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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 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.  

A oitava edição deste evento ocorreu nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2015, no 

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

teve como tema: 

 

“LICENCIATURA EM MATEMÁTICA: POR UMA DOCÊNCIA INTEGRADA COM A PESQUISA EM 

MATEMÁTICA PURA, APLICADA E EDUCACIONAL”. 

 

A carga horária total do evento foi de 24h, onde foram realizadas palestras, 

minicursos, oficinas, seções de pôsteres e atrações culturais. O evento atendeu a um público 

de 242 participantes, sem considerar os membros da comissão organizadora do evento e os 

palestrantes e/ou ministrantes de minicursos. 

Os 82 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, agosto de 2015.  
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1.1 A APLICABILIDADE DA ESTATISTÍCA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE 

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

Jaqueline Sales Pereira (Universidade Federal de Campina Grande – 

jakelinebarro@gmail.com)  

Gislânia Pereira Almeida (Universidade Federal de Campina Grande- gisslania@gmail.com) 
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thamirisduartetemoteo@gmail.com) 

Francisco José de Andrade (Universidade Federal de Campina Grande-
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RESUMO 

O trabalho foi desenvolvido em uma escola estadual de Cajazeiras- PB no ensino fundamental 

II, no intuito de desenvolver uma aprendizagem significativa de estatística, mostrando sua 

aplicabilidade por meio de diferentes situações didáticas e adidáticas envolvendo aspectos de: 

Interdisciplinaridade, contextualização, história da matemática, como também textos 

abordando problemáticas sociais, análise de pesquisas feitas pelos próprios discentes e 

construção de tabelas e gráficos. Tomamos como alicerces fundamentais da nossa atividade 

estudiosos como AMBROSIO e LARA, bem como os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

componente curricular de matemática, contribuindo estes para as formulações das 

transposições didáticas, na perspectiva de um o ensino de matemática significativo, que 

despertasse pensamento crítico-reflexivo, competências e habilidades, permitindo que os 

alunos construíssem e reconstruíssem novos e melhores conhecimentos, contribuintes para a 

formação dos seus aspectos: social, intelectual e afetivo. 

 

Palavras-chave: Conhecimento. Competências. Crítico- reflexivo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A nossa proposta de trabalho foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Monsenhor João Milanês, localizada na Praça Dom Adauto, Cajazeiras, Paraíba.   

A mesma contempla o ensino fundamental II pela manhã e tarde e turma de EJA à noite. As 

atividades foram desenvolvidas com alunos do Ensino Fundamental II da referida instituição 

escolar, dando destaque a “Estatística” e sua aplicação no cotidiano dos mesmos. 

A estatística é um ramo da matemática que é muito utilizado diariamente e de suma 

importância para todos, sendo empregada na saúde, educação, política, segurança e também 

esporte. Com isto é relevante que os alunos tomem conhecimento de tais informações e 

saibam analisá-las, para se tornarem indivíduos mais conectados ao meio em que vivem. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 
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“... é importante salientar que a compreensão e a tomada de decisões diante de 

questões políticas e sociais dependem da leitura crítica e interpretação de 

informações complexas, muitas vezes contraditórias, que incluem dados estatísticos 

e índices divulgados pelos meios de comunicação. Ou seja, para exercer a cidadania 

é necessário saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar informações 

estatisticamente etc.” (PCN, 1998. P 15) 

 

Da mesma forma que para PCNs, também temos: 

 

“Com relação à Estatística, a finalidade é fazer com que o aluno venha a construir 

procedimentos para coletar, organizar, comunicar dados, utilizando tabelas, gráficos 

e representações que aparecem freqüentemente em seu dia-a-dia. Além disso, 

calcular algumas medidas estatísticas como média, mediana e moda com o objetivo 

de fornecer novos elementos para interpretar dados estatísticos.”  (PCN, 1998. P 20) 

 

Diante dos fatos acima citados o nosso trabalho visou promover de forma 

interdisciplinar e contextualizada o aprendizado dos alunos do ensino fundamental a respeito 

de estatística, utilizando-se da história da matemática, bem como de exemplos envolvendo o 

cotidiano, pesquisas referente à copa do mundo (período em que aplicamos as atividades), 

foram feitas também analises e construção de gráficos à respeito dos dados e informações 

levantados, além do uso de jogo educativo. 

JUSTIFICATIVA 

  Atualmente temos um quadro decadente na educação brasileira, principalmente no 

que se diz respeito ao ensino de matemática. O aprendizado dos alunos em relação aos 

conteúdos ministrados muitas das vezes é insuficiente, devido a vários fatores. Neste âmbito 

podemos destacar o desinteresse dos alunos com relação à disciplina de matemática por não 

verem uma relação imediata com a realidade vivida. 

  Hoje, apesar das diversas pesquisas e discussões a respeito do uso de novas 

metodologias, ainda existem muitos educadores que preferem ensinar de forma tradicional, 

tornando as aulas rotineiras e cansativas; Não utilizam nenhum jogo, filmes ou mesmo 

problemas onde o aluno seja capaz de identificar alguma relação existente entre a matemática 

e vida cotidiana. Assim, falta ainda uma diversificação nas atividades trabalhadas em sala de 

aula, o que faz com que existam diferenças na forma destes adquirem conhecimentos; a 

maneira como um aprende é diferente do outro colega, por isso é tão importante diversificar 

as metodologias em sala de aula. Além disso, alguns livros didáticos adotados nos anos finais 

do ensino fundamental abordam apenas cálculos, e fórmulas, de maneira direta e de modo 
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bastante tradicional, influenciando assim a muitos professores não fazer nada de diferente em 

suas aulas.      

D‟ Ambrósio afirma que: 

 

“[...] há algo errado com a matemática que estamos ensinando. O conteúdo que 

tentamos passar adiante através dos sistemas escolares é obsoleto, desinteressante e 

inútil.” (AMBROSIO, 1991. P.1) 

 

 Os aspectos citados evidenciam a necessidade de olharmos o ensino  tradicional de 

forma mais flexível, visto que a pratica muitas vezes dogmática desta tendência pedagógica 

pode provocar um maior desinteresse nos alunos, além de um enorme índice de reprovação. 

Diante disso, procuramos diferenciar a prática educativa em sala de aula, tendo com 

finalidade basal utilizar de pesquisas estatísticas, fazendo com que os discentes identificassem 

os dados a respeito de temas atrativos como copa do mundo. Analisando e comparando 

diferentes informações esperamos tornar o estudo de estatística mais significativo para os 

discentes.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

 Demonstrar a importância da matemática, bem como da estatística para a vida 

cotidiana dos  alunos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Despertar o interesse do educando pela matemática, fazendo uso de situações 

cotidianas; 

 Compreender a importância da utilização de gráficos estatísticos. 

 Melhorar o rendimento dos alunos a partir do desenvolvimento de novas 

metodologias; 

 Divulgar os trabalhos realizados, através de cartazes espalhados pela classe. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

    A escola atualmente tem um papel fundamental na vida dos seus alunos, pois além 

de repassar os conteúdos didáticos, devem fazer isso de forma contextualizada de modo que o 

aluno relacione o que está estudando na sala de aula com o convívio fora da escola. Segundo 

D‟Ambrosio: 

O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A todo 

instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, medindo, 

explicando, generalizando, inferindo e de algum modo avaliando, usando os 

instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à sua cultura. (AMBROSO, 

2005, P 22) 

      Dessa maneira pode-se destacar que as experiências prévias que o aluno já tem 

através do seu convívio, devem ser aproveitadas.  Além disso, o ensino, principalmente o de 

matemática deve se dar de modo que o aluno relacione-o com a sua realidade. Para isso o 

professor deve usar de metodologias inovadoras como recursos tecnológicos, gincanas, 

problemas contextualizados e também o uso de jogos educacionais. Para LARA: 

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/as professores/as com a sua utilização é a de tornar as aulas mais agradáveis 

com o intuito de fazer com que a aprendizagem torne-se algo fascinante. Além 

disso, as atividades lúdicas podem ser consideradas como uma estratégia que 

estimula o raciocínio, levando o/a aluno a enfrentar situações o raciocínio, levando 

o/a aluno/a, a enfrentar situações conflitantes relacionadas com o seu cotidiano. 
(LARA, 2005. P 22) 

                 Assim o ensino da estatística pode ser feito de forma diferenciada, abordando 

diversos temas do cotidiano dos alunos e relacionado diretamente com o conteúdo, usando a 

história, explorando situações problemas e envolvendo jogos. Sendo assim, combinando as 

experiências prévias dos alunos com o uso de metodologias inovadoras, podemos chamar a 

atenção dos alunos gerando assim o conhecimento almejado, de forma lúdica e prazerosa. 

METODOLOGIA 

Para a efetivação de qualidades da nossa proposta, realizamos um estudo a respeito 

da história da estatística; onde serão discutidos alguns fatos a respeito do tema. 

Desenvolvemos com os alunos ideias referentes à organização de dados estatísticos, 

aplicando exercícios contextualizados, além de atividades diferenciadas permitindo o 

desenvolvimento de habilidades e competências com relação à interpretação e construção de 

tabelas e gráficos. 
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O trabalho também contou com a leitura de textos e reportagens interligados a copa do 

mundo, a partir da leitura os discentes dividiram-se grupos e confeccionaram tabelas e 

gráficos a respeito do assunto abordado nas informações, e apresentaram os trabalhos para os 

colegas, como também resolveram diferentes situações problemas envolvendo o total de jogos 

feitos pela seleção brasileira, total de jogos que cada seleção jogou, entre outros. Assim tudo 

que foi trabalhado, textos e situações problemas relacionados a dados da copa do mundo, 

permitiu maior entrosamento dos alunos e compreensão do conteúdo por meio da produção 

das tabelas e gráficos. 

 

RESULTADOS 

 

O tema proposto conseguiu de certa forma despertar o interesse da maioria dos alunos, 

visto que davam ideias, resolviam as situações problemas expostas, e participaram ativamente 

de pequenas pesquisas, elaboração e confecção de textos, tabelas e gráficos. Acreditamos que 

isto se dá ao fato dos temas tais como: AIDS, desmatamento, dengue, gravidez na 

adolescência e copa do mundo, estarem sempre no cotidiano dos discentes, evidenciando 

assim a importância de um ensino significativo de matemática voltado para a realidade dos 

alunos. 

CONCLUSÃO 

O ensino de matemática ainda está muito focado na memorização e reprodução de 

conceitos e fórmulas, muitas vezes desprendidos de significado, o que acaba em várias 

ocasiões dificultando aprendizagem dos alunos. Do ponto de vista dos professores de 

matemática sabemos que esta, está presente constantemente na realidade de todos nós, mas 

poucos ainda procuram fazer uso em sala de aula da aplicabilidade dos conteúdos 

matemáticos. Dessa forma o nosso trabalho buscou também fazer com que os discentes 

percebessem a aplicação da matemática, sua utilidade dentro e fora do ambiente escolar. Com 

isso notamos o maior interesse dos mesmos, que produziam aprendizados inesquecíveis, 

portanto, aprendizados significativos. 

Acreditamos que o nosso trabalho foi mais uma semente plantada, que certamente 

germinará e trará bons frutos para o ensino e aprendizagem de matemática, pretendemos 

ampliá-lo, estendendo para o Ensino Médio e EJA. 
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RESUMO 

O que se apresenta em sala de aula em relação à geometria sempre é o básico, mas não 

percebemos que ao nosso redor existe uma geometria de figuras não regulares, que apresenta 

autossimilaridade fragmentada, essas figuras chamadas de fractais podem entrar no âmbito 

escolar como uma forma de aplicar a matemática. E é com o objetivo de trabalhar a geometria 

fractal associando ao conteúdo de Progressão Geométrica (PG) que se propôs este trabalho. 

Para a realização deste estudo foi feito um levantamento bibliográfico com o intuito de colher 

material necessário para apresentar adequadamente aos discentes o conteúdo de fractal, por 

meio de uma oficina para os estudantes da Escola de Ensino Médio Presidente Geisel 

(Polivalente) parceira do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 

trabalhando a relação do Fractal com as PG, permitindo que eles possam usar a imaginação e 

construir seus próprios fractais. Por fim a aplicação desse trabalho poderá trazer como 

conclusão que a geometria fractal é de fato um ramo da Matemática com grande atuação e 

importância, onde poderá atrair a curiosidade e interesse dos estudantes quando apresentados 

em sala de aula. 

 

Palavras-chave:Fractal. Progressão Geométrica. Geometria. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo de fractais pode ilustrar diversos conceitos básicos da Matemática (área, 

volume, perímetro, progressões, números complexos, logaritmos, polinômios, etc.). 

