2,41% que 

revelam não ter interesse por gênero algum. 

CONCLUSÃO 

O estudo foi feito considerando amostragem não probabilística por voluntários. Mas 

em cada uma das edições os resultados são apresentados inferindo eles para a população, sem 

esclarecer que este tipo de inferência não tem rigor estatístico e podem levar um erro maior 

que o apresentado. Ter conhecimento sobre a amostragem permite observar e tirar conclusões 

com maior precaução, ver a significância e relevância da pesquisa, saber até que ponto os 

resultados são ou não confiáveis.  
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A amostragem está presente em muitos tipos de estudo, cabe a nós identificar e saber 

qual será o melhor a se fazer para satisfazer nosso objetivos e dificuldades, já sejam 

financeiras, de logística, de tempo, etc. 
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RESUMO  

Neste trabalho apresentaremos uma releitura do artigo The Isoperimetric Inequality on the 

Sphere, escrito por Tibos Radó em 1935. Acredita-se que a desigualdade isoperimétrica foi 

conjecturada já na Grécia Antiga, sendo inicialmente discutido no plano, a partir da pergunta: 

Dentre todas as curvas planas, simples e fechadas e com um dado comprimento 𝐿, qual delas 

limita maior área? Mesmo este problema já sendo conhecido há muito tempo, ele só veio a 

receber uma demonstração considerada completa em 1870. De modo natural, estende-se a 

desigualdade isoperimétrica para esfera. Este é o principal objeto de estudo deste trabalho, 

onde apresentaremos a demonstração feita Tibos Radó. 

Palavras-chave: Desigualdade isoperimétrica. Curvas simples fechada. Esfera. 

 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

A desigualdade isoperimétrica no plano trata sobre o seguinte problema: Dentre todas 

as curvas fechadas de um plano com um dado comprimento 𝐿, qual delas limita maior área? 

Os gregos já sabiam a resposta deste problema: O círculo. 

A partir de considerações semelhantes às do plano, é natural considerar o mesmo 

problema com curvas presas a esfera, ou seja a Desigualdade Isoperimétrica na Esfera, que foi 

enunciada e demonstrada por F. Bernstein para o importante caso das curvas que podem ser 

cobertas por um hemisfério aberto. O caso geral foi provado por Tibos Radó em 1935, no 

artigo THE ISOPERIMETRIC INEQUALITY ON THE SPHERE, artigo este que é objeto de 

estudo deste trabalho. 

 

OBJETIVOS  

 

 O presente trabalho tem por objetivo apresentar a demonstração do caso geral 

apresentada por Tibos Radó no seu artigo THE ISOPERIMETRIC INEQUALITY ON THE 

SPHERE. 

mailto:jooyce_saraiva_sindeaux@hotmail.com
mailto:flavio.franca@urca.br
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REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O trabalho trata de um tema clássico em geometria diferencial. Para abordá-lo fazemos 

uso dos conceitos básico de geometria diferencial de curvas e superfícies e de ferramentas do 

cálculo diferencial e integral.  

 

METODOLOGIA  

 

Inicialmente, o trabalho começou com a leitura do artigo THE ISOPERIMETRIC 

INEQUALITY ON THE SPHERE, e depois iniciou-se seminários, onde a bolsista 

apresentava os tópicos do artigo para o orientador envolvido no projeto e a partir daí tirava-se 

as principais dúvidas em relação aos tópicos apresentados.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Uma curva fechada e simples é uma curva que possui apenas pontos simples com 

exceção das extremidades, ou seja, a curva não possui nenhuma auto-interseção. 

A desigualdade isoperimétrica no plano diz que se 𝛼 é uma curva (plana) fechada e 

simples com perímetro 𝐿 e que limita uma região de área A, então. 

4𝜋𝐴 ≤ 𝑙2                         (1) 

Além disso, a igualdade ocorre se, e somente se, 𝛼 é uma circunferência. 

Ou seja, pode-se concluir que dadas todas as curvas simples e fechadas, de um mesmo 

perímetro L, em um plano, a curva que delimita maior área é o círculo. 

Considerando curvas simples e fechadas na esfera, F. Bernstein chegou a seguinte 

versão da desigualdade isoperimétrica na esfera. 

Teorema (Desigualdade Isoperimétrica na Esfera) Sejam 𝐿 o perímetro e 𝐴 a área da 

região delimitada por uma curva simples e fechada na espera unitária. Então 

4𝜋𝐴 − 𝐴2 ≤ 𝑙2                  (2) 

e a igualdade ocorre se, e somente se, a curva é um círculo. 

Inicialmente, note que dada uma curva fechada simples em uma esfera unitária, esta 

curva determinará duas regiões, como a esfera é unitária, a mesma terá área igual a 4π, então 

se uma das regiões tiver área A, a outra região terá área 4π – A. Note ainda que se a 

desigualdade vale para uma das regiões, valerá também para outra.  
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De fato,  

𝜑(𝑥) = 4π𝑥 − 𝑥2              (3)  

satisfaz  

𝜑(𝑥) =  𝜑(4𝜋 − 𝑥)               (4) 

note que  

𝜑(4𝜋 − 𝑥) = 4𝜋(4𝜋 − 𝑥) − (4𝜋 − 𝑥)2 = 4𝜋𝑥 − 𝑥2 = 𝜑(𝑥)        (5) 

ou seja, se a desigualdade vale para a região de área A, teremos  

𝜑(𝐴) = 4𝜋𝐴 − 𝐴2  ≤ 𝑙2            (6) 

mas, temos que 

𝜑(𝐴) =  𝜑(4𝜋 − 𝐴)             (7) 

então, a desigualdade valerá também para a região de área 4π – A. 

 Se C é uma curva que atende as condições do teorema, e A é a área de uma das duas 

regiões delimitadas por C. Temos dois casos: 

Caso 1: A curva pode ser coberta por algum hemisfério aberto. 

Caso 2: Não existe nenhum hemisfério aberto cobrindo C. 

O caso 1 foi mostrado por F. Bernstein e consiste em mostrar o caso em que Ɩ(C) < 2π, 

já o caso para Ɩ(C) ≥ 2π foi feito por Tibos Radó e é o caso que mostraremos neste trabalho, 

com auxílio do seguinte lema. 

Lema: Se uma curva fechada simples C, localizada na esfera unitária, tem 

comprimento menos que 2π, então C pode ser coberto por algum hemisfério aberto. 

Prova do lema: Denotaremos por C a curva fechada simples na esfera unitária, Ɩ(C) o 

comprimento de C, e assumiremos  

𝑙(𝐶) < 2π              (8) 

Seja 𝛤 um grande círculo na esfera unitária e suponha que 𝛤 intersecte C em três 

pontos A1, A2 e A3. Estes três pontos determinam três arcos não sobrepostos em 𝛤, 

chamaremos eles de 𝛤1, 𝛤2 e 𝛤3, e três arcos não sobrepostos em C, chamaremos eles de C1, 

C2 e C3. Onde 𝛤1 e C1 são delimitados por A2 e A3, 𝛤2 e C2 são delimitados por A1 e A3, e, 𝛤3 

e C3 são delimitados por A1 e A2. 

Afirmação 1: Um desses arcos 𝛤1, 𝛤2 e 𝛤3 tem comprimento maior que π. 

De fato, suponha que Ɩ(𝛤1), Ɩ(𝛤2), Ɩ(𝛤3) tenham comprimento menor que π. Então, 

como 𝛤1, 𝛤2 e 𝛤3 estão em um grande círculo e tem comprimento menor que π, eles serão os 

arcos mais curtos entre os seus respectivos pontos finais, sendo assim qualquer arco que ligue 

os mesmos pontos finais de 𝛤1, 𝛤2 e 𝛤3, respectivamente, terão comprimento maior que o dos 



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  174 

 

mesmos. Ou seja, Ɩ(C) = Ɩ(C1) + Ɩ(C2) + Ɩ(C3) ≥ Ɩ(𝛤1) + Ɩ(𝛤2) + Ɩ(𝛤3) = l(𝛤) = 2π. Mas isso é um 

absurdo, pois contradiz (8). Logo, um dos arcos tem que ter comprimento maior que π. 

Agora, chamaremos de S o conjunto de todos os pontos de intersecção do grande 

círculo 𝛤 com C.  

Afirmação 2: Em cada grande círculo 𝛤 existe um subarco de comprimento maior que 

π que não tem pontos de C. 

Se S for vazio este subarco será o próprio 𝛤, logo assumiremos S diferente do conjunto 

vazio. S é um conjunto fechado, e o seu complementar 𝛤 é a união de todos os arcos abertos 

não sobrepostos γ1, γ2, ..., até o último γn. 

Como o comprimento do grande círculo 𝛤 é 2π, então a soma do comprimentos destes 

arcos será finita e menor ou igual que 2π. Note que haverá entre eles um com o comprimento 

maior ou igual que o de todos os outros, suponha sem perda de generalidade que seja o γ1, 

assim teremos 

𝑙(𝛾1)  ≥ 𝑙(𝛾𝑛), 𝑛 = 1, 2, 3, …       (9) 

Chame de P1 e Q1 os pontos finis de γ1. Desta forma, temos que P1 e Q1 pertencem a S, 

logo, são pontos de C, mas P1 e Q1 não são pontos finais do mesmo diâmetro de 𝛤. De fato, 

note que C não pode conter dois pontos finais do mesmo diâmetro da esfera unitária, pois se 

existissem A e B em C que fosse pontos finais do mesmo diâmetro da esfera teríamos que 

ambos os arcos determinados por C teriam um comprimento maior ou igual a π, uma vez que 

esta seria a menor distancia entres os pontos já que ambos são pontos finais do mesmo 

diâmetro. Daí, teríamos Ɩ(C) ≥ 2π, o que é um absurdo por (8), logo, C não pode conter dois 

pontos finais do mesmo diâmetro, e assim, P1 e Q1 não são pontos finais do mesmo diâmetro 

de 𝛤. Deste modo Ɩ(γ1) ≠ π. Queremos mostrar que Ɩ(γ1) > π, sendo assim, suponha por 

absurdo que: 

 Ɩ(𝛾1) <  π             (10) 

Denote por P2 e Q2 os pontos de 𝛤 que são diametricamente opostos de P1 e Q1, 

respectivamente, e por γ1
* o subarco de 𝛤 que é limitado por P2 e Q2 e que não sobrepõe γ1. 

Note que γ1
* de fato existe pois por (10) temos Ɩ(γ1) < π, e ainda temos Ɩ(γ1

*) = Ɩ(γ1). 

Como C contém os pontos P1 e Q1, temos que P2 e Q2 não pertencem a C pois são 

pontos finais do mesmo diâmetro de P1 e Q1, respectivamente, e sendo assim, também não 

pertencem a S. Uma vez que S é fechado existirá uma vizinhança de P2 e Q2 que não tem 

pontos de S, e se assumirmos inicialmente que γ1
* não possui pontos de S, então segue-se que 

teríamos um subarco γ’ de 𝛤 que não possui nenhum ponto de S, e que tem comprimento 
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maior que γ1
*. Deste modo, γ’ seria compreendido entre um dos arcos complementares γ1, γ2, 

..., digamos γk. Daí, teríamos: 

𝑙(γ𝑘) ≥ 𝑙(𝛾′) ≥ 𝑙(𝛾1
∗) = 𝑙(𝛾1)         (11) 

O que é um absurdo por (9), uma vez que supomos Ɩ(γ1) como sendo o maior de todos. 

Sendo assim, γ1
* conterá algum ponto de S, chamaremos este ponto de R, note ainda que R é 

diferente de P2 e Q2, pois estes pertencem a S e R não. Sendo assim, temos que Ɩ(P1 – Q1) = 

Ɩ(γ1) < π, Ɩ(Q1 – R) < π e Ɩ(R – P1) < π, o que é um absurdo pela afirmação 1, logo Ɩ(γ1) > π. E 

assim, em cada grande círculo 𝛤 existe um subarco aberto com comprimento maior que π que 

não contém pontos de C. O que concluí a prova da afirmação 2. 

Agora apresentaremos algumas definições: Um conjunto de pontos Σ, localizado na 

esfera unitária possuíra a propriedade CH se poder ser coberto por algum hemisfério fechado, 

e possuíra a propriedade OH se poder ser coberto por algum hemisfério aberto.  

Seja Σ um subarco fechado da curva C, o caso Σ ≡ C não está excluído. 

Afirmação 3: Se Σ possuí a propriedade CH, então também possuí a propriedade OH. 

De fato, chamando de hemisfério sul o hemisfério fechado que cobre Σ, e de equador 

E o limite deste hemisfério. Pela afirmação 2, temos que existe, no equador E, um subarco 

aberto γ’ que não contém pontos de C, e consequentemente, de Σ, tal que Ɩ(γ’) > π. Podemos 

escolher em γ’ um subarco fechado γ tal que Ɩ(γ) = π, e chamaremos de A e B os pontos finais 

de γ, ou seja, A e B são pontos finais do mesmo diâmetro da esfera unitária.  

Como γ e Σ são conjuntos fechado e não tem pontos em comum é possível fazer uma 

leve rotação ao redor do diâmetro AB que leve γ para dentro de um arco γ* que não tem 

pontos em comum com Σ. Iremos denotar por E* a transformação do equador E pela rotação, 

e escolheremos o sentido da rotação de modo que γ* esteja localizado no próximo hemisfério 

sul. Então o arco aberto E* – γ* está no hemisfério norte, e portanto, não contém nenhum 

ponto em comum com Σ uma vez que este está no hemisfério fechado sul. Deste modo, γ* 

também não tem pontos em comum com Σ, assim, o grande círculo E* = γ* + (E* – γ*) não 

intersecta Σ. Assim, temos que Σ está localizada em um dos dois hemisférios abertos 

limitados por E*, ou seja, Σ tem a propriedade OH, o que prova a afirmação 3. 

 

Escolhendo, agora, um sentido para a curva C, que chamaremos de sentido positivo, e 

também um ponto A em C, denotaremos por P(s) o ponto de C que está a uma distância s de 

A, sendo está distância medida em C no sentido positivo de A para P(s), assim, s varia nos 

seguinte intervalo fechado: 

0 ≤ 𝑠 ≤ 𝑙(𝐶) < 2𝜋            (12) 
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onde Ɩ(C) < 2π por (8). 

 Agora, denotaremos por {s; CH} o conjunto de todos os valores de s, no intervalo 

acima, para o qual temos como verdade a seguinte afirmação: O subarco fechado γ(s) de C, 

que consiste de todos os pontos P(σ) tal que 0 ≤ σ ≤ s, possuí a propriedade CH. O conjunto 

{s; CH} não é vazio, uma vez que os valores suficientemente pequenos de s estão incluídos 

no conjunto. Além disso, {s; CH} é um conjunto fechado, e por isso contém um maior 

elemento s’. Mostraremos que s’ = Ɩ(C). 

 De fato, suponha que s’ < Ɩ(C). Então o arco γ(s’) é um subarco de C. Como s’ está no 

conjunto {s; CH}, então γ(s’) possuí a propriedade CH, e pela afirmação 3, possuirá a 

propriedade OH, isto é, o arco γ(s’) pode ser coberto por algum hemisfério aberto, assim 

tomando um ε > 0, suficientemente pequeno, o arco γ(s’ + ε) possuirá a propriedade OH, e 

obviamente possuirá a propriedade CH, mas isso contradiz o fato de s' se’ o maior com esta 

propriedade no conjunto {s; CH}. Assim, s’ = Ɩ(C), ou seja, a curva inteira possuí a 

propriedade CH e pela afirmação 3, possuirá a propriedade OH, ou seja, a curva inteira pode 

ser coberta por algum hemisfério aberto, o que prova o lema. 

 Agora, voltando ao caso 2, temos pelo lema que Ɩ(C) ≥ 2π, já que C não pode ser 

coberto por algum hemisfério aberto. Por outro lado, o máximo da equação (3) é φ(2π) = 

(2π)2. De fato, note que 

𝜑′(𝑥) = 4𝜋 − 2𝑥         (13) 

e assim, 2π será ponto crítico e pelo teste da derivada primeira teremos que φ(2π) = (2π)2 = 4π 

será o máximo da função. 

 Daí, de Ɩ(C) > 2π, temos: 

𝜑(𝑥) ≤  𝜑(2𝜋), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥    (14)  

4𝜋 − 𝐴2 ≤ 4𝜋2 ≤ 𝑙2                   (15) 

o que prova o teorema para o caso Ɩ(C) > 2π, agora se Ɩ(C) = 2π, a φ atingira seu valor 

máximo, então teremos que a área A será igual a 2π, mas se A = 2π, então a área da outra 

região delimitada pela curva C terá área 2π, pois a área da outra região é 4π – A, ou seja, C 

divide a superfície da esfera em duas regiões de mesma área, e assim C conterá dois pontos P1 

e P2 que são pontos finais do mesmo diâmetro da esfera, de fato, denotaremos por  γ a curva 

que contém todos os pontos que são diagonalmente opostos aos pontos de C, note que γ 

também dividirá a região da esfera em duas regiões de mesma área. Suponha que a 

intersecção entre C e γ seja vazia, então, estas curvas dividiriam a esfera em três regiões 

separadas que chamaremos de T1, T2 e T12, onde as dois primeiros são as regiões envolvidas 

por C e γ, respectivamente e o T12 é a região limitada entre C e γ. Mas isso é um absurdo, pois 
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como C e γ dividem a esfera em regiões de mesma área, onde estas regiões medem 2π, então 

se a área de T12 for diferente de zero teríamos que a área total da esfera seria maior que 4π o 

que não pode ocorrer. Deste modo, C e γ devem ter pelo menos um ponto em comum, 

chamaremos este ponto de P1, então seu oposto P2 também estará contido na intersecção de C 

com γ, ou seja, C contém pelo menos um par de pontos diametralmente opostos. 

 Como Ɩ(C) = 2π e como as geodésicas da esfera são arcos de grandes círculos, então C 

consiste de dois arcos grandes de círculos unindo P1 e P2, já que eles são pontos finais de um 

mesmo diâmetro.  

 De A = 2π segue que estes arcos são subarcos do mesmo grande círculo, pois se não 

fosse uma das regiões teria área menor que 2π, daí, como os subarcos pertencem ao mesmo 

grande círculo, então temos que C em si é um grande círculo. O que prova o teorema para o 

caso em que Ɩ(C) ≥ 2π. 

 

CONCLUSÃO  

 

A partir dos estudos realizados foi possível perceber a importância da Iniciação 

Cientifica para o bolsista, por esta possibilitar o estudo de temas mais avançados e que 

provavelmente não seriam abordados durante a graduação, e a partir daí aprender a 

demonstração desse importante teorema. 

 

REFERÊNCIAS  

 

RADÓ, T. The Isoperimetric Inequality on the Sphere. Apresentado a Sociedade 

Americana de Matemática. Chicago, 1935. 

BERNSTEIN, F. Über die isoperimetrische Eigenschaft des Kreises auf der 

Kugeloberfläche und in der Ebene. Mathematische Annalen Vol. 60, 1905. 

PENNER, D. Isoperimetric Inequality on the Sphere.  Preprint. 

 



 
 

3.3 EQUAÇÕES DIOFANTINAS: UMA ESTRATÉGIA DE RESOLUÇÃO 

ATRAVÉS DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL PELO 

ALGORITMO DE STYER 

Moésio Morais de Sales (IFCE – moesiom@gmail.com)  

Lucas Eduardo da Silva (IFCE – lucasseduhh@gmail.com) 

Clécio Luênio Lima Freire de Souza (IFCE – clecioluenio@gmail.com) 

 

 

RESUMO  

O pensamento computacional tem como uma das suas características reduzir um problema de 

difícil solução a problemas menores e mais simples de se resolver isso pode ser aplicado em 

diversas áreas da matemática como instrumento para estabelecer hipóteses, testar essas 

hipóteses e validar seus resultados. Utilizaremos o algoritmo de Styer para examinaremos as 

equações diofantinas da forma 𝑎𝑏𝑥 = 𝑐dy + 𝑒 para um conjunto finito de inteiros 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 e 

𝑒 onde, a ferramenta computacional terá relevante importância na criação dos recursos e no 

cálculo das soluções de contorno. Foi baseado nisso que se elaborou este trabalho com o 

intuito de aplicar o algoritmo de Styer com o auxílio de softwares algébricos, que favoreçam 

uma modelagem dessas resoluções. A pesquisa será desenvolvida para evidenciar a eficiência 

do software em relação ao algoritmo que servirá como técnica para modelar o problema. 

Palavras-chave: Equações Diofantinas; Pensamento Computacional; Algoritmo de Styer. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

 Matemática Aplicada e Computacional é capaz de congregar especialistas das áreas 

de aplicação com aqueles que trabalham com modelos matemáticos teóricos de problemas 

complexos, bem como técnicas computacionais e algoritmos avançados para suas soluções. 

  Este trabalho tem a intenção de apresentar e aplicar a técnica de Styer para resolução 

de questões de teoria dos números que envolvem equações diofantinas exponenciais que 

pressupõe o chamado pensamento computacional. Trataremos os casos particulares das 

equações exponenciais do tipo  

 

𝑎𝑏𝑥 = 𝑐dy + 𝑒                                                           (1) 

 

para um conjunto limitado de primos 𝑏  e 𝑑,  tendo em vistas as importantes aplicações 

computacionais das mesmas. 

mailto:lucasseduhh@gmail.com
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Faremos inicialmente um estudo dos principais teoremas e propriedades de teoria dos 

números e, em seguida estudaremos as equações diofantinas exponenciais apresentando o 

algoritmo de Styer e desenvolveremos algumas de suas aplicações. No nosso caso particular 

ao resolvemos problemas de teoria dos números, é muito importante os problemas em que é 

dada uma equação diofantina cujas incógnitas são expoentes. Há muitas maneiras de resolver 

tais equações: analisar módulo algum primo conveniente e utilizar o método de Baker. 

Discutiremos e levantaremos informações sobre as equações acima para certo conjunto 

limitado de primos 𝑏 e 𝑑, buscando fazer uma redução do conjunto solução destas equações. 

Para isto utilizaremos como recurso o pensamento computacional, que significa reduzir o 

problema geral de terminar todas as soluções para as equações consideradas, que são 

aparentemente insolúveis, em problemas menores como encontrar contradições para os 

expoentes módulo, algum primo conveniente. 

Foi utilizado o software SageMath Versão 7.5.1 como ferramenta para simular e 

explorar as situações de contorno que possa reduzir o conjunto domínio das soluções dessas 

equações.  

 

OBJETIVOS  

 

Este trabalho foi elaborado com o objetivo de desenvolver recursos para uma 

abordagem elementar das soluções diofantinas exponenciais utilizando o algoritmo de Styer 

com o auxílio de ferramentas computacionais que permitam simular e explorar as situações de 

contorno que possam reduzir o conjunto das soluções dessas equações. 

 

O ALGORITMO DE STYER  

 

Nesta seção será apresentado o algoritmo de Styer para resolução de um caso 

particular de equação diofantina. Mas, antes lembremos alguns resultados da teoria dos 

números que serão apenas enunciados para que o trabalho não fuja aos objetivos principais, 

enquanto que alguns deles podem ser utilizados sem menção explícita. Tais resultados podem 

ser obtidos em MOREIRA (2013, p. 193) e SANTOS (2010, p. 117). 

 

Teorema 1. (Euler). Sejam 𝑚, 𝑎 ∈ 𝑁 com 𝑚 >  1 e 𝑚𝑑𝑐(𝑎,𝑚) = 1. Então, 𝑎𝜑(𝑚) ≡

1(𝑚𝑜𝑑𝑚). 
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Proposição 1. Dado 𝑎 ∈ 𝑁, existe ℎ ∈ 𝑁 tal que 𝑎ℎ ≡ 1(𝑚𝑜𝑑𝑚) se, e somente se, 

𝑚𝑑𝑐(𝑎,𝑚) = 1. 

Definição 1. Seja 𝑎,𝑚 ∈ 𝑁, com m >1 e 𝑚𝑑𝑐(𝑎,𝑚) = 1. Chamaremos de Ordem de  𝑎 

com respeito à 𝑚 o número natural 𝜋(𝑎,𝑚) = 𝑚𝑖𝑛 {𝑖 ∈ 𝑁; 𝑎𝑖 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝑚)}. 

Proposição 2. Temos que 𝑎𝑛 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝑚) se, e somente se, 𝜋(𝑎,𝑚)|𝑛. 

Corolário 1. Sejam 𝑎,𝑚 ∈ 𝑁, com 𝑚𝑑𝑐(𝑎,𝑚) = 1. Temos que 𝜋(𝑎,𝑚)|𝜑(𝑚). 

Teorema 2. Sejam 𝑎,𝑚 ∈ 𝑁, com 𝑚𝑑𝑐(𝑎,𝑚) = 1. Temos que 𝑎𝑗 ≡ 𝑎𝑘(𝑚𝑜𝑑 𝑚) se, e 

somente se, 𝜋(𝑎,𝑚)|𝑗 − 𝑘. 

Claro que 𝜋(𝑎,𝑚)|𝑗 − 𝑘 é equivalente, por definição de congruência, a 𝑗 ≡

𝑘(𝑚𝑜𝑑 𝜋(𝑎,𝑚)) ou 𝑗 ≡ 𝑘(𝑚𝑜𝑑 𝜑(𝑚)). 

 

A matemática assim como outras áreas do conhecimento podem se beneficiar de parte 

das competências específicas da Computação, para WING (2006, p. 33): 

 

Conceituar ao invés de programar. Resolver um problema aplicando o pensamento 

computacional significa reduzir problemas grandes e aparentemente insolúveis em 

problemas menores e mais simples de resolver. 

 

Para isto utilizaremos como recurso o pensamento computacional, pois consideramos 

que: 

 

É uma habilidade fundamental e não utilitária. O pensamento computacional não é 

uma habilidade mecânica ou utilitária, mas algo que permite a resolução de 

problemas diversos utilizando um recurso ubíquo na sociedade atual - os 

computadores - e por isso deveria ser desenvolvido por todos os estudantes (WING, 

2006, p.35). 

 

No algoritmo de Styer dada certa entrada, ela produzirá sempre a mesma saída, 

passando pela mesma sequência de etapas logo o problema considerado constitui um 

problema determinístico como foi comprovado por Baker (1975, p. 31). 

A primeira parte do algoritmo contém os seguintes passos: 

 

Fixar os primos 𝑏 e 𝑑. Começamos com um pré-processamento que envolve apenas 

𝑏 e 𝑑. Então se escolhe os valores para os parâmetros 𝑎, 𝑐, e 𝑒. Considerando 

equação 𝑎𝑏𝑥  =  𝑐𝑑𝑦  +  𝑒. Suponha que estamos interessados apenas em equações 

com soluções 𝑥 ≥ ℎ . Tomando a equação 𝑎𝑏𝑥  =  𝑐𝑑𝑦  +  𝑒 modulo 𝑏ℎ. Seja 𝛽 a 

ordem de 𝑑 módulo 𝑏ℎ, então 𝑑𝛽 ≡  1(𝑚𝑜𝑑 𝑏ℎ). (Nós encontramos 𝛽 no nosso pré-

processamento.) (STYER, 1993, p. 813). 
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Nessa primeira etapa os primos são escolhidos entre os primos 2, 3, 5, 7, 11, 13. A 

seguir calculam-se as ordens em relação aos módulos considerados, digamos 𝑏ℎ e fatoramos 

𝑑𝛽 − 1 para encontrarmos os primos que serão utilizados no passo seguinte.  