Tradicionalmente, nas escolas, é trabalhada uma geometria apenas com medições, distâncias, 

cálculos de área e volume, ou seja, preceitos da geometria plana e espacial. Em prédios, ruas e 

objetos notam-se formas geométricas, e logo se percebe alguma figura da geometria 

euclidiana como quadriláteros, esferas, entre outros. Porém nem toda forma existente é uma 

figura regular, ou seja, que possua formas retas, alinhadas ou iguais.  

A ideia de um fractal pode ser tomada a partir de definições feitas pelo seu próprio 

criador Benoît B. Mandelbrot(1924 – 2010), matemático francês, tomando como uma figura 

geométrica de auto similaridade, ou seja, uma pequena secção ampliada é muito similar a uma 

grande secção ao longo de diferentes escalas e que se fragmenta daí o nome fractal. A 

geometria fractal além de um tema matemático também é considerada como uma forma 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1924
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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artística. Devido a relação com a visualização, o campo da Matemática que está mais 

relacionada com a Arte é a Geometria, de modo que este campo fértil é uma forma de 

trabalhar situações e problemas que o próprio estudante vivencia, estimulando-o a perceber 

semelhanças e diferenças, trabalhar com medidas e projeções, permitindo-o correlacionar o 

conteúdo de Progressão Geométrica (PG) com geometria fractal. 

A geometria fractal cobre algumas deficiências que encontramos na geometria 

euclidiana, tais como as formas estranhas dos fractais descrevem alguns fenômenos naturais, 

como o desenvolvimento das árvores, a estrutura de sua casca, a linha de uma costa marítima, 

as nuvens, montanhas dentre outros; e ao introduzir essa forma de geometria no ensino existe 

a possibilidade de despertar a curiosidade nos estudantes, de modo que eles possam entender e 

perceber geometrias diversas, ao passo em que as associam com o estudo de PG discutido em 

sala de aula.  

O problema norteador desta pesquisa é perceber de que forma os estudantes podem 

reconhecer a PG presente em um fractal, pode-se responder a isto, hipoteticamente, 

apresentando a ideia de como o conteúdo de PG já é aplicado em sala normalmente,mostrando 

correlação dele com a geometria fractal através de imagens de fractais, como o Triminó e o 

Triângulo de Sierpinsk, e em cálculos que utilizem a PG para construção de fractais, 

propiciando aos discentes o reconhecimento de uma PG no fractal. 

Afinal, instigar os estudantes a terem mais atenção nas aulas de matemática, através da 

diversificação de metodologias de ensino, buscando superar o preconceito de que a 

matemática não faz parte do cotidiano do discente, traz no estudo dos fractais uma forma de 

viabilizar a aprendizagem em matemática de modo mais simples e aprazível. Pesquisar sobre 

a relação de PG com a geometria fractal, aplicando-as no ensino médio, possui significativa 

relevância acadêmica e pessoal, de modo que este trabalho pode fomentar as discussões sobre 

metodologias de ensino de matemática, diversificando o ensino e fornecendo novas 

perspectivas à aprendizagem. 

A geometria fractal pode ser compreendida como uma forma de Arte e podemos dizer 

que a mesma está entrelaçada com a matemática, pois ambas são formas de manifestações da 

inteligência humana, da criatividade, da simetria, do dinamismo, da habilidade, entre outros 

modosde se expressar.  A beleza que é procurada na arte, também se encontra na matemática, 

pois a beleza faz parte do raciocínio e das demonstrações matemáticas, com isso, pode-se 

evidenciar que esses dois campos do conhecimento, inicialmente desconexos, possuem uma 

forte e precisa ligação que será evidenciada ao longo deste trabalho. 
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No que se atribui ao conhecimento acadêmico, a pesquisa mostrará aos discentes, que 

se pode aplicar a geometria fractal em salas de aula e que se podem trazer aplicações 

cotidianas, de forma atrativa, onde os discentes possam sentir maior interesse pela 

matemática. Essa pesquisa também vem ressaltar uma geometria que não é muito visível no 

ensino, mas que está presente nas formas irregulares que presenciamos em nosso meio, 

evidenciando que as construções da geometria fractal podem ser construídas pelos discentes 

através de softwares, jogos matemáticos ou por trabalhos manuais. 

 

OBJETIVOS 

 

Evidenciar a associação do conteúdo de PG com a geometria fractal buscando aos 

estudantes várias situações do dia-a-dia em que se observa fractais, apresentar a existência de 

PG implícitas
1
 em alguns fractais e realizar uma oficina com estudantes do ensino médio 

enfatizando a relação de PG com a geometria fractal.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Spadotto(2000), os fractais podem ser representados por figuras geométricas 

com pequena infinidade de microestruturas. Apresentam características como irregularidades, 

autossimilaridade, mesma dimensão em qualquer escala, complexidade infinita e são gerados 

por processos simples de realimentação. Mandelbrot (1975, p. 18), em seu livro A Geometria 

Fractal da Natureza formaliza o assunto apresentando os fractais com as seguintes 

características fundamentais: autossimilaridade, mesma dimensão em qualquer escala e 

lacunaridade. Dio (2007, p. 9) afirma que “a palavra fractais baseia-se no latim, do adjetivo 

fractus, cujo verbo frangere correspondente significa quebrar; criar fragmentos irregulares, 

fragmentar. FRACTAL é uma nova linguagem geométrica descoberta através da Teoria do 

Caos”. O fractal é um objeto que não perde a sua definição formal à medida que é ampliado, 

mantendo a sua estrutura idêntica à original, conforme Figura 1. 

 

                                                           
 

1
 Progressões geométricas implícitas são progressões já subentendidas, presentes em alguma aplicação, nesse 

caso, presentes em um fractal.  
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Figura 1 – Fractal do Conjunto de Mandelbrot 

Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Fractal 

 

Os fractais podem ser classificados em três categorias principais: Sistema de funções 

iteradas, fractais gerados por computadores e fractais aleatórios. Estas categorias são 

determinadas pelo modo como o fractal é formado ou gerado, e a categoria que será usada são 

o de sistema de funções iteradas. 

Segundo Fernandes (2007), no sistema de funções iteradas os fractais determinísticos, 

como fractais geométricos, que por sua vez são subconjuntos gerados por transformações 

geométricas simples do próprio objeto nele mesmo, ou seja, possuem uma regra fixa de 

substituição geométrica aplicada a cada iteração. Como exemplos, pode-se citar a curva de 

Peano (Figura 2), o floco de neve de Koch (Figura 3), a esponja de Menger(Figura 4), uma 

rede aparentemente sólida com uma área de superfície infinita e volume nulo e o Triângulo de 

Sierpinski (Figura 5). 

 

 

Figura 2 – Curva de Peano 

Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Curva_de_Peano 

 

 

Figura 3 – Floco de neve de Koch 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fractal 
 

 
Figura 4 – Esponja de Menger 

Fonte:https://kairosart.files.wordpress.com/2007/1

1/menger1.jpg 

Figura 5 – Triângulo de 

SierpinskiFonte:http://upload.wikimedia.org/wikip

edia/Sierpinsky
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Ao se discutir a inserção da geometria fractal em sala de aula, sobretudo no ensino 

médio, Barbosa (2005) justifica tal fato devido à existência de conexões com outras ciências, 

e que a geometria fractal cobre algumas deficiências da Geometria Euclidiana para a 

compreensão de fenômenos que ocorrem em diversos ambientes, tais como a existência de 

belos fractais e descoberta do senso artístico aplicado à construção dos mesmos, juntamente 

com a percepção e a observação da ordem diante de uma aparente desordem. Segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): 

 

A Geometria é um campo fértil para se trabalhar com situações-problema e é um 

tema pelo qual os alunos costumam se interessar naturalmente. O trabalho com 

noções geométricas contribui para a aprendizagem de números e medidas, pois 

estimula a criança a observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar 

regularidades e vice-versa. Além disso, se esse trabalho for feito a partir da 

exploração dos objetos do mundo físico, de obras de Arte, pinturas, desenhos, 

esculturas e Artesanato, ele permitirá ao aluno estabelecer conexões entre a 

Matemática e outras áreas do conhecimento.(BRASIL, 1997, p. 39). 

 

Os PCN recomendam à valorização da geometria em criações humanas por meio de 

atividades em que se possam explorar as “[…] formas em obras de Arte, esculturas, pinturas, 

arquitetura, ou ainda em desenhos feitos em tecidos, vasos, papéis decorativos, mosaicos, 

pisos, etc.” (BRASIL, 1997, p. 83). Na geometria, podemos encontrar diversas formas de 

polígonos que nos possibilitam o uso de recursos visuais, tais recursos servem de ótimo 

atrativo no ensino da matemática onde podem contribuir com o desenvolvimento das 

temáticas da Progressão Aritmética (PA) e PG. Com a utilização da geometria fractal 

podemos mostrar que as sequências, de um modo geral, não são somente operações 

algébricas, mas sim exemplos geométricos possibilitando aos estudantes enxergar a beleza 

indiscutível dos fractais. 

A associação do fractal com as progressões geométricas pode se dar através de 

imagens apresentadas aos estudantes, mostrando que na construção de um fractal há uma PG e 

que esta pode ser utilizada como forma de calcular a proporção de um fractal. Ainda que a 

utilização de imagens não substitua a aprendizagem tradicional dos fundamentos 

matemáticos, de acordo com (BARBOSA, 2002), o uso dos fractais em sala pode estimular o 

estudante, o futuro professor para se engajar em pesquisar textos e conteúdos da matemática, 

para ter uma boa compreensão sobre conceitos que possibilitem os efeitos visuais. 
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METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa tem uma abordagem de estudo bibliográfica e estudo de caso já que 

foram utilizadas varias literaturas sobre o conteúdo aqui apresentado, obtidas através de 

pesquisas e coletas de dados para melhor formatação do caso estudado neste trabalho, com 

objetivo de se obter todas as informações essenciais para referente pesquisa.   

Pretende-se aplicar este trabalho junto à turma do 1º A do ensino médio, no total de 30 

alunos, da Escola de Ensino Médio Presidente Geisel (Polivalente) parceira do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que é oferecida pelo Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) campus Juazeiro do Norte. Para 

conclusão da pesquisa a obtenção de resultados será feito através de observações, aplicação de 

questionários apos oficina sobre a associação de PG com a geometria fractal, obtendo os 

dados necessários para complemento deste trabalho. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Perceber que existe uma relação de PG com geometria fractal, e entender o seu 

significado, é um dos resultados mais esperados para esta oficina, juntamente com a ideia de 

proporcionar aos discentes uma maior amplitude de conhecimento matemático abordando um 

tema não muito contextualizado em sala de aula.  Espera-se também que, após a oficina, os 

discentes possam ter boa aceitação do conteúdo e obter uma melhor concepção de tudo que 

foi discutido na esfera teórica e na prática, em que os próprios estudantes poderão construir os 

fractais através de cálculos que serão apresentados e também por trabalhos manuais, fazendo 

com que os objetivos da pesquisa sejam contemplados de forma clara e resultante. Essa 

pesquisa será uma ferramenta de grande valia para se estimular a diversificação de 

metodologias de ensino em sala de aula, com intuito de promover aos discentes uma aplicação 

de conteúdo mais abrangente e apresentando novos temas matemáticos em que os mesmos 

possam perceber a matemática presente em seu cotidiano. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a aplicação de uma geometria não convencional, associada a um 

conteúdo já estabelecido na grade educacional, pode sim ser trabalhada em sala de aula como 

uma forma interativa e interdisciplinar, em busca de permitir que o discente participe da aula, 
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possibilitando uma troca de aprendizagem. Afinal a geometria fractal é um ramo da 

Matemática que apresenta sua importância acadêmica e que deve sim ser empregada em 

escolas proporcionando de uma forma interessante a aplicação de conteúdos matemáticos para 

os alunos em sala de aula. 
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RESUMO 

É bastante comum vermos alunos perguntando para que as matérias de matemática as quais 

estão aprendendo em sala, terão importância em seu cotidiano, por isso nós alunos bolsistas 

do PIBID produzimos a oficina com o intuito de diminuir tamanha rejeição mostrando que  

Matemática tem diversas aplicações no dia-a-dia de todos. O tema sobre a aplicação da 

calculadora cientifica foi proposto também para mostrar que o uso da mesma em sala de aula 

é algo possível de ser trabalhado nas aulas de matemática. Por isso, nós bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) de Matemática do IFCE –Campus 

Juazeiro do Norte elaboramos uma oficina com alunos do ensino médio, da Escola de Ensino 

Médio Presidente Geisel (Polivalente) parceira do programa, aplicando uma lista de questões 

envolvendo funções do primeiro grau associada as ciências econômicas, resolvemos 

algebricamente cada questão e em seguida fizemos a abordagem, passo a passo, de como 

resolver as mesmas questões com a calculadora. A oficina obteve resultados gratificantes 

alcançando nossos objetivos, e tendo como resposta positiva dos alunos uma boa aceitação e 

participação nas resoluções, onde a maioria aprovou a aula diferenciada e ouso do recurso 

tecnológico, a calculadora, usado em sala. 

 

Palavras-Chave: Calculadora Cientifica. Matemática.PIBID. Função. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Grande parte dos discentes apresenta dificuldades para aprender Matemática, e relatam 

que o principal motivo disto é que não veem utilidade da disciplina em seu dia-a-dia.  No 

entanto, sabemos que em tudo está presente a Matemática e ao mesmo tempo em que os 

docentes trabalham tantos assuntos em sala de aula, procuram ainda incluir aplicações para 

mostrar essa verdade para os discentes, mas não é uma tarefa muito fácil, pois a carga horária 

excessiva faz com que não tenham tempo em trabalhar com os alunos as aplicações dos 

conteúdos abordados, tão pouco se adaptarem as atuais exigências de utilização tecnologia no 

ensino da disciplina, tornando-as muitas vezes cansativas e desmotivadoras. Com o intuito de 
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apresentar possíveis aplicações com uso de tecnologia, trabalhamos em sala de aula a 

utilização da calculadora científica como objeto auxiliar no ensino-aprendizagem referente a 

funções de primeiro grau aduzindo questões do cotidiano financeiro. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Trabalhar com o uso de calculadora científica, voltado para o ensino de funções do 

primeiro grau, em salas de aula, principalmente do ensino médio, possui significativa 

relevância acadêmica e pessoal de modo que este trabalho poderá promover discussões sobre 

metodologias de ensino da matemática, almejando alcançar uma diversificação na 

metodologia de ensino que forneçam novas sugestões ao ensino e à aprendizagem. 

No que se refere ao conhecimento acadêmico, o trabalho mostrou aos discentes, que 

questões de funções do primeiro grau, solucionadas algebricamente, podem ser calculadas e 

obtidas os mesmos resultados através da calculadora científica, assim desmistificando a ideia 

de que não seria ideal, o uso de calculadoras em salas de aula. Essa pesquisa também vem 

ressaltar que o professor pode trazer aplicações cotidianas, de forma atrativa, onde os 

discentes possam sentir maior interesse pela matemática. 

O que se apresenta neste trabalho, também procurou ressaltar o fato de que podemos 

abordar outros conteúdos matemáticos na sala de aula, associados à função do primeiro 

grau,comopor exemplo, as ciências econômicas possibilitando ao aluno enxergar que a 

matemática estásim presente em sua rotina, e possivelmente, melhorando o seu nível de 

aprendizagem. 

 

OBJETIVOS 

  

  Evidenciar a utilização da calculadora científica em sala de aula; 

 Mostrar a obtenção dos mesmos resultados obtidos nas resoluções algébrica, bem 

como, interpretá-los e compará-los; 

 Apresentar aos estudantes, situações do dia-a-dia em que ocorrem o uso da função do 

primeiro grau; 

 Associar a existência dessa função com as ciências econômicas. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

No Brasil ainda é um desafio convencer os docentes a adotarem as tecnologias digitais 

como recursos auxiliares no ensino/aprendizagem da matemática. Tendo como a mais 

rudimentar - a calculadora; sua utilização de forma clara e objetiva ajuda na assimilação dos 

conteúdos abordados em sala de aula, não somente em matemática, mas também nas demais 

disciplinas exatas. A calculadora pode ser utilizada como recurso auxiliar facilitador nas 

resoluções de questões, onde o docente demonstre de forma clara e precisa resoluções 

algébricas dos conteúdos estudados e em seguida, se faça a utilização da calculadora 

demonstrando passo-a-passo os comandos a serem utilizados para obterem as mesmas 

respostas, comparando os métodos utilizados para se chegar à solução do problema. 

Da mesma forma que ocorre em alguns países desenvolvidos, no Brasil muitos se 

recusam a utilizarem calculadoras como ferramentas auxiliares no ensino da matemática 

conforme descreve David Tall relatando a rejeição do seu uso na Inglaterra: 

 

O uso de calculadoras e computadores em Matemática nem sempre tem sido tão 

bem sucedido quanto poderia ser. Na Inglaterra, o uso de calculadoras com crianças 

tem sido desencorajado na esperança de que sua ausência permitiria que as crianças 

construíssem relações aritméticas mentais. Talvez esta atitude tenha mais a ver com 

o mau uso da calculadora (para efetuar cálculos sem ter que pensar) do que com 

qualquer falha inerente ao próprio aparato. Bem usada – para encorajar reflexão 

sobre ideias matemáticas a calculadora pode ser muito benéfica. (David Tall, 2001, 

p.212) 

 

Essa rejeição por parte dos professores em muitos casos, não ajuda no 

ensino/aprendizagem dos alunos, tendo em vista, as constantes mudanças e avanços 

tecnológicos que ocorrem; reciclar-se e abrir a mente para mudanças é indispensável. Alguns 

parecem possivelmente, não ter conhecimento sobre as orientações curriculares para o ensino 

médio, no qual consta: 

Considerando a Matemática para a Tecnologia, deve-se pensar na formação que 

capacita para o uso de calculadoras e planilhas eletrônicas, dois instrumentos de 

trabalho bastante corriqueiros nos dias de hoje. No trabalho com calculadoras, é 

preciso saber informar, via teclado, as instruções de execução de operações e 

funções, e isso exige conhecimentos de Matemática (Orientações Curriculares do 

Ensino Médio, 2006 p.87) 
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METODOLOGIA  

O referente artigo aborda um tipo de estudo de caso, já que trabalhamos com coleta de 

dados, com objetivo de se obter todas as informações essenciais através da oficina aplicada 

em sala de aula. Segundo Chizzotti (1995, p. 102), estudo de caso “é a pesquisa para coleta e 

registro de dados de um ou vários casos, para organizar um relatório ordenado e crítico ou 

avaliar analiticamente a experiência com o objetivo de tomar decisões ou propor ação 

transformadora”. 

A aplicação da oficina foi feita com alunos do 1º ano médio da Escola de Ensino 

Médio Presidente Geisel (Polivalente), parceira do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência–PIBID do curso de matemática do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) campus Juazeiro do Norte. Trabalhamos com a 

resolução de uma lista de questões sobre função de primeiro grau aplicada às ciências 

econômicas, obtendo os resultados através do método algébrico utilizando-nos do que havia 

sido explicado nas aulas e, em seguida refazendo-a com a utilização da calculadora científica. 

Procurou-se na resolução algébrica sempre que possível, utilizar outras formas de 

resolução, mostrando que em alguns casos há várias maneiras de se obter as mesmas 

respostas; enquanto na resolução com a calculadora, mostramos as principais funções que ela 

possui e os comandos que os discentes deveriam utilizar para a obtenção dos mesmos valores. 

Observando figuras colocadas abaixo sobre os procedimentos da oficina será possível 

um melhor entendimento dos processos da oficina. A apresentação da lista de função (Figura 

1), a participação do aluno na resolução algébrica das questões (Figura 2), comandos básicos 

para o uso da calculadora (Figura 3), trabalhando um pouco com a calculadora (Figura 4) e o 

encerramento da oficina (Figura 5). 

Figura 1- A aplicação da lista de 

funções.Fonte: Registro da Oficina. 
Figura 2- Participação dos alunos na resolução 

algébrica da lista.Fonte: Registro da Oficina. 
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DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

  

Em consequência da boa aceitação por parte dos discentes em relação à oficina e por 

mostrarem empolgação com o uso da calculadora , assim como as suas efetivas participações 

nas resoluções das questões pelo método algébrico onde os mesmos se dispuseram a resolver 

na lousa os problemas propostos, verificou-se que o objetivo da oficina foi alcançado, obtendo 

resultados satisfatórios, com o depoimento dos alunos expressando o quanto foi proveitoso 

aquele tipo de aula diferenciada. Foi aplicado um questionário onde perguntou-se aos se 

gostaram ou não da oficina, a maioria respondeu que sim, com justificativa de que era uma 

aula diferente e bem trabalhada onde aprenderam a utilizar a calculadora cientifica, algo que 

eles não sabiam lidar. 

 

 

Figura 3 – Comandos básicos para o uso da 

calculadora cientifica.Fonte: Registro da Oficina. 
Figura 4- Trabalhando com a calculadora.Fonte: 

Registro da Oficina. 

Figura 5- Encerramento da oficina.Fonte: Registro da 

Oficina. 
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CONCLUSÕES  

 

Concluiu-se finalmente que os objetivos relacionados neste trabalho foram alcançados. 

Observou-se que a aprendizagem ocorre quando o aluno começa a participar ativamente da 

aula, procurando entender, interpretar e tirar suas próprias conclusões a respeito do conteúdo 

abordado. O trabalho realizado também apresentou relevância social para os bolsistas do 

PIBID que participaram do planejamento e da realização dessa oficina, pois observou-se que 

trabalhar com os alunos aplicações voltadas ao conteúdo de funções com o uso da calculadora 

em sala de aula, permitiu maior interação dos discentes conosco e com a matemática. 
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RESUMO 

No âmbito educacional a cada dia mais discutem - se sobre dois aspectos fundamentais para a 

efetivação de uma aprendizagem significativa, sendo estes a teoria e a prática, ainda há um 

buraco extenso entre estes dois fatores, refletindo-se de forma negativa no processo de ensino 

e aprendizagem de matemática.  No contexto acadêmico muito se estuda e debate-se sobre o 

ensino de matemática, elaboram-se visões e ideias que ao entrarem em confronto com a 

realidade de muitas salas de aula, perdem a consistência, o que aflige muitos profissionais, 

levando-os a desenvolverem metodologias monótonas, sem considerar a vivência dos seus 

discentes. Pretende-se com este trabalho mostrar as análises feitas com relação às visões de 

graduandos de cursos de licenciatura em matemática e professores da área, evidenciando a 

contraposição das ideias impostas pelos estudantes que possuem um contato maior com a 

teoria, durante o seu período nas academias e o olhar dos educadores do componente 

curricular. Para isso realizamos uma pesquisa estruturada e qualitativa com estes dois 

públicos, que atentaram para o fato de que ainda é necessário ocorrer mudanças no processo 

de ensino e aprendizagem de matemática, e isto só será possível à medida que os blocos teoria 

e  prática estejam em harmonia, o que depende de muitos fatores como: a preparação dos 

graduandos para o ensino, a formação continuada dos professores entre outros, que serão 

melhores detalhados no decorrer deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

São muitos os fatores que envolvem o ensino e aprendizagem de matemática. Dessa 

maneira, focalizamos nossa pesquisa nos que circulam em torno da teoria e da prática.  

Que o ensino de matemática caminha a passos lentos no que se refere à 

aprendizagem significativa é verídico, mas o que pouco se sabe ou se discute é que um dos 

fatores percursores para este resultado, é justamente a falta de conexão entre a teoria e a 

prática. 

O que é estudado nas teorias que envolvem a matemática em cursos de formação de 

professores, dificilmente é colocado em prática em sala de aula, devido a este fator, a 
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matemática aos poucos vem perdendo a sua essência, que deve consistir em ser o componente 

curricular que mais contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico, e, no entanto está 

corroborando para a formação de indivíduos que são capazes de reproduzir fórmulas e 

conceitos apenas, e que se embaraçam quando se veem diante de problemas envolvendo um 

contexto. Assim, é necessário resgatar o objetivo principal da matemática, que é formar seres 

capazes de construir o seu próprio conhecimento, fazendo uso da percepção lógica.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em se tratando do ensino e aprendizagem de matemática de forma significativa, 

rapidamente nos vem à mente um ensino centrado no desenvolvimento de habilidades e 

competências, que permite ao aluno moldar ou construir o seu próprio conhecimento.   