A seguir utilizando os dados do pré-processamento temos que: 

 

Encontrar um valor de 𝑦, digamos 𝑦0, tal que 𝑐𝑑𝑦0  +  𝑒 ≡  0 (𝑚𝑜𝑑 𝑏ℎ). Muitas 

vezes não existe tal 𝑦, o que contradiz a suposição de que a equação tem uma 

solução com 𝑥 ≥  ℎ. Se houver uma solução com 𝑥 ≥  ℎ, então 𝑦 deve satisfazer 

𝑦  ≡  𝑦0 (𝑚𝑜𝑑 𝛽). Considere qualquer fator primo 𝑝 que divide 𝑑𝛽 − 1 com 

𝑚𝑑𝑐(𝑎𝑏, 𝑝)  =  1. (Em nosso passo de pré-processamento, encontramos este 

conjunto de primos 𝑝.) Então 𝑑𝛽  ≡  1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) (STYER, 1993, p. 813). 

 

O que reduzirá nossa equação inicial a 𝑎𝑏𝑥  ≡  𝑐𝑑𝑦0  +  𝑒 (𝑚𝑜𝑑 𝑝). Agora podemos 

encontrar um valor para 𝑥, vamos denotá-lo por 𝑥𝑝, para cada primo 𝑝 em nosso conjunto, 

então o lado esquerdo de 𝑎𝑏𝑥  ≡  𝑐𝑑𝑦0  +  𝑒 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) é igual ao lado direito. Caso não haja 

um valor para 𝑥 tal que 𝑎𝑏𝑥  ≡  𝑐𝑑𝑦0  +  𝑒 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) isso contradiria a suposição de que existe 

uma solução com 𝑥 ≥  ℎ. Conforme Styer: 

 

Se existe uma solução 𝑥 ≥  ℎ, então 𝑥𝑝 ≡  𝑥 (𝑚𝑜𝑑 𝜋(𝑏, 𝑝)), onde 𝜋(𝑏, 𝑝) é a 

ordem de 𝑏 módulo o primo 𝑝. (Este período foi encontrado no passo de pré-

processamento.) Mas suponhamos que encontramos dois de nossos primos 𝑝1 e 𝑝2 

tais que 𝑥𝑝1
 ≢   𝑥𝑝2

 (𝑚𝑜𝑑{𝑚𝑑𝑐((𝑏, 𝑝1), (𝑏, 𝑝2))}). Esta contradição provaria que a 

equação não tem solução com 𝑥 ≥  ℎ(STYER, 1993, p. 813). 

 

O algoritmo de Styer baseia-se crucialmente no fato que se existe solução 𝑥 ≥  ℎ, 

então para cada um de nossos primos 𝑝, 𝑥𝑝 ≡  𝑥 (𝑚𝑜𝑑 𝜋(𝑏, 𝑝)) e também o fato de que os 

valores da 𝜋(𝑏, 𝑝) tendem a ter fatores comuns, basta calcular alguns 𝑥𝑝 até encontrar primos, 

vindos da fatoração de 𝑑𝛽 − 1, cujos valores 𝑥 são incongruentes módulo 

𝑚𝑑𝑐(𝜋(𝑏, 𝑝1), 𝜋(𝑏, 𝑝2)). E que, segundo STYER (1993,p.814), na prática, parece ter muito 

pouco cálculo para encontrar uma contradição, o que provaria que a equação não tem soluções 

com 𝑥 ≥  ℎ. Assim, podemos verificar grandes faixas de valores para 𝑎, 𝑐 e 𝑒. De fato o 

algoritmo proposto é aplicado para valores de 𝑎 ≤  50, 𝑐 ≤  50 e |𝑒|  ≤  1000. 

 

APLICAÇÃO DO ALGORITMO 

 

Consideremos a como exemplo a equação 
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7 ∙ 5𝑥  = 11 ∙ 13𝑦 + 32                                                           (2) 

 

por uma simples inspeção verifica-se que (2,1) é solução e que não há soluções para 𝑥 igual a 

0 ou 1. Suponhamos que a Equação (2) tenha uma solução para 𝑥 ≥ 3. Assim devemos ter 

que 0 ≡ 11 ∙ 13𝑦 + 32 (𝑚𝑜𝑑 125) ou 93 ≡ 11 ∙ 13𝑦  (𝑚𝑜𝑑 125) como 13 tem ordem 100 

módulo 125, ou seja, 13100 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 125) e 11 ∙ 1361 ≡ 93 (𝑚𝑜𝑑 125) obtemos que 𝑦 ≡

  61 (𝑚𝑜𝑑 100). Agora temos que 7 ∙ 5𝑥  = 11 ∙ 13100𝑚+61 + 32  para algum inteiro 𝑚. 

 Agora observe que 17 divide 13100  − 1 logo  13100 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 17) daí obtemos  7 ∙

5𝑥 ≡ 11 ∙ 1361 + 32 (𝑚𝑜𝑑 17) o que implica 7 ∙ 5𝑥 ≡ 5 (𝑚𝑜𝑑 17) e como 5 tem ordem 16 

módulo 17 vem que 7 ∙ 516𝑛+2 ≡ 5 (𝑚𝑜𝑑 17) , ou seja, 

  

𝑥 ≡  2 (𝑚𝑜𝑑 16)                                          (3) 

 

No nosso pré-processamento devemos fatorar 13100  − 1, que é de onde 

selecionaremos um primo que nos dará um valor de 𝑥 que será incongruente com a Equação 

(3) e que será portanto uma contradição com a suposição de  𝑥 ≥ 3. Testando os primos da 

fatoração de 13100  − 1 veremos que 1253653901 é o valor que nos dará a contradição 

desejada. De fato, como 13100 ≡  1 (𝑚𝑜𝑑 1253653901) analogamente 7 ∙ 5𝑥 ≡ 11 ∙ 1361 +

32 (𝑚𝑜𝑑 1253653901) o que nos dá  7 ∙ 5𝑥 ≡ 1196912751 (𝑚𝑜𝑑 1253653901) e como 5 

tem ordem 626826950 módulo  1253653901, ou seja, 5626826950 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 1253653901) 

e novamente do nosso pré-processamento temos 7 ∙ 5315710839 ≡

1196912751 (𝑚𝑜𝑑 1253653901) daí obtemos  

 

7 ∙ 5626826950𝑛+315710839 ≡ 1196912751 (𝑚𝑜𝑑 1253653901)                                          (4) 

 

A Equação (4) nos diz que 𝑥 ≡ 315710839 (𝑚𝑜𝑑 626826950) que é obviamente 

uma contradição com a Equação (3), pois 𝑚𝑑𝑐(𝜋(5,17), 𝜋(5,1253653901)) =

𝑚𝑑𝑐(16,626826950) = 2 e os valores de 𝑥 encontrados são incongruentes módulo 2. O que 

mostra que não há soluções para Equação (2) com 𝑥 ≥ 3.  

 

METODOLOGIA  

 



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  183 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi baseada em três etapas, pré-processamento, 

processamento, pós-processamento possibilitando quebrar um problema maior em problemas 

menores e que possam ser resolvidos através de softwares. Para os tipos de equações 

diofantinas consideradas, se quer verificar se o software foi um facilitador para o 

desenvolvimento dos recursos necessários para suas resoluções. Desta forma, este trabalho 

tem por objetivo aplicar o algoritmo de Styer e quantificar a influência do software SageMath 

como auxílio para as soluções. Em resumo esta metodologia foi aplicada adotando os 

seguintes passos: 1) Pré-processamento: Fixa-se um par de primos 𝑏, 𝑑 e inteiros 𝑎, 𝑐, e 𝑒 com 

o auxílio do SageMath construímos comandos para calcular ordens e determinar seus fatores 

primos; 2) Processamento: Toma-se a equação considerada módulo alguns primos 

encontrados na etapa anterior e verificam-se algumas características sobre a variável; 3) Pós-

processamento: Se não há solução módulo um determinado primo então chagamos a uma 

contradição e problema acabou, caso haja solução para dois primos distintos mas, que gerem 

características distintas para uma mesma variável o problema também acaba. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Como ferramenta computacional utilizamos o SageMath que é  um  CAS  (Computer  

Algebra  System,  ou  Sistema  de Álgebra  Computacional)  de  código  livre construído por 

muitos pacotes livres distintos unidos em uma interface usando a linguagem de programação 

Python. 

A Tabela (1) apresenta os comandos construídos para as etapas adotadas no cálculo da 

aplicação  

Tabela 1 – Comando construídos 

𝜋(𝑏, 𝑝) min([O for O in divisors(Euler_phi(p)) if mod(b,p)^O==1 and 

O<p]) 

𝑎𝑏𝑥 = 𝑐𝑑𝑦 + 𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑝) [(x,y) for x in range(1, 𝜋(𝑏, 𝑝)-1) for y in range(1, 𝜋(𝑑, 𝑝)-1) if 

a*mod(b,p)^x==c*mod(d,p)^y+e] 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura (1) abaixo apresenta a inserção dos dados da Tabela (1) no SageMath. 
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Figura 1 – Cálculo de 𝝅(𝟓, 𝟏𝟕). Fonte: print screen do SageMath no sistema operacional Ubuntu 16.04 

 

A Figura (2) apresenta aplicação no SageMath da Equação (2) módulo 1253653901 

determinado pelo seguinte comando:  

[(x,y) for x in range(1,n_5_p-1) for y in range(1,n_13_p-1) if 

7*Mod(5,1253653901)^x==11*Mod(13,1253653901)^y+32]      

 

 

 
Figura 2 – Soluções (mod 1253653901). Fonte: print screen do Sagemath no sistema operacional Ubuntu 

16.04 

 

Dentre as soluções encontradas para a equação 7 ∙ 5𝑥  = 11 ∙ 13𝑦 +

32 (𝑚𝑜𝑑 125365390) com o uso da ferramenta computacional em estudo a que nos interessa 

é [315710839, 61] pois, como a ordem de 13 módulo 125365390 é 100 e 1361 ≡

 13100k+61 (mod125365390) nossa escolha para 𝑥 é 315710839.  

 

CONCLUSÃO  

 

A fragmentação do problema apresentado em problemas menores foi o que 

possibilitou sua solução através do SageMath que se mostrou uma importante ferramenta de 
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auxilio para testar e comparar soluções. Destaca-se, portanto, o grande potencial do SageMath 

na exploração e levantamentos de informações sobre vários aspectos de contorno dos 

problemas que envolvem equações diofantinas. Além disso, os passos do algoritmo adotado 

possibilitaram a associação entre a matemática e o pensamento computacional.  
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3.4 SOBRE EQUAÇÕES ELÍPTICAS EM SUPERFÍCIES CMC 

Phillipe Rodrigues Gonçalves (URCA– phillipe-rodrigues@hotmail.com)  

 

 

RESUMO  

Apresentamos a dedução de algumas equações elípticas sobre superfícies de curvatura média 

constante (superfícies CMC) no espaço euclidiano tridimensional e, aplicando o pincípio do 

máximo, deduzimos propriedades geométricas destas superfícies a partir da teoria de EDPs 

elípticas. 

Palavras-chave: Equações elípticas; superfícies CMC; Princípio do Máximo 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

Neste trabalho apresentaremos algumas consequências geométricas do estudo de 

equações elípticas em superfícies de curvatura média constante (superfícies CMC). O 

trabalho possui duas etapas: Inicialmente deduziremos tais equações e em seguida, com 

auxílio do Princípio do Máximo, obteremos algumas consequências geométricas. 

Especificamente, provaremos o Teorema Jellet e o  determinaremos quais gráficos são 

superfícies CMC compactos com  bordo. 

 

OBJETIVOS  

 

Nosso principal objetivo é apresentar a dedução, com riqueza de detalhes, de 

algumas equações elípticas sobre uma superfície CMC e como podemos utilizar o Princípio 

do Máximo e da Comparação para obter informações geométricas sobre a superfície. 

Precisamente, seja x: M → R3 uma imersão de uma superfície M e sejam N e H o vetor 

normal e a curvatura média de M, respectivamente. Fixado um vetor a ∈ R3, consideramos as 

funções 

 fa = <x,ai> e la = <N,a> (1) 

Iremos mostrar que estas funções são soluções de equações diferenciais elípticas cujo 

termo principal é o laplaciano. Lembramos que se {e1,e2} é um referencial geodésico em p ∈ 

M então o laplaciano de uma função  f em M é dado por   

    

 

onde ∇f denota o gradiente da função f. 

mailto:phillipe-rodrigues@hotmail.com
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As equações fundamentais para nosso propósito são dadas na seguinte: 

Proposição: Seja M uma superfície de curvatura média constante H. Então 

∆fa = 2Hla (2) 

∆la + |σ|2la = 0 (3) 

onde σ denota a segunda forma fundamental de M. 

Aplicando a mesma técnica obteremos ainda as equações: 

∆|x|2 =4 + 4HhN,xi (4) 

∆<N,x> = − 2H − |σ|2<N,x>. (5) 

As equações acima têm como termo de segunda ordem o laplaciano e, em particular, 

são elípticas. Notamos que para obter estas equações utilizamos de forma essencial a 

hipótese sobre a curvatura média de M. Uma vez estabelecidas estas equações, podemos 

obter várias consequências geométricas sobre M. O ingrediente chave para obter tais 

resultados é o fato que, para equações (quase) lineares elípticas, existe um Princípio do 

Máximo. No contexto considerado aqui, onde nos restringiremos a superfícies compactas, o 

Princípio do Máximo garante que se uma função f satisfaz ∆f ≥ 0 em M, então maxM f = 

max∂M f e se f atinge seu máximo no interior de M então f é constante. 

Como ilustração, apresentaremos o enunciado da seguinte estimativa de altura para 

gráficos compactos CMC, usualmente chamada de estimativa tipo Serrim. A estimativa é 

obtida aplicando o Princípio do Máximo a uma combinação linear adequada das funções fa e 

la. 

Proposição: Seja Ω ⊂ R2 um domínio limitado e H ∈ R. Seja M o gráfico de uma função u ∈ 

C2(Ω) ∩ C0(Ω)¯ . Seja e3 = (0,0,1) e consideremos uma orientação em M tal que <N,e3> ≥ 0. 

i) Se H > 0 então 

           (6) 

ii) Se H < 0 então 

.          (7)  

iii) Se H = 0 então 

 

    (8) 

Após estabelecer as condições analíticas necessárias, ou seja, deduzir as equações 

descritas acima, iremos explorar estas relações com o objetivo de provar dois resultados. São 

eles: 

Teorema  (Jellet): As únicas superfícies CMC, fechadas e estreladas no R3 são as esferas. 

  Posteriormente, provamos um teorema de rigidez para gráficos CMC. 
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Teorema: Discos planos e calotas esféricas são os únicos gráficos CMC (compactos) do R3 

cujo bordo é um círculo. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O trabalho é baseado em conceitos clássicos da teoria de equações diferenciais e de 

geometria diferencial de superfícies no espaço euclidiano tridimensional. Apresentamos aqui 

deduções detalhadas de teoremas e resultados bastante conhecidos. Ressaltamos que neste 

trabalho seguimos a linha de apresentação do autor Rafael López, descrita no livro Constant 

Mean Curvature Surfaces with Boundary , publicado pela editora Springer em 2010. 

 

METODOLOGIA  

 

Como é usual no caso da pesquisa em matemática, o trabalho é todo feito baseado no 

estudo individual e na realização de seminários. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Os resultados apresentados são clássicos, porém não estão disponíveis em livros textos 

em português acessíveis a estudantes com nível de conhecimento de graduação. 

Como é usual no caso de matemática pura, por se tratar de um trabalho resultante de 

projeto de iniciação científica, não apresentamos resultados novos. As contribuições dadas são 

a disponibilização de um material sobre o tema que seja mais acessível aos estudantes de 

graduação em matemática e, principalmente, a contato do autor com a matemática aqui 

apresentada. 

 

CONCLUSÃO  

 

Podemos concluir dos resultados que aplicar a teoria de EDP elípticas para estudar a 

geometria de superfícies pode ser uma estratégia frutifica.  
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3.5 INTRODUÇÃO AOS CÓDIGOS BCH 

Ulisses Oliveira Costa (Universidade Federal do Cariri - ulissesolie@gmail.com) 

Clarice Dias de Albuquerque (Universidade Federal do Cariri - 

clarice.albuquerque@gmail.com) 

 

RESUMO   

No trabalho Introdução aos Códigos BCH estudamos as estruturas matemáticas necessárias 

para a construção e codificação dos códigos BCH. Os códigos BCH são códigos cíclicos com 

implementação e decodificação relativamente simples e por isso com muitas aplicações, sua 

principal função está no armazenamento e transmissão de dados. Tais códigos generalizam os 

códigos de Hamming, que são códigos de correção de um único erro. Para esse estudo foi 

necessário o conhecimento básico de Códigos Corretores de Erros e estruturas algébricas, tais 

como corpos, anéis e ideais, além disso uma introdução à teoria de corpos finitos. Este 

trabalho não pretendia obter um resultado original, visto que é um trabalho de iniciação 

científica na área de matemática, contudo, esperava-se como resultado a compreensão dessas 

estruturas e teorias matemáticas para a construção, codificação e decodificação dos códigos 

BCH. A metodologia usada foi o estudo de livros e artigos relacionados ao assunto, 

apresentação de seminários e discussão de exemplos e exercícios. 

Palavras-chave: Códigos Corretores de Erros, Códigos Cíclicos, Códigos BCH, Corpos 

Finitos. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Em 1948, o matemático Claude E. Shannon publicou dois trabalhos que deram origem 

a Teoria da Informação e Codificação. Possivelmente, uma das principais contribuições do 

trabalho de Shannon foi a definição matemática do conceito de informação. Através dos 

teoremas de codificação para canais sem ruído e para canais ruidosos, ficam estabelecidas as 

condições para a transmissão de informação através de um canal de comunicação [1]. 

O processo de transmissão de informação resume-se a informação vinda de uma fonte 

e destinada a um receptor, através de um meio conhecido como canal. Se o canal não tem 

ruído, então a informação enviada será recebida sem alteração. Contudo, na prática o ruído é 

adicionado à informação resultando na introdução de erros pelo canal. A finalidade do Código 

Corretor de Erros (CCE) é detectar e possivelmente corrigir esses erros. 

Os códigos BCH binários foram descobertos por R.C.  Bose e D.K.  Chaudhuri (1960) 

e independentemente por A. Hocquenghem (1959) e representam uma importante 

generalização dos códigos de Hamming, permitindo múltipla correção de erros. A 

generalização dos códigos BCH binários para códigos sobre 𝐹𝑞 foi feita por Gorenstein e 

Zierler, em 1961. Entre os códigos BCH não binários, a subclasse mais importante é formada 

mailto:ulissesolie@gmail.com
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pelos códigos Reed-Solomon, introduzidos por Reed e Solomon em 1960, independentemente 

dos trabalhos de Hocquenghem, Bose e Chaudhuri. Ainda em 1960, Peterson propôs um 

algoritmo para decodificar os códigos binários, o qual foi generalizado em 1961 por 

Gorenstein e Zierler.   

Entretanto, a complexidade desse algoritmo cresce muito com a medida que se 

aumenta o comprimento dos códigos. Todavia, a real importância dos códigos BCH vem do 

fato de que esses códigos são capazes de corrigir todos os padrões contendo até t erros, 

através de um algoritmo simples (ao menos do ponto de vista prático) e facilmente 

implementável, [2]. Tal algoritmo é conhecido como Algoritmo de Berlekamp-Massey, 

desenvolvido por Berlekamp em 1968 e simplificado por Massey, em 1969. 

Mais recentemente, foi mostrado que sequências de DNA com características 

biológicas distintas, incluindo proteínas, gene e genoma em termos de fitas simples do DNA e 

da dupla hélice do DNA são identificadas com palavras-código dos códigos BCH sobre 

corpos e BCH sobre anéis, reproduzidas e classificadas matematicamente [3, 4]. 

A construção dos códigos lineares, em especial dos códigos cíclicos, está fortemente 

baseada nos conceitos básicos de álgebra linear e álgebra abstrata.  Tais conceitos tem um 

grande potencial aplicativo nos códigos corretores de erros, facilitando consideravelmente a 

construção e análise de desempenho desses códigos quando usados em um determinado canal 

de comunicação. 

O estudo desta aplicação da oportunidade de maior compreensão de tais estruturas 

algébricas, favorecendo um ambiente de aprendizagem mais amplo do que simplesmente o 

conteúdo dado de maneira abstrata em disciplinas. Na verdade, a teoria dos códigos corretores 

de erros vai mais além, por um lado é um problema bastante aplicável e, por outro lado, é uma 

aplicação relacionada com vários tópicos de matemática motivando novos problemas e novos 

resultados em ambos os lados. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é compreender a teoria de corpos finitos necessária para a 

construção dos códigos BCH, o processo de construção, codificação e decodificação desses 

códigos, seus parâmetros de comparação e suas aplicações. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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A seguir, é feita uma revisão sobre os principais conceitos envolvendo códigos 

lineares, códigos de Hamming, códigos cíclicos e corpos finitos. As principais referências 

para estes pontos são [5, 6, 7, 8, 9]. 

 

Códigos Lineares 

 

Dado um conjunto finito K, um Código Corretor de Erros (CCE) é um subconjunto 

próprio qualquer de 𝐾𝑛, para algum número inteiro 𝑛.  Dentre os codigos corretores de erros 

destacam-se duas classes: os códigos de bloco e os códigos em arvore.  Neste projeto, o objeto 

de estudo são os códigos BCH, uma classe de códigos cíclicos, que por sua vez são códigos 

de bloco lineares. 

Um alfabeto 𝐾  com 𝑞 símbolos é identificado com os elementos do corpo 𝐹𝑞. O 

codificador para um código de bloco divide a sequência de informação em blocos de 𝑘 

símbolos, onde cada um desses blocos é representado por uma 𝑘-upla 𝑢  = (𝑢1, . . . , 𝑢𝑘 ) 

chamada  mensagem.  No total, existem 𝑞𝑘  mensagens diferentes.  Após a divisão da 

sequência de informação, o codificador transforma cada mensagem 𝑢  em uma 𝑛-upla  𝑣  = 

(𝑣1, . . ., 𝑣𝑛) de símbolos discretos chamada palavra-código. Se cada uma das  𝑞𝑘  mensagens 

distintas ´e transformada em uma palavra-código, então existem também  𝑞𝑘 palavras-código 

diferentes.   Esse conjunto formado por 𝑞𝑘 palavras-código de comprimento  𝑛 é chamado 

código de bloco com parâmetros (𝑛, 𝑘). Algumas vezes a notação usada para o código é 

(𝑛, 𝑘, 𝑑), onde 𝑑 é a distância mínima do código.  Este parâmetro está relacionado com a 

habilidade de correção de erros de um código:  quanto maior for a distância mínima 𝑑 do 

código 𝐶, maior ser sua capacidade de detecção e correção de erros. 

A distância mais usada nos CCE mais comuns é conhecida como distância de 

Hamming que é exatamente o número de posições nas quais as duas palavras pertencentes a 

um mesmo código 𝐶, digamos 𝑣 e 𝑤, diferem. Formalmente, a distância de Hamming entre 

dois elementos 𝑣 = {𝑣1 , 𝑣2, . . . , 𝑣𝑛}, w = {𝑤1, 𝑤2, . . . , 𝑤𝑛  } ∈ C é definida como 

𝑑(𝑣,𝑤) =  |{𝑖;  𝑣1   =  𝑤𝑖 , 1 ≤  𝑖 ≤  𝑛}|,    (1) 

onde |{·}| denota  a cardinalidade  do conjunto  {·}. 

Definição 1.  A distância mínima de um código 𝐶 é dada por 

𝑑 =  𝑚𝑖𝑛{𝑑(𝑣, 𝑤);  𝑣, 𝑤 ∈  C, 𝑣 =  𝑤}.      (2) 
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Definição 2.  O peso de um vetor arbitrário não-nulo v ∈ K n é a distância de v ao vetor todo 

nulo 0, ou seja, 

𝜔(𝑣):=  𝑚𝑖𝑛|{𝑖 ∶  𝑣𝑖   =  0}|.                         (3) 

Logo, o peso mínimo de um código 𝐶 é dado por 

𝜔(𝐶):=  𝑚𝑖𝑛{𝜔(𝑥): 𝑥 ∈  𝐶 \ {0}}               (4) 

O seguinte teorema mostra quantos erros são possíveis corrigir dada a distância 

mínima do código.  

Teorema 1. [7] Seja C um código com distância mínima d. Então, C pode detectar até 

𝑑 − 1 erros e corrigir até t erros, onde 𝑡 = ⌊
𝑑−1

2
⌋. 

Em 𝐹𝑞, geralmente q é uma potência de um primo 𝑝, e o caso mais comum em códigos 

é quando  𝑞 = 2, conhecido como binario. Neste caso, 𝐹2 = {0, 1}, e os elementos 0 e 1 são 

chamados bits. 

Para um código ter uma palavra-código distinta associada a cada mensagem enviada, é 

preciso que 𝑘 < 𝑛. Neste caso, os 𝑛 −  𝑘 símbolos restantes são os símbolos de redundância.  

Para uma razão  𝑘 constante, mais símbolos podem ser adicionados aumentando o 

comprimento  𝑛 do bloco. O grande desafio é escolher os símbolos de redundância que 

permitam uma transmissão confiável através de um canal com ruído. 

Em geral, bons códigos são longos e por isso torna-se impraticável descrevê-los 

através de listas de palavras-código. Para contornar esse problema, o caminho usual é associar 

aos códigos estruturas matemáticas que facilitem a execução das operações de codificação e 

decodificação.  Neste sentido, a principal classe dos códigos de bloco é a dos códigos lineares. 

Definição 3. Um código de bloco de comprimento n com 𝑞𝑘 palavras-código é um 

código linear (𝑛, 𝑘) se suas 𝑞𝑘palavras-codigo formam um subespaço de dimensão 𝑘 do 

espaco vetorial de todas as 𝑛-uplas sobre o corpo 𝐹𝑞 . 

Essa estrutura linear nos permite observar que a distância mínima 𝑑 entre palavras- 

código distintas é igual ao número de posições nas quais as duas palavras diferem. Outra 

vantagem desses códigos é que, como 𝐶 é um subespaço vetorial de dimensão 𝑘, podemos 

exibir uma base 𝐵 = {𝑣1 , 𝑣2, . . . , 𝑣𝑘}, para 𝐶. Assim, qualquer palavra-código 𝑣 = (𝑎1, 𝑎2 , . 

. . , 𝑎𝑘 ) ∈ 𝐶 é  um vetor  que pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base, ou 

seja, 

𝑣 = 𝑎1𝑣1  + 𝑎2 𝑣2  + . . . + 𝑎𝑘𝑣𝑘 .               (5)    
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Onde, 𝑎𝑖 ∈ {0, 1, 2, . . . , 𝑞 −  1} e a soma é realizada modulo 𝑞. Com isso, podemos 

associar as operações de codificação e decodificação com aplicação de matrizes. 

Qualquer conjunto de vetores formando uma base para o subespaço 𝐶 pode ser usado 

como as linhas de uma matriz 𝐺, chamada matriz geradora do código. O espaço das linhas de 

G é o código linear 𝐶, e qualquer palavra-código é uma combinação linear das linhas de 𝐺.  