O conhecimento matemático já é visto por si só, como algo que está associado ao 

raciocínio lógico. Mas será que o ensino de Matemática também está associado? Dessa 

maneira, de acordo com o Dicionário Escolar da Academia Brasileira de Letras temos que a 

palavra raciocínio diz respeito á: 

“... 2. Atividade mental que, por meio do encadeamento de razões e argumentos, 

elabora uma conclusão, um julgamento ou uma inferência. 3. A capacidade de exercer 

essa atividade, de raciocinar, juízo, razão, racionalidade, inteligência: Aquele aluno 

que tem um raciocínio rápido.” ( BECHARA, 2008. P 1059) 

 

Diante do que foi exposto por BECHARA e sabendo que a palavra lógica, está 

relacionada a algo evidente e claro, podemos perceber que o ensino e aprendizagem de 

matemática, muitas vezes perde um dos seus principais objetivos que é contribuir para a 

evolução do raciocínio lógico dos discentes. Será que de fato os professores estão procurando 

desenvolver esta capacidade de raciocinar nos seus alunos? Ou ao menos buscam teorias que 

os auxiliem a isto? É possível transformar essa teoria em ações concretas diariamente em sala 

de aula? É possível perceber os resultados a curto ou em longo prazo? 

Buscando responder as perguntas acima citadas, e tendo como hipótese o fato de que 

existe a contraposição entre as duas principais facetas da didática da matemática, sendo elas: 

teoria e prática, desenvolvemos o nosso trabalho e verificamos que vários outros fatores estão 

encadeados a estes dois e iremos abordar ao longo do nosso trabalho. 

 

OBJETIVOS 

 Despertar para a problemática abordada, afim de melhoria no ensino e aprendizagem 

de matemática. 
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 Refletir sobre teoria e prática do ensino de matemática. 

 Levantar possíveis soluções para problemática tratada. 

 Indagar a respeito das causas e das consequências da falta de interligação entre os 

fatores: teoria e prática. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O ensino que contribua de fato para uma aprendizagem sólida deve ser exercido de 

forma a interligar duas vertentes relevantes sendo elas: teoria e prática. Não se pode falar das 

mesmas sem termos como base a Didática, o campo de estudo definido por LIBÂNEO como: 

 

 “a didática é uma ponte mediadora entre a teoria e a prática docente. E ela que 

interliga as bases teóricas à ação prática, evitando o espontaneísmo e fornecendo aos 

profissionais da educação uma práxis educativa sólida.” (LIBÂNEO, 2002. P 10) 

 

 

Sabendo que a teoria diz respeito às bases teóricas, ao conhecimento enquanto algo 

abstrato, presente apenas na nossa mente, e prática a ação de executar algum trabalho. De 

acordo com LIBÂNEO, a didática é caracterizada como a área que vai buscar fazer essa 

ligação entre a teoria e a prática. Dessa forma, dizemos que um professor é didático, quando o 

mesmo, é capaz de passar o que sabe, o que lhe é abstrato, de uma forma que seus alunos 

compreendam e acima de tudo sejam capazes de construir outros conhecimentos com a ajuda 

do que lhe foi ensinado. 

Durante toda a formação acadêmica discutem-se a respeito da didática, uns sabem o 

seu significado, outros não, mas algo é certo: raros são os que saem da academia dotados 

desta habilidade. Assim não é pelo fato de não sair do ambiente acadêmico sendo um 

profissional que possui didática que não se pode tornar um. É na prática que aprendemos as 

maiores lições, é ela que deve impulsionar o professor a estudar cada vez mais, 

desenvolvendo assim uma formação continuada, que para LIBÂNEO é expressa como: 

 

“O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação inicial. A 

formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à 

formação profissional, completados por estágios. A formação continuada é o 

prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento profissional teórico e 

prático no próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral 

mais ampla, para além do exercício profissional.” 
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Assim, LIBÂNEO destaca bem que é primordial a formação continuada, todo e 

qualquer trabalho exige o aperfeiçoamento para permanecermos no meio profissional, com o 

professor não é diferente, nem mesmo na área de matemática que muitos qualificam como 

sendo responsável por conhecimentos universais e imutáveis. De fato quando percebidos de 

formas isoladas, os saberes matemáticos podem ter esta conotação. Por exemplo, o resultado 

da operação (100 – 21), deverá ser 79 em qualquer lugar do mundo, mas se fizermos outra 

abordagem, podemos obter um resultado mais satisfatório: Joana tem 60 figurinhas, ganhou 

40 de sua amiga Ana. Teve que dá 21 figurinhas para Eliana que não tinha nenhuma. Com 

quantas figurinhas ficou Joana? (podendo ser compreendido melhor no livro: “A pesquisa em 

Educação Matemática: repercussões na sala de aula”, produzido por BORBA e 

GUIMARÃES). O resultado deverá ser também 79, mas existem n possibilidades de 

resolução. Assim, quando ampliamos a complexidade da pergunta, permitimos aos alunos 

maior capacidade de raciocinar a respeito do que lhes é proposto. E as formas que os alunos 

utilizam para responder a está situação, não serão as mesmas em qualquer lugar do mundo. 

Dessa maneira de acordo com MICOTTI, temos que: 

“A aplicação dos aprendizados em contextos diferentes daqueles em que foram 

adquiridos exige muito mais que a simples decoração ou a solução mecânica de 

exercícios: domínio de conceitos, flexibilidade de raciocínio, capacidade de analise e 

abstração. Essas capacidades são necessárias em todas as áreas de estudo, mas a falta 

delas, em Matemática, chama a atenção.” (MICOTTI, 1999, P 30) 

 

Portanto, a aprendizagem matemática exige muito mais do que simplesmente 

memorizar procedimentos para chegar-se a um determinado resultado, comum a todos. É 

importante que o discente seja capaz de formular o seu próprio procedimento, não apenas 

acomodando as informações, mas sim assimilando-as, de  forma que não sejam esquecidas. 

 

METODOLOGIA 

 

A execução do trabalho consistiu em um levantamento bibliográfico sobre o tema, 

acompanhados de análises e registros. Para constatar a tese do trabalho aplicamos a pesquisa 

estruturada e qualitativa com estudantes de graduação em matemática e professores que 

lecionam o componente curricular em escolas públicas, na região de Cajazeiras-PB. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Durante todo período no curso de Licenciatura em matemática, enquanto estudantes, 

deparamo-nos com diversos estudos que nos permitem conhecer aspectos relacionados à 

didática da matemática, metodologia, psicologia entre outras. Muito se destaca sobre a 

importância de ensinarmos de forma significativa, diversificando as metodologias, e 

utilizando do conhecimento prévio dos discentes, desenvolvendo situações didáticas e 

adidáticas favoráveis. Assim torna-se extraordinário ensinar matemática durante o período 

acadêmico e muitos saem das academias, repletos de sonhos, mas será o ensino de matemática 

tão encantador assim para os professores formados neste componente curricular?  

Ao fazermos perguntas para o público- alvo (15 professores de matemática da rede 

pública municipal e estadual de Cajazeiras-PB; E  20 alunos de matemática em diferenciados 

períodos de tempo de estudo, em uma instituição Federal localizada também em Cajazeiras-

PB) da nossa pesquisa que se realizou no ano de 2014, verificamos algumas discordâncias 

entre os mesmos,  onde podemos visualizar melhor nas figuras 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a figura 1, podemos notar que há o desejo dos alunos que estão 

concluindo a graduação, de colocar em prática tudo que aprendem com relação a atividades de 

contextualização, novas tecnologias, jogos e atividades diferenciadas, porém observa-se na 

Figura 1 – Que metodologia você pretende desenvolver com seus alunos? 

Figura 2 – Que metodologias você trabalha diariamente com seus alunos? 
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figura 2 que grande parte dos professores, trabalham diariamente nas suas turmas, aula 

expositiva e dialogada, metodologia esta, que muitas vezes é responsável pelo ensino de 

matemática monótono, visando apenas mecanismo de reprodução de conceitos e fórmulas, 

desconectados de qualquer significado para os alunos. Isto, em muitas ocasiões dá-se ao fato 

do professor acomodar-se e deixar de ter o contato com as teorias que propõe inovações no 

ensino, é mais fácil acreditar em modelos idealizados de aluno, entendendo que os alunos 

serão sempre os mesmos, independente do tempo e espaço social que este ocupa. Seria o 

ensino um fator isolado que nada tem a ver com a sociedade? Sabemos bem que não, mas é 

assim que muitos ainda veem: o aluno como um ser desprovido de qualquer conhecimento, 

que chega à escola com o propósito de colocar o máximo que pode de fórmulas e conceitos 

matemáticos em sua cabeça. 

Portanto, há um descaso dos professores de matemática, visto que muitos vão para as 

salas de aula, sem ao menos planejarem as atividades, como também se dedicam pouco a 

formação continuada, porém a forma como é abordada a teoria nos cursos de formação de 

professores, é muito ideológica ainda, e até um tanto superficial, e isto é ocasionado por 

vezes, pela falta de contato dos professores que ministram as aulas de componentes 

curriculares primordiais como didática e metodologia, com o a rotina de uma sala de aula. 

Muitos destes, há anos não entram em salas de aula de Ensino fundamental ou Médio. 

 A sociedade muda, os alunos mudam! Não dá para afirmarmos que a culpa do 

ensino de matemática não progredir é somente do professor, que não utiliza metodologias 

adequadas e não possui didática, visto os mais diversos  fatores que envolvem o processo de 

ensino e aprendizagem, já referenciados. 

 

CONCLUSÃO 

 

Durante a exposição do nosso trabalho, indagamos sobre o seguinte: Será que de fato 

os professores estão procurando desenvolver esta capacidade de raciocinar nos seus alunos? 

Ou ao menos buscam teorias que os auxiliem a isto? É possível transformar essa teoria em 

ações concretas diariamente em sala de aula? É possível perceber os resultados a curto ou em 

longo prazo? 

De acordo com as perguntas acima citadas e tudo que foi analisado e evidenciado em 

nossa pesquisa, não se sabe ao certo se os professores estão ou não preocupados em 

desenvolver a capacidade de raciocinar dos seus alunos, o que se sabe é que a maior parte 

deles, de acordo com os dados de nossa pesquisa, ainda prende-se a metodologias monótonas 
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e até um pouco retrógadas, porém quando se busca desenvolver metodologias diferenciadas 

há mais chance de obter-se êxito. Não é fácil trabalhar nessa perspectiva em sala de aula 

existirão dias de sucesso e de insucesso, também o que não se pode é parar, e se dar por 

vencido. O trabalho do educador exige constantes recomeços, em busca de aperfeiçoar-se 

cada dia mais, desenvolvendo um caráter de formação continuada. 

Então não é simples transformar toda a bagagem que temos de teoria em prática, 

deve-se arriscar também, pois as salas de aulas são diferentes, algo que você utilizou em uma, 

nem sempre irá dar certo na outra, mas os riscos são importantes para buscarmos algo mais, e 

futuramente vermos bons resultados, seja a curto ou longo prazo. 

Todavia, na profissão de professor, precisamos termos em mente três palavras: 

riscos, recomeços e esperança, sem elas o aperfeiçoamento não passará de teoria sem prática. 

Assim buscamos responder as muitas perguntas que tínhamos no inicio do nosso trabalho, 

quando elaboramos nossa tese, muitas tiveram respostas, outras não, como também, surgiram 

ainda outras, que queremos dar continuidade e outros trabalhos, tentando descobrir soluções 

sólidas para esse problema. Buscaremos questionar não apenas o publico tratado aqui, mas 

também alunos e professores de Universidades e Faculdades que lecionam em disciplinas que 

envolvam a educação matemática. 
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1.5 A MODELAGEM MATEMÁTICA APLICADA AO ESTUDO DE 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 

Rivânia Oliveira de Lima (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano – rivania.oliveira09@gmail.com). 

 

RESUMO 

As equações diferenciais constitui uma parte importante da matemática. Grande número de 

fenômenos físicos é descrito de alguma forma por meio de uma equação diferencial. O 

presente estudo tem como objetivo apresentar a modelagem matemática como metodologia 

favorável ao ensino e aprendizagem das Equações Diferenciais, visando favorecer a aquisição 

dos conhecimentos matemáticos em situações reais. Essa abordagem proporcionou uma 

reflexão sobre prática pedagógica em sala de aula, no contexto da formação do professor de 

matemática. Buscou-se investigar as contribuições que a modelagem matemática pode trazer 

para a compreensão dessas Equações e assim, concluir se a modelagem matemática é ou não, 

uma metodologia favorável. Nesse contexto, esse trabalho privilegiou dois tipos de pesquisa: 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica foi executada por meio 

de consultas a artigos, livros, dentre outras fontes, a pesquisa de campo foi realizada com 

alunos do 6º semestre do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará Campus Cedro. Os resultados da pesquisa apontam 

para o fato de que a metodologia proposta contribui, enquanto estratégia de ensino, para uma 

aprendizagem significativa das Equações Diferenciais. 