Se a dimensão do espaço vetorial 𝐶 é 𝑘, então o número de linhas de 𝐺 é igual a 𝑘, pois as 

linhas de 𝐺 são linearmente independentes, ou seja, o posto de 𝐺 é 𝑘. Assim 𝐺 é uma matriz  

𝑘 ×  𝑛. 

Uma maneira de saber se uma 𝑛-upla 𝑣 é uma palavra-código de 𝐶 é verificar se ela é 

ortogonal a todo vetor linha de uma matriz cheque de paridade  𝐻 (𝒗 ∙ 𝐻 𝑇 =  0) de posto 

𝑛 −  𝑘 cujo espaço linha é o complemento ortogonal de 𝐶, ou seja, formado por todos os 

vetores ortogonais a 𝐶, [7]. 

 

Códigos de Hamming 

 

Os códigos de Hamming são códigos lineares que corrigem um único erro, contudo 

são de grande importância graças a sua facilidade para codificar e decodificar. 

A síndrome do vetor recebido é igual a soma das colunas do matriz cheque de 

paridade 𝐻 onde os erros ocorrem. Portanto, para desenhar um código corretor de um erro 

deve-se fazer as colunas de 𝐻 não-nulas e distintas (erros em colunas iguais são 

indistinguíveis). 

Se H tem 𝑟 linhas (e o código tem 𝑟 cheques de paridade) existem somente 2𝑟 –  1 

colunas possíveis, os 2𝑟 −  1 vetores binários de comprimento 𝑟.  

Definição 4. Um código de Hamming binário 𝐻𝑟de comprimento 𝑛 = 2𝑟 −  1 (𝑛 ≥

 2) tem matriz cheque de paridade 𝐻 cujas colunas consistem de todos os vetores binários 

não-nulos de comprimento 𝑟, cada um aparecendo uma única vez. Assim, 𝐻𝑟 = (2𝑟 −

 1, 2𝑟 −  1 − 𝑟, 3). 

O código de Hamming 𝐻𝑟 é único no sentido de que qualquer código com paramentos 

(2𝑟 −  1, 2𝑟 −  1 −  𝑟, 3) é equivalente a 𝐻𝑟. Além disso, os códigos de Hamming são 

códigos perfeitos, ou seja, se for um código corretor de 𝑡 erros, pode corrigir todos os erros de 

peso menor ou igual a t e nenhum de peso maior que 𝑡. Códigos perfeitos não são comuns de 

achar. 
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Códigos Cíclicos 

 

Um código C é cíclico se é linear e qualquer deslocamento cíclico de uma palavra-

código é também uma palavra-código, ou seja, sempre que (𝑐0, 𝑐1, . . . , 𝑐𝑛−1) está em 𝐶 então 

(𝑐𝑛−1, 𝑐0, . . . , 𝑐𝑛−2) também está. Para termos uma descrição algébrica, associa-se ao vetor 

𝑐 = (𝑐0, 𝑐1, . . . , 𝑐𝑛−1) em 𝐹𝑛 (onde 𝐹 é um corpo finito 𝐺𝐹(𝑞)) o polinômio 𝑐(𝑥)  =  𝑐0 +

𝑐1𝑥 + . . . + 𝑐𝑛−1𝑥
𝑛−1 por exemplo, 𝐶3 corresponde aos polinômios 0, 1 +  𝑥, 1 + 𝑥2, 𝑥 +

 𝑥2.   

Usa-se a notação 𝐹[𝑥] para o conjunto de polinômios em 𝑥 com coeficientes no corpo 

dado 𝐹. De fato, 𝐹[𝑥] é um anel.  Lembrando que anel é um grupo abeliano aditivo, junto 

com uma operação de multiplicação satisfazendo a comutatividade e associatividade 

multiplicativas e a distributividade, além disso contendo um elemento identidade.  Pode ser 

chamado também anel comutativo com unidade. 

Assim, define-se um código cíclico de comprimento 𝑛 como um ideal do anel 

𝐹 [𝑥]/ (𝑥𝑛 −  1). Tal anel consiste das classes residuais de 𝐹 [𝑥] modulo 𝑥𝑛 −  1. Cada 

polinômio de grau menor ou igual a 𝑛 − 1 pertence a uma classe de resíduo diferente, e toma-

se esse polinômio como representante da sua classe. Assim, 𝑐 (𝑥) pertence a 𝐹 [𝑥]/(𝑥𝑛 −  1) 

e este é um espaço vetorial de dimensão 𝑛 sobre 𝐹. 

No caso dos códigos cíclicos trabalha-se com polinômios geradores, 𝐶 =< 𝑔 (𝑥) >. 

Qualquer palavra-código 𝑐(𝑥) de 𝐶 pode ser escrita unicamente como 𝑐 (𝑥) = 𝑓(𝑥) 𝑔 (𝑥) em 

𝐹[𝑥]. Assim a mensagem 𝑓(𝑥) torna-se a palavra-código 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥). 

 

Corpos Finitos 

 

Corpos finitos são usados na construção da maioria dos códigos conhecidos, e para 

decodificação. São corpos em que o conjunto dos elementos é finito. Os corpos mais simples 

são os 𝐺𝐹 (𝑞) com p primo, que consistem dos inteiros modulo 𝑞. Pode-se usar também a 

notação𝑍𝑞. Os elementos de 𝑍𝑞 são {0, 1, 2, . . . , 𝑝 −  1} e as operações são feitas modulo q. 

Para construir corpos do tipo 𝐺𝐹 (𝑞𝑚), considere 𝜋 (𝑥) um polinômio de grau 𝑚 ≥  1 

com coeficientes em 𝐺𝐹 (𝑞) e irredutível sobre 𝐺𝐹 (𝑞). Tais polinômios sempre existem. O 

conjunto de todos os polinômios em 𝑥 de grau menor ou igual a 𝑚 −  1 e coeficiente em 

𝐺𝐹 (𝑞), com cálculos feitos modulo 𝜋 (𝑥), forma um corpo de ordem 𝑞𝑚. Esse corpo é único 

e é chamado Corpo de Galois e denotado por 𝐺𝐹 (𝑞𝑚).  
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Como este é um estudo introdutório e serão analisados especialmente códigos BCH 

binários, o interesse está voltado para corpos do tipo GF (2𝑚). 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia partiu do estudo de livros e artigos relacionados à códigos lineares, 

aprofundamento de tópicos dentro da área e resolução de questões para fixação das ideias, 

além de reuniões regulares com a professora orientadora e professores na área para discussão 

dos temas. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os códigos BCH são construídos utilizando a estrutura algébrica de corpos finitos e, 

sendo uma classe dos códigos cíclicos, admitem uma representação em termos de polinômios 

sobre 𝐺𝐹 (𝑞) o que permite simplificar o algoritmo de decodificação. 

Matematicamente, temos que uma extensão de grau 𝑟 sobre um corpo 𝐹 é um corpo 

formado por polinômios sobre 𝐹 modulo um polinômio irredutível 𝑝 (𝑥) de grau 𝑟. O 

conjunto de todos os polinômios sobre 𝐹𝑞 forma um anel sob as operações usuais de soma e 

produto de polinômios, denotado por 𝐹𝑞[𝑥] e chamado anel de polinômios. O anel de 

polinômios modulo 𝑝(𝑥) sobre 𝐹𝑞   é um corpo se, e somente se, 𝑝(𝑥) é primo. O elemento 

primitivo de 𝐹𝑞  é o gerador do grupo multiplicativo de 𝐹𝑞, e todo corpo finito possui um 

elemento primitivo.  Consequentemente, toda extensão de um corpo contém um elemento 𝛼 

tal que todo elemento pertencente ao grupo multiplicativo do corpo finito pode ser expresso 

como uma potência de 𝛼. Assim, tem-se um corpo quocientado finito, que é, especificamente, 

uma extensão de corpo, construída a partir de um polinômio primo 𝑝(𝑥) sobre 𝐹. As 

operações neste novo corpo são realizadas modulo 𝑝(𝑥). Assim para a codificação, faz-se 

necessário aplicar o polinômio gerador sobre a informação fonte obtendo então a palavra-

código. 

Um código cíclico de comprimento não sobre 𝐹𝑞 é denominado um código BCH com 

distância de projeto 𝛿 se o seu gerador 𝑔(𝑥) for o mínimo múltiplo comum dos polinômios 
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minimais de 𝛼𝑙, 𝛼𝑙+1, . . . , 𝛼𝑙+𝛿−2, para algum 𝑙, onde 𝛼 é uma raiz primitiva n-ésima da 

unidade, em alguma extensão 𝐹𝑚 contendo 𝐹𝑞. Os elementos 𝛼𝑙, 𝛼𝑙+1, . . . , 𝛼𝑙+𝛿−2 devem ser 

todos distintos entre si. Em geral, considera-se 𝑙 = 1 (código BCH no sentido estrito). Se 𝑛 =

𝑞𝑚 −  1, i.e., se 𝛼 for um elemento primitivo em 𝐹𝑚, então o código BCH é denominado 

primitivo. 

O uso do termo “distância de projeto” se deve ao fato que a distância mínima de 

Hamming do código assim definido é pelo menos 𝛿. Da definição de um código BCH com 

distância de projeto 𝛿 e comprimento n, tem-se que cada polinômio código tem 

𝛼𝑙, 𝛼𝑙+1, . . . , 𝛼𝑙+𝛿−2 e seus conjugados como raízes.  Segue que 𝑣 =  (𝑣0, 𝑣1, . . . , 𝑣𝑛−1) ∈ q é 

uma palavra-código se, e somente se, o polinômio 𝑣 (𝑥) = 𝑣0  + 𝑣1𝑥+. . . +𝑣𝑛−1𝑥
𝑛−1 tem 

𝛼𝑙, 𝛼𝑙+1, . . . , 𝛼𝑙+𝛿−2 como raízes. 

A matriz 

𝐻 = [

1 𝛼𝑙 𝛼2𝑙 ⋯ 𝛼(𝑛−1)𝑙

1 𝛼𝑙+1 𝛼2(𝑙+1) … 𝛼(𝑛−1)(𝑙+1)

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 𝛼𝑙+𝛿−2 𝛼2(𝑙+𝛿−2) ⋯ 𝛼(𝑛−1)(𝑙+𝛿−2)

]     (6) 

 

é uma matriz verificação de paridade para o código BCH. Note que os elementos de 𝐻 

pertecem a 𝐹𝑞
𝑚. Como cada elemento de 𝐹𝑞

𝑚 pode ser representado por uma 𝑚-upla de 𝐹𝑞, 

então cada entrada de 𝐻 pode ser substituída por um 𝑚-ulpa de 𝐹𝑞
𝑚, arranjada em forma de 

coluna. Assim, obtem-se uma matriz verificação de paridade sobre 𝐹𝑞. Para ver isto, basta 

considerar o caso binário. Seja 𝛼𝑖 (𝑖 ímpar) uma raiz do polinômio gerador; então 𝛼2𝑖 , 𝛼4𝑖 , . . 

. também são raízes do polinômio gerador e, portanto, linhas correspondentes em 𝐻 podem 

ser eliminadas. Isso implica em redução do custo computacional da decodificação. 

 No sentido de esclarecer a definição, considere o seguinte exemplo de um código BCH 

binário e primitivo. 

Exemplo 1. Seja α um elemento primitivo do corpo de Galois 𝐹2
4 dado pela Tabela 1, tal que  

𝛼4   +  𝛼 +  1 =  0. Um código BCH com distância de projeto 5 é gerado por 𝑔(𝑥)  =

 𝑚𝑚𝑐{𝑚1(𝑥),𝑚3(𝑥)}  =  (𝑥4  +  𝑥 +  1)(𝑥4   + 𝑥3  +  𝑥2  +  𝑥 +  1)  =  𝑥8 + 𝑥7   +  𝑥6  +

 𝑥4 +  1, onde 𝑚1(𝑥)   =  𝑥4  +  𝑥 +  1 é o polinômio minimal de 𝛼 (com conjugados 𝛼2, 𝛼4   

e 𝛼8) e𝑚3(𝑥)   =  𝑥4   + 𝑥3  +  𝑥2  +  𝑥 +  1 é o polinômio minimal de 𝛼3 (com conjugados 

𝛼6, 𝛼9   e 𝛼12), veja Tabela 2. 

Assim, obtém-se um código (15,7) com dmin ≥ 5.  Como o peso do polinômio gerador 

é 5, segue que a distância mínima é exatamente 5.  De fato, os parâmetros são 𝑛 =  2𝑚  −
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 1 =  24 −  1 =  15, t = 2 pois deseja-se que o código corrija 2 erros (dmin ≥ 2t + 1), e o 

número de dígitos de paridade é n - k ≤ mt o que resulta k ≥ 7. 

Para obter um código BCH de comprimento 15 e distância mínima 7 (ou seja, 

capacidade de correção de 3 erros, 𝑡 =  3), basta tomar 𝑔(𝑥) =

 𝑚𝑚𝑐{𝑚1(𝑥),𝑚3(𝑥),𝑚5(𝑥)} = 𝑥10  +  𝑥8   + 𝑥5   +  𝑥4  +  𝑥2  +  𝑥 + 1, onde 𝑚5(𝑥) =

 𝑥2  +  𝑥 +  1. Neste caso, a dimensão é k = 5 e dmin = 7. 

 

 

Tabela 1- Corpo de Galois 𝐅𝟏𝟔 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 2-  Polinômios minimais  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A matriz verificação de paridade para o código (15; 7) capaz de corrigir até 3 

erros, definido sobre 𝐹16, é dada por 

𝐻 = [

1 𝑎 𝛼2 ⋯ 𝛼14

1 𝛼2 (𝛼2)2 … (𝛼2)14

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 𝛼6 (𝛼6)2 ⋯ (𝛼6)14

]        (7) 

Lembrando que 𝛼15 − 1 pode-se reescrever cada entrada da matriz 𝐻 substituindo 

cada 𝛼𝑖 pela 4-upla correspondente na tabela 1. 
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Sabe-se que um vetor 𝑣 = (𝑣0, 𝑣1, . . . , 𝑣14) ∈ 𝐹2 é uma palavra-código se, e 

somente se, o polinômio 𝑣(𝑥) = 𝑣0 + 𝑣1𝑥+ . . . +𝑣14𝑥
14 tem 𝛼, 𝛼2, . . . , 𝛼6 como 

raízes. 

CONCLUSÃO 

 

Com este trabalho foi possível o estudo dos Códigos Corretores de Erros (CCE), mais 

especificamente, dos códigos BCH. Por um lado, toma-se os CCE como aplicação das 

estruturas algébricas tais como corpo, anel, ideal, assim servindo de motivação para o estudo 

da matemática. Por outro lado, o próprio tema, CCE, é bastante atual e necessário para a 

garantia de confiabilidade nas comunicações.  

Especificamente, para a construção e codificação dos códigos BCH, foram necessários 

conhecimentos em estruturas algébricas, tais como corpo, anel e ideal, extensão de corpos, 

saber operar nestes corpos, além do conhecimento básico em CCE, em especial, os códigos 

cíclicos. Conclui-se então que, os objetivos propostos foram alcançados, especialmente no 

que se refere à compreensão geral da aplicabilidade da álgebra na construção dos códigos. 
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RESUMO 

Este artigo apresenta um estudo analítico da decomposição das isometrias do plano em 

compostas de reflexões. Toda isometria é uma Translação, uma Rotação, uma Reflexão, ou a 

composição destas transformações geométricas. Pretende-se, neste trabalho, demonstrar que 

as translações e rotações podem ser expressas pela composição de duas reflexões e concluir 

que as isometrias do plano podem ser decompostas em reflexões. Um estudo bibliográfico 

envolvendo alguns tópicos de Geométrica Analítica foi essencial para investigar a 

demonstração do problema central e obter sucesso na pesquisa. 

Palavras-chave: Isometrias. Geometria Analítica. Reflexão. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Intuitivamente, duas figuras são isométricas ou congruentes quando é possível através 

de um movimento rígido sobrepor uma figura na outra. A congruência entre triângulos 

estudada no Ensino Básico é um exemplo de aplicação das isometrias. 

De forma mais precisa, Isometrias são transformações geométricas que preservam as 

dimensões dos objetos, e conforme Lima (2007), elas são Translação, Rotação em torno de 

um ponto qualquer, Reflexão em torno de uma reta, ou compostas destas funções. 

Ainda de acordo com Lima (2007), as isometrias do plano podem ser classificadas em 

isometrias que preservam a orientação do plano (Isometrias Próprias) ou isometrias que 

invertem a orientação do plano (Isometrias Impróprias). Porém, não foi encontrada 

bibliografia a qual apresente uma demonstração analítica de que as translações e as rotações 

podem ser escritas como compostas de reflexões, este fato será mostrado neste trabalho 

demonstrando que o conjunto das isometrias é formado por reflexões e suas composições. 

 

OBJETIVOS 

 

 Demonstrar analiticamente que toda translação e toda rotação em torno de um ponto 

qualquer podem ser representada como a composição de duas reflexões. 

mailto:juniorpereiraasj@gmail.com
mailto:leandro.juazeiro@gmail.com
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 Mostrar que o conjunto das isometrias é formado por reflexões e suas composições. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Translação, a Rotação em torno da origem e a Reflexão em torno de uma reta são 

transformações elementares do ℝ2. As definições a seguir são ajustes do texto apresentado 

por Lima e Carvalho (2011) e descrevem estas transformações.  

Definição 1: Dado o vetor 𝑣 ∈ ℝ2, uma translação é uma função 𝑇𝑣: ℝ
2 ⟶ ℝ2 determinada 

pelo vetor 𝑣, definida por 𝑇𝑣(𝑃) = 𝑃 + 𝑣. Se 𝑣 = (𝑥0, 𝑦0) e se 𝑃 = (𝑥, 𝑦) então 𝑇𝑣(𝑥, 𝑦) =

(𝑥 + 𝑥0, 𝑦 + 𝑦0). A notação 𝑇𝑣 representará a translação segundo o vetor 𝑣. 

Definição 2: Dado o ângulo 𝜃 e o ponto 𝑃 = (𝑥, 𝑦) ≠ (0, 0), uma rotação em torno da origem 

é uma função 𝑅𝜃: ℝ2 ⟶ ℝ2 determinada pelo ângulo 𝜃, definida por 𝑅𝜃(𝑃) = 𝑅𝜃(𝑥, 𝑦) =

(𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑦 𝑠𝑒𝑛 𝜃, 𝑥 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝑦 cos 𝜃). A notação 𝑅𝜃 representará a rotação em torno da 

origem. 

Definição 3: Dado o ponto 𝑃 = (𝑥, 𝑦) e a reta 𝑙: (−𝑠𝑒𝑛 𝜃)𝑥 + (𝑐𝑜𝑠 𝜃)𝑦 = 𝑐, para algum 𝑐 ∈

ℝ e seja 𝜃 o ângulo entre a reta 𝑙 e o semi-eixo positivo 𝑂𝑋 no sentido positivo, uma reflexão 

em torno de 𝑙 é uma função 𝑅𝑙: ℝ
2 ⟶ ℝ2 determinada pela reta 𝑙, definida por 𝑅𝑙(𝑃) =

𝑅𝑙(𝑥, 𝑦) = (𝑥 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 + 𝑦 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 2𝑐 𝑠𝑒𝑛 𝜃, 𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 +  2𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝜃). A notação 

𝑅𝑙 representará a reflexão em torno da reta 𝑙. 

Segundo Lima e Carvalho (2011), segue a definição formal de isometria: 

Definição 4: Uma isometria no ℝ2 é uma função 𝐹: ℝ2 ⟶ ℝ2 que preserva distâncias. Isto 

significa que, para quaisquer pontos 𝑃, 𝑄 ∈ ℝ2, tem-se 𝑑(𝐹(𝑃), 𝐹(𝑄)) = 𝑑(𝑃, 𝑄).  

De acordo com Profmat (2012), as isometrias podem ser classificadas em duas 

categorias:  

 As isometrias 𝐻(𝑥, 𝑦) que preservam a orientação do plano, a qual são da forma 

𝐻(𝑥, 𝑦) = (𝑇𝐻(0,0)𝑜𝑅𝜃)(𝑥, 𝑦) 

 E as que invertem a orientação do plano, a qual são da forma 

𝐻(𝑥, 𝑦) = (𝑇𝐻(0,0)𝑜𝑅𝑙)(𝑥, 𝑦), onde 𝑙: (−𝑠𝑒𝑛 
𝜃

2
) 𝑥 + (𝑐𝑜𝑠 

𝜃

2
) 𝑦 = 0 

 

METODOLOGIA 

 

Para alcançar o objetivo estabelecido foi usada a pesquisa exploratória, que permitiu o 

estudo analítico das isometrias. O estudo de tópicos de Geometria Analítica foi fundamental 
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para compreender as definições e classificação das isometrias quanto a preservar/inverter a 

orientação do plano.  

Concluso o estudo preliminar sobre Geometria Analítica, o próximo passo foi 

demonstrar analiticamente que toda translação e toda rotação em torno de um ponto qualquer 

podem ser expressas como a composição de duas reflexões.  

Finalmente verificou-se que as isometrias que preservam/invertem a orientação do 

plano podem ser expressas como uma reflexão ou a composição de reflexões, conforme 

proposto no objetivo da pesquisa. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As próximas proposições mostram que a translação e a rotação podem ser expressas 

como a composta de duas reflexões. 

Proposição 1: Se 𝑙1 e 𝑙2 são duas retas paralelas e o vetor 𝑣 = 2𝐴𝐵, com 𝐴 ∈ 𝑙1, 𝐵 ∈ 𝑙2 e 

𝐴𝐵 ⊥ 𝑙1, então 𝑇𝑣 = 𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1, onde 𝑅𝑙1 e 𝑅𝑙2 são as reflexões em torno das retas 𝑙1 e 𝑙2, 

respectivamente. 

Demonstração: Podemos afirmar que existem 𝑐1, 𝑐2 ∈ ℝ, tais que:  

𝑙1: (−𝑠𝑒𝑛 𝜃)𝑥 + (𝑐𝑜𝑠 𝜃)𝑦 = 𝑐1 e 𝑙2: (−𝑠𝑒𝑛 𝜃)𝑥 + (𝑐𝑜𝑠 𝜃)𝑦 = 𝑐2, onde 𝜃 é o ângulo 

que as retas 𝑙1 e 𝑙2 fazem com o eixo 𝑂𝑋 no sentido positivo.  

Podemos supor sem perda de generalidade que 𝑐1 > 𝑐2. 

Suponhamos que a reta 𝑙1 não seja paralela a nenhum dos eixos coordenados. 

Seja 𝛼 o ângulo que os vetores 𝑣 e 𝐴𝐵 fazem com o eixo 𝑂𝑋 no sentido positivo.  

Seja 𝐴′𝐵′ um vetor idempotente ao vetor 𝐴𝐵, com 𝐴′ pertencente ao eixo 𝑂𝑋 (estamos 

supondo que 𝑙1 é concorrente com o eixo 𝑂𝑋). Seja 𝐶 a interseção entre 𝑙2 e o eixo 𝑂𝑋. 

Conforme figura 1: 

 



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  203 

 

 

 

  Figura 1 – Composta de duas reflexões em torno de retas paralelas. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como 𝐴′𝐵′𝐶 é um triângulo retângulo em 𝐵′, então: 

cos 𝛼 =
‖𝐴′𝐵′‖

‖𝐴′𝐶‖
=

‖𝐴𝐵‖

‖𝐴′𝐶‖
=

‖
𝑣

2
‖

‖𝐴′𝐶‖
  

‖𝐴′𝐶‖ =
‖𝑣‖

2 cos 𝛼
=

‖𝑣‖

2 sen(
𝜋

2
−𝛼)

=
‖𝑣‖

2 sen(𝜋−(
𝜋

2
−𝛼))

=
‖𝑣‖

2 sen(
𝜋

2
+𝛼)

=
‖𝑣‖

2 sen𝜃
  

Obtemos 𝐴′, fazendo 𝑦 = 0, na equação da reta 𝑙1. Assim, 𝐴′ = (
𝑐1

−𝑠𝑒𝑛 𝜃
, 0)  

Já 𝐶, obtemos ao fazer 𝑦 = 0, na equação da reta 𝑙2. Assim 𝐶 = (
𝑐2

−𝑠𝑒𝑛 𝜃
, 0) 

Logo, ‖𝐴′𝐶‖ = |
𝑐2

−𝑠𝑒𝑛 𝜃
−

𝑐1

−𝑠𝑒𝑛 𝜃
| =

𝑐2

−𝑠𝑒𝑛 𝜃
−

𝑐1

−𝑠𝑒𝑛 𝜃
⟹

‖𝑣‖

2 sen𝜃
=

𝑐2

−𝑠𝑒𝑛 𝜃
−

𝑐1

−𝑠𝑒𝑛 𝜃
⟹

‖𝑣‖

2
= −𝑐2 + 𝑐1 ⟹ 𝑐2 = 𝑐1 −

‖𝑣‖

2
. 

𝑙1: (−𝑠𝑒𝑛 𝜃)𝑥 + (𝑐𝑜𝑠 𝜃)𝑦 = 𝑐1 e 𝑙2: (−𝑠𝑒𝑛 𝜃)𝑥 + (𝑐𝑜𝑠 𝜃)𝑦 = 𝑐2 = 𝑐1 −
‖𝑣‖

2
 

Dado (𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2, temos que: 

𝑅𝑙1
(𝑥, 𝑦) = (𝑥 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 + 𝑦 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 2𝑐1 𝑠𝑒𝑛 𝜃, 𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 +  2𝑐1 𝑐𝑜𝑠 𝜃) 

Seja 𝑥1 =  𝑥 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 + 𝑦 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 2𝑐1 𝑠𝑒𝑛 𝜃 e 𝑦1 =  𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 +  2𝑐1 𝑐𝑜𝑠 𝜃, 

assim 𝑅𝑙1
(𝑥, 𝑦) = (𝑥1, 𝑦1). Calculemos, 𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1  

(𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1)(𝑥, 𝑦) = 𝑅𝑙2 (𝑅𝑙1
(𝑥, 𝑦)) = 𝑅𝑙2

(𝑥1, 𝑦1) = 

= (𝑥1 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 + 𝑦1 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 2𝑐2 𝑠𝑒𝑛 𝜃, 𝑥1 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 𝑦1 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 +  2𝑐2 𝑐𝑜𝑠 𝜃)  

Seja 𝑥2 = 𝑥1 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 + 𝑦1 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 2𝑐2 𝑠𝑒𝑛 𝜃  e 𝑦2 = 𝑥1 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 𝑦1 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 +  2𝑐2 𝑐𝑜𝑠 𝜃 

Simplifiquemos as expressões de 𝑥2 e 𝑦2: 

𝑥2 = ( 𝑥 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 + 𝑦 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 2𝑐1 𝑠𝑒𝑛 𝜃) 𝑐𝑜𝑠 2𝜃

+ (𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 +  2𝑐1 𝑐𝑜𝑠 𝜃)𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 2(𝑐1 −
‖𝑣‖

2
)  𝑠𝑒𝑛 𝜃 
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= 𝑥 𝑐𝑜𝑠2 2𝜃 + 𝑦 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 − 2𝑐1 𝑠𝑒𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 + 𝑥 𝑠𝑒𝑛2 2𝜃 − 𝑦 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 𝑐𝑜𝑠 2𝜃

+ 2𝑐1 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 2𝑐1 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + ‖𝑣‖ 𝑠𝑒𝑛 𝜃 

= 𝑥(𝑠𝑒𝑛2 2𝜃 + 𝑐𝑜𝑠2 2𝜃) + ‖𝑣‖ 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 2𝑐1(𝑠𝑒𝑛 2𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑠𝑒𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 − 𝑠𝑒𝑛 𝜃) 

= 𝑥 + ‖𝑣‖ 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 2𝑐1[𝑠𝑒𝑛 (2𝜃 − 𝜃) − 𝑠𝑒𝑛 𝜃]  

= 𝑥 + ‖𝑣‖ 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 𝑥 + ‖𝑣‖ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 

𝑦2 = (𝑥 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 + 𝑦 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 2𝑐1 𝑠𝑒𝑛 𝜃)𝑠𝑒𝑛 2𝜃

− ( 𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 +  2𝑐1 𝑐𝑜𝑠 𝜃) 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 +  2 (𝑐1 −
‖𝑣‖

2
) 𝑐𝑜𝑠 𝜃 

= 𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 + 𝑦 𝑠𝑒𝑛2 2𝜃 − 2𝑐1 𝑠𝑒𝑛 𝜃 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 + 𝑦 𝑐𝑜𝑠2 2𝜃

− 2𝑐1 𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 + 2𝑐1 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − ‖𝑣‖ 𝑐𝑜𝑠 𝜃 

= 𝑦(𝑠𝑒𝑛2 2𝜃 + 𝑐𝑜𝑠2 2𝜃) − ‖𝑣‖ 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 2𝑐1(𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 + 𝑠𝑒𝑛 𝜃 𝑠𝑒𝑛 2𝜃 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃) 

= 𝑦 − ‖𝑣‖𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 2𝑐1[𝑐𝑜𝑠 (2𝜃 − 𝜃) − 𝑐𝑜𝑠 𝜃] = 𝑦 − ‖𝑣‖ 𝑐𝑜𝑠 𝜃 

= 𝑦 + ‖𝑣‖ 𝑐𝑜𝑠(𝜋 −  𝜃) 

= 𝑦 + ‖𝑣‖ 𝑠𝑒𝑛 [
𝜋

2
− (𝜋 −  𝜃)] = 𝑦 + ‖𝑣‖ 𝑠𝑒𝑛 (𝜃 −

𝜋

2
 ) = 𝑦 + ‖𝑣‖ 𝑠𝑒𝑛 𝛼 

Assim, 

(𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1)(𝑥, 𝑦) = (𝑥2, 𝑦2) = (𝑥 + ‖𝑣‖ 𝑐𝑜𝑠 𝛼, 𝑦 + ‖𝑣‖ 𝑠𝑒𝑛 𝛼) = 

(𝑥, 𝑦) + ‖𝑣‖(𝑐𝑜𝑠 𝛼, 𝑠𝑒𝑛 𝛼) = (𝑥, 𝑦) + 𝑣 = 𝑇𝑣(𝑥, 𝑦). 

Suponhamos agora que 𝑙1 seja paralela ao eixo 𝑂𝑋, ou seja, 𝛼 =
𝜋

2
 𝑜𝑢 𝛼 =

3𝜋

2
. Assim 

𝜃 = 0, e digamos que em 𝑙1  𝑦 seja constante e igual a 𝑐1, e em 𝑙2  𝑦 seja constante e igual a 

𝑐2, com 𝑐1 > 𝑐2. 

𝑙1: 𝑦 = 𝑐1 e 𝑙2: 𝑦 = 𝑐2 

𝑐1 − 𝑐2 = |𝑐2 − 𝑐1| = ‖𝐴𝐵‖ =
‖𝑣‖

2
 

𝑐2 = 𝑐1 −
‖𝑣‖

2
 

E portanto, são válidos todos os cálculos de (𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1)(𝑥, 𝑦) feitos no caso anterior. O 

caso em que 𝑙1 é paralela ao eixo 𝑂𝑌, é feito de forma análoga. 

Se 𝑐1 < 𝑐2, basta inverter a nomeação das retas 𝑙1 e 𝑙2, e usar o caso anterior. 

Se 𝑐1 = 𝑐2, então 𝑙1 = 𝑙2 e portanto 𝑅𝑙1 = 𝑅𝑙2
 e 𝑣 = (0,0). Logo: 

(𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1)(𝑥, 𝑦) = (𝑅𝑙1𝑜𝑅𝑙1)(𝑥, 𝑦) = (𝑥, 𝑦) = 𝑇𝑣(𝑥, 𝑦) 

Assim, em todos os casos temos (𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1)(𝑥, 𝑦) = 𝑇𝑣(𝑥, 𝑦). ∎  
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Proposição 2: Sejam 𝑅𝑙1 e 𝑅𝑙2 reflexões em torno das retas concorrentes 𝑙1 e 𝑙2, e  
𝜃

2
 o ângulo 

de 𝑙1 para 𝑙2 no sentido positivo. Então 𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1  é a rotação de ângulo 𝜃 em torno do ponto de 

interseção de 𝑙1 com 𝑙2, ou seja, se 𝑃 = 𝑙1⋂𝑙2, então 𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1 = 𝑇𝑂𝑃⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝑜𝑅𝜃𝑜𝑇−𝑂𝑃⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

Demonstração: Seja 𝑃 = (𝑥0, 𝑦0) o ponto de interseção entre as retas 𝑙1 e 𝑙2, seja 𝛽 o ângulo 

que a reta 𝑙1 faz com o eixo 𝑂𝑋 no sentido positivo, e 𝛾 o ângulo que a reta 𝑙2 faz com o eixo 

𝑂𝑋 no sentido positivo. Defina 𝑙1 e 𝑙2, de modo que 𝛽 < 𝛾, desta forma 𝛾 = 𝛽 +
𝜃

2
∴ 𝜃 =

2𝛾 − 2𝛽 . Conforme figura a seguir: 

 

Figura 2– Composta de duas reflexões em torno de retas concorrentes. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Seja 𝑐1, 𝑐2 ∈ ℝ, tais que: 

𝑙1: (−𝑠𝑒𝑛 𝛽)𝑥 + (𝑐𝑜𝑠 𝛽)𝑦 = 𝑐1 e 𝑙2: (−𝑠𝑒𝑛 𝛾)𝑥 + (𝑐𝑜𝑠 𝛾)𝑦 = 𝑐2 

𝑃 = (𝑥0, 𝑦0) ∈ 𝑙1 então 𝑐1 = (−𝑠𝑒𝑛 𝛽)𝑥0 + (𝑐𝑜𝑠 𝛽)𝑦0 

𝑃 = (𝑥0, 𝑦0) ∈ 𝑙2 então 𝑐2 = (−𝑠𝑒𝑛 𝛾)𝑥0 + (𝑐𝑜𝑠 𝛾)𝑦0 

Dado (𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2, temos que: 

𝑅𝑙1
(𝑥, 𝑦) = (𝑥 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 + 𝑦 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 − 2𝑐1 𝑠𝑒𝑛 𝛽, 𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 − 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 +  2𝑐1 𝑐𝑜𝑠 𝛽) 

Seja 𝑥1 =  𝑥 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 + 𝑦 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 − 2𝑐1 𝑠𝑒𝑛 𝛽 e 𝑦1 =  𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 − 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 +  2𝑐1 𝑐𝑜𝑠 𝛽, 

assim 𝑅𝑙1
(𝑥, 𝑦) = (𝑥1, 𝑦1). Calculemos, 𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1  

(𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1)(𝑥, 𝑦) = 𝑅𝑙2 (𝑅𝑙1
(𝑥, 𝑦)) = 𝑅𝑙2

(𝑥1, 𝑦1) = 

= (𝑥1 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 + 𝑦1 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 − 2𝑐2 𝑠𝑒𝑛 𝛾, 𝑥1 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 − 𝑦1 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 +  2𝑐2 𝑐𝑜𝑠 𝛾)  

Seja 𝑥2 = 𝑥1 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 + 𝑦1 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 − 2𝑐2 𝑠𝑒𝑛 𝛾  e 𝑦2 = 𝑥1 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 − 𝑦1 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 +  2𝑐2 𝑐𝑜𝑠 𝛾 

Simplifiquemos as expressões de 𝑥2 e 𝑦2: 

𝑥2 = 𝑥1 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 + 𝑦1 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 − 2𝑐2 𝑠𝑒𝑛 𝛾 
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= (𝑥 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 + 𝑦 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 − 2𝑐1 𝑠𝑒𝑛 𝛽) 𝑐𝑜𝑠 2𝛾

+ ( 𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 − 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 +  2𝑐1 𝑐𝑜𝑠 𝛽) 𝑠𝑒𝑛 2𝛾

−  2𝑠𝑒𝑛 𝛾 ((−𝑠𝑒𝑛 𝛾)𝑥0 + (𝑐𝑜𝑠 𝛾)𝑦0)  

= 𝑥 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 + 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 − 2𝑐1 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 𝑠𝑒𝑛 𝛽 + 𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾

− 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 + 2𝑐1 𝑐𝑜𝑠 𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 + 2 𝑠𝑒𝑛2𝛾 𝑥0 − 2𝑐𝑜𝑠 𝛾 𝑠𝑒𝑛𝛾 𝑦0 

= 𝑥 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 cos 2𝛾 + 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 − 2 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 𝑠𝑒𝑛 𝛽[(−𝑠𝑒𝑛 𝛽)𝑥0 + (𝑐𝑜𝑠 𝛽)𝑦0]

+ 𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 − 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾

+ 2 𝑐𝑜𝑠 𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾[(−𝑠𝑒𝑛 𝛽)𝑥0 + (𝑐𝑜𝑠 𝛽)𝑦0] + 2 𝑠𝑒𝑛2𝛾 𝑥0

− 2𝑐𝑜𝑠 𝛾 𝑠𝑒𝑛𝛾 𝑦0 

= 𝑥 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 cos 2𝛾 + 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 + 2 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 𝑠𝑒𝑛2𝛽 𝑥0 − 2 𝑐𝑜𝑠 𝛽 cos 2𝛾 𝑠𝑒𝑛 𝛽 𝑦0

+ 𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 − 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 − 2 𝑐𝑜𝑠 𝛽 𝑠𝑒𝑛 𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 𝑥0

+ 2 𝑐𝑜𝑠2 𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 𝑦0 + 2 𝑠𝑒𝑛2𝛾 𝑥0 − 2𝑐𝑜𝑠 𝛾 𝑠𝑒𝑛𝛾 𝑦0 

= 𝑥( 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 +  𝑠𝑒𝑛 2𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾) + 𝑦( 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 −  𝑐𝑜𝑠 2𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾)

+ 𝑥0(2 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 𝑠𝑒𝑛2𝛽 − 2 𝑐𝑜𝑠 𝛽 𝑠𝑒𝑛 𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 + 2 𝑠𝑒𝑛2𝛾 )

+ 𝑦0(2 𝑐𝑜𝑠2 𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 − 2 𝑐𝑜𝑠 𝛽 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 𝑠𝑒𝑛 𝛽 − 2𝑐𝑜𝑠 𝛾 𝑠𝑒𝑛𝛾 ) 

= 𝑥 𝑐𝑜𝑠(2𝛽 − 2𝛾)  + 𝑦 𝑠𝑒𝑛(2𝛽 − 2𝛾)

+ 𝑥0(2 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 𝑠𝑒𝑛2𝛽 − 2 𝑐𝑜𝑠 𝛽 𝑠𝑒𝑛 𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 + 2 𝑠𝑒𝑛2𝛾 )

+ 𝑦0(2 𝑐𝑜𝑠2 𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 − 2 𝑐𝑜𝑠 𝛽 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 𝑠𝑒𝑛 𝛽 − 2 𝑐𝑜𝑠 𝛾 𝑠𝑒𝑛 𝛾 ) 

= 𝑥 𝑐𝑜𝑠(2𝛽 − 2𝛾)  + 𝑦 𝑠𝑒𝑛(2𝛽 − 2𝛾)

− 𝑥0(−2  𝑠𝑒𝑛2𝛽 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 + 2 𝑐𝑜𝑠 𝛽 𝑠𝑒𝑛 𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 − 2 𝑠𝑒𝑛2𝛾 )

− 𝑦0(−2 𝑐𝑜𝑠2 𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 + 2 𝑐𝑜𝑠 𝛽 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 𝑠𝑒𝑛 𝛽 + 2 𝑐𝑜𝑠 𝛾 𝑠𝑒𝑛 𝛾 ) 

= 𝑥 𝑐𝑜𝑠(2𝛽 − 2𝛾)  + 𝑦 𝑠𝑒𝑛(2𝛽 − 2𝛾)

− 𝑥0((𝑐𝑜𝑠 2𝛽 − 1) 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 + 2 𝑐𝑜𝑠 𝛽 𝑠𝑒𝑛 𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 + 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 − 1 )

− 𝑦0(−(𝑐𝑜𝑠 2𝛽 + 1) 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 + 2 𝑐𝑜𝑠 𝛽 cos 2𝛾 𝑠𝑒𝑛 𝛽 + 2𝑐𝑜𝑠 𝛾 𝑠𝑒𝑛𝛾 ) 

= 𝑥 𝑐𝑜𝑠(2𝛽 − 2𝛾)  + 𝑦 𝑠𝑒𝑛(2𝛽 − 2𝛾)

− 𝑥0(𝑐𝑜𝑠 2𝛽 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 − 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 + 2 𝑐𝑜𝑠 𝛽 𝑠𝑒𝑛 𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 + 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 − 1 )

− 𝑦0(−𝑐𝑜𝑠 2𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 − 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 + 2 𝑐𝑜𝑠 𝛽 𝑠𝑒𝑛 𝛽 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 + 2 𝑐𝑜𝑠 𝛾 𝑠𝑒𝑛 𝛾 ) 

= 𝑥 𝑐𝑜𝑠(2𝛽 − 2𝛾)  + 𝑦 𝑠𝑒𝑛(2𝛽 − 2𝛾) + 𝑥0 − 𝑥0(𝑐𝑜𝑠 2𝛽 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 + 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 )

− 𝑦0(−𝑐𝑜𝑠 2𝛽 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 − 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 + 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 cos 2𝛾 + 2 𝑐𝑜𝑠 𝛾 𝑠𝑒𝑛𝛾 ) 

= 𝑥 𝑐𝑜𝑠(2𝛽 − 2𝛾)  + 𝑦 𝑠𝑒𝑛(2𝛽 − 2𝛾) + 𝑥0 − 𝑥0 𝑐𝑜𝑠(2𝛽 − 2𝛾) − 𝑦0 𝑠𝑒𝑛(2𝛽 − 2𝛾) 

= 𝑥0 + (𝑥 − 𝑥0)𝑐𝑜𝑠(2𝛽 − 2𝛾)  + (𝑦 − 𝑦0)𝑠𝑒𝑛(2𝛽 − 2𝛾) 

= 𝑥0 + (𝑥 − 𝑥0)𝑐𝑜𝑠(2𝛾 − 2𝛽) − (𝑦 − 𝑦0)𝑠𝑒𝑛(2𝛾 − 2𝛽) 

= 𝑥0 + (𝑥 − 𝑥0)𝑐𝑜𝑠 𝜃 − (𝑦 − 𝑦0)𝑠𝑒𝑛 𝜃 
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𝑦2 = 𝑥1 𝑠𝑒𝑛 2𝛾 − 𝑦1 𝑐𝑜𝑠 2𝛾 +  2 𝑐2 𝑐𝑜𝑠 𝛾 

= ( 𝑥 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 + 𝑦 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 − 2 𝑐1 𝑠𝑒𝑛 𝛽) 𝑠𝑒𝑛 2𝛾

− (𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝛽 − 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝛽 +  2𝑐1 𝑐𝑜𝑠 𝛽) 𝑐𝑜𝑠 2𝛾

+  2 𝑐𝑜𝑠 𝛾((−𝑠𝑒𝑛 𝛾)𝑥0 + (𝑐𝑜𝑠 𝛾)𝑦0) 

De forma análoga aos cálculos de 𝑥2,  temos que: 

𝑦2 = 𝑦0 + (𝑦 − 𝑦0)𝑐𝑜𝑠(2𝛽 − 2𝛾) − (𝑥 − 𝑥0)𝑠𝑒𝑛(2𝛽 − 2𝛾) 

= 𝑦0 + (𝑦 − 𝑦0)𝑐𝑜𝑠(2𝛾 − 2𝛽) + (𝑥 − 𝑥0)𝑠𝑒𝑛(2𝛾 − 2𝛽) 

= 𝑦0 + (𝑦 − 𝑦0)𝑐𝑜𝑠 𝜃 + (𝑥 − 𝑥0)𝑠𝑒𝑛 𝜃 

Assim,  (𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1)(𝑥, 𝑦) = 𝑅𝑙2
(𝑥1, 𝑦1) = (𝑥2, 𝑦2) = 

= (𝑥0 + (𝑥 − 𝑥0)𝑐𝑜𝑠 𝜃 − (𝑦 − 𝑦0)𝑠𝑒𝑛 𝜃, 𝑦0 + (𝑦 − 𝑦0)𝑐𝑜𝑠 𝜃 + (𝑥 − 𝑥0)𝑠𝑒𝑛 𝜃) 

= ( (𝑥 − 𝑥0)𝑐𝑜𝑠 𝜃 − (𝑦 − 𝑦0)𝑠𝑒𝑛 𝜃, (𝑦 − 𝑦0)𝑐𝑜𝑠 𝜃 + (𝑥 − 𝑥0)𝑠𝑒𝑛 𝜃) + (𝑥0, 𝑦0) 

= 𝑇𝑂𝑃⃗⃗ ⃗⃗  ⃗( (𝑥 − 𝑥0)𝑐𝑜𝑠 𝜃 − (𝑦 − 𝑦0)𝑠𝑒𝑛 𝜃, (𝑦 − 𝑦0)𝑐𝑜𝑠 𝜃 + (𝑥 − 𝑥0)𝑠𝑒𝑛 𝜃) 

= 𝑇𝑂𝑃⃗⃗ ⃗⃗  ⃗( 𝑅𝜃(𝑥 − 𝑥0, 𝑦 − 𝑦0)) 

= 𝑇𝑂𝑃⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ( 𝑅𝜃(𝑇−𝑂𝑃⃗⃗ ⃗⃗  ⃗(𝑥, 𝑦))) ∎  

Corolário: Sejam 𝑅𝑙1  e 𝑅𝑙2 reflexões em torno das retas concorrentes 𝑙1 e 𝑙2, e  
𝜃

2
 o ângulo de 

𝑙1 para 𝑙2 no sentido positivo. Se a interseção de 𝑙1 e 𝑙2 é a origem, então 𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1 é a rotação 

de ângulo 𝜃 em torno da origem, ou seja, se 𝑂 = 𝑙1⋂𝑙2, então 𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1 = 𝑅𝜃. 

Demonstração: Basta fazer 𝑃 = 𝑂 e usar a proposição. ∎  

Segue síntese dos principais resultados obtidos nesta seção.  

Sejam 𝑙1 e 𝑙2 duas retas. Se as retas forem concorrentes no ponto 𝑃, com 
𝜃

2
 o ângulo de 

𝑙1 para 𝑙2 no sentido positivo, então 𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1 representa a rotação de ângulo 𝜃 em torno do 

ponto P. Mas se as retas forem paralelas, então 𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1 representa a translação de 2𝐴𝐵 com 

𝐴 ∈ 𝑙1, 𝐵 ∈ 𝑙2 e 𝐴𝐵 ⊥ 𝑙1. Já se as retas forem coincidentes então 𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1 é a aplicação 

identidade, já que a inversa de uma reflexão é a própria reflexão. 

As isometrias se classificam em: 

 As isometrias 𝐻(𝑥, 𝑦) que preservam a orientação do plano, a qual são da forma 

𝐻(𝑥, 𝑦) = (𝑇𝐻(0,0)𝑜𝑅𝜃)(𝑥, 𝑦) 

 E as que invertem a orientação do plano, a qual são da forma 

𝐻(𝑥, 𝑦) = (𝑇𝐻(0,0)𝑜𝑅𝑙)(𝑥, 𝑦), onde 𝑙: (−𝑠𝑒𝑛 
𝜃

2
) 𝑥 + (𝑐𝑜𝑠 

𝜃

2
) 𝑦 = 0 
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Pelas proposições anteriores, 𝑇𝐻(0,0) = 𝑅𝑙2𝑜𝑅𝑙1 e 𝑅𝜃 = 𝑅𝑙4𝑜𝑅𝑙3, onde 𝑙1 e 𝑙2 são duas 

retas paralelas e o vetor 𝐻(0,0) = 2𝐴𝐵, com 𝐴 ∈ 𝑙1, 𝐵 ∈ 𝑙2 e 𝐴𝐵 ⊥ 𝑙1, já 𝑙3 e 𝑙4 são retas 

concorrentes na origem e  
𝜃

2
 o ângulo de 𝑙3 para 𝑙4 no sentido positivo. Nestes termos 

𝑇𝐻(0,0)𝑜𝑅𝑙 é a composta de até três reflexões e 𝑇𝐻(0,0)𝑜𝑅𝜃 é a composta de até quatro 

reflexões. 

Em resumo, qualquer isometria do plano pode ser definida como uma reflexão ou a 

composição de reflexões. Em termos práticos, isto significa que ao provar a validade de uma 

determinada propriedade ao aplicarmos uma reflexão arbitrária e ao aplicarmos duas reflexões 

arbitrárias, teremos que a propriedade vale para todas as isometrias do plano. 

 

CONCLUSÃO 

 

Para alcançar o objetivo central deste trabalho foi essencial o estudo preliminar de 

alguns tópicos de Geometria Analítica.  

Na seção “Discussão dos Resultados”, provou-se que 𝑇𝐻(0,0)𝑜𝑅𝜃 pode ser escrita como 

a composta de até quatro reflexões. Entretanto, segundo construção geométrica feita por Lima 

(2007), é possível descrevê-la como a rotação de ângulo 𝜃 em torno de um ponto 𝑃 (a qual 

Lima só garante a existência deste ponto), que conforme demonstrado na seção citada 

anteriormente, trata-se da composta de duas reflexões, em torno das retas 𝑙1 e 𝑙2, com 𝑃 =

𝑙1⋂𝑙2  e  
𝜃

2
 o ângulo entre as retas 𝑙1 e 𝑙2. Determinar analiticamente o ponto 𝑃, ou usar os 

resultados obtidos aqui para tratar de temas como congruência ou semelhança de triângulos 

são boas sugestões para pesquisas futuras. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AZEVEDO FILHO, Manoel Ferreira de. Geometria analítica e álgebra linear. 1. ed. 

Fortaleza: Premius Editora, 2001. 

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto. Coordenadas no plano. 5. ed. Rio de 

Janeiro: SBM, 2011. (Coleção do Professor de Matemática). 

LIMA, Elon Lages. Isometrias. 2. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2007. (Coleção do Professor de 

Matemática). 

PROFMAT. Geometria analítica. Material disponibilizado no moodle durante a disciplina de 

geometria analítica. [S.l.:s.n] 



 
 

 

3.7 O PRINCÍPIO DO MÁXIMO E APLICAÇÕES 

 

Francisco Erisson Batista Gomes (URCA - erissonfebg@hotmail.com) 

 

RESUMO 

Apresentamos os Princípios do Máximo associados a operadores elípticos de segunda ordem e 

uma aplicação deste princípio no estudo da geometria de superfícies mínimas do espaço 

euclidiano.  

Palavras-chave: Operadores Elípticos; Princípios do Máximo; EDPs 

  

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

  Devido a grande importância do estudo de máximos e mínimos de funções em diversas 

áreas da Matemática, e da grande aplicabilidade disso no mundo real, neste trabalho será 

generalizado o princípio do máximo para operadores lineares de segunda ordem da forma: 

 𝐿(𝑢) = ∑ (𝑎𝑖𝑗(𝑥)
𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
)

𝑛

𝑖,𝑗=1

+ ∑(𝑏𝑖(𝑥)
𝜕𝑢

𝜕𝑥𝑖
)

𝑛

𝑖=1

+ 𝑐(𝑥)𝑢 

onde 𝑢 ∈ 𝐶2(Ω) ∩ 𝐶0(Ω̅), sendo Ω um domínio no ℝ𝑛. Perceba que o operador 𝐿 é uma 

generalização do laplaciano, pois se considerarmos o caso particular onde c = 𝑏𝑖 = 0 e 𝑎𝑖𝑗(𝑥) =

1 se i = j e 𝑎𝑖𝑗(𝑥) = 0 se 𝑖 ≠ 𝑗 encontramos que  𝐿(𝑢) = ∆𝑢. 

  

Nesse trabalho, apresentamos algumas definições e resultados sobre máximos e mínimos 

de funções reais definidas em domínios do ℝ𝑛. Estes possibilitam demonstrar o teorema 

conhecido como princípio do máximo forte. Como aplicação destes resultados  vamos provar 

que dada uma função real 𝑢 definida num disco fechado e tal que  𝑢(𝑥) = 0 para todo 𝑥 na 

fronteira do disco e 

𝑑𝑖𝑣 (
∇𝑢

√1+|∇𝑢|2
) = 2𝐻, 

onde 𝐻 é constante, então 

𝑢(𝑥, 𝑦) ≡ 0 ou 𝑢(𝑥, 𝑦) = √
1

𝐻
− 𝑥2 − 𝑦2. 
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Portanto as únicas superfícies CMC compactas cujo bordo é o círculo e que são gráficos é o 

disco e calotas esféricas. 

 

OBJETIVO 

Nosso objetivo será usar o operador 𝐿 para demonstrar o princípio do máximo fraco e 

outros resultados sobre máximos e mínimos de funções. Posteriormente, apresentar o lema de 

Hopf que é de fundamental importância para chegarmos no princípio do máximo forte e fazer 

aplicações desses resultados.  

 

METODOLOGIA 

Para que fosse possível o desenvolvimento desse trabalho, o método utilizado foi o de 

estudos individuais, por parte do bolsista, e de seminários ministrados pelo orientador do 

projeto, para que assim fossem esclarecidas algumas dúvidas sobre partes das demonstrações 

de resultados sobre o conteúdo exposto neste trabalho. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Iremos apresentar o princípio do máximo  para o operador linear de segunda ordem  

 

𝐿(𝑢) = ∑ (𝑎𝑖𝑗(𝑥)
𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
)

𝑛

𝑖,𝑗=1

+ ∑(𝑏𝑖(𝑥)
𝜕𝑢

𝜕𝑥𝑖
)

𝑛

𝑖=1

+ 𝑐(𝑥)𝑢                                                       (1) 

 

Sendo  𝑢: Ω ⟶ ℝ uma função de classe 𝐶0 em Ω̅ e de classe 𝐶2 em Ω, onde  Ω é um domínio do 

ℝ𝑛.  

 

Além disso, assuma que 𝑏𝑖, 𝑎𝑖𝑗 e 𝑐 são contínuas em Ω̅ e que a matriz (𝑎𝑖𝑗(𝑥)) é 

simétrica. Note que assumir que esta matriz deve ser simétrica não causará nenhuma perda de 

generalidade quando consideramos operadores lineares de segunda ordem que atuam sobre 

funções de classe 𝐶2. 