Palavras-chave:Modelagem Matemática; Equações Diferenciais; Estratégia de Ensino. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Geralmente, o ensino de Equações Diferenciais Ordinárias (EDO), nos cursos de 

graduação é executado por meio da apresentação de técnicas de resolução de vários tipos de 

equações diferenciais. Observa-se, que ao abordar o conteúdo EDO, pouco se tem trabalhado 

com suas aplicações em situações reais, bem como, pouco se tem utilizado a modelagem 

matemática como recurso eficaz no ensino de equações diferenciais. Nesse contexto, este 

trabalho de pesquisa aborda a modelagem matemática como uma estratégia favorável ao 

ensino e aprendizagem das Equações Diferenciais Ordinárias. 

Espera-se com este trabalho mostrar que a modelagem matemática é um recurso 

didático importante que pode auxiliar o processo de ensino aprendizagem das equações 

diferenciais. Almeja-se também, motivar os alunos participantes da pesquisa, os licenciando e 

professores de Matemática, a utilizar a modelagem como metodologia de ensino em suas 

aulas de matemática. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Nos últimos tempos o ensino da matemática vem sendo analisado e discutido em 

virtude de questões relacionadas ao desempenho acadêmico dos alunos. O grande problema 

que em muitas vezes encontra-se no ensino de equações diferenciais nos cursos de 

licenciatura em matemática, bem como, na maioria dos livros didáticos, é o fato de o ensino 

basear-se apenas em sequências de técnicas nas quais são utilizadas para encontrar a solução 

destas equações, em que a variável dependente seja expressa implicitamente ou 

explicitamente em termos da variável independente. O que se percebe é que o ensino está 

baseado em metodologias tradicionais, tratando apenas em exposições teóricas de conteúdos 

acompanhados de exercícios que enfatizam somente aplicações de fórmulas, voltado ao 

ensino purista. 

 Com esta prática de ensino, os alunos não adquirem compreensão precisa da 

representação de equações diferenciais, não percebem a solução de modo interpretativo em 

situações aplicadas, o que ocasionam o término da disciplina sem que os alunos compreendam 

o real significativo destas equações para o estudo do comportamento dos processos naturais 

em diversas circunstâncias e a relação dessa disciplina com diversas áreas, como ciências 

físicas, biológicas e sociais. 

 Acredita-se que trabalhar com modelagem matemática quando se estuda a disciplina de 

equações diferenciais, configura-se como estratégia indispensável, pois abordamos temas do 

nosso cotidiano relacionado ao conteúdo. Desta forma é possível explorar os conceitos 

matemáticos, como também contexto social onde o tema se insere, permitindo que os alunos 

sintam-se instigados a estudarem os conceitos matemáticos, por estes estarem ligados à 

realidade. 

 

OBJETIVOS 

 

 Discutir o conceito de modelagem matemática e sua importância para o ensino de 

matemática, apresentando algumas reflexões de autores que contribuíram efetivamente no 

campo de pesquisa da Educação Matemática; 

 Discuti sobre a utilização da modelagem matemática no ensino de equações diferenciais; 

 Apresentar a modelagem matemática como metodologia para as aulas de EDO. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

A expressão Modelagem matemática, arte de expressar por intermédio de linguagem 

matemática situações-problema de nosso meio, surgiu durante o Renascimento quando 

construíram as primeiras ideias da Física que foram apresentadas por meio de linguagem e 

cálculos matemáticos. Mas pode-se dizer que a modelagem matemática tem estado presente 

desde os tempos mais primitivos, surgindo da necessidade do homem em resolver 

determinadas situações ou problemas do seu dia a dia, esteve presente nas aplicações na rotina 

diária dos povos antigos e surgiu quando surgiu à própria matemática. 

Com a intenção de esclarecer o que é Modelagem Matemática, citamos alguns 

pesquisadores que têm investigado sobre este assunto e que contribuíram efetivamente com o 

campo de pesquisa da Educação Matemática. 

Para Biembengut e Hein (2005, p. 12-13), 

“Modelagem Matemática é o processo que envolve a obtenção de um modelo [...] 

sendo uma arte, ao formular, resolver e elaborar expressões que valham não apenas 

para uma solução particular, mas que também sirvam, posteriormente, como suporte 

para outras aplicações e teorias”. 

Burak (1987, p. 21) defende que a Modelagem Matemática “constitui-se em um 

conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar 

matematicamente os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer 

predições e a tomar decisões”.  

Nesse sentido, pode-se dizer que Modelagem Matemática é o processo que envolve a 

obtenção de um modelo que tenta descrever matematicamente um fenômeno da nossa 

realidade para tentar compreendê-lo e estudá-lo, criando hipóteses e reflexões sobre tais 

fenômenos. 

A modelagem pode possibilitar a formação de um professor crítico, reflexivo, criativo, 

motivador e acima de tudo um intermediário entre o saber comum, e o saber matemático, ou 

seja, entre o conhecimento que os alunos adquirem ao longo da vida em sociedade com os 

saberes formalizados construídos na escola. Neste sentido, o aluno torna-se um agente 

construtivo do seu próprio saber. Conforme destaca BASSANEZI (2006, p.181), deve-se 

sempre pensar que a prática investigativa que esta metodologia constrói leva à formação de 

um professor que é seguro de suas competências e capacitado, para esta nova prática de 

ensino. 

Com a utilização dessa metodologia de ensino, o aluno terá ainda a oportunidade de 

construir modelos, de forma criativa, modificando sua realidade, com a possibilidade de fazê-

lo de forma crítica. Para isso, o professor deve utilizar está prática de ensino procurando 
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manter um clima de certa liberdade descontração, estimulando a participação e a criatividade 

individual, de forma que seja vista pelos alunos como algo prazeroso. 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi realizada com os alunos do 6° semestre do curso de 

Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

Campus Cedro. A escolha por essa turma se justifica pelo fato de estarem cursando a 

disciplina mencionada, a qual este trabalho se dedica em estuda-la, além disso, a professora 

regente apoiou a pesquisa, aceitando implementar a modelagem matemática em suas aulas e 

permitindo que fossem observadas. 

Para o desenvolvimento da pesquisa de campo foi elaborada uma sequencia didática 

planejada para ser desenvolvida em três momentos: o primeiro momento aconteceu no 

primeiro contato entre pesquisador e professora regente da turma, onde discutiu-se a proposta 

da pesquisa e posteriormente o planejamento semestral da disciplina. O segundo momento foi 

destinado às aulas práticas, na qual a professora regente ministrava a disciplina de Equações 

Diferenciais e Séries enfatizando a modelagem matemática e o pesquisador observava as 

aulas. O terceiro e ultimo momento foi reservado para a aplicação do questionário. 

O questionário continha sete (7) perguntas claras e objetivas, algumas com 

justificativa, todas alusivas a pesquisa, visando obter elementos de investigação do fenômeno 

estudado. No que dizem respeito aos dados coletados eles foram tabulados e analisados com a 

maior imparcialidade possível, esses serão apresentados em forma de gráficos, bem como será 

ressaltadas as opiniões dos participantes da pesquisa. 

 

RESULTADOS OBTIDOS  

Nessa secção serão apresentados os dados coletados por meio do questionário aplicado 

aos participantes da pesquisa. É oportuno destacar que no dia da aplicação do questionário um 

(01) aluno havia faltado, restando assim uma amostra de sete (07) estudantes. Com o objetivo 

de facilitar a análise dos dados coletados, optou-se em apresentá-los por meio de gráficos 

seguidos de discussões a cerca dos resultados obtidos na pesquisa. 
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Gráfico 1: Você já teve alguma experiência com modelagem matemática em alguma disciplina do curso de 

Licenciatura em Matemática? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pelo que mostra a pesquisa, a maioria dos alunos entrevistados nunca tiveram alguma 

experiência com modelagem matemática em nenhuma disciplina do curso de Licenciatura em 

Matemática. Percebe-se que ainda existe uma resistência na inserção da modelagem no ensino 

de matemática, muitos dos professores ao ensinarem essa disciplina, não direcionam o ensino 

a aplicações, distanciando a matemática da realidade dos alunos. Durante a observação, foi 

possível notar que a inserção da modelagem matemática era algo novo aos discentes. Por esse 

motivo, a professora procurou convencer os alunos da utilidade da modelagem, isso foi feito 

por meio dos modelos trabalhados, em que os alunos mostraram-se empolgados com o 

conteúdo estudado. 

Sabe-se que trabalhar com modelagem matemática exige um esforço por parte do 

professor. Muitos dos docentes defendem a modelagem matemática como recurso favorável 

ao ensino, porém não inserem em sua prática por enfrentarem dificuldades, apresentando 

certo estado de tensão em sua implementação. 

 

 
Gráfico 2: Você tem dificuldades quando é necessário pensar de forma mais interpretativa? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A pesquisa mostra que a maioria dos entrevistados não têm dificuldades quando é 

necessário pensar de forma mais interpretativa. O fato dos alunos não apresentarem 

dificuldades, facilitou o trabalho da professora, pois os mesmo compreendiam os modelos 

apresentados, mostrando habilidades nas interpretações e resoluções das atividades propostas. 
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A terceira pergunta questionou aos alunos se a resolução de problemas de equações 

diferenciais com modelagem matemática complementa o estudo de Cálculo Diferencial. O 

resultado pode ser verificado no gráfico abaixo: 

 

 
Gráfico 3:A resolução de problemas de equações diferenciais com modelagem matemática complementa o 

estudo de Cálculo Diferencial? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pelo gráfico, constata-se que os participantes da pesquisa acreditam que a resolução de 

problemas de equações diferenciais com modelagem matemática complementa o estudo de 

Cálculo Diferencial.Além de responderem uma das opções desta questão, os alunos foram 

solicitados a justificarem as suas respostas. Em seus depoimentos os alunos pontuaram que à 

medida que iam aprendendo as técnicas de resoluções dos diversos tipos de equações 

diferenciais, bem como suas aplicações em situações reais, foram aprimorando seus 

conhecimentos de Cálculo Diferencial, afirmando que as resoluções das equações diferenciais 

necessitam de conhecimentos de derivação e integração. 

 

 
Gráfico 4:É possível os professores desenvolverem a modelagem matemática, como metodologia de ensino, 

no contexto do atual programa do seu curso? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maioria dos entrevistados respondeu que é possível os professores desenvolverem a 

modelagem matemática, como metodologia de ensino, no contexto do atual programa do seu 

curso. Além de responderem uma das opções desta questão, os alunos foram solicitados a 

justificarem as suas respostas, apenas cinco (05) dos sete (07) alunos pesquisados 

contribuíram com suas justificativas. 
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Os alunos que responderam NÃO a pergunta acima explicaram suas respostas 

afirmando que para trabalhar modelagem matemática na disciplina de equações diferenciais e 

séries seria necessária uma ampliação da carga-horária ou com possibilidade de separar os 

conteúdos de maneira que resulte em uma disciplina específica para as equações diferenciais 

ordinárias. Enfatizaram ainda, que a ampliação do tempo da disciplina se justifica pelo fato de 

que, antes de conhecer os modelos e aplicá-los, faz-se necessário aprender as técnicas de 

resolução, o que demanda muito tempo por seu nível de complexidade. 

Os alunos que responderam SIM a pergunta em questão, afirmaram que era possível, 

porém, o professor precisava organizar o tempo das aulas, de maneira que a modelagem não 

deixasse de ser implementada. Outra ideia apresentada seria o caso da professora apresentar 

as aplicações paralelamente ao conteúdo estudado, sem deixar para o final da disciplina, dessa 

forma organizaria melhor o tempo e as ideias dos alunos. 

 

 
Gráfico 5:A modelagem matemática aplicada ao ensino de equações diferenciais contribui para a 

aprendizagem desse conteúdo e facilita o seu bom desempenho na disciplina? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesse quesito, os alunos justificaram que por meio da modelagem é possível 

compreender o real significado das equações diferenciais, podendo assim perceber suas 

utilidades e dessa forma desenvolvem maior interesse pela disciplina e consequentemente 

apresenta um bom desempenho.  

 

 
Gráfico 6:Você teve dificuldades em aprender o conteúdo de Equações Diferenciais? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com o gráfico acima grande parte dos alunos afirma ter muitas dificuldades 

em aprender o conteúdo de equações diferenciais, esse fato se justifica pelo nível de 
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complexidade da disciplina mencionada. Os alunos atribuíram estas dificuldades aos seguintes 

fatores: falta de tempo para estudo, afirmando que esse conteúdo exige bastante treino de 

exercícios; deficiência em disciplinas de cálculo diferencial e carga horária insuficiente para 

esta disciplina. 