 

Definição 1. O operador 𝐿 é elíptico se 𝜆(𝑥) e Λ(𝑥) são respectivamente, o menor e o maior 

autovalor da matriz (𝑎𝑖𝑗(𝑥)) então, dado qualquer 𝜉 = (𝜉1, 𝜉2, … , 𝜉𝑛) ≠ 0 teremos que 

0 < 𝜆(𝑥)|𝜉|2 ≤ ∑ (𝑎𝑖𝑗(𝑥)𝜉𝑖𝜉𝑗)

𝑛

𝑖,𝑗=1

≤  Λ(𝑥)|𝜉|2                                                                           (2) 
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Definição 2. O operador 𝐿 é estritamente elíptico se existe um número real, 𝜆0 > 0 tal que 

𝜆(𝑥) ≥ 𝜆0 para todo 𝑥 ∈ Ω. 

  

Serão apresentados alguns resultados sobre máximos e mínimos da função 𝑢, que serão 

usados, juntamente com o lema de Hopf, na demonstração do princípio do máximo forte, que 

possui o seguinte enunciado: 

 

Teorema. (Princípio do Máximo Forte) Seja Ω ⊂ ℝ𝑛 um aberto limitado e conexo. Seja 𝐿 um 

operador estritamente elíptico tal que 𝑐 = 0. Suponha que 𝑢 satisfaz 𝐿(𝑢) ≥ 0 [𝐿(𝑢) ≤ 0] em Ω. 

Se 𝑢 atinge o seu máximo [mínimo] no interior de Ω, então 𝑢 é constante. 

Se 𝑐 ≤ 0 e 𝑢 atinge um máximo não-negativo [mínimo não-positivo] no interior de Ω, então 𝑢 é 

constante. 

Independentemente do sinal de 𝑐, se u atinge um máximo igual a 0 [mínimo igual a 0] no interior 

de Ω, então u é constante. 

 

 O teorema de Weierstrass nos garante que em Ω̅, a função 𝑢 atinge um valor máximo e 

um valor mínimo. Para conseguirmos chegar a uma demonstração desse resultado, 

primeiramente, devemos ter o princípio do máximo fraco, cujo enunciado está prescrito a seguir. 

 

Teorema 1. (Princípio do Máximo Fraco) Seja Ω ⊂ ℝ𝑛 um aberto limitado. Seja 𝐿 um operador 

estritamente elíptico tal que 𝑐 = 0. 

 

Se 𝐿(𝑢) ≥ 0 em Ω, então 
𝑚𝑎𝑥 𝑢

Ω̅
=

𝑚𝑎𝑥 𝑢
𝜕Ω

. 

 

Se 𝐿(𝑢) ≤ 0 em Ω, então 
𝑚𝑖𝑛 𝑢

Ω̅
=

𝑚𝑖𝑛 𝑢
𝜕Ω

. 

 

É fácil ver que sendo 𝐿 um operador estritamente em Ω, onde Ω é um subconjunto aberto 

e limitado do ℝ𝑛, tal que 𝑐 = 0, Se 𝐿(𝑢) > 0 então 𝑢 não atinge um valor máximo Ω. Dai, 

usando esse fato, podemos demonstrar este princípio do máximo fraco. 

Temos, por definição, que a parte positiva da função 𝑢 é 𝑢+, e a parte negativa de 𝑢 é 𝑢− 

onde: 
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𝑢+ = max (𝑢, 0) 

𝑢− = min (𝑢, 0) 

Assim, podemos provar um corolário do Teorema 1 que é de fundamental importância 

para alcançarmos nossos objetivos. 

Corolário 1.1. Seja Ω ⊂ ℝ𝑛 um aberto limitado. Seja 𝐿 um operador estritamente elíptico tal que 

𝑐 ≤ 0. 

 

Se 𝐿(𝑢) ≥ 0 em Ω, então 
𝑚𝑎𝑥 𝑢

Ω̅
≤ 𝑚𝑎𝑥 𝑢+

𝜕Ω
. 

 

Se 𝐿(𝑢) ≤ 0 em Ω, então 
𝑚𝑖𝑛 𝑢

Ω̅
≥

𝑚𝑖𝑛 𝑢−

𝜕Ω
. 

 

Se 𝐿(𝑢) = 0 em Ω, então 
𝑚𝑎𝑥 |𝑢|

Ω̅
=

𝑚𝑎𝑥 |𝑢|
𝜕Ω

.  

 

 Podemos nos perguntar se a restrição 𝑐 ≤ 0 é realmente essencial. E chegamos a 

conclusão que esta restrição é essencial, quando tomamos como contraexemplo a função 𝑢(𝑥) =

𝑒−|𝑥|2 para  𝐿(𝑢) = ∆𝑢 + (2𝑛 − 4|𝑥|2)𝑢 com Ω qualquer subconjunto do ℝ𝑛 que contem {0}. 

Se o teorema valesse para este caso, teríamos que o máximo da função seria atingido em algum 

ponto de 𝜕Ω, quando na verdade, sabemos que 𝑢(0) é o maior valor que esta função atinge.   

 Além do corolário 1.1. podemos demonstrar outro corolário conhecido como princípio da 

comparação. Este nos diz o seguinte: 

  

Corolário 1.2. Seja Ω ⊂ ℝ𝑛 um aberto limitado. Seja 𝐿 um operador estritamente elíptico tal que 

𝑐 ≤ 0. Sendo 𝑢, 𝑣 ∈ 𝐶0(Ω̅) ∩ 𝐶2(Ω), teremos que: 

Se 

{
𝐿𝑢 = 𝐿𝑣 𝑒𝑚 Ω,
𝑢 = 𝑣    𝑒𝑚 𝜕Ω,

 

Então 𝑢 = 𝑣 em Ω. 

Se  
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{
𝐿𝑢 ≥ 𝐿𝑣 𝑒𝑚 Ω,
𝑢 ≤ 𝑣    𝑒𝑚 𝜕Ω,

 

Então 𝑢 ≤ 𝑣 em Ω. 

 Na demonstração desse corolário, usamos o corolário 1.1. e a linearidade do operador 𝐿. 

Novamente, temos que a restrição 𝑐 ≤ 0 e Ω ser limitado, são condições essenciais para que o 

corolário 1.2. seja verdadeiro.  

 Falaremos agora sobre o lema de hopf, que é de fundamental importância para obtermos 

uma demonstração do princípio do máximo forte. Dizemos que 𝜕Ω, onde Ω é um domínio, 

satisfaz a condição da esfera interior num ponto 𝑥0 se existem 𝑅 ∈ ℝ e 𝑦 ∈ Ω tais que 𝐵𝑅(𝑦) ∩

𝜕Ω = {𝑥0} e 𝐵𝑅(𝑦) está contigo em Ω. 

 O lema de Hopf diz o seguinte: 

Teorema 2. (Lema de Hopf) Seja Ω ⊂ ℝ𝑛 um aberto limitado e conexo. Seja 𝐿 um operador 

estritamente elíptico. Suponha que 𝑢 satisfaz 𝐿𝑢 ≥ 0 em Ω. Seja 𝑥0 ∈ 𝜕Ω tal que 𝜕Ω satisfaz a 

condição da esfera interior em 𝑥0, 𝑢 é contínua em 𝑥0 e 𝑢(𝑥0) > 𝑢(𝑥), ∀𝑥 ∈ Ω. 

 Suponha que pelo menos uma das hipóteses seguintes seja válida: 

(𝑖) 𝑐 = 0  

(𝑖𝑖) 𝑐 ≤ 0 𝑒 𝑢(𝑥0) ≥ 0  

(𝑖𝑖𝑖) 𝑢(𝑥0) = 0 

Então, se existir a derivada normal em 𝑥0, ela deve satisfazer 

 

𝜕𝑢

𝜕𝜈
(𝑥0) > 0, 

 

onde 𝜈 e o vetor normal a 𝜕Ω apontando para fora.  

 O Teorema 2, é um importante resultado, que não é útil apenas na demonstração do 

princípio do máximo forte. Com estes resultados apresentados aqui, é possível demonstra o 

Princípio do máximo forte usando fortemente o lema de Hopf. Alem disso, como aplicação 

desses resultados e do princípio do máximo forte, é possível mostrar o seguinte resultado: 

Teorema 3. Dada uma função 𝑢 definida num disco fechado com imagem nos reais tal que  

𝑢(𝑥) = 0 para todo 𝑥 na fronteira do disco e 
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𝑑𝑖𝑣 (
∇𝑢

√1 + |∇𝑢|2
) = 2𝐻                                                                                                                         

Onde 𝐻 é constante, então 

𝑢(𝑥, 𝑦) ≡ 0 ou 𝑢(𝑥, 𝑦) = √
1

𝐻
− 𝑥2 − 𝑦2. 

 

CONCLUSÃO 

Os teoremas acima demonstram a profundidade das informações obtidas a partir de 

uma equação ou inequação elíptica.  
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3.8 OS ÂNGULOS “NOTÁVEIS” DE 15º E 75º: UMA DEMONSTRAÇÃO 

POR MEIO DE RELAÇÕES MÉTRICAS/TRIGONOMÉTRICAS. 

Jardel Leite de Oliveira (IFCE/Estácio – jlo.ifce@gmail.com)  

 

RESUMO  
Este trabalho busca proporcionar ao estudante uma nova maneira de apresentação matemática 
dos ângulos de 15° e de 75°, partindo de uma abordagem que foge a comumente apresentada 
nos livros de ensino básico da rede pública, tendo como finalidade demonstrar através das 
relações trigonométricas resultados detalhados de exposição desses dois ângulos. O presente 
trabalho demonstra, com base em uma pesquisa de cunho bibliográfico revisional, uma nova 
maneira de apresentação dos resultados desenvolvidos de forma analítica, com auxílio das 
relações métricas no triângulo retângulo, na tentativa de instigar o aluno a desenvolver um 
melhor raciocínio matemático.  
 

Palavras-chave: Ângulo. Demonstração. Ensino Básico. Relações métricas. Relações 

trigonométricas. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

O ensino de Matemática está cada vez mais sendo objeto de inúmeros estudos. Isso 

devido ao fato de que a maioria dos estudantes ainda apresentam uma grande aversão a esta 

matéria que, querendo ou não, não deixa de ser a base para todas as outras na área das 

ciências exatas. 

 Sendo a trigonometria uma das subáreas da Matemática, ela também se encaixa na 

classe dos conteúdos considerados de difícil assimilação, seja pela sua grande quantidade de 

fórmulas, identidades, ou pelas suas aplicações. Porém, é a partir da trigonometria que muitos 

fatos do nosso dia a dia são demonstrados (comprovados), como por exemplo qual deve ser o 

ângulo de inclinação de uma escada de 4m para que sua extremidade encoste no alto de um 

muro de 3m, qual é o ângulo de disparo necessário de um projétil para ele obter o alcance 

máximo, enfim, ela está intrinsecamente ligada ao nosso cotidiano. 

  

Dessa forma, partindo dessa ideia geral da importância da Matemática e das suas 

subáreas, nos deteremos no sentido de direcionar o nosso estudo a um conteúdo já aplicado, 

mas não explorado nessa proporção, na tentativa de buscar demonstrar suas aplicações com 

uma interação mais detalhada do objeto, com o intuito de despertar no estudante um interesse 

maior na área, através de uma abordagem mais ampla desse conhecimento. 

mailto:jlo.ifce@gmail.com
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Segundo a maioria dos livros analisados, os valores do 𝑆𝑒𝑛15°, 𝑆𝑒𝑛75°, 𝐶𝑜𝑠15°, 

𝐶𝑜𝑠75°, 𝑇𝑔15° e 𝑇𝑔75° são obtidos através das fórmulas para calcular as funções 

trigonométricas da soma (𝑎 +  𝑏) e da diferença (𝑎 −  𝑏), sendo as fórmulas como segue 

abaixo (DANTE, 2013; IEZZI, 1998): 

 Cosseno da soma/diferença 

          𝐶𝑜𝑠(𝑎 ± 𝑏) = 𝐶𝑜𝑠𝑎𝐶𝑜𝑠𝑏 ∓ 𝑆𝑒𝑛𝑎𝑆𝑒𝑛𝑏   (1) 

 Seno da soma/diferença 

          𝑆𝑒𝑛(𝑎 ± 𝑏) = 𝑆𝑒𝑛𝑎𝐶𝑜𝑠𝑏 ± 𝑆𝑒𝑛𝑏𝐶𝑜𝑠𝑎   (2) 

 Tangente da soma/diferença 

           𝑇𝑔(𝑎 ± 𝑏) =
𝑇𝑔𝑎±𝑇𝑔𝑏

1∓𝑇𝑔𝑎𝑇𝑔𝑏
       (3) 

 

 Por exemplo, quando uma questão pede para calcular o valor do 𝐶𝑜𝑠15°, basta 

proceder da seguinte maneira, como o ângulo de 15° pode ser obtido fazendo 45° − 30°, e os 

ângulos de 45° − 30° são notáveis (seus valores são conhecidos), aplicando (1) teremos 

 

𝐶𝑜𝑠15° = 𝐶𝑜𝑠(45° − 30°) = 𝐶𝑜𝑠45°𝐶𝑜𝑠30° + 𝑆𝑒𝑛45°𝑆𝑒𝑛30° 

𝐶𝑜𝑠15° = 𝐶𝑜𝑠(45° − 30°) =
√2

2
.
√3

2
+

√2

2
.
1

2
=

√6

4
+

√2

4
 

Assim, encontramos 𝐶𝑜𝑠15° =
√6+√2

4
. 

 

Aqui percebemos que os alunos não necessitam raciocinar muito para obter o resultado 

desejado, sendo necessário apenas a memorização das fórmulas. 

 Diante do exposto, levaremos em consideração as relações presentes nos livros da rede 

básica de ensino, que abordam sobre a adição e subtração de arcos, de modo a propor uma 

abordagem diferenciada do tema, envolvendo esse mesmo assunto, através das relações 

métricas no triângulo retângulo, com ênfase na obtenção do resultado do ângulo de 15 e do 

ângulo de 75°. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma demonstração dos ângulos de 15° e 

de 75° a partir das relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo, partindo do 
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pressuposto que essas demonstrações não estão convencionados nos livros didáticos utilizados 

na rede pública de ensino. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mostrar que os valores de 𝑆𝑒𝑛𝑜, 𝐶𝑜𝑠𝑠𝑒𝑛𝑜, e 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 dos ângulos de 15° e de 75° 

podem ser encontrados através das relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 A Figura 1 ilustra como estão dispostos os ângulos de 15° e de 75°.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Triângulo retângulo mostrando os ângulos de 𝟏𝟓° e 𝟕𝟓°. Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

 A partir do ponto A (ângulo reto), traçamos a altura 𝒉 relativa ao lado 𝑩𝑪 e também 

traçamos a mediana, ficando como mostrado na Figura 2. 

 

 

  

 

 

 

Figura 2 – Triângulo 𝑨𝑩𝑪 com a representação de sua altura e mediana. Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

NUNES (2017) demonstra através de GeoGebra que: 

 

A amplitude de um ângulo inscrito é igual a metade da amplitude do arco 

compreendido entre os seus lados. Tendo em conta que o arco de uma 

semicircunferência é de 180º, qualquer ângulo inscrito numa semicircunferência 

possui metade dessa amplitude, isto é 90º. 
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 Assim, como podemos ver na Figura 3, teremos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Triângulo 𝑨𝑩𝑪 inscrito na circunferência 𝒅 com a hipotenusa igual ao diâmetro.  

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

De posse dessas informações podemos tirar as seguintes conclusões: 

 𝑩𝑪 é o diâmetro da circunferência; e 

 𝑨𝑴 = 𝑴𝑪 é igual ao raio 𝑹 da circunferência 

 

Sendo 𝑨𝑴 = 𝑴𝑪, notamos que o triângulo 𝑨𝑴𝑪 é isósceles, e que os ângulos 𝑨𝑴𝑯 e 

𝑴𝑨𝑯 são, respectivamente, 𝟑𝟎° e 𝟔𝟎°, como mostrado na Figura 4.  

 

 

 

 

 

Figura 4 – Triângulo 𝑴𝑯𝑨 com ângulos notáveis de 𝟑𝟎° e 𝟔𝟎°. Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Como os ângulos 30° e 60° são bem conhecidos (são ângulos notáveis), podemos 

redesenhar o triângulo 𝐴𝐵𝐶 conforme a Figura 5. 
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Figura 5 - Triângulo 𝑴𝑯𝑨 com os valores dos seus lados em função de 𝒌.  

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Vale observar que na Figura 4 substituímos o valor de ℎ pelo valor de 𝑘 para deixar 

todos os lados do triângulo 𝑀𝐻𝐴 em função da variável 𝑘. 

Como 𝐶𝑀 = 𝑀𝐵 e 𝐶𝑀 = 2𝑘, logo concluímos que 𝐶𝐵 = 4𝑘. Agora podemos 

desenhar o triângulo 𝐴𝐵𝐶 com o seguinte formato, como mostrado na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Representação simplificada do triângulo 𝑨𝑩𝑪. Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

onde temos 𝐴𝐵 = 𝑦, 𝐴𝐶 = 𝑥 e 𝐵𝐶 = 4𝑘.  

Deste triângulo, mostrado na Figura 6, podemos tirar várias informações (MIRANDA, 

2007), como podemos ver na Figura 7, onde são apresentadas as relações métricas num 

triângulo retângulo qualquer.  

 

          RELAÇÕES MÉTRICAS 

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐²   (4) 

𝑏2 = 𝑎.𝑚        (5) 

𝑐2 = 𝑎. 𝑛         (6) 

𝑎. ℎ = 𝑏. 𝑐       (7) 

ℎ2 = 𝑚. 𝑛        (8) 

 

Figura 7 – Relações métricas no triângulo retângulo.   

      Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Porém, para esta demonstração, as relações que precisamos são a (4) e a (7), e quando 

substituirmos os valores encontrados obteremos de (7) 

𝑥. 𝑦 = 4𝑘. 𝑘 

𝑥. 𝑦 = 4𝑘2       (9) 

  

e também de (4) 

𝑥2 + 𝑦2 = (4𝑘)2 

    𝑥2 + 𝑦2 = 16𝑘2        (10) 

Dos produtos notáveis sabemos que (𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎. 𝑏 + 𝑏², logo podemos 

utilizar essa técnica da seguinte forma 

 

(𝑥 − 𝑦)2 = 𝑥2 − 2𝑥. 𝑦 + 𝑦2   (11) 

 

Multiplicamos os dois lados da igualdade de (9) por −2 para chegarmos ao seguinte 

resultado:  

−2𝑥. 𝑦 = −8𝑘²  (12) 

Agora aplicamos esse resultado a (10) em (11), ficando da seguinte forma 

 

(𝑥 − 𝑦)2 = 𝑥2 + 𝑦2 − 8𝑘² 

(𝑥 − 𝑦)2 = 16𝑘² − 8𝑘² 

𝑥 − 𝑦 = √8𝑘² 

𝑥 − 𝑦 = 2𝑘√2       (13) 

 

Agora isolamos 𝑥 na (9) e substituímos na (13). Assim teremos 

4𝑘2

𝑦
− 𝑦 = 2𝑘√2   

4𝑘2 − 𝑦2 = 𝑦. 2𝑘√2  

𝑦2 + 𝑦. 2𝑘√2 − 4𝑘2 = 0  (14) 

 

Resolvendo está equação do 2º grau encontramos duas raízes, onde uma é positiva e a 

outra é negativa. Mas como não podemos ter um lado do triângulo com valor negativo, só 

servirá para nós a raiz positiva dessa equação. Assim a raiz encontrada é 

𝑦 = 𝑘(√6 − √2)   (15) 
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De posse desse valor, substituímos (15) em (9), de onde obteremos 

 

𝑥. 𝑘(√6 − √2) = 4𝑘2 

𝑥 =
4𝑘

√6−√2
                 (16) 

 

Quando multiplicamos o numerador e o denominador de (16) por √6 + √2   

encontramos  

𝑥 = 𝑘(√6 + √2)  (17) 

A Figura 8 ilustra os resultados obtidos para os lados de um triângulo retângulo 

qualquer. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Representação para o triângulo retângulo de 𝟏𝟓° e 𝟕𝟓° qualquer, dado o valor de 𝒌.  

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Agora, de posse desses valores, podemos montar a Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Resultados obtidos para os ângulos de 15° e 75° 

Razão Trigonométrica 15° 75° 

𝑆𝑒𝑛𝑜 
(√6 − √2)

4
 

(√6 + √2)

4
 

𝐶𝑜𝑠𝑠𝑒𝑛𝑜 
(√6 + √2)

4
 

(√6 − √2)

4
 

𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 2 − √3 2 + √3 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Chegamos ao resultado que esperávamos. Encontramos, a partir dos ângulos notáveis 

de 30° e 60°, que são constantemente trabalhados nas relações trigonométricas, as relações 

trigonométricas no triângulo retângulo de 15° e 75°. 
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METODOLOGIA  

 

 Este trabalho foi desenvolvido através de estudo bibliográfico, partindo da grande 

necessidade de termos uma base muito rica e sólida sobre os assuntos (conhecimentos) que 

eram necessários possuir para que fosse possível desenvolver esta demonstração com enorme 

quantidade detalhes, e os desenhos foram feitos com auxílio do software gratuito GeoGebra. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 O presente trabalho possui dentre os resultados esperados a intenção de instigar o 

aluno a utilizar as relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo, uma vez que, a 

partir delas, é possível obter de forma clara e precisa várias associações que servem de base, 

não só para essa demonstração, como também para várias outras.  

 

CONCLUSÃO  

 

A partir da análise desenvolvida pelo presente trabalho é possível verificar que a 

utilização das relações trigonométricas, se devidamente trabalhadas, apresentariam um grande 

potencial a ser explorado no que tange às demonstrações matemáticas que são amplamente 

encontradas nos livros didáticos da rede pública de ensino básico. 

No entanto, é possível inferir que essas demonstrações trazidas através desses livros, 

são expostas de maneira sucinta, sem maiores detalhes, detalhes estes que quando 

apresentados de forma analítica, seriam capazes de apresentar de modo mais didático e 

completo a comprovação dos resultados ali expostos, proporcionando ao aluno uma maior 

riqueza de conteúdo e consequentemente de aprendizado. 

Dessa forma, levando em consideração algo que não é apresentado com tanto detalhe 

nos livros didáticos, este trabalho conclui que as suas aplicações, ao serem trabalhadas de 

forma mais completa, poderiam levar à vivência do aluno maiores possibilidades de 

conhecimento e por conseguinte, instiga-lo a um raciocínio matemático capaz de gerar o 

entendimento necessário ao desenvolvimento das relações trigonométricas possíveis, indo 

além das comumente utilizadas pelos livros do ensino básico. 
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3.9 UM ESTUDO SOBRE A ÁLGEBRA LINEAR DOS MOTORES DE 

BUSCA DO GOOGLE 

Joaquim Francisco dos Santos Neto (URCA – joaquimneto04@gmail.com)  

Orientador: Flávio França Cruz (URCA – flavio.math@gmail.com)  

 

RESUMO  

Em computação definimos uma Web como uma rede de páginas, computadores, dispositivos 

e outros componentes que estão mutuamente conectados. Considere uma web 𝑊 contendo n 

páginas. Dada uma entrada de dados por um usuário com o intuito de realizar uma busca de 

conteúdos em 𝑊 com o maior grau de relação e coesão aos dados de entrada , será retornado 

para o usuário uma saída de dados, ou seja, o resultado da busca. Tal busca pode retornar de 

modo eficiente mostrando um bom conteúdo relacionado ao tema pesquisado ou de forma 

negativa, exibindo para o usuário páginas sem relação. O método para retornar ao usuário 

uma resposta satisfatória do qual iremos tratar neste trabalho é chamado Algoritmo PageRank, 

que faz uma classificação das páginas de 𝑊 usando álgebra linear. 

Palavras-chave: Álgebra Linear; PageRank; Google. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Desde a revolução técnico-cientifico os avanços em várias áreas do conhecimento 

humano foram surpreendentes. Entre estas, a computação se desenvolveu com grande 

velocidade e sempre buscando recursos para concretizar seus softwares e as complexas 

estruturas de hardware nos estudos clássicos e modernos da matemática. Um grande exemplo 

desse fenômeno é a empresa Google, fundada no final da década de 90. O Google 

disponibiliza para o mundo inteiro seu preciso e minucioso motor de busca, embutindo em 

seus algoritmos de Machine Learning toda uma estrutura de álgebra linear. Tal algoritmo 

ficou titulado de PageRank por fazer um Rank entre diversas páginas para uma entrada de 

dados. 

 

OBJETIVOS 

Compreender a fundamentação teórica dos algoritmos de busca do Google por meio de 

um estudo da álgebra linear. Outra pretensão é escrever uma versão em português com 

riqueza de detalhes quanto aos teoremas, proposições, lemas e raciocínios utilizados no artigo 

The $25,000,000,000 Eigenvector The linear algebra behind Google, escrito por Kurt Bryan e 

Tanya Leise. 

 

mailto:joaquimneto04@gmail.com
mailto:flavio.math@gmail.com
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste trabalho utilizamos a teoria básica de álgebra linear para descrever a método 

PageRank citado acima. Especificamente, precisaremos da definição precisa de matriz 

estocástica.  

Definição. Uma matriz é dita estocástica se todas as sua entradas são não-negativas e a soma 

dos elementos de qualquer coluna é igual a um.  S alguma de suas potências tem todos os 

elementos não nulos. 

 O método de PageRank é baseado na determinação de autovetores de uma matriz 

estocástica associado ao autovalor 1. Neste contexto, apresentamos uma prova do seguinte 

resultado. 

Proposição. Toda matriz de coluna estocástica tem 1 como autovalor. 

 Este resultado fornece a base teórica para o PageRank. 

METODOLOGIA  

Supondo que uma rede web tem n páginas, onde cada página está indexada por 𝑘 ∈ ℤ, 

com 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛. Seja 𝑥𝑘 > 0, a pontuação importância da página k, onde 𝑥𝑗 > 𝑥𝑘 indica que a 

página j tem maior importância que 𝑘. Agora considere o diagrama: 

 
 

Figura 1 – Diagrama de uma web W com 4 páginas. Fonte: autor 

Os backlinks são as ligações que apontam para uma página. Assim podemos tomar 𝑥𝑘 

como o total de backlinks para a página 𝑘. No exemplo do diagrama, temos: 

{

𝑥1 = 2
𝑥2 = 1
𝑥3 = 3 
𝑥4 = 2

                   

(𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎𝑠 3 𝑒 4 𝑎𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 1)
 (𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑠ó 𝑎 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎 1 𝑎𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 2)

 (𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎𝑠 1, 2 𝑒 4 𝑎𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 3)

 (𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎𝑠 1 𝑒 2 𝑎𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 4).

                       (1) 

Esta abordagem ignora um fato muito relevante para a classificação das páginas. Se 

tomarmos uma página 𝑘 (não relevante) e liga-la com uma página importante, então a 

importância de 𝑘 será impulsionada. Vamos definir a pontuação de 𝑗 como a soma da 

pontuação de todas as páginas que estão ligadas a 𝑗. Tomando o diagrama da Figura 1 como 

exemplo, a pontuação da página 1 será 

𝑥1 = 𝑥3 + 𝑥4 .                       (2) 
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Com a problemática citada acima, este modelo não soluciona a influência de uma 

super-página ligada a uma sem relevância. Então, se a página 𝑗 tem 𝑛𝑗  links, onde algum 

aponta para 𝑘, a pontuação de 𝑘 será dada por 
𝑥𝑗

𝑛𝑗
. Expandindo a ideia para um modo mais 

geral, ou seja, em uma grande rede com 𝑛-páginas, tomamos 

𝐿𝑘 ⊂ {1,2, … , 𝑛} ,                   (3) 

onde 𝐿𝑘 é o conjunto de backlinks. Assim para cada página 𝑘, obtemos 

𝑋𝑘 = ∑
𝑥𝑗

𝑛𝑗
 ,                          

𝑗∈𝐿𝑘

(4) 

onde 𝑛𝑗  é o número de links de saída a partir da página 𝑗. Por definição, 𝑛𝑗  é maior ou igual a 

1, pois se 𝑗 ∈ 𝐿𝑘, então a página 𝑗 se liga, pelo menos, para a página 𝑘. Voltando para o 

diagrama da Figura 1 e seguindo a Equação (4) temos: 

𝑥1 =
𝑥3

1
+

𝑥4

2
                     (5) 

𝑥2 =
𝑥1

3
                               (6) 

𝑥3 =
𝑥1

3
+

𝑥2

2
+

𝑥4

2
          (7) 

𝑥4 =
𝑥1

3
+

𝑥2

2
                    (8) 

Essas equações lineares podem ser escritas na forma matricial 

𝐴x =  𝜆x,                    (9) 

onde x = [𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4]
𝑇 e 

𝐴 =

[
 
 
 
 

0 0
1

3⁄ 0
1 1

2⁄

0 0
1

3⁄
1

2⁄

1
3⁄

1
2⁄

0 1
2⁄

0 0 ]
 
 
 
 

 

A matriz A definida como acima é chamada de matriz-link da web 𝑊 dada. Neste 

momento, transformamos o problema da classificação das páginas web em um problema de 

determinar um autovetor 𝑥 com autovalor 1 para nossa matriz-link.  Veremos que a matriz A 

de qualquer web sem nós-pendentes (discutiremos a seguir) deve ter um autovalor igual a 1. 

De fato, primeiro note que uma web geral de n páginas dá origem a uma matriz A com 𝐴𝑖𝑗 =

1

𝑛𝑗
 se a página j está ligada a página 𝑖. Caso contrário, 𝐴𝑖𝑗 = 0. Assim a j-ésima coluna de A 

contém 𝑛𝑗  entradas não nulas, cada uma igual a 
1

𝑛𝑗
 e sua coluna soma 1.  
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Segue da construção que fizemos acima que uma matriz-link de uma web sem nós 

pendentes  é uma matriz (de coluna) estocástica. 

No que segue, 𝑉1(𝐴) denota o autoespaço associado ao autovalor 1 da matriz 

estocástica A. 

Anteriormente discutimos sobre o problema de uma página sem relevância linkar com 

uma super-página e para tanto usamos a equação (1) como um solucionador. O que funciona 

muito bem para webs do tipo da figura (1). Mas observe a seguinte web 

 

Figura 2 – Diagrama de uma web W com r-desconectadas subwebs. Fonte: autor. 

 

Assim, discutimos duas questões: web com Rankings não-exclusivos e webs com nós-

pendentes. 

Sobre os Rankings não-exclusivos: para nossos rankings é desejável que a dimensão 

de  dim (𝑉1(𝐴)) = 1, de modo que há um único autovetor 𝑥 com ∑ 𝑥𝑖 = 1𝑖  que possamos 

utilizar para a pontuação-importância, ou seja, classificação das páginas. Isto é verdade na 

web de Figura (1) e na maioria dos casos. Mas infelizmente nem sempre é verdade que a 

matriz de links A renderá um ranking único para todas webs, como é o caso da Web da 

Figura (2). É de se enfatizar a necessidade do Ranking ser único, pois do contrário, isto é, 

com classificações diferentes para uma mesma web, não garantiríamos um ranking preciso e 

eficiente. 

Não é por acaso que, para a teia da Figura (2) temos que dim( 𝑉1(𝐴)) > 1. É uma 

consequência do fato de que se uma web W consiste de 𝑟-desconectadas subwebs 𝑤1, … , 𝑤𝑟, 

então 𝑑𝑖𝑚( 𝑉1(𝐴)) ≥ 𝑟, e, portanto não há um único vetor de pontuação-importância 𝑥 ∈

𝑉1(𝐴). Este fato será demonstrado no trabalho. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Vários problemas foram expostos no desenvolvimento de um método eficiente para 

classificar as páginas de uma web 𝑊. Expomos neste trabalho uma teoria que nos conduz a 

encontrar um autovetor 𝑥 relacionado ao autovalor 1 para nossa matriz-link, nos permitindo 

determinar a pontuação-importância das páginas envolvidas. Toda esta teoria foi desenvolvida 

na perspectiva das Cadeias de Markov, preservando os conceitos de que todas as colunas de 

uma matriz-link 𝐴 contém 𝑛𝑗 entradas não nulas e sua coluna soma 1. Isto nos motiva, 

capciosamente, a perguntar: e se uma web produz uma matriz A contendo uma ou mais 

colunas nulas, fato este que fere nossas construções de Markov. É a este tipo de situação que 

denominamos: webs com nós pendentes.  

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho mostra que podemos contabilizar o ranking de webs com rankings não-

exclusivos. Podemos classificas as webs em dois tipos: webs com rankings não-exclusivos e 

webs com nós-pendentes. Aqui mostramos como calcular o ranking de webs com rankings 

não-exclusivos. Em contrapartida o caso com nós-pendentes nos induz a fazer um estudo 

sobre os autovetores de Perron, que será estudado em trabalhos posteriores. 
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4 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: ETNOMATEMÁTICA, HISTÓRIA E 
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4.1 ETNOMATEMÁTICA: UMA BREVE HISTÓRIA DA 

MULTIPLICAÇÃO. 

Thalita Alves Guedes (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, 

Juazeiro do Norte-CE/ Brasil - thalita1024@gmail.com). 

Fernando Luís Vieira de Sousa (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará, Juazeiro do Norte-CE/ Brasil - fluisvieira@oi.com.br). 

 

RESUMO: Este trabalho trata da História da Multiplicação Matemática e suas contribuições 

no ensino e na aprendizagem. Ele tem por objetivo, fazer uma revisão bibliográfica a respeito 

da multiplicação, despertar a curiosidade e ânimo no estudo do conceito de multiplicação. 

Sabe-se que, até muitos estudantes de Licenciatura em Matemática, conhecem muito pouco a 

história dos métodos multiplicativos, que se desenvolveu ao longo do tempo, e deixam passar 

despercebido. Apresentaremos aqui, a história da multiplicação, sua evolução e os diferentes 

métodos utilizados por diferentes povos na construção do conhecimento sobre essa operação 

simples e básica, mas essencial para a sociedade moderna. Por fim, apresentamos um 

comparativo de todos os métodos encontrados e mostramos qual é o melhor a ser ensinados 

aos alunos. 

Palavras-chave: Etnomatemática. Multiplicação. Historia 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A matemática é considerada por muitos a matéria mais difícil da educação básica. Os 

professores dessa área têm como desafio fazer com que os educandos desistam de decorar 

determinados assuntos e passem a priorizar a aprendizagem, e acima de tudo sintam a 

necessidade de adquirir novos conhecimentos para consolidar determinado conteúdo. 

Para tanto, é necessário que o professor tenha domínio do assunto a ser trabalhado, 

bem como, conheça a história que envolve o conteúdo, para mostrar aos educandos que a 

matemática não é um conhecimento morto, mas que está aberta a incorporar novos 

conhecimentos. 

 

O conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da 

formação dos professores para que tenha elementos que lhes permitam mostrar aos 

alunos a Matemática como ciência que não trata de verdades eternas, infalíveis e 

imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos 

conhecimentos (PCN,1997, p.30).  
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É de grande importância para o aluno ter conhecimento da história da multiplicação, 

para que possam perceber que a multiplicação não surgiu por acaso, e sim, da necessidade que 

o homem teve de ampliar seus conhecimentos. Só se pode perceber a importância dessa 

ferramenta tão útil à Matemática quando estudando, enxergamos seu vasto campo de atuação 

dentro da ciência dos números. 

Diante disso, apresentamos nesse trabalho, os vários sistemas de multiplicação, sua 

evolução e os casos particulares. Mostrando assim, que a multiplicação foi realizada por 

diferentes técnicas ao longo da história e que esses métodos possam estimular as diversas 

inteligências dos envolvidos na aprendizagem. 

 

OBJETIVOS 

 

Apresentamos a história da multiplicação, os métodos utilizados por diferentes povos, 

sua evolução e despertar a curiosidade e ânimo dos alunos no estudo do conceito de 

multiplicação. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Diferentes Formas de Multiplicação 

 

A matemática é a ciência dos números e dos cálculos. Ela surgiu da necessidade do 

homem, de ampliar seu território, e contabilizar suas conquistas. Deste momento em diante, 

esses métodos foram se adaptando e novas formas de soma, divisão e multiplicação foram 

sendo criados. 

 

Ao revelar a matemática como uma criação humana, ao mostrar necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, ao 

estabelecer comparações entre os conceitos e processos matemáticos do passado e 

do presente, o professor tem possibilidade de desenvolver atitude e valores mais 

favoráveis do aluno diante do conhecimento matemático (BRASIL,1997, p34).  

 

Vejamos algumas dessas mudanças, na multiplicação, em diferentes culturas. 

 

A Origem do Sinal de Multiplicação 

 

No século XVI o matemático Wiliam Oughtred, inventou vários sinais matemáticos 

para representar a multiplicação, entre eles o símbolo X, introduzido em 1631. Para 
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representar parcelas iguais, esse símbolo foi escolhido por uma razão religiosa para representa 

a cruz, ela ficou conhecida como cruz de Santo André e como o sinal de dimensão (ORIGEM 

DOS SINAIS, 2016). Antes da invenção de Oughtred, a multiplicação era representada 

conforme a Equação 1, que mostra o produto de sete por cinco. 

7 + 7 + 7 + 7 + 7                                                                  (1) 

No século XVII, Gottfried Wilhelm Leibniz sugeriu uma importante mudança no sinal 

que indicava multiplicação. Para não confundi da multiplicação “×”, com uma letra do 

alfabeto “X”. A mudança seria para passar a utilizar um ponto “∙”, para indicar uma 

multiplicação (ORIGEM DOS SINAIS, 2016). Porém, até hoje no século XXI, usamos as 

duas notações para indicar o produto, por exemplo: Oughtred (8 × 3) e Leibniz (8 ∙ 3). 

 

Método Hindu 

 

Este método foi usado por volta do século XV e XVI. Era usado pelos indianos, 

chineses, árabes e persas. Anos mais tarde os árabes se apropriaram de alguns processos 

Hindus, de tal maneira que esse método passou para a Europa Ocidental, que também ficou 

conhecido como multiplicação em célula, grade ou quadrilateral. Tal método era feito em 

caixas de areia, os árabes tentaram adaptar esta técnica para o papel, mas não foram bem-

sucedidos. “A simplicidade de sua aplicação poderia tê-lo mantido em uso até hoje, se não 

fosse à necessidade de imprimir, ou desenha, uma rede de segmento de reta” (EVES, 2007.p. 

323). A Ilustração desse método, bem como sua demonstração é feita na discussão do 

resultado. 

Método egípcio 

 

Este método é também conhecido como operações aritméticas fundamentais. Ele foi 

encontrado no Papiro de Rhind, mostrando que foi muito usado há cerca de 4.000 anos, e 

representou uma importante descoberta para a época. Segundo BOYER (1996) “... Papiro de 

Rhind representou uma importante contribuição à numeração, e é um dos fatores que faz do 

sistema em uso hoje o instrumento eficaz que é” (BOYER, 1996.p.8). Ilustraremos este 

método na discussão do resultado. 

 

Método da barra de Napier 
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Em 1617, um matemático, John Napier, criou uma técnica de multiplicação, conhecido 

como barra de Napier ou ossos de Napier. Este método era feito com a ajuda de tiras e ossos 

(daí vem o nome ossos de Napier). São 10 tiras de mesmo tamanho e largura, e enumeradas 

pelos números de (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) escrito na parte superior e seus respectivos 

múltiplos escritos nas partes inferiores. 

A partir da barra de Napier é possível obter o produto de qualquer multiplicação, 

entretanto, para efetuar a operação são necessárias duas coisas básicas, a primeira é ter em 

mãos ou em mente a Barra de Napier, que de certa forma terá apenas partes reproduzidas de 

acordo com os números que aparecerão na multiplicação, e a segunda é saber efetuar a soma, 

operação indispensável para obtermos o resultado de cada diagonal. A Figura 1 apresenta a 

barra de Napier. 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
0  

       0               

0 

       1 

0 

       2          

0 

       3 

0 

       4 

0 

       5 

0 

       6 

0 

       7 

0 

       8 

0 

       9 

2 0 

       0 

0 

       2 

0 

       4 

0 

       6 

0 

       8 

1 

       0 

1 

       2  

1 

       4 

1 

       6 

1 

       8 

3 
0 

       0 

0 

       3 

0 

       6 

0 

       9 

1 

       2 

1 

       5   

1 

       8 

2 

       1 

2 

       4 

2 

       7 

4 0 

       0 

0 

       4 

0 

       8 

1 

       2 

1 

       6 

2 

       0 

2 

       4 

2 

       8 

3 

       2 

3 

       6 

5 
0 

       0 

0 

       5 

1 

       0 

1 

       5 

2 

       0 

2 

       5 

3 

       0 

3 

       5 

4 

       0 

4 

       5 

6 
0 

       0 

0 

       6 

1 

       2 

1 

       8 

2 

       4 

3 

       0 

3 

       6 

4 

       2 

4 

       8 

5 

       4 

7 
0 

       0 

0 

       7 

1 

       4 

2 

       1  

2 

       8 

3 

       5 

4 

       2 

4 

       9 

5 

       6 

6 

       3 

8 
0 

       0 

0 

       8 

1 

       6 

2 

       4 

3 

       2 

4 

       0 

4 

       8 

5 

       6 

6 

       4 

7 

       2 

9 
0 

       0 

0 

       9 

1 

       8 

2 

       7 

3 

       6 

4 

       5 

5 

       4 

6 

       3 

7 

       2 

8 

       1 

Figura 1. Apresentando a Barra de Napier. Fonte: EVES, Howard. Introdução a história da matemática. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho se caracteriza quanto à natureza como pesquisa bibliográfica, pois nosso 

intuito foi despertar a curiosidade e ânimo no estudo do conceito de multiplicação. Quanto à 

abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois visamos diminuir as dificuldades dos 

alunos por tal conteúdo matemático. Do ponto de vista ao objetivo trata-se de uma pesquisa 

descritiva. 
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Para realizar a pesquisa seguimos as etapas: Em primeira instância, houve o 

levantamento literário, para definir um possível tema central. Após o tema escolhido fomos 

para a revisão bibliográfica e o comparativo dos dados encontrados. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Descreveremos aqui sucintamente os principais métodos de multiplicação, desde o 

utilizado atualmente até a barra de Napier. Para isso, utilizaremos exemplos na demonstração 

de cada método e ilustraremos os mesmos através de figuras. 

 

Multiplicação Ensinada Atualmente nas Escolas 

 

Colocam-se os fatores em duas linhas de forma que unidade abaixo de unidade, 

dezenas abaixo de dezenas e assim sucessivamente. Ao lado esquerdo, coloca-se o operador 

(sinal de multiplicação x). Iniciaremos a multiplicação começando pela unidade, depois pelas 

dezenas e colocamos o resultado na casa das dezenas; e assim sucessivamente. Após ter 

concluído a primeira parte somamos o resultado das parcelas dos produtos da multiplicação. 

A Figura 2 apresenta a multiplicação de 396x54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Método utilizado na multiplicação usada atualmente. Fonte: próprio autor 

 

Método Hindu 

 

A multiplicação usando esse método é feito seguinte às etapas descritas na Figura 3, 

dos itens (a) ao (f). Iniciamos construindo as grades que variam de acordo com a quantidade 
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de dígitos dos números que serão multiplicados. Por exemplo, na multiplicação de 245 por 24 

temos três dígitos no multiplicando e dois dígitos no multiplicador (a) e (b). Nesse caso, 

temos uma caixa com seis grades (3 ×  2 = 6). Nos quadrinhos são traçados uma diagonal 

para separar as dezenas das unidades dos produtos a serem realizados. Os dígitos do 

multiplicando fica sobre as colunas dos quadradinhos e os dígitos do multiplicador ficam à 

direita em cada linha. Dentro de cada retângulo escrevemos o produto obtido pela 

multiplicação de cada número da coluna por cada número da linha, separando unidades e 

dezenas pela a diagonal de cada retângulo, (c) e (d). 

 

 

Figura 3 – Método de multiplicação usado pelos hindus. Fonte: próprio autor 

 

Após realizar a multiplicação de todos os números somamos cada diagonal, iniciando 

da direita para a esquerda. Quando a soma for uma dezena, como apresenta esse exemplo, 

deve-se colocar a unidade e a dezena é somada aos demais números da próxima diagonal (e) e 

(f). O resultado do produto de 245 por 24 é 5880, que é o número formado pelos algarismos 

do lado esquerdo e abaixo da Figura 3(f). 

 

Método egípcio 
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Para realizarmos multiplicações utilizando essa técnica construímos duas colunas 

paralelas. Para demonstrar esse método tomamos como exemplo a multiplicação de quarenta e 

oito por doze. 

A Figura 4 apresenta os passos utilizados durante o processo. (a) Iniciamos colocando 

o número 1 na primeira coluna. (b) Em seguido vamos dobrando o valor de cada linha até que 

a soma das duas últimas parcelas seja igual ao multiplicando, nesse caso (48=32+16). (c) Na 

segunda coluna iniciamos com o multiplicador, nesse caso o número 12, e vamos dobrado 

esse valor até que a última linha da primeira coluna coincida com a da segunda coluna. Nesse 

caso, o produto e o valor da soma das duas últimas linhas da segunda coluna, que para o nosso 

exemplo vale (576=192+384). 

 

 

Figura 4 – Método usado na multiplicação pelos egípcios. Fonte: próprio autor 

 

Método da barra de Napier 

 

Apresentaremos o uso da barra de Napier, tomando como exemplo a multiplicação de 

vinte e cinco por trinta e seis. A Figura 5 de (a) a (f) apresenta em detalhes o passo a passo da 

multiplicação de vinte e cinco por trinta e seis. Esse método é semelhante ao método usado 

pelos Hindus. 

Primeiro colocamos o multiplicador acima da grade, sendo colocado cada número em 

uma grade. Em seguida colocamos o multiplicando ao lado direito da tabela, sendo cada 

número em uma fica (linha), conforme apresenta a Figura 5 (a) e (b). Para o nosso exemplo, 

formamos uma tabela com duas linhas e duas colunas. Com a tabela pronta, vamos para a 

barra de Napier, ou seja, transcrever os produtos de cada número da linha por cada número da 

coluna Figura 5 (c) e (d). Em seguida é realizada a soma das diagonais, iniciando da direita 

para a esquerda e de baixo para cima, sendo colocado o valor da unidade e os valores das 

dezenas são somados com os números da próxima diagonal. O produto é o número formado 
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pelos algarismos do lado esquerdo e inferior da tabela conforme pode ser observado na Figura 

5 (c) e (d). Nesse caso, o produto obtido é novecentos, que é mostrado na Figura 5 (d). 

 

 

Figura 5 – Barra de Napier usados na multiplicação. Fonte: próprio autor 

 

A partir da análise dos dados e informações da etnomatemática (o estudo da 

matemática em várias etnias), apresentados neste artigo, foi possível construir a Tabela 1, que 

apresenta um comparativo das diferentes técnicas de multiplicação empregado por vários 

povos mostrando suas vantagens e desvantagens com relação ao método atual de 

multiplicação. 

Tabela 1: Comparativo das diferentes técnicas de multiplicação. 

METODO ATUAL HINDU EGIPCIO BARRA DE NAPIER 

Vantagem Vantagem Vantagem Vantagem 

As vantagens desse 

método, é que a forma de 

monta a equação que é. 

Simples. 

Forma fácil de 

multiplicação, números 

bem separados, que 

facilitam sua 

compreensão. As 

multiplicações são feitas 

números a números. 

Forma diferente de 

multiplicar. 

Forma fácil de 

multiplicação, números 

bem separados, que 

facilitam sua 

compreensão. As 

multiplicações são feitas 

números a números. As 

vantagens são as mesmo 

do método Hindu. 

Desvantagem Desvantagem Desvantagem Desvantagem 
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Fonte: elaboração própria do autor. 

 

As dificuldades que vários alunos têm sobre a multiplicação estão longe de serem 

resolvidos, seja pelo desinteresse dos alunos, falta de compreensão do conteúdo, por 

despreparo de alguns professores ou por falta de tempo, por ter uma carga horaria de trabalho 

muito grande ou uma sala superlotada, para preparar uma aula mais diferenciada. Mas apesar 

das grandes dificuldades, cabe ao professor buscar maneiras diferenciadas, para instigar o 

aluno a derrubar barreiras de preconceitos, que por inúmeras vezes, quando não sempre, 

impedem a construção do conhecimento matemático. Com isso mostrar às quão amplas são as 

ideias do conteúdo da multiplicação, reflexos de povos que deixaram uma rica herança 

cultural, incluindo a sua evolução, trazendo consigo mudanças na forma do pensamento 

matemático, apresentando ideias e artifícios que com sabedoria podem e devem ser utilizados 

em sala de aula. 

CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho foi desenvolvido com o intuito de mostrar as diferentes formas de 

multiplicação e fazer um comparativo com o método atual. Espera-se que esse trabalho seja 

de grande valia como uma pequena parcela de contribuição para a disseminação da história e 

dos diferentes métodos de multiplicação e fazer com que os alunos tenham conhecimentos da 

história e também possa utilizar os vários métodos de multiplicação ao longo de sua vida 

acadêmica. 
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São feitas sucessões de 

multiplicação, e seus 

resultados são colocados 

linhas abaixo, se seus 

resultados não forem 

colocados no local certo 

isto resultara em um 

resultado incorreto. 

Montagem da grade. 

A pessoa tem de ter 

domínio da duplicação, e 

ter uma boa observação, 

para saber qual número 

somar. 

Saber a tabela completa, e 

reproduzi-la. 
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RESUMO  

Neste estudo discutimos a aplicabilidade da Teoria das Situações Didáticas (TSD) em 

problemas que envolvem a trigonometria no triângulo retângulo, instigando o aprendizado e 

tornando o estudante protagonista no processo de aprendizagem. Compreendemos a 

Trigonometria como o estudo das relações entre os lados e ângulos dos triângulos e, ainda 

discutimos que na vida escolar a Trigonometria é também associada à facilidade em saber 

diferenciar e operacionalizar as relações trigonométricas. Definimos os objetivos específicos 

como: discutir situações-problemas em Trigonometria; analisar os caminhos utilizados para 

tal resolução; mediar a aprendizagem sugerindo novas formas de resolução. De modo que a 

problemática do estudo é: Como o estudante de ensino médio percebe os métodos de 

resolução de problemas trigonométricos segundo os pressupostos da TSD? Tomou-se por 

hipótese que a dificuldade sentida pelo estudante seja gradativamente reduzida a partir das 

pesquisas e mediações sugeridas pelo professor pesquisador através da TSD. Esta pesquisa foi 

aplicada com estudantes do ensino médio do IFCE (campus Juazeiro do Norte) com o 

desenvolvimento de oficinas, de modo que vários problemas trigonométricos foram discutidos 

com os discentes, incitando-os a propor métodos diversos de resolução. 

Palavras-chave: Trigonometria. Teoria das Situações Didáticas. Metodologia de Ensino. 

 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

Atualmente, vem sendo discutido novas reformas metodológicas para o ensino, e 

assim, alcançar situações reprodutíveis na Educação. Desta forma, a área que aborda 

propostas que complementam as metodologias adotadas pelos professores de Matemática para 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem é a Didática da Matemática. 

Neste escopo, a Teoria das Situações Didáticas (TSD) é uma das teorias francesas de 

Educação Matemática que tem influência na busca de novas metodologias de ensino, sua 

proposta é de transformar o estudante em ator principal do seu conhecimento, cabendo ao 

professor o papel de mediador nesse processo de aprendizagem. Embora o professor e 

estudante estejam em níveis diferentes de escolaridade, ambos estão na base do triângulo do 

saber, ou seja, agem como pesquisadores e tem autonomia para gerar o seu conhecimento.  
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Tendo em vista que, o ensino da matemática, especificamente o da trigonometria no 

triângulo retângulo, objeto matemático estudado nesse trabalho, muitas vezes são abordados 

como conhecimentos matemáticos advindos de fórmulas e técnicas resolutivas. Sugerimos, 

como metodologia de ensino, a abordagem de problemas trigonométricos contextualizados, 

que evidencie sua aplicabilidade no dia-a-dia, tornando assim, o ensino mais prazeroso e útil.  

Desta forma, a problemática norteadora deste estudo é: Como o estudante percebe os 

métodos de resolução de problemas trigonométricos, segundo os pressupostos da TSD? Em 

tempo, apontamos como hipóteses que a dificuldade sentida pelo estudante seja 

gradativamente reduzida a partir de mediações, tornando-o protagonista do seu aprendizado.  

 

OBJETIVOS  

Neste trabalho vamos discutir a aplicabilidade da Teoria das Situações Didáticas 

(TSD) em problemas de trigonometria no triângulo retângulo, a fim de instigar o aprendizado, 

tornando o estudante um pesquisador. O caminho utilizado para alcançar a proposta é: discutir 

situações-problemas de Trigonometria, com ênfase no triângulo retângulo, analisando os 

caminhos que os estudantes traçam para resolver o problema. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

Teoria das Situações Didáticas 

A Teoria das Situações Didáticas (TSD) é uma metodologia de ensino, que busca 

transformar o estudante em pesquisador do seu conhecimento, apontando hipóteses, provando, 

construindo e lançando propostas científicas, sob a mediação do professor nesse processo de 

ensino-aprendizagem. Nesta dicotomia o estudante se torna capaz de progredir em seus 

estudos e pesquisas (POMMER, 2008). 

A Teoria das Situações Didáticas é um modelo teórico que defende uma linha de                                                                                                                                                                                                                                                  

ensino onde, o aprendiz se fundamenta em conhecimentos já internalizados ou que ainda pode 

adquirir através da pesquisa e situações desafiadoras sugeridas para o mesmo, desta maneira, 

a TSD sugere uma modelagem discursiva de didática matemática para a apropriação do 

conhecimento, o que caracteriza o ensino como um projeto e ação social. (FERREIRA, 

VIANA & COSTA, 2017). Dentre os pressupostos da TSD, Brousseau definiu como 

principais atividades específicas (comumente conhecida como fases da TSD), para a 

aprendizagem em Matemática.  
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1. Situação de Ação: O estudante propõe tentativas de resolução, que são refletidas pela 

interação com o meio e mediação do professor, e conseguinte, organizar as metodologias de 

resolução para o problema proposto (TEIXEIRA E PASSOS, 2013). Segundo Jesus (2008 

apud TRAMM E CRUZ, 2013) nessa fase caracterizada como a fase experimental, os 

estudantes buscam métodos resolutivos imediatos, pois estão preocupados em traçar os 

caminhos, sem importar a linguagem argumentativa e validação de sua escolha 

(GONÇALVES, ARAÚJO & FERREIRA, 2017).  

2. Situação de Formulação: Nesta fase, nota um crescimento no estudante, uma vez que se 

apropria de uma linguagem mais argumentativa, todavia, sem ter que seguir necessariamente 

uma linguagem cientifica (matemática). É ainda nessa fase que o estudante formula sua 

resolução e busca explicações para as suas ações. 