 

 
Gráfico 7:A modelagem matemática deve ser defendida como uma proposta pedagógica eficiente, que visa 

favorecer a aquisição dos conhecimentos matemáticos em situações e problema reais? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação a essa pergunta todos os alunos responderam SIM conforme mostra o 

gráfico. Ao serem convidados a justificarem suas respostas, os alunos afirmaram que muitas 

vezes o ensino de matemática está baseado em metodologias tradicionais e a modelagem 

ajuda a compreender e interpretar as equações diferenciais, dessa forma, pode-se entender o 

comportamento dos processos naturais e a relação dessa disciplina com outras áreas do 

conhecimento. 

Tendo em vista que, o estudo de campo realizado nesse trabalho proporcionou a 

investigação das contribuições que a modelagem matemática pode trazer para a compreensão 

das Equações diferenciais, facilitando a aprendizagem de determinados conceito, podemos 

concluir mediante as respostas dos alunos que a modelagem matemática configura-se como 

uma metodologia favorável ao ensino e aprendizagem do conteúdo de Equações Diferenciais 

Ordinárias. 

 

CONCLUSÃO 

 

Sabendo à relevância do conteúdo de equações diferenciais ordinárias, devido seu 

amplo campo de aplicações, não apenas na Matemática, mas em ciências como Arqueologia, 

Biologia, Economia, entre outros e considerando a modelagem como um recurso que favorece 

a aprendizagem qualitativa de conteúdos matemáticos, buscou-se analisar neste trabalho de 

pesquisa se esse método de ensino contribui para aprendizagem de EDO. E pelo que foi 

pontuado na análise dos dados coletados, constatou-se que realmente a Modelagem 
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matemática contribui para a compreensão das equações diferenciais facilitando a 

aprendizagem de determinados conceitos.  

Podemos concluir mediante esta pesquisa que a modelagem matemática é uma 

ferramenta eficaz que pode favorecer o ensino e aprendizagem das equações diferenciais 

ordinárias. Sugere-se, portanto, aos atuais e futuros professores de matemática repensar sua 

prática de ensino direcionando o conteúdo a sua aplicabilidade. Assim, ao finalizar este 

trabalho de pesquisa, almeja-se mostrar que a modelagem permite formar um professor crítico 

e reflexivo ao proporcionar o desafio de realizar a junção entre a teoria matemática com a 

prática da sala de aula a partir das aplicações dos conteúdos abordados em sala. 
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RESUMO 

O presente trabalho enfoca a relação de aprendizagem em matemática presente nas séries 

iniciais, discutindo e enfatizando os problemas que professores do Ensino Fundamental II e 

Médio sentem com relação ao ensino de matemática. Pode-se notar que constantemente são 

procuradas novas metodologias de ensino que auxiliem numa melhor compreensão da 

matemática. Assim, procuramos dar enfoque à utilização de jogos lúdicos no Ensino 

Fundamental I, que dão subsídios aos professores para uma releitura dos conceitos 

matemáticos de uma forma interessante e atrativa. Assim , acredita-se que o caráter lúdico 

envolvido no ato de jogar traz para o aluno a oportunidade de aprender através de um 

ambiente leve e descontraído, o que proporciona uma maior curiosidade por parte dos 

estudantes e consequentemente em uma melhor aprendizagem. 

 

Palavras-Chave: Ensino Fundamental I. Jogos Lúdicos. Ensino da Matemática. 
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INTRODUÇÃO 

 

A humanidade está em constante desenvolvimento. Mas, é na idade escolar onde há 

uma maior interação com o meio social, sendo nesta fase onde as crianças passam a descobrir 

suas potencialidades. Assim, cabe ao professor instigar a curiosidade do aluno, possibilitando 

a este, a construção de sua própria personalidade. 

É evidente que nem todas as disciplinas vistas em sala de aula tornam-se relevantes 

para os alunos, como por exemplo, a Matemática, considerada por muitos uma disciplina 

“ruim” e “chata”. Esse modo de ver a Matemática acarreta na construção de bloqueios que 

dificultam o aprendizado da mesma. 

Podemos observar que a Matemática é a ciência que está presente diariamente em 

nossas vidas, e consequentemente, no percurso acadêmico dos alunos. No entanto, é no 

Ensino Fundamental I, que o ensino da Matemática torna-se imprescindível para o interesse 

do aluno no estudo continuado da mesma. Para que haja esse interesse, por meio dos 

estudantes, é necessário que se façam uso de metodologias inovadoras. Uma dessas formas é a 

utilização de jogos lúdicos, que atraem a atenção dos alunos, possibilitando a estes descobrir 

novos meios de conhecimento. Como informa os PCNs de Matemática (1997) que a partir dos 

jogos lúdicos na matemática, as crianças podem desenvolver habilidades que as auxiliarão em 

qualquer outra disciplina, assim torna-se indispensável o estudo e aprendizagem da mesma. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A matemática é a disciplina que está presente diariamente no cotidiano das pessoas, 

pois esta é utilizada em diversos segmentos como o comercial, o financeiro, entre outros. É 

uma matéria muito cobrada nas escolas e seu entendimento exige muita atenção, o que causa 

nos alunos a ideia que esta é uma disciplina difícil e complicada. Dessa forma, procuram-se 

buscar alternativas que facilitem o ensino da mesma. Uma dessas metodologias é a utilização 

de jogos lúdicos que ajudam, de forma criativa, na compreensão e na aprendizagem da 

matemática.  

Acredita-se que este artigo se justifica pelo fato de destacar a importância dos jogos 

lúdicos como metodologia que auxilie no ensino-aprendizagem da matemática no Ensino 

Fundamental I, de forma que o estudante possa identificar o quanto a matemática pode ser 

interessante. 
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Sabemos que constantemente são efetuadas pesquisas que buscam novas metodologias 

no ensino da matemática, estas visam proporcionar aos alunos meios que facilitem a 

compreensão desta. Nesse sentido, espera-se que este artigo torne-se significativo no âmbito 

educacional, e que os professores do Ensino Fundamental I entendam que a utilização de 

jogos lúdicos pode ser uma importante ferramenta no ensino-aprendizagem da matemática.  

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar observações feitas pelos alunos do 5º semestre de licenciatura em 

Matemática da Universidade Regional do Cariri (URCA), a respeito do uso de jogos lúdicos 

no ensino da matemática no Ensino Fundamental I. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mostrar os jogos lúdicos como metodologia de ensino da Matemática; 

 Observar as contribuições dos jogos lúdicos no Ensino Fundamental I; 

 Incentivar o professor a utilizar a ludicidade como um método de lecionar a 

Matemática no Ensino Fundamental I. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

Há várias dificuldades no ensino de Matemática, muitas dessas são causadas por 

metodologias que não instigam o aluno a pensar e formular seus próprios conhecimentos. 

Assim o déficit em Matemática, observado e estudado no ensino fundamental II e médio, é 

provido de dificuldades anteriores, sendo essas encontradas e geradas no Ensino Fundamental 

I. Encontram-se várias metodologias e praticas de ensino que contribuem para que essas 

dificuldades sejam superadas. Uma delas é o uso de jogos como metodologia de ensino de 

matemática, pois esses apresentam um caráter lúdico e atrativo para o ensino, na medida em 

que o aluno é transposto para um ambiente onde o brincar é valorizado. Como ressalta Rizzi e 

Haydt (2001, p.63): 
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É de estrema importância que a criança esteja inserida neste ambiente de brincar e 

ao mesmo tempo buscar conjecturas, reflexões, analise e criação. Podemos dizer a 

palavra criação porque usar a imaginação em um jogo a criança esta sendo criativa 

também. O jogo, a partir do momento que esta cobrando imaginação da criança, 

passa a ajudá-la a desenvolver a sua capacidade de resolver problemas, mas de 

também encontrar várias maneiras de resolvê-los. 

 

Assim, a partir do pressuposto que o ensino da Matemática deve ser estudado nas 

séries iniciais, procurando novas metodologias de ensino é que Moura (1996, p.80) enfatiza 

que:  

Desse modo, o jogo, na Educação Matemática, passa a ter o caráter de material de 

ensino quando considerado promotor de aprendizagem. A criança, colocada diante 

de situações lúdicas, apreende a estrutura lógica da brincadeira e, deste modo, 

aprende também a estrutura matemática presente. 

 

O jogo tem o caráter de desenvolver conceitos abstratos utilizando o concreto, ou seja, 

o ato de jogar prepara o individuo para situações cotidianas cada vez mais complexas, 

desenvolvendo o lógico e o potencial criativo que é cada vez mais cobrado na sociedade como 

relata Toledo (1997, p.12): 

Se antes já era necessário fazer contas rápidas e corretamente, hoje é importante 

saber por que os algoritmos funcionam, quais são as ideias e os conceitos neles 

envolvidos, qual a ordem de grandeza de resultados que se pode esperar de 

determinados cálculos e quais as estratégias mais eficientes para enfrentar uma 

situação problema, deixando para as máquinas as atividades repetitivas, a aplicação 

de procedimentos padrões e as operações de rotina. 

 

Portanto, além de preparar os alunos para as séries mais avançadas, os jogos no 

fundamental I apresentam sua importância,como enfatiza Piaget (In: Rizzi; Haydt, 2001, 

p.75), pois: “o jogo é a construção do conhecimento, principalmente nos período sensório-

motor e pré-operatório”, assim a criança aprende em um ambiente leve que proporciona uma 

leitura da matemática aplicada em seu cotidiano, possibilitando o aprendizado e o gosto pela 

matemática.   
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

A partir do desenvolvimento dos jogos em sala de aula, o professor pode ter 

conhecimento dos possíveis bloqueios de cada aluno, onde este pode analisar as metodologias 

mais adequadas para ajudar os mesmos. Possibilitando a interação social das crianças, assim 

como o desenvolvimento de habilidades que são pertinentes no ato de jogar e a 

desmistificação da matemática como disciplina das fórmulas, tornando o estudo da mesma 

prazeroso e dinâmico. 

Evidenciaram-se no momento os conhecimentos prévios de cada aluno, ajudando a 

construir a aprendizagem significativa da criança que segundo Ausubel (1982), essa 

aprendizagem é resultante da interação entre os conhecimentos que cada aluno possui com os 

conceitos ou informações que se pretendem aprender, estabelecendo uma relação entre os 

mesmos. Assim,as crianças apresentam os conhecimentos que já possuíam e aprendem novos, 

através dos jogos, possibilitando o estudo da Matemática pelos alunos e o aperfeiçoamento 

das metodologias e praticas de ensino pelo professor. 

 

CONCLUSÃO 

 

A educação é movida por inovações,quesão de fundamental importância para o ensino 

de Matemática, pois podemajudar no interesse dos alunos em estudá-la e aprendê-la. É 

necessário um olhar especial no Ensino Fundamental I, já que essa é a fase em que as 

habilidades dos alunos começam a se desenvolver, tornando necessárias aulas atrativas e 

diversificadas, onde o aluno pode aprender através de mecanismos do seu interesse, como os 

jogos, uma vez que estes possibilitam a interação entre os alunos facilitando na aprendizagem 

dos mesmos. 

Portanto, os jogos lúdicos contribuem significativamente na aprendizagem e no 

desenvolvimento de habilidades construtoras de um ser crítico e social. Pois, os alunos podem 

aprender de maneira prazerosa, e se sentirão interessados em “descobrir” a beleza da 

matemática, uma vez que essa disciplina é indispensável na vida de qualquer pessoa. 
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RESUMO 

A nossa pesquisa tem como base demonstrar os dados coletados por nos com relação ao ponto 

de vista dos alunos em discernir as metodologias mais apropriadas para melhor efetivação da 

aprendizagem significativa. Evidenciamos que ponto de vista de alunos e professores a 

respeito disto nem sempre será os mesmos. Dessa maneira ao ensinarmos devemos levar em 

consideração não somente a nossa perspectiva, de estudiosos que elaboram diversas teorias, 

mas é relevante atentarmos para a realidade do discente, identificando como este compreende 

melhor os conteúdos e conceitos ensinados, consequentemente terá mais êxito no ensino e 

aprendizagem. 
 