3. Situação de Validação: Neste momento o estudante consegue se apropriar de uma 

linguagem matemática mais específica, utilizando demonstrações a fim de observar a 

veracidade da resposta encontrada. Normalmente ocorre um equívoco resolutivo durante esta 

fase, mas que vai contribuir com a maturação do raciocínio utilizado. 

4. Situação de Institucionalização: Nessa fase o estudante já entende o a real intenção do 

professor que lhe instigam pela metodologia de ensino, a oportunidade de elaboração de seus 

conhecimentos através da pesquisa. Cabendo a este corrigir os possíveis equívocos que 

possam ocorrer nas fases anteriores. 

Embora sejam quatro fases diferentes, elas estão extremamente interligadas, pois não 

se percebe quando termina e se inicia uma nova fase. Na próxima seção, abordaremos o 

objeto matemático dessa pesquisa, a trigonometria no triângulo retângulo, propondo nov 

 

Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo 

O estudo da Trigonometria tem sua gênese na relação existente entre lados e ângulos 

de triângulos, sobretudo de triângulos retângulos, uma vez que as Leis de Seno e Cosseno 

também envolvem relações trigonométricas, porém válidas em triângulos quaisquer. 

Entretanto, neste estudo, nos ateremos apenas à Trigonometria oriunda dos Triângulos 

Retângulos. Um aspecto importante no ensino da Trigonometria é a forma como a mesma é 

abordada nos livros didáticos que apresenta uma diversidade de fórmulas, até mesmo com um 

excesso de informações, provocando assim, falta de entendimento dos estudantes e 

consequentemente a não curiosidade das aplicações desse objeto matemático (GOMES, 

2015). 
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Tendo em vista que a Trigonometria é um campo da Matemática muito amplo, 

abordaremos neste estudo apenas os elementos trigonométricos presentes no triângulo 

retângulo, discutindo inicialmente as razões trigonométricas advindas de semelhanças de 

triângulos, ângulos complementares, ângulos notáveis e a relação fundamental, propondo 

situações problemas que se utilizem daquele conhecimento. Posto isto, Iezzi (2013) afirma 

que ao considerarmos duas semirretas e o ângulo agudo α entre elas, traçando pontos ao longo 

de uma dessas semirretas, representados por x1, x2, x3, ⋯ , xn, e outro conjunto de pontos, 

representados por y1, y2, y3, ⋯ , yn, unindo-os por perpendiculares, chega-se à Figura 1.  

 

 

Figura 1 – Triângulos Retângulos  

Fonte: formatação própria 

 

Usando-se semelhança de triângulos se conclui que, entre os triângulos semelhantes, há uma 

razão de proporcionalidade, uma vez que 
x1y1

by1
=

x2y2

by2
=

x3y3

by3
 (proporcionalidade entre o cateto 

oposto e a hipotenusa), 
bx1

by1
=

bx2

by2
=

bx3

by3
 (proporcionalidade entre o cateto adjacente a α e a 

hipotenusa), 
x1y1

bx1
=

x2y2

bx2
=

x3y3

bx3
 (proporcionalidade entre os catetos opostos e adjacentes), 

bx1

x1y1
=

bx2

x2y2
=

bx3

x3y3
 (proporcionalidade entre os catetos adjacentes e opostos). Desta forma 

ocorrem: tangente (tan α = sin α
cos α⁄ ); cotangente (cot α = cos α

sin α⁄ ); secante (sec α =

1
cos α⁄ ) e cossecante (csc α = 1

sin α⁄ ) (MACHADO, 1994).  

Se considerarmos um triângulo retângulo em A, como mostra na figura 2, e usando a 

definição das razões trigonométricas, temos que o sin β = b
a⁄ ; cos β = c

a⁄ , de modo que b =

a sin β ; e, analogamente, c = a cos β. Aplicando o Teorema de Pitágoras3, e substituindo os 

                                                           
3 Teorema de Pitágoras leva o nome do matemático grego Pitágoras de Samos (570 a. C. – 495 a. c.) e é uma 

relação matemática entre os três lados de um triângulo retângulo. Na Geometria Euclidiana, o Teorema afirma 

que: “Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados 

dos comprimentos dos catetos.” Logo, a2 = b2 + c2. 

http://dicionario.sensagent.com/Quadrado%20(aritm%C3%A9tica)/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Comprimento/pt-pt/
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valores de b e c, concluímos a chamada de relação fundamental da trigonometria: sen2β +

cos2β = 1. 

 

Figura 2 – Triângulo Retângulo 

Fonte: formatação própria  

 

 

METODOLOGIA  

Foi realizada uma experimentação matemática para a validação do aprendizado 

discente e, assim, a socialização do saber construído com base em conhecimentos singulares. 

Para isso, selecionamos um grupo de estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE) – campus de Juazeiro do Norte, que fazem parte do curso 

Técnico Integrado em Edificações, sendo este um curso de nível médio. Esta pesquisa baseia-

se no modelo qualitativo, de método indutivo. 

A coleta de dados teve efetivação através da oficina realizada que ocorreu em três 

momentos, sendo elas: abordagem sobre Trigonometria no Triângulo Retângulo, aceitando a 

priori as predefinições empíricas dos estudantes, e assim iniciando uma discussão matemática 

baseada em conhecimentos prévios dos discentes; em seguida, discutimos alguns métodos de 

resolução para problemas propostos na oficina e com isso; e, por fim, a aplicação de um 

instrumental resolutivo, não com intuito de avaliar e sim de perceber a evolução do 

aprendizado ante o início do estudo.  

 
 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Nosso estudo partiu da discussão de igualdade das razões de proporcionalidade entre 

triângulos semelhantes oriunda da Geometria Plana. Baseado nesse conceito, restringimo-nos 

apenas aos casos com triângulos retângulos (nosso objeto de estudo) a fim de compreender as 

definições dadas aos elementos trigonométricos básicos vistos aqui como razões 

trigonométricas (Figura 2). De modo que definimos seno, cosseno, tangente, secante, 
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cossecante e cotangente, a partir do processo dedutivo, evitando a pura e simples 

memorização de conceitos. 

Dentre as várias possibilidades de ângulos que podem ser tomadas para o cálculo das 

razões trigonométricas, uma que merece atenção especial faz referência aos ângulos notáveis 

de 30°, 45° e 60°. As razões trigonométricas destes ângulos são obtidas através de estudos 

específicos em triângulos Equilátero e Isósceles, e sua dedução por ser simples vem 

desmistificar o ensino de Trigonometria (Figuras 3 e 4). 

A seguir discutiremos um dos problemas (Figura 5) propostos aos estudantes e sua 

resolução. Neste problema, um dos objetivos era a contextualização da trigonometria com o 

cotidiano, na concepção de mostrar a aplicabilidade da Matemática, desmistificando o 

conceito de universo de estudo seguido de técnicas e fórmulas. 

 

 

Figura 5: Questão 3 usada no instrumental para a aquisição de dados 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

A seguir, na Figura 6, apresentamos o resultado da resolução do Estudante 2. Uma vez 

que o problema proposto fornece dados sob a vista de distâncias diferentes e sob ângulos 

diferentes de duas pessoas em relação ao balão atmosférico, temos que calcular a altura em 

que se encontrava o balão. Como a distância a ser calculada é em relação às duas pessoas 

(cateto oposto), os estudantes poderiam admitir qualquer um dos triângulos formados para o 

cálculo da altura. O Estudante 2, para comprovar sua resolução, teve o cuidado de calcular a 

mesma situação nos dois triângulos possíveis. 
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Figura 6: Resolução proposta pelo Estudante 2 para Questão 3 

Fonte: Acervo Pessoal 

  

Na Figura 7, apresentamos uma situação em que houve um erro Estudante 3. Observe 

que o erro cometido nesse questionamento não foi como perceber a utilização da razão 

trigonométrica adequada, depois da contextualização do problema. E sim na aproximação das 

casas decimais do resultado obtido na razão. Tornando ainda, satisfatório o resultado, pois se 

observa o aprendizado do objeto matemático em estudo, apontando assim, um equívoco 

matemático, que certamente será corrigido em uma ocasião posterior. 

 

 

Figura 7: Resolução proposta pelo Estudante 3 para Questão 3 

Fonte: Acervo pessoal 

Ainda foi discutido junto aos estudantes no instrumental resolutivo, questionamentos 

sobre a qualidade da aula, metodologia e objeto matemático escolhido. 

 

Pesquisador: O que você destaca de positivo neste estudo proposto sobre 

Trigonometria no triângulo retângulo? E de negativo?  

Estudante 1: Como ponto positivo, destaco a forma de lidar com os problemas e suas 

relações. Não vi aspectos negativos, apenas nos ajudou a compreender melhor o 

conteúdo e sua aplicabilidade no nosso cotidiano.  

Estudante 2: Como positivo, foi satisfatório os novos estudos e técnicas que vão 

ajudar na compreensão de conteúdos futuros. Destaco como negativo, algumas 

questões que tornaram complicadas pelos dados desnecessários. 

 

Observa-se ênfase nas respostas dos estudantes, nas novas formas de resolução para 

um mesmo problema proposto, adquiridas na oficina, tornando os estudantes mais seguros 

quando proposto novas situações problemas. Destacamos que a não menção a pontos 
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negativos, denota uma perspectiva de sucesso na aprendizagem matemática que só pode ser 

corroborada após repetidos testes e maturação do objeto matemático escolhido. Este fato fica 

evidente quando citam que o excesso de informações em determinados problemas, que muitas 

vezes não são utilizadas na resolução do problema, dificultam o acesso à correta 

compreensão.  

 Sendo assim, observamos que esse processo de ensino-aprendizagem foi seguido 

pelas fases sugeridas da TSD. No primeiro momento, quando foram lançados alguns 

problemas, os estudantes estavam motivados apenas a sugerir soluções, sem o interesse da 

argumentação para tal resolução. Mas como a proposta de ensino sugerida era não apenas 

julgar erros e acerto, e sim o questionamento e demonstração dos métodos utilizados, fez-se 

necessária a discussão das várias maneiras de solução sugeridas pelos estudantes (Figuras 8 e 

9). Partindo dessa proposta, foi realizada então a interação entre o grupo de estudantes, 

gerando uma discussão e argumentação para explicarem a escolha de tais resoluções. Todavia, 

para alguns, ocorreram equívocos e isto nos auxilia a melhor analisar os métodos utilizados e 

assim uma comprovação de resultados (provas e demonstrações) e, desta forma, compreender 

a intenção da metodologia aplicada. 

 

CONCLUSÃO  

Diante dos resultados adquiridos na oficina para aquisição de dados, percebe-se que os 

objetivos traçados nesse trabalho foram alcançados, através de uma nova metodologia de 

ensino sugerida pela TSD, aplicada na Trigonometria no Triângulo Retângulo. Pois se notou 

uma curiosidade maior pelo objeto matemático trabalhado, como foi discutido pelos os 

estudantes no instrumental resolutivo. Percebemos ainda que, o estudante pode agir 

ativamente no seu processo de ensino-aprendizagem, quando ao mesmo for lançada propostas 

de ensino que busquem motivar a pesquisa e interação como fontes de aquisição do 

conhecimento. Tornando assim, a aprendizagem de Matemática prazerosa, motivada pela 

discussão e não somente sob a ótica de um universo de fórmulas e técnicas de resolução para 

situações diversas.  

A validade desta experiência didático-pedagógica é inquestionável, uma vez que, foi 

perceptível através da discussão e resolução de problemas a satisfação do grupo em estudo. 

Todavia, ainda se faz necessário um aprofundamento desta pesquisa, seguido de atividades 

realizadas em longo prazo, para assim obtermos mais resultados sobre o desenvolvimento 
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cognitivo do estudante no aprendizado matemático da trigonometria presente no triângulo 

retângulo.  
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4.3 JOGOS RELACIONADOS Á HISTÓRIA DA MATEMÁTICA- A 

INTERDISCIPLINARIDADE E O LÚDICO NA MATEMÁTICA 

 

Denise Aparecida Enes Ribeiro (Universidade Regional do Cariri, URCA –  

denirriber07@hotmail.com) 

 

 

RESUMO  

Neste trabalho procuramos discutir a importância da interdisciplinaridade como forma de 

superar a fragmentação dos conhecimentos, e o distanciamento da matemática escolar da vida 

dos alunos. Para isto buscamos relacionar os jogos cuja origem na história tiveram uma 

relação com a matemática e verificar se sua aplicação em sala de aula, pode servir de 

parâmetro para uma atividade de caráter interdisciplinar e propiciar maior aprendizagem de 

conteúdos matemáticos que estejam inseridos na aplicação do próprio jogo. A pesquisa é de 

caráter qualitativo, com uso de entrevista sobre a utilização de História da Matemática com 

professores do Ensino Fundamental II e oficina junto aos alunos do Estágio Supervisionado 

da Universidade Regional do Cariri – URCA; com a aplicação dos jogos Tangran, Quadrado 

Mágico e Mancala. Os resultados ainda estão sendo analisados, pois a pesquisa está em 

andamento. Espera-se a partir do referencial teórico sobre a interdisciplinaridade e jogos, 

verificarmos o alcance de nosso trabalho.  

Palavras-chave: História da Matemática. Lúdico. Interdisciplinaridade. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

  

A disciplina de Matemática ainda detém por parte de um grande número de alunos, 

certa rejeição, sendo considerada “difícil” e com altos índices de reprovação. As avaliações 

externas mais recentes têm mostrados resultados desapontadores tanto em português como 

matemática. Os resultados do IDEB em Matemática no Ensino Fundamental I e II no Brasil 

como um todo, apresentaram melhora, mas ainda estão abaixo da meta cujo índice é 350. 

Alcançaram 256 e 219 respectivamente. O Ensino Médio tem resultados mais preocupantes, 

pois além de não alcançar a meta de 350, ainda diminuiu o índice em relação ao último IDEB, 

271 contra 267 anteriormente. (INEP.2015). 

Observa-se assim uma resistência pedagógica às mudanças por parte dos professores 

de Matemática; em parte por conta de sua própria formação e em parte pelo senso comum de 

que um ensino tradicional e conteúdista oferecem mais qualidade e maior capacitação para o 

aluno competir no mercado de trabalho. 

Diante dessa oralidade vemos a necessidade de se trabalhar com diversas práticas e 

didáticas que levem o discente em formação a um conhecimento significativo, a se preparar 

mailto:denirriber07@hotmail.com
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para um mundo em constante transformação. Uma dessas práticas é a de introdução de 

atividades relacionadas à História da Matemática, na forma de jogos, cujas lendas serão 

trabalhadas em sala de aula. Por isso, estamos optando pela interdisciplinaridade enquanto 

conceito e os jogos enquanto recurso didático-pedagógico. 

 

 

OBJETIVOS  

- Analisar como a utilização de atividades de aprendizagem interdisciplinares e lúdico-

pedagógicas, a partir da História da Matemática, pode contribuir para a aprendizagem 

matemática. 

- Apresentar e executar jogos de tabuleiros e quebra-cabeças, visando a melhor 

assimilação e compreensão de conceitos matemáticos ligados aos jogos e apresentados na 

História da Matemática. Os conceitos que podem emergir são: teorema de Pitágoras, área e 

perímetro de figuras planas, adição e subtração, multiplicação e divisão, expressões literais e 

exponenciação. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Nossos alunos se queixam (consciente ou inconscientemente) ainda do distanciamento 

entre a matemática escolar e a vida cotidiana. Uma forma de aproximação da disciplina da 

matemática à realidade dos alunos seria a proposta de atividades contextualizadas e 

interdisciplinares, visto que é assim que as situações problemas se apresentam na realidade, e 

não divididas em blocos estanques de conhecimentos que veem a ser a tônica de nossas 

disciplinas escolares.   

Nosso aporte teórico baseia-se em teorias que nos auxiliem a perceber como os Jogos 

e a História da Matemática podem motivar o aluno no processo de construção do seu próprio 

conhecimento. Para isto nos baseamos na Teoria da Atividade de Leontiev (1978, 1981) onde 

percebemos como os objetos de estudos são motivacionais e podem eles mesmos vir a 

tornarem-se os motivos de aprendizagem. Os jogos podem assim tornar a aprendizagem mais 

significativa a partir das necessidades e motivos dos alunos, ressignificando o conhecimento 

ao criar uma ponte (mediação) entre o saber espontâneo e o científico. O jogo, a partir da 

história da matemática é uma ferramenta para a atividade de aprendizagem.  
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Vários autores em Educação Matemática consideram a História da Matemática como 

uma tendência metodológica. Lorenzato (2010) em seu livro “Para aprender Matemática” fala 

da importância de se historiar o ensino como motivação para as aulas e usando de um recurso 

que muitos consideram distante da realidade da sala de aula de matemática que é considerada 

fria, se resumindo a números, fórmulas, sistematizações, todos longe da realidade e da vida do 

aluno. O professor pode se utilizar de lendas e mitologias relacionadas à história da 

matemática, mas com muita cautela segundo Mendes e Chaquiam (2016), pois nem sempre 

estão respaldadas em informações seguras. Usando o potencial criativo de tal material e 

incorporando a ele conteúdos matemáticos que façam parte do programa e aumentando assim 

o potencial criativo de suas aulas. 

Analisando os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s (1998) que se constituem 

em referencial para o ensino das diversas disciplinas nos Ensinos Fundamental e Médio, 

pudemos verificar várias referências à questão da interdisciplinaridade. Em todos os níveis de 

ensino o termo interdisciplinaridade ocorre. Porém é nos PCN´s do Ensino Médio, que a 

questão da Interdisciplinaridade se destaca, pois este termo e seus cognatos aparecem cento e 

vinte e três vezes, ressaltando como os PCN’s valorizam a inclusão da interdisciplinaridade 

como um paradigma na educação: 

 
Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar 

novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias 

disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender um 

determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista. Em suma, a 

interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de recorrer a um 

saber diretamente útil e utilizável para responder às questões e aos problemas 

sociais contemporâneos. (BRASIL, 1999a, p.21) 

 

 

Analisando a obra de Nilson Machado (2000, p. 116-117), a interdisciplinaridade pode 

ser entendida como “uma forma de organização do trabalho escolar que se baseia na busca de 

uma visão sintética, de uma reconstrução da unidade perdida, da interação e da 

complementaridade nas ações envolvendo diferentes disciplinas”. Machado (2011) tece várias 

considerações importantes sobre a impregnação mútua entre a matemática e a língua materna; 

no apêndice de seu livro cita as correlações entre a matemática e os contos de fadas, sua 

estrutura e seus objetivos educacionais. A interdisciplinaridade se dá de forma natural no 

processo de contação de histórias, que alguns autores souberam usar com maestria, citando 

como exemplo Júlio César de Mello e Souza (Malba Tahan) e Monteiro Lobato. O próprio 

Machado (2011) também escreveu livros com esta finalidade. 
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METODOLOGIA  

 

Foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativo onde o instrumento de coleta de 

dados foi uma entrevista com professor de escola de Ensino Fundamental II para que o 

estagiário se apropriasse das ideias e atitudes mais encontradas em nossas escolas para 

posterior debate em sala de aula, contemplando a dimensão teoria e prática.  As questões 

abrangiam assuntos como metodologias aplicadas, história da matemática e 

interdisciplinaridade. Também realizamos em sala atividades de caráter interdisciplinar como 

o uso de lendas como o a do Quadrado Mágico, Tangran e Mancala. Os alunos aprenderam a 

jogar e a construir a Mancala (Figura 1). A interdisciplinaridade com a Língua portuguesa se 

deu através da leitura e interpretação de textos sobre os jogos, sobre sua história ou mesmo 

lendas que agreguem informações de caráter histórico.   

 

 

 

Figura 1: Aplicação do Jogo Mancala com alunos de estágio supervisionado 

Fonte: próprio autor. 

 

 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Observamos então as respostas dos professores (universo de 10 professores 

entrevistados): com relação à pergunta sobre as metodologias que mais usavam em sala; 

quanto à utilização da História da Matemática; se já trabalharam de forma interdisciplinar e se 

sim, que descrevessem esta experiência. As respostas na maioria eram no sentido de que a 



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  253 

 

 

História da Matemática era pouco utilizada (só um professor respondeu afirmativamente); 

quanto à interdisciplinaridade, muitos afirmaram já ter trabalhado desta forma algumas vezes, 

mas em projetos definidos pela escola. As metodologias apontadas como mais utilizadas 

foram: resolução de problemas, jogos e aulas expositivas com lista de exercícios. Todas as 

questões e respostas foram debatidas no sentido de promover a formação de professores 

reflexivos na perspectiva que nos aponta Lima (2001): 

   
Nesta perspectiva a formação docente faz-se pelo trabalho de reflexão crítica 

sobre a prática pedagógica, a realidade, a fundamentação teórica estudada, 

bem como a reconstrução permanente da identidade pessoal e profissional. 

(Lima, p. 40. 2001). 

 

 

Ao abordarmos o tema interdisciplinaridade, buscamos fazer a reflexão de como esta 

se dá em nossa prática docente, onde o professor de matemática sente-se pouco preparado 

para esta prática e desconhece seus fundamentos, ficando sua experiência muitas vezes 

limitada a projetos apresentados pela escola ou sistema de educação. Por isso debatemos este 

tema em sala, com aulas práticas sobre jogos relacionados à História da Matemática, onde a 

interdisciplinaridade entre a Língua Materna, a História e a Matemática pudesse ocorrer. Para 

isto realizamos uma oficina sobre como fazer e jogar a Mancala e discutimos suas 

possibilidades em sala de aula. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Podemos perceber com base nos debates realizados em sala e em análise de relatórios 

de conclusão do estágio que os alunos em questão se apropriaram de conceitos relativos à 

interdisciplinaridade e de suas possíveis repercussões na vida escolar, da importância de se 

trabalhar coletivamente. A aprendizagem através de recursos didáticos pedagógicos 

considerados de caráter lúdicos é altamente recomendável, na busca de tornar a matemática, 

disciplina acessível a todos e não a um pequeno grupo de alunos privilegiados e considerados 

mais inteligentes ou que tem um “dom” natural. O uso da contação de histórias, problemas de 

lógica, curiosidades matemáticas, jogos, história da matemática; tudo isto pertence ao que 

chamamos de recursos lúdico-pedagógicos, visto estarem relacionados ao prazer, alegria de 

realizar algo por que se quer, não por obrigação ou medo da nota que se vai alcançar.  



 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  254 

 

 

A Interdisciplinaridade ainda é um paradigma a ser alcançado em nossas escolas, 

muitos profissionais em educação a consideram importante, mas sentem-se despreparados 

para atuar interdisciplinarmente, pois os projetos realizados neste sentido acabam sendo 

apresentados pelas secretarias de governo sem alternativas ao professor que se sentindo 

cobrado por resultados, acabam os realizando, mas sem a devida paixão e compromisso com o 

mesmo. Busca-se com este trabalho apresentar propostas que motivem os alunos, futuros 

professores de matemática a trabalharem de forma interdisciplinar com iniciativas próprias de 

como realizar o trabalho coletivo. 

Embora alguns autores apontem o uso de jogos como uma Tendência em Educação 

Matemática, nossa ideia principal é a do resgate da História da Matemática como aporte da 

metodologia utilizada e os jogos como recursos didáticos importantes para alcançarem-se os 

objetivos esperados.   
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RESUMO  
Baseado nas dificuldades diagnosticadas pelas escolas públicas na parte de resolução de 

problemas, mais precisamente na parte de interpretação na matemática, desenvolveu-se este 

trabalho objetivando reduzir a carência, auxiliando não só nesta área, mas também nas 

demais, pois todas exigem uma capacidade de interpretação para captação de conhecimentos. 

Através disso, os bolsistas de iniciação á docência desenvolveram juntamente com a escola 

parceira, uma oficina de resolução de problemas para os estudantes da primeira série do nível 

médio, que consistiu em buscar soluções para alguns problemas matemáticos, e analisar as 

várias formas capazes de solucionar um único problema, além disso, possibilitando a 

interação entre os alunos e a troca de conhecimentos.  

Palavras-chave: Problemas matemáticos. Educação matemática. Resolução de problemas.  

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

Um dos principais quesitos necessário ao aluno para um bom desenvolvimento social e 

escolar é a interpretação, mesmo sendo falha, a busca diária em despertar essa capacidade 

persegue o ser.  

Mesmo sendo necessária para o cotidiano, na sala de aula se nota com mais frequência 

esta deficiência. Na matemática a interpretação está sempre presente, até no mínimo 

problema. É exatamente neste ponto que este trabalho se desenvolve em busca de reduzir essa 

deficiência através da tendência metodológica resolução de problemas, com o 

desenvolvimento de práticas de iniciação a docência através do PIBID. Como ressalta 

POLYA, (1887). 

Auxílio ao estudante. Um dos mais importantes deveres do professor é o de auxiliar 

os seus alunos, o que não é fácil, pois exige tempo, prática, dedicação e princípios 

firmes. O estudante deve adquirir tanta experiência pelo trabalho independente 

quanto lhe for possível. Mas se ele for deixado sozinho, sem ajuda ou com auxílio 

insuficiente, é possível que não experimente qualquer progresso. Se o professor 

mailto:kalene.jesus@aluno.uece.br
mailto:kaline.jesus@aluno.uece.br
mailto:lara.ferreira@aluno.uece.br
mailto:rthaizmendes@gmail.com
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ajudar demais, nada restará para o aluno fazer. O professor deve auxiliar, nem 

demais nem de menos, mas de tal modo que ao estudante caiba uma parcela razoável 

do trabalho. (POLYA, 1887, p. 1) 

 

Durante as práticas busca-se também que o aluno depara-se com as diversas formas 

possíveis para o problema. Porém, tudo isso deve ter alguém a frente, como por exemplo, o 

professor, pois se inicia desde o primeiro ano na escola, e pode ser feito de forma que não 

cause tédio, como utilizando problemas cotidianos do aluno, que ele se imagine na situação. A 

resolução de problemas é um tópico muito abrangente, que vai além da sala de aula. Esse 

trabalho originou-se a partir da observação de aulas de matemática, através de atividades do 

PIBID. E o mesmo constitui-se da aplicação de uma oficina para os estudantes da primeira 

série do ensino médio de uma escola pública no município de Iguatu, Ceará. No início do ano 

letivo as escolas públicas aplicam uma avaliação diagnóstica nas turmas de primeiro ano a fim 

de avaliar as deficiências provenientes do ensino fundamental, e uma das deficiências 

constatadas é a resolução de problemas. Através disso, foram planejadas atividades e ações do 

PIBID objetivando melhorar os resultados da escola de forma dinâmica, sendo que até uma 

época bastante recente, ensinar resolução de problemas significava apenas apresentar 

problemas e, talvez, incluir uma técnica de resolução específica, uma forma de “receita”, não 

dando assim aos problemas matemáticos um papel tão relevante no ensino de Matemática.  

O presente estudo relata esta atividade desenvolvida. A resolução de problema é uma 

atividade indispensável para construir sentido dos conhecimentos matemáticos. Como diz 

Gadotti (2003, p.59), “O aluno só aprende quando quer aprender e só quer aprender quando 

vê na aprendizagem algum sentido”.  

 

OBJETIVOS  

● Apresentar a metodologia de resolução de problemas matemáticos na sala de aula e 

propor a mesma como um instrumento de ensino aprendizagem na solução de situações 

problemas. 