Palavras-chave: Aprendizagem. Metodologia. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A sociedade está em constantes avanços e transformações no que se refere aos 

aspectos sócio-político-culturais. Aspectos esses que refletem no ambiente escolar e 

contribuem para que, cada vez mais, discutam-se técnicas e propostas que favoreçam uma 

aprendizagem significativa e utilizem dois importantes fatores relevantes para o processo de 

ensino e aprendizagem de qualidade, sendo eles: a contextualização e a interdisciplinaridade 

para uma construção sólida do conhecimento.  

Partindo-se dessa visão, surge-se a necessidade de aplicar e efetivar esse conhecimento 

matemático, que pode ser desenvolvido. Considerando a realidade dos alunos, uma vez que o 

ensino matemático em todas as modalidades ainda prioriza muito a memorização e 

reprodução de fórmulas matemáticas. Não que estas fórmulas não sejam convenientes, porém 

quando se pensa em um ensino matemático contextualizado e interdisciplinar, é aconselhável 

a busca da realização de transposições didáticas que favoreçam a construção de um 

conhecimento matemático significativo, por intermédio de diferentes situações didáticas, 
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desenvolvendo a ação crítica e reflexiva, enquanto professores e educadores de matemática, 

estimulando competências, habilidades e capacidades nos educandos, e contribuindo 

intensamente para desenvolvimentos futuros.  

No decorrer do nosso trabalho perceberemos que todas essas teorias a respeito do 

ensino contextualizado, interdisciplinar e lúdico são importantes e pode gerar aprendizagem 

significativa, e esta por sua vez envolve outros fatores que nem sempre estão associados a 

estas metodologias. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Muito se discute as metodologias mais apropriadas para ensinar, as que tornam a 

aprendizagem de matemática mais significativa, e que consequentemente contribuem melhor 

para a evolução da educação matemática de qualidade. Porém a maioria destas teorias parte da 

visão do professor do que ele considera mais favorável, e o aluno? Será que para ele sempre é 

assim sempre se aprende melhor com jogos, recursos e aplicativos, computacionais? 

A fim de encontrarmos respostas para as perguntas acima realizamos a nossa pesquisa, 

questionando aos alunos, buscando identificar o lado deles o que eles acham de tudo isso. O 

que nos fez perceber que nem sempre utilizar de metodologias inovadoras garantirá melhor 

aprendizagem de matemática. 

 

OBJETIVOS 

 

Desenvolver os aspectos de análise, criticidade e reflexão em reação ao ensino e 

aprendizagem de matemática. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

Quando pensamos em ensinar matemática, logo veem a mente de muitos a utilização 

de metodologias diversificadas que façam uso de elementos lúdicos e se encaixem em 

contexto, devido a grande repercussão dos debates sobre isto. É bom termos em mente isto, 

mas é primordial também sabermos discernir se determinada metodologia é valida para todas 

as salas de aulas que encontraremos ao longo de nossa vida enquanto professores. 

À medida que o grau escolar se eleva mais difícil torna-se perceber o encadeamento 

que existe entre a matemática e os diferentes componentes curriculares, como também com o 
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contexto em que estamos inseridos. A abstração transforma-se em um “monstro enorme e 

temido” por alguns professores e consequentemente, pelos alunos. Dessa forma temos uma 

infinidade de maneiras de ensinar matemática para os nossos alunos, que vai das paredes da 

sala de aula até o estudo de campo, do livro didático ao computador. Todas elas podem gerar 

aprendizagem, pois o que vai definir se houve aprendizagem ou não é justamente a forma 

como o professor utiliza destes recursos. De acordo com LIBANEO, temos que: 

 

O trabalho docente é atividade que dá unidade ao binômio ensino-aprendizagem, 

pelo processo de transmissão-assimilação ativa de conhecimentos, realizando a 

tarefa de mediação na relação cognitiva entre o aluno e as matérias de estudo. 

(LIBANEO, 1994, P.  88) 

 

Assim não interessa muito qual metodologia o professor de matemática deve utilizar 

em suas aulas, se ele utilizar apenas o livro didático, giz e quadro como recursos, mas em sua 

fala desenvolver questionamentos e perguntas que instiguem o raciocínio logico dedutivo do 

aluno ele produzirá aprendizagem significativa, tanto quanto aquele professor que utilizou 

jogos, datashow, entre outros. 

Como bem destaca VASQUEZ: 

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para sua transformação, 

mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar tem que ser assimilada 

pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre a 

teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação das 

consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação; tudo 

isso como passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse 

sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma série de 

mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou 

antecipação ideal de sua transformação. (VÁZQUEZ APUD SAVIANI, 2003. P. 73) 

. 

Portanto, existem infinitas teorias de como se ensinar matemática numa perspectiva  

de significação, porém de nada adiantam se o professor não compreende-las a fundo e 

principalmente, refletir a utilidade delas para realidade de alunos que possuem, como também, 

ter em que é de extrema importância a mediação essa é a palavra chave é ela que faz haver ou 

não o desenvolvimento do raciocínio do aluno por meio da matemática. 

 

METODOLOGIA 

 

Realizamos uma pesquisa estruturada e qualitativa com alunos do ensino Fundamental 

e Médio de escolas publicas. Registramos e analisamos os dados coletados. 
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RESULTADOS  

 

Sabe-se que uns dos aspectos que mais contribui para um ensino de matemática 

enfadonho e despreocupado com a aprendizagem significativa dos alunos é a utilização de 

metodologias monótonas sem nenhuma inovação. Apenas aulas dialogadas já não satisfazem 

mais os alunos, o livro didático, quadro e giz, fazem parte da rotina diária em sala de aula 

desde muito tempo atrás. Eles reconhecem isto sabem quando o professor planeja uma aula e 

se esforça para isto. E de acordo com PIAGET, temos que: 

 

O objetivo da educação intelectual não é saber repetir ou conservar verdades 

acabada, pois uma verdade que é reproduzida não passa de uma semi-verdade: é 

aprender por si próprio a conquista do verdadeiro, correndo o risco de despender 

tempo nisso e de passar por todos os rodeios que uma atividade real pressupõe. 

(PIAGET, 1976. P. 61) 

 

 

Portanto, livros didáticos trazem verdades acabadas, mas isto não garante que estas 

não possam serem pensadas, tanto pelo professor quanto pelos alunos, pois só se aprende de 

verdade aquele que duvida, e que consegue relacionar verdades para construir a sua própria 

verdade sem haver perda de coerência ou clareza com as demais. 

Através da nossa pesquisa direcionada aos alunos com relação às metodologias 

trabalhadas pelo professor que eles acreditam contribuir melhor para a aprendizagem, 

percebemos que a maioria deles considera mais proveitoso os métodos tradicionais de ensino, 

assim pode se dizer que ensinar dessa forma já faz parte de um aspecto cultural, ou seja, da 

cultura do ensino da educação matemática. Não sabemos ao certo se estes alunos responderam 

por realmente acharem melhor, por só conhecerem esse modelo de ensino, por associarem a 

um professor estimado. Enfim muitos podem ser os fatores, mas o que podemos afirmar é que 

nem sempre os alunos veem como professor. Para nós as metodologias variadas e inovadoras 

produzem facilmente aprendizagem significativa, mas quando invertemos o ângulo e 

passamos a olhar do outro lado, percebemos que não é bem assim.  
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Assim não podemos afirmar que todas as salas de aulas, aprendem com mais 

facilidade de uma forma lúdica e participativa. Apesar de estudarmos muitas teorias a respeito 

disto, não devemos esquecer que ensinar é uma tarefa que exige o cuidado e atenção, visto 

que estamos lidando com seres humanos, e estes se diferem em suas particularidades.  

Contudo, é muito bom, ensinar matemática de forma contextualizada, interdisciplinar, 

lúdica entre outras. Deve haver um cuidado é observar outros fatores didáticos identificando 

principalmente como o aluno aprende. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com a nossa pesquisa evidenciamos principalmente que de fato como diz o ditado 

nem tudo realmente é o que parece ser. Enquanto professores, costumamos focar cegamente 

no que dizem as diferentes teorias sobre a importância da inovação nas metodologias. Muitas 

vezes esquecendo que ensinar não é fazer uso de receitas prontas, e sim fazer uso 

constantemente da mente, realizando três perguntas primordiais, sendo elas: Para quem 

ensinar? Como ensinar? E como o aluno aprende? 

É necessário conhecermos ainda que pouco a realidade dos alunos que iremos ensinar 

não como fonte de rótulos, mas como referência para nos ajudar na definição dos objetivos 

que queremos atingir com eles. Isto certamente nos auxiliará nas metodologias que iremos 

escolher, e devemos também observando as reações deles ao entrarem em contato com estas 

metodologias, para adapta-las ou muda-las quando necessário na busca de uma aprendizagem 

significativa. 

Figura 1- É mais fácil aprender matemática com; A 

parte amarela diz respeito à resposta: Livros, 

quadro e giz e a azul a jogos, vídeos e aplicativos de 

computadores. 

Fonte: Dados da pesquisa/Elaborado pelos autores 
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RESUMO 

O presente projeto de pesquisa reflete a análise da utilização da tecnologia no ensino, em 

especial na Matemática. Entende-se que os softwares educacionais são cada vez mais 

importantes no processo de ensino-aprendizagem em diversas áreas de ensino. A tecnologia 

tornou-se indispensável no trabalho do professor em sala de aula, sobretudo na disciplina de 

matemática, onde várias dificuldades recorrentes de suas abstraçõessão enfrentadas 

diariamente pordocentes e discentes. É necessário o uso de uma metodologia inovadora que 

possibilite a quebra dos bloqueios vinculados ao estudo da mesma. E assim, o software 

matemático Geogebra se faz necessário, pois este dá subsídio para o professor compreender e 

eliminar dificuldades que possam existir para o aluno no ensino da matemática, além de ser 

uma ferramenta de fácil manuseio e que pode ajudar no estudo da Álgebra, Geometria e 

Cálculo, desde as séries iniciais até o ensino superior.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia no Ensino. Matemática. Geogebra. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os avanços nos estudos e pesquisas sobre as tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) trazem uma nova visão a respeito da utilização de softwares como recurso 

educacional. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998,p. 147) já enfatizam a importância 

dos recursos tecnológicos para a educação, visando a melhoria da qualidade do ensino-

aprendizagem e estabelecem que a informática na educação “permite criar ambientes de 

aprendizagem que fazem sugerir novas formas de pensar e aprender” .  

Desse modo a busca pelo uso de metodologias inovadoras para um ensino de 

matemática que proporcione a aprendizagem significativa de forma prazerosa e interativa, se 

torna constante. A Matemática tem sido bastante favorecida em relação às diversas 

tecnologias presentes na atualidade, em especial ao uso de softwares que podem auxiliar a 

prática docente e criar um ambiente propício à construção de conceitos matemáticos que 

permitam a superação das dificuldades e tornem a aprendizagem mais estimuladora. A ideia 

do software Geogebra é juntar geometria, álgebra e cálculo em um único pacote de fácil 

utilização. De forma que as construções podem ser feitas através de pontos, vetores, 

segmentos, linhas, polígonos, seções cônicas, desigualdades, polinômios e funções, onde eles 

podem ser dinamicamente alterados, além de poder inserir ou modificar elementos através do 

mouse ou da barra de entrada, tornando-se uma ferramenta de fácil manuseio e de importância 

para o ensino de Matemática. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O ensino de Matemática está pautado na relação de conceitos abstratos e concretos. 

Diante da dificuldade de compreensão apresentada pelos alunos nessa relação, escolhemos 

abordar o software Geogebra, que pode servir de ponte no processo de transformação do 

conteúdo abstrato em concreto de forma significativa e dinâmica. 

A escolha do Geogebra justifica-se pelo fato de ser um software gratuito que pode ser 

usado desde o Ensino Fundamental I até o Ensino Superior, pois esse tem a possibilidade de 

criar ambientes de aprendizagens que possibilitam o surgimento de novas formas de pensar e 

de agir e que trazem significados para o estudo da Matemática, ajudando o aluno a abstrair 

conceitos e a apresentando-se como uma metodologia inovadora que possibilita ao professor 
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uma aula dinâmica e construtiva, transformando-se em um mecanismo imprescindível no 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a utilização das tecnologias da informação e comunicação (TICs) para a 

educação e o ensino de Matemática, através de um estudo bibliográfico que evidencie a 

utilização do software Geogebra no ensino-aprendizagem de mesma. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Destacar novas metodologias para o processo de ensino-aprendizagem que auxiliem 

no ensino da matemática, tais como a utilização de softwares; 

 Descrever a partir da visão de vários autores, a importância do uso de softwares no 

ensino da matemática; 

 Mostrar a utilização do software Geogebra como importante metodologia de ensino. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Sabe-se que na medida em que a sociedade se desenvolve o ensino segue a mesma 

vertente. Assim, é preciso criar mecanismos que interajam com o mundo em que o aluno está 

inserido e com ele próprio, combinando conteúdo e prática. No ensino de matemática não é 

diferente, pois ela e as tecnologias estão sempre ladeadas em uma recíproca de 

desenvolvimento. É interessante destacar que o uso de tecnologias que interajam com o aluno 

e ajudem o professor são cada vez mais necessárias, e para isso é preciso conhecer bem esses 

softwares que farão parte do processo educacional, desse modo teceremos aqui alguns 

comentário pertinentes ao uso do software Geogebra que se trata de uma combinação de 

conceitos da álgebra e da geometria como o próprio nome sugere.    