 

Objetivos específicos 

● Incentivar a resolução de problemas matemáticos na sala de aula; 

● Refletir sobre a experiência da atividade planejada na escola parceira do PIBID; 

● Desenvolver nos alunos a capacidade de resolver problemas desafiadores seja eles no 

ambiente escolar ou no dia-a-dia; 
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●  Instigar maior interação entre os pares; 

●  Desenvolver a capacidade de comunicação, senso crítico e a criatividade, visto que, o 

aluno deve ter a possibilidade de desenvolver os problemas matemáticos de várias 

maneiras diferentes. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

São muitos os estudos relacionados à utilização de problemas como metodologia na 

matemática, alguns recentes, outros nem tanto, e vem mostrando que a utilização não é tão 

eficaz quanto deveria ser assim temos que o foco nessa área não se dar por falta de apoio, pois 

existem materiais de apoio ao professor, e que enfatizam a necessidade de inserir esta 

metodologia na sala de aula. Talvez a ausência dessa ferramenta se faça devido à necessidade 

de exigir um diálogo maior entre aluno e professor, e uma preparação maior, além disso, é 

necessária uma busca por relação com o cotidiano, para que o aluno consiga vivenciar o 

problema proposto, o que parece ser mais difícil do que simplesmente abordar 

superficialmente. Assim, ressalta POLYA, (1887), “O professor deve colocar-se no lugar do 

aluno, perceber o ponto de vista deste, procurar compreender o que se passa em sua cabeça e 

fazer uma pergunta ou indicar um passo que poderia ter ocorrido ao próprio estudante. 

(POLYA, 1887 p. 1)”.  

 

Um fator negativo é a acomodação existente em parte dos profissionais da educação, 

que sentem receio em buscar mudanças na metodologia de ensino aplicando aulas monótonas 

e com informações prontas sem exigir do aluno raciocínio, apenas repasse de conteúdo, sendo 

o aluno apenas um coletor de ideias, o que difere da real proposta de ensino, em que o 

professor deve incentivar o aluno e dar subsídios para que ele construa seu próprio 

conhecimento. Segundo ONUCHIC e ALLEVATO, (2011). 

Nessa concepção, o problema é visto como ponto de partida para a construção de novos conceitos e 

novos conteúdos; os alunos sendo construtores de seu próprio conhecimento e, os professores, os responsáveis 

por conduzir esse processo. (ONUCHIC e ALLEVATO, 2011, p. 79-80). 

 

           Esta metodologia faz-se necessária não apenas para auxiliar a matemática, mas 

também as demais disciplinas, e fora do ambiente escolar também, no cotidiano pessoal, pois 

a capacidade de buscar soluções para problemas em sala de aula instiga o aluno a buscar 

solução para os problemas presentes, por exemplo, dentro de casa, e ainda, a compreender 
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outros assuntos, despertando um pensamento mais crítico, favorecendo uma interpretação 

detalhada da situação. 

Algo que dificulta trabalhar esta metodologia é o fato de que nem todos sabem o real 

significado de problema. Como ressalta os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) de 

Matemática (Brasil, 2000), sobre problemas matemáticos, enfatizando que são situações que 

demandam a realização de uma sequência de ações ou operações para obtenção do resultado, 

onde às vezes não é disponível de início, mas é possível construí-la ao longo da resolução. 

 

 

METODOLOGIA  

 

Este trabalho é de caráter qualitativo. Foi planejado e aplicado por bolsistas do PIBID, 

na escola parceira Escola de Ensino Médio Governador Adauto Bezerra, tendo como público 

os estudantes da primeira série do nível médio. Através de observações de regência nas aulas 

de matemática, em que muitos alunos possuíam dificuldades em interpretar e resolver 

problemas matemáticos, então foi debatido uma forma de ajudá-los e assim foi planejada e 

aplicada uma oficina para as turmas. 

 A oficina constitui-se de problemas matemáticos sobre o conteúdo Conjuntos 

numéricos, já que o mesmo já vinha sendo abordado pela professora em sala de aula, de 

acordo com o plano de curso. A atividade aconteceu com a seguinte organização: os alunos 

dividiram-se em equipes de quatro integrantes, foi entregue a cada equipe três envelopes com 

uma questão de níveis fácil, médio e difícil cada um, com duração de 1,5, 2,0 e 3,0 minutos 

respectivamente para a resolução.  

As equipes interagiam entre si e procuravam resolver os problemas de várias formas 

possíveis dentro do tempo estimado para cada problema. Após o término do tempo eles 

deveriam dizer o resultado final e a(s) equipe(s) que acertasse(m) iriam para o quadro mostrar 

a resolução e as diferentes formas de como eles haviam chegado ao resultado. Quando as 

equipes não conseguiam resolver corretamente os problemas, os alunos questionavam suas 

dúvidas, sobre a interpretação, a forma que eles interpretaram e se o resultado estava correto, 

e as indagações eram explicadas no quadro, evidenciando a resolução e o compartilhamento 

das dúvidas, onde os bolsistas também mostraram algumas formas diferentes que existiam 

para solucionar o problema.  

Durante a resolução dos problemas nota-se que surgem vários métodos diferentes, e 

durante a busca da solução segue-se alguns passos mesmo que involuntariamente. Segundo o 
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esquema de POLYA, (1887), são quatro as principais etapas para a resolução de um 

problema: 

1- Compreender o problema; 

-O que se pede no problema? 

-Quais são os dados e as condições do problema? 

-É possível fazer um esquema ou um diagrama? 

-É possível estimar resposta? 

2- Elaborar um plano; 

-Qual é o seu plano para resolver o problema? 

-Que estratégia você tentará desenvolver? 

-Você se lembra de um problema semelhante que pode ajudá-lo a resolver este? 

-Tente organizar os dados em tabelas e gráficos. 

-Tente resolver o problema por partes. 

3- Executar o plano; 

-Execute o plano elaborado, verificando-o passo a passo. 

-Efetue todos os cálculos indicado no plano. 

-Execute todas as estratégias pensadas, obtendo várias maneiras de resolver o mesmo 

problema.  

4- Fazer o retrospecto ou verificação; 

-Examine se a solução obtida está correta. 

-Existe outra maneira de resolver o problema? 

-É possível usar o método empregado para resolver problemas semelhantes? 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Ao perceber que muitos dos professores não conhecem a Metodologia da Resolução 

de Problemas e também que os alunos possuem muitas dificuldades em interpretar e resolver 

os problemas se fez necessária essa pesquisa. Muitos dos estudos apontam que nem sempre os 

alunos são bem preparados para interpretarem e resolverem de forma coerente os problemas 

matemáticos. Assim é o que DANTE, (1998) afirma:  

Embora tão valorizada, a resolução de problemas é um dos tópicos mais difíceis de 

serem trabalhados na sala de aula. É muito comum os alunos saberem efetuar os 

algoritmos e não conseguirem resolver um problema que envolva um ou mais desses 

algoritmos. Isso se deve à maneira com que os problemas matemáticos são 

trabalhados na sala de aula e apresentados nos livros didáticos, muitas vezes apenas 

como exercícios de fixação dos conteúdos trabalhados. (DANTE, 1998, p. 8). 
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Os problemas distribuídos nos envelopes abordavam situações problemas sobre 

conjuntos numéricos, as operações de União (U) e intersecção (∩) como, por exemplo, esses 

três problemas de nível fácil, médio e difícil respectivamente: 1) Considerando os conjuntos 

U={0,1,2,3,4,5,6}, A={1,2}, B={2,3,4}, C={4,5}.Determine (U - A) ∩ (B U C). 2) Classifique 

como verdadeiro (V) ou falso (F): a) Todo número natural é inteiro ( ) b) Todo número inteiro 

é natural. ( ).  c) Todo número racional é real. ( ). d) Todo número real é irracional. ( ). 3) 

Uma editora estuda a possibilidade de lançar novamente as publicações Helena, Senhora e A 

Moreninha. Para isto, efetuou uma pesquisa de mercado e conclui que em cada 1000 pessoas 

consultadas: 600 leram A moreninha; 400 leram Helena; 300 leram Senhora; 200 leram A 

Moreninha e Helena; 150 leram A Moreninha e Senhora; 100 leram Senhora e Helena; 20 

leram as três obras; Calcule: O número de pessoas que leu apenas uma das obras.  

Os estudantes precisavam ler e assim buscar os verbos de comando para fazer as 

estratégias de resolução, as perguntas os levavam a pensar sobre operações com números. As 

equipes resolviam de forma diferente os problemas mencionados anteriormente como por 

diagramas e assim debatiam entre eles as resoluções, visto que, algumas estavam de forma 

diferente, porém com o mesmo resultado ao final das mesmas, e com isso eles percebiam as 

várias formas possíveis de solucionar um problema matemático. Propondo assim maior 

capacidade de interpretação e interação com os demais estudantes, destacando a importância e 

a necessidade de se trabalhar problemas como esses que foram mencionados em sala de aula.   

De início, o tempo dado para cada problema não foi suficiente para obterem-se 

resultados. Assim, na primeira rodada da dinâmica fez-se necessário que os bolsistas 

buscassem soluções juntamente com eles. A partir da segunda rodada já pôde se notar 

avanços.   

Um dos problemas mais nítidos era a deficiência em interpretar o que dificultava 

prosseguir com a resolução, logo que encontrava a incógnita da questão, a maioria dos alunos 

sabia concluir a resolução. Isso fez com que fossem desenvolvidas essas atividades, a fim de 

instigar os estudantes a buscar interpretar e solucionar problemas.  

Tais situações foram contornadas através de um contato mais direto com os alunos, 

possibilitada por uma maior interação entre aluno e professor, que deixa o estudante à vontade 

para participar da aula e questionar quando tiver dúvidas e através deste contato, foi 

possibilitada uma melhor compreensão do conteúdo e evitando que os alunos tivessem 

dúvidas sem procurar soluciona-las, algo que acontece com constância nas aulas de 

matemática.  
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Obteve-se, com esta oficina, a vivência da iniciação à docência na sala de aula com a 

metodologia resolução de problema no processo de ensino-aprendizagem-avaliação de 

Matemática através da dinâmica em grupo, como tentativa de modificar o desenvolvimento 

habitual das aulas de matemática, bem como, evidenciar a importância de um trabalho 

investigativo que possa contribuir na formação do professor e promover uma aprendizagem 

com significado e compreensão para os estudantes, desenvolvendo também o senso crítico dos 

mesmos, auxiliando em diferentes âmbitos. 

 

CONCLUSÃO  

 

A resolução de problemas é uma metodologia de ensino de matemática muito eficaz, 

pois propicia uma mobilização de saberes no sentido de buscar a solução. Porém, através 

deste trabalho foi possível perceber que ela ainda é pouca utilizada nas salas de aula ou se 

acontece não é de forma adequada, deixando de potencializar a capacidade dos alunos. Visto 

que muitos professores não a utilizam e/ou desconhecem essa metodologia. Por isso que 

elaborar e realizar atividades como essa é de suma importância para o amadurecimento das 

aulas de matemática e do senso crítico, para que os professores e os alunos criem estratégias e 

ampliem a capacidade de raciocinar logicamente. 
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4.5 UMA APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DA ENGENHARIA DIDÁTICA 

NO ENSINO DA FUNÇÃO EXPONENCIAL NATURAL 

Guttenberg Sergistótanes Santos Ferreira (IFCE – guttenberg@ifce.edu.br)  

Herlane Martins Araújo (IFCE – herlanearaujo@hotmail.com)  

 

 

RESUMO 

Este artigo foi uma aplicação concreta da sequência da metodologia de ensino qualitativa da 

Engenharia Didática. Essa ação didática discutiu, junto a estudantes do curso de Licenciatura 

em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – 

campus Juazeiro do Norte, a Função Exponencial Natural (FEN) em seus aspectos conceituais 

e gráficos. A problemática norteadora deste estudo faz referência a aspectos qualitativos do 

ensino de Matemática e como eles podem ser melhorados com a inovação pontual que a ED 

permite. Objetivou-se investigar os benefícios para o ensino da Matemática quando orientado 

pelos pressupostos da Engenharia Didática e amparados pelo recurso do software GeoGebra. 

Este estudo concentrou seus esforços em diagnosticar dificuldades, obstáculos e níveis de 

desenvolvimento do raciocínio dos estudantes na aprendizagem da FEN, para através da 

aplicação de uma sequência didática promover melhorias nesse ensino.  

Palavras-chave: Engenharia Didática. Metodologia. Ensino de Matemática.Função 

Exponencial Natural. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

Este trabalho foi uma aplicação concreta da metodologia de ensino da Engenharia 

Didática, instigado por Artigue (1996), pesquisadora francesa sobre a Didática da 

Matemática. O termo Engenharia Didática (ED) foi criado na década de 1980 traçando um 

comparativo entre o trabalho de um engenheiro e o do professor em suas realizações didáticas 

em sala de aula. Tal comparação retrata a dificuldade de ambos em lidar com problemas 

práticos, novos e pontuais que surgem no cotidiano de suas atividades, onde o conhecimento 

científico prévio não é suficiente para construir soluções. 

 A Função Exponencial Natural (FEN) foi o objeto de estudo matemático escolhido 

devido sua grande importância para a Matemática, pois as funções matemáticas, de modo 

geral, possuem diversas aplicações no cotidiano, sempre relacionando grandezas, valores, 

índices, variações entre outras situações. A FEN em particular, permite calcular grandezas 

ínfimas ou demasiadamente grandes, sendo descrita como   xe=xf  (em que ‘ e ’ é a 

constante matemática neperiana); de modo que a partir da FEN podem ser desenvolvidas 

mailto:guttenberg@ifce.edu.br
mailto:herlanearaujo@hotmail.com


 
2017 - IX COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  265 

 

 

funções trigonométricas e/ou hiperbólicas, ou seja, boa parte das funções matemáticas 

elementares, com exceção das funções polinomiais.  

 

OBJETIVOS  

 

Este estudo teve por meta auxiliar o estudante na compreensão da Função Exponencial 

Natural (FEN) através do recurso do software GeoGebra, seguindo os pressupostos de ensino 

da Engenharia Didática. Nesta perspectiva, objetivamos de forma específica o 

reconhecimento gráfico da FEN e seus elementos matemáticos básicos, tais como Domínio, 

Imagem, Esboço Gráfico; e ainda investigar de que forma o estudante consegue associar a 

FEN com a construção gráfica no software, no sentido de identificar quais as principais 

dificuldades ante a manipulação/elaboração do modelo sugerido.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

No ramo da Didática da Matemática, a Engenharia Didática (ED) é uma das 

abordagens discutidas, em razão de sua forma particular de organizar os procedimentos 

metodológicos de pesquisa ou de ensino desenvolvidos no contexto de sala de aula. Ao se 

desenvolver uma pesquisa no campo da Educação Matemática tendo como princípio 

metodológico a ED, articula-se a construção do saber matemático a uma prática investigativa 

diante de uma sequência didática experimental. Artigue (1996) caracteriza a ED como sendo 

“um esquema experimental baseado sobre ‘realizações didáticas’ em sala de aula, isto é, sobre 

a concepção, a realização, a observação e a análise de uma sequência de ensino”. As práticas 

educativas desenvolvidas a partir de princípios da ED devem ser compreendidas como 

práticas de investigação, em que o professor faz da sua ação pedagógica um objeto de 

investigação através do qual estabelece uma dependência entre os saberes teórico e prático na 

busca da construção de conhecimento. 

O uso da ED enquanto abordagem metodológica no ensino de Matemática se 

desenvolve em quatro fases: Análise Preliminar, Concepção e Análise a Priori, Aplicação de 

uma Sequência Didática e, por último, Análise a Posteriori da sequência aplicada seguida de 

uma possível validação. Segundo Ferreira e Alves (2016): 

A fase de Análises Preliminares é o momento onde o docente em Matemática realiza o 

planejamento da atividade proposta aos estudantes, e considera os objetivos a serem 

alcançados e ainda as condições em que o trabalho será realizado. Já a segunda fase, 
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Concepção e Análise a priori é onde há a descrição e análise da situação didática escolhida 

pelo professor que será apresentada e trabalhada com os estudantes, ressaltando o papel do 

professor como mediador de aprendizagem. Na Experimentação, o docente passa a lidar com 

um grupo de estudantes, para analisar os itens descritos em seu planejamento, de modo que se 

mostrem os objetivos e a proposta da pesquisa, o Contrato Didático, e ainda a discussão e 

aplicação do instrumento de pesquisa. E por fim, na fase de Análise a priori e Validação o 

docente faz suas observações a partir dos dados colhidos junto aos estudantes durante toda a 

aplicação experimental, a fim de perceber se houve ou não aprendizagem. 

Na sequência didática da ED, a fase de Análise a priori tem uma proposta semelhante 

à metodologia do trabalho científico, visto que propõe um planejamento de como atacar o 

problema que está sendo discutido, dessa forma,  em razão do objeto matemático em estudo 

ser uma função, segundo Araújo, Gonçalves e Ferreira (2017) seriam possíveis problemas as 

dúvidas referentes aos conteúdos matemáticos: definição de função, elementos da função 

(domínio, contradomínio, imagem), potenciação, logaritmo, assíntota, função inversa. 

 A Função Exponencial, o objeto matemático de estudo desta pesquisa, de modo geral, 

é uma função de variável real e sua lei de formação indica que a potência tenha como 

expoente a variável independente x, além de garantir que a base da potência seja maior que 

zero e diferente de um. Em linguagem matemática, esta sentença pode ser escrita como 

𝑓:ℝ → ℝ tal que 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 sendo 𝑎 > 0 e 𝑎 ≠ 1. Iezzi (1995 p.27) define que dado um 

número real a , tal que 10 a< , chamamos função exponencial de base a  a função de ℝ em 

ℝ que associa a cada x  real um número xa . Já Stewart (2013, p. 48) conceitua a função 

exponencial como uma função da forma xa , onde a  é uma constante positiva e onde n=x , 

sendo n  um inteiro positivo então a𝑛 = 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 …𝑎 (n  fatores iguais ao número a ). 

 A Função Exponencial Natural (FEN), por sua vez, caracteriza-se por ter em sua base 

o número neperiano e , homenagem feita por John Napier ao matemático suíço Leonard Euler. 

A função exponencial definida na base e  possui grande importância em diversas áreas da 

Matemática Pura e Aplicada, dentre elas, o Cálculo Diferencial e Integral. O número de Euler, 

indicado pela letra e , é um número irracional com aproximação 

52662360287471384590452352,71828182=e ...Definido pela equação 1: 

𝑒 = lim
𝑛→∞

(1 +
1

𝑛
)
𝑛

, 𝑛 ∈ ℝ           (1) 

 A FEN é comumente denotada por 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 ou 𝑓(𝑥) = exp (𝑥). O gráfico da função 

exponencial natural é uma curva de inclinação crescente e positiva para todo número real x. 

Em seu modelo mais simples, dado por   xe=xf , com seus pontos na forma  xex, , 
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intersecta o eixo y no ponto (0,1), visto que 10 =e  e como 0xe , então a função não faz 

intersecção com o eixo x: lim
𝑥→∞

𝑒𝑥 = 0 ou seja, a reta 0=y  é assíntota horizontal de modo que 

a curva definida pela função  não toca o eixo x (Figura 1) mas se aproxima dele quando tende 

a zero para valores negativos de x. Destaca-se também o ponto (1, e), tal que a base e elevada 

a 1 é ela mesma.  

 
Figura 1 – Função Exponencial Natural 

(Formatação própria) 

 

 Observa-se que domínio da FEN é o conjunto dos reais, tal que: 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 > 0, ∀𝑥 ∈

ℝ e desta forma, para os valores de 0>y , a imagem da função é definida pelo intervalo 

 ,+=I f 0 , no caso, o conjunto dos números reais positivos. Esta curva cresce em função 

dos valores de x e está localizada acima do eixo das abcissas, tendo sua concavidade voltada 

para cima. 

 De acordo com o conceito básico de continuidade, percebe-se que a curva definida 

pela FEN pode ser desenhada sem tirar o lápis do papel, ou seja, aponta que ela é uma função 

contínua. O que também pode ser verificado, pela definição de que quando f é contínua em 

cada ponto a de seu domínio, então lim
𝑛→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎), desta forma, não apresenta assíntotas 

verticais. Quando a base da função exponencial assume o valor e, observamos que o 

coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto (0,1) é exatamente igual a 1.  E ainda, a 

declividade da reta tangente à curva é sempre igual à coordenada y no ponto de tangência, 

Pois, a reta tangente à função em um determinado ponto   ,afa,  é a reta que ao passar por 

esse ponto, tem uma inclinação igual a derivada de f’(a) em a. No caso da FEN, para o ponto 

(0,1), e sendo sua derivada idêntica à ela mesma, então a declividade é dada por f’(a)=𝑒0 =1. 
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 Podemos observar ainda o comportamento gráfico da FEN segundo a definição de 

função inversa, entendendo que uma função  F é invertível se existir uma função G tal que 

   id=xGF  e    id=xFG ,em que id é a função identidade, de modo que o GF I=Dom  e

GF Dom=I .Observamos que função inversa da FEN, é a Função Logarítmica Natural, 

denotada por   lnx=xf .  

 

METODOLOGIA  

 

Promoveu-se uma ação experimental com os estudantes do curso de Licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – 

campus de Juazeiro do Norte, sobre a Função Exponencial Natural apoiada nos pressupostos 

da Engenharia Didática enquanto metodologia de ensino. Sendo desta forma, uma pesquisa 

experimental, de abordagem qualitativa e sob a ótica do método hipotético dedutivo. 

A exposição do conteúdo foi realizada em formato de oficina, e contou com a 

participação de 20 estudantes do 1º Semestre de Licenciatura em Matemática do IFCE – 

Campus Juazeiro do Norte. Este foi o momento de colocar em prática o plano traçado na fase 

anterior, corrigindo-o de acordo com as necessidades. As atividades foram desenvolvidas  no  

Laboratório de Informática, para que assim fosse possível utilizar o software GeoGebra a fim 

de dinamizar o estudo gráfico da função. Para fins de coleta de informações, orientados pelas 

variáveis importantes para esta pesquisa, foi pedido ao final da oficina que os estudantes 

preenchessem um questionário, que serviu de subsídio à última fase, a Análise a Posteriori, 

bem como as discussões e as observações do pesquisador no momento da 

construção/produção dos estudantes.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 Na sequência didática da ED, a Análise a posteriori, orienta a confrontar os dados 

obtidos em confronto com as questões levantadas pela análise a priori.  A obtenção desses 

dados ocorreu em razão das observações do pesquisador e dos registros obtidos.  

Observou-se que o estudo do gráfico da FEN ganhou uma dinâmica com o uso do 

software GeoGebra, pois foi possível que os estudantes realizassem as atividades lançadas 

logo após a exposição teórica, ressaltando que estas atividades tinham propósito muito além 

da reprodução do que foi ensinado.  
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A primeira atividade procurou trabalhar com os estudantes a função exponencial 

básica   xa=xf conforme Figura 2, e assim, com o uso do controle deslizante foi possível 

mostrar como a curva se aproxima e se distancia do eixo das ordenadas de acordo com os 

valores de a, o comportamento da curva quando 1=a e também o que acontece com a curva 

para valores de 1<a . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Atividade 1 

(Formatação própria) 

 

Esta atividade foi fundamental para repassar com os estudantes os elementos gráficos 

da curva da função exponencial e serviu como introdução para o conteúdo da função 

exponencial natural.  Essa introdução planejada na fase de análise preliminar se mostrou 

muito válida por ser elemento de ligação entre um conteúdo já estudado pelos alunos no  

ensino médio e o conteúdo de nível superior. As variações gráficas rápidas que o controle 

deslizante permite visualizar empolgou a turma instantaneamente.   

A segunda atividade (Figura 3), proposta logo após a explanação dos conceitos do 

objeto matemático e do número de Euler e , procurou trabalhar a soma de funções. Um 

exemplo para instigar o aluno a perceber a construção do gráfico de uma função de 2º grau, 

através da construção    xh+xf . 

No outro exemplo, a proposta se mostrou muito rica para desviar o olhar do aluno do 

ponto (0,1) onde a função   xe=xf corta o eixo y, devido à soma das funções  xf e  xg  e 

colocá-lo no ponto (2,0).  Neste aspecto, mais que o elemento gráfico, exigiu do aluno uma 

percepção algébrica, cumprindo a proposta inicial da pesquisa, onde no planejamento essa 

percepção era um dos resultados esperados.  
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Figura 3 – Atividade 2 

(Formatação própria) 

 

A terceira atividade (Figura 4) focou no estudo da função inversa da FEN, a Função 

Logarítmica Natural (FLN):   lnx=xf .  Essa proposta foi a melhor executada pelos 

estudantes (Figura 4), pois o recurso “reflexão” do GeoGebra  permitiu observar o 

comportamento do gráfico da função inversa e ilustrar a reflexão gráfica da FEN e da FLN , 

diante da função x=y . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Atividade 3 

(Formatação própria) 

 

Os aspectos qualitativos apontados pelos estudantes e aqueles observados pelo 

pesquisador condizem com o objetivo da oficina e fazem correspondência com as variáveis 

levantadas nas fases anteriores, ou seja, obteve-se um resultado positivo referente ao ensino 

da função. 
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CONCLUSÃO  

 

A Engenharia Didática enquanto metodologia de ensino se mostrou útil no que 

concerne às fases de  Análise Preliminar e Análise a priori, em virtude de orientar o professor 

a pontuar quais problemas de ensino/aprendizagem ele já consegue identificar antes mesmo 

de lecionar o conteúdo, quais os que ele prevê que podem surgir e como ele pretende lidar 

com essas dificuldades. 

 Na oficina realizada pudemos observar que os estudantes não tiveram dificuldade em 

realizar as atividades propostas, se mostraram interessados em fazer variações além daquelas 

ensinadas. E ainda, se apresentavam motivados com o uso do computador que os permitia 

participar mais ativamente da aula.  

A observação realizada durante a oficina mostrou que houve uma compreensão do 

conteúdo matemático em um fluxo de conhecimento diferente do tradicional, vez que o ensino 

de funções costuma dar prioridade a manipulação algébrica. A proposta da pesquisa em  

trabalhar com o  software GeoGebra, mostrou uma melhor compreensão no aluno no que se 

refere ao fluxo visualização gráfica → interpretação algébrica. 

Pretendemos, com este trabalho, contribuir de forma significativa para estudos sobre 

Função Exponencial Natural aliada ao recurso tecnológico, através do software GeoGebra, 

segundo os pressupostos da Engenharia Didática. Entendemos que os estudantes, apesar do 

pouco conhecimento sobre o objeto matemático trabalhado por nós, tiveram boa aceitação e 

compreensão sobre este tema, conseguindo fazer conexões com vários outros tópicos de 

Matemática, tais como: função inversa, função composta, continuidade, diferenciabilidade, 

dentre outros. 

Também foi possível observar maior desenvolvimento e apreço pelo conhecimento 

matemático, antes visto apenas de forma mecânica segundo aulas meramente expositivas. 

Com isso, evidenciamos que os aspectos qualitativos propostos no início desta atividade 

foram alcançados de forma satisfatória, uma vez que houve boa interação e real significação 

do objeto matemático discutido ao longo de toda a atividade, de modo que além de 

desenvolver a capacidade cognitiva dos estudantes, os incitamos a refletir sobre práticas de 

ensino para o bom desenvolvimento da prática docente. 
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