Em um breve histórico sobre a criação e finalidades do Geogebra podemos em suma 

afirmar que ele é um software criado por MarkusHohenwarter como tese do seu doutorado em 

2002 na Universidade de Salzburgo, localizada na Austrália e está sendo aperfeiçoado na 

Flórida AtlanticUniversity. Como o objetivo desde o início era facilitar o ensino da 

matemática tanto do ensino básico quanto no superior,foi levado em consideração o fácil 
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acesso para tal, assim o software é gratuito e disponível para download em: 

http://www.geogebra.org. Para facilitar ainda mais, o Geogebra é uma multiplataforma 

autoexplicativa e bastante interativa, possibilita que ao alterar a função o usuário já possa 

perceber tanto em 2D quanto em 3D as mudanças no gráfico, o que gera a indagação: o que 

aconteceria se eu fizesse tal alteração? Instigando a curiosidade e incentivando a produção do 

conhecimento. 

A sua utilidade, facilidade de acesso e contribuições para a educação matemática 

podem ser vistas quando se sabe que ele já recebeu e continua recebendo importantes prêmios 

na categoria software educacional, sendo usado em 190 países e traduzido para 55 idiomas. 

Através do Geogebra pode-se dinamizar o ensino principalmente de Geometria, pois 

esses ambientes dinâmicos impactam na aprendizagem em matemática, à medida que segundo 

Vieira (2013, p.11):  

 

As ferramentas como os ambientes de geometria dinâmica permitem a utilização de 

todo um tipo de tarefas diversificadas que permitem explorar conceitos, trabalhando 

as aplicações matemáticas, favorecendo a experimentação e são uma mais valia no 

que respeita à motivação dos alunos.  

 

É necessário ajudar o aluno na compreensão de conceitos abstratos que são inerentes 

ao ensino de matemática, dando suporte tanto ao docente quanto ao discente. Como afirma 

NationalCouncil of Teachers of Mathematics (2007, pág:47): 

 

Os alunos deverão desenvolver a capacidade de visualização através de experiências 

concretas com uma diversidade de objetos geométricos e através da utilização das 

tecnologias, que permitem rodar, encolher e deformar uma série de objetos bi e 

tridimensionais.   

 

Assim, a grande utilidade do Geogebra como afirma Borges Neto (2002): “[...]é a 

abordagem de assuntos simples e através de suas ferramentas a possibilidade de abordagens 

de conhecimentos mais complexos”, pode-se dar um caráter inovador à matemática através do 

Geogebra, indicado para quaisquer níveis de ensino segundo alguns autores, já que esse é “um 

programa intuitivo e autoexplicativo pode ser usado por usuários com conhecimentos 

avançados em informática ou por iniciantes, sendo que o conhecimento matemático é o ponto 

fundamental de sua utilização”, como menciona Ramalho (2013, pág.: 4). Portanto entender a 

matemática como uma ciência inovadora, que pode se apresentar nas mais diferentes 

vertentes, é importante na medida em que se utiliza de maneira correta o uso de mecanismos, 

como o Geogebra, que ajudam na compreensão e interação da Matemática com a sociedade.   

http://www.geogebra.org/
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Alguns dos trabalhos analisados dão ênfase à programação utilizada no software (de 

autoria de estudantes e professores de áreas relacionadas à informática), outros se delimitam a 

história e funções do software, outros à suas significantes contribuições para o ensino e o 

quão importante é usá-lo para tornar conteúdos abstratos mais compreensíveis e por fim tem 

os que relatam experiências vivenciadas em sala de aula. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Sabemos que muitos professores ainda se opõem ao novo, são cientes que a 

contemporaneidade requer aulas que ultrapassem “os muros” da escola, mas na prática 

sentem-se despreparados.  Esperamos então, contribuir para que este cenário seja revertido, 

que a cada dia os professores estejam mais atualizados, preparados e dispostos a aprender, até 

mesmo com os alunos, que em sua maioria dominam as novidades do mundo tecnológico.  

A ideia é que haja produção, reprodução e troca de conhecimento entre todos os 

participantes do processo de ensino-aprendizagem.  Para o ensino da matemática sugerimos o 

Geogebra que conforme exposto aqui, traz inúmeras contribuições. 

Assim esperamos que com esse trabalho mais pessoas possam conhecer e utilizar 

diferentes softwares educacionais, sobretudo o Geogebra, que o conhecimento seja adquirido, 

aperfeiçoado e por fim compartilhado.A expectativa é que através do mesmo possa-se 

embasar a utilização do Software Geogebra no ensino de Matemática, não somente como uma 

perspectiva inovadora de ensino, mas também como uma ferramenta complementar que possa 

ajudar o professor no exercício da sua profissão. Esperamos contribuir para a melhor 

aprendizagem na área de Matemática, abstraindo conceitos inerentes ao cotidiano do aluno. E 

em segundo plano, o projeto contribuirá para a efetiva implantação das TICs no ensino de 

uma maneira geral e em especifico para Matemática. 

 

CONCLUSÃO 

 

Atualmente, vivemos em uma sociedade onde as tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) tornam-se cada dia mais frequentes na vida das pessoas, isso se deve ao 

fato desta utilizar-se de meios que facilitam a comunicação e a interação entre pessoas do 

mundo todo. É importante ressaltar também que as TICs, através dos softwares, possibilitam 

novas metodologias de ensino, e consequentemente ampliam o campo de conhecimento. 
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Diante do que foi relatado neste artigo, podemos destacar que a utilização de softwares 

no ensino da matemática tem sido considerada essencial por auxiliar o ensino-aprendizagem 

de uma maneira divertida e interativa, pois aos olhos de muitos autores, o software aqui 

ressaltado, mostra-se simples e de fácil utilização.  

Assim, de acordo com os autores estudados, podemos ver que estes consideram o 

software Geogebra, como uma ferramenta interessante e eficaz no ensino da matemática. Pois 

através deste, o aluno tem uma melhor compreensão e uma maior curiosidade em estudar a 

mesma, o que possibilita um ensino mais interativo e atraente, permitindo assim uma melhor 

qualidade na aprendizagem. 
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RESUMO 

Este artigo apresenta uma proposta de atividade diferenciada, com o conteúdo de números 

racionais do 6º Ano do Ensino Fundamental. Tal proposta é inspirada na Teoria das Situações 

Didáticas de Guy Brousseau. Por meio desta, objetiva-se trabalhar uma atividade 

experimental fazendo uso do recorte e das dobraduras em papel, visando o estudo introdutório 

dos números racionais. Nesta atividade, o aluno terá a oportunidade de passar pelos mais 

diversos tipos de situações didáticas, desde uma situação de ação à situação de 

institucionalização.  É esperado ao término da atividade, que os alunos tenham clareza em 

relação à ideia e linguagem dos números racionais. 

 

Palavras-Chave: Atividade Experimental. Material Concreto. Números Racionais. Teoria das 

Situações Didáticas. 

 

INTRODUÇAO 

 

 O uso de material concreto em aulas de Matemática nos dias de hoje não é mais tão 

visto com um olhar tímido, e sim, com um olhar mais apurado, tendo em vista suas 

potencialidades em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Este possibilita aos alunos 

a visualização e conjecturas de propriedades matemáticas.  

Vários são os autores (LORENZATO, 2010; PASSOS, 2010; MATOS e 

SERRAZINA, 1996) que defendem o uso destes materiais em função das contribuições destes 

para a aprendizagem de conceitos matemáticos. 

Nesse sentido, Passos (2010) acrescenta dizendo que 
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os recursos didáticos nas aulas de matemática envolve uma diversidade de 

elementos utilizados principalmente como suporte experimental na organização do 

processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, considero que essesmateriais devem 

servir como mediadores para facilitar a relação professor/aluno/conhecimento no 

momento em que um saber está sendo construído (p.78). 

 

 Diante do exposto, a proposta aqui apresentada justifica-se, por termos em vista as 

dificuldades dos alunos na aprendizagem dos números racionais e as vantagens do trabalho 

com o material concreto. Daí, inspiramo-nos na teoria das situações didáticas com o intuito de 

proporcionar ao aluno o estudo de tal conteúdo matemático numa perspectiva diferenciada.  

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo Geral 

Apresentar as diversas formas de exposição dos conteúdos matemáticos em sala de aula 

através das situações didáticas. 

 

 Objetivos Específicos 

 Explorar o material concreto em sala de aula; 

 Desenvolver no aluno habilidades e senso critico para a construção de conceitos 

matemáticos; 

 Introduzir a ideia e a linguagem dos números racionais. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Teoria das Situações Didáticas é uma teoria descrita por Guy Brousseau em 1986. 

Tal teoria aborda as formas de apresentação dos conteúdos matemáticos para os alunos em 

sala de aula. Brousseau, ao desenvolver sua teoria teve como base a teoria da epistemologia 

genética de Piaget, tendo como hipótese a ideia de que se aprende por adaptação a um meio 

que produz contradições, conflitos e possibilidades de aprendizagem de conhecimentos novos 

(FREITAS, 2008). 

Esta teoria propõe um triângulo didático, que envolve três elementos – o professor, o 

aluno e o saber matemático. De acordo com Pais (2002), esses elementos constituem a parte 

necessária para caracterizar o espaço vivo de uma sala de aula.  

Brousseau (1986) define uma situação didática como, 
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[...] um conjunto de relações estabelecidas explicitamente e ou implicitamente entre 

um aluno ou um grupo de alunos, num certo meio, compreendendo eventualmente 

instrumentos e objetos, e um sistema educativo (o professor) com a finalidade de 

possibilitar a estes alunos um saber constituído ou em vias de constituição (...) o 

trabalho do aluno deveria, pelo menos em parte, reproduzir características do 

trabalho científico propriamente dito, como garantia de uma construção efetiva de 

conhecimentos pertinentes (p. 50). 

 

 Pode-se dizer que existe uma situação didática toda vez que for explicitada uma 

intenção do professor em possibilitar ao aluno, ou ao um grupo de alunos, a aprendizagem de 

um determinado saber em jogo.  

A ideia é que, o professor crie um ambiente cientifico de pesquisa em que os alunos 

possam vivenciar momentos de investigação, testando conjecturas, formulando hipóteses, 

construindo modelos e conceitos de forma que eles possam ainda socializar os resultados 

encontrados. Ou seja, cabe ao professor fornecer situações em que o aluno atue efetivamente 

sobre o saber, transformando-o em conhecimento.  

Nessas condições, o professor deve realizar não uma simples comunicação de 

determinado conhecimento, mas sim a devolução de um “bom” problema. Aqui se fala em 

devolução não no sentido de devolver algo material à alguém, mas sim no sentido de 

transferência de responsabilidade, ou seja, o professor vai fornecer uma atividade na qual, 

além de comunicar o enunciado ele vai agir de tal forma que o aluno tome como seu o desafio 

de resolvê-lo, tomando o problema para si próprio. Se por ventura neste empreendimento o 

aluno consegue sucesso, pode-se dizer que deu início ao processo de aprendizagem. Daí surge 

a necessidade de apresentar a outra ideia também introduzida por Brousseau, a de situação 

adidática.  

Uma situação adidática é caracterizada por apresentar momentos no processo de 

aprendizagem em que o aluno caminha com seus próprios “pés”, ou seja, ele trabalha 

independentemente, não sofrendo nenhum controle por parte do professor em relação ao 

conteúdo em jogo (FREITAS, 2008). É na situação adidática que o aluno vai desenvolver sua 

autonomia intelectual, para que futuramente ele possa ter condições para compreender e 

participar ativamente do mundo em que vive.  

Segundo Pais (2002), Brousseau desenvolveu uma tipologia de situações, citadas 

abaixo:  

- Situação de Ação: nesta os alunos realiza procedimentos imediatos para a resolução do 

problema proposto, tendo como resultado um conhecimento de natureza experimental e 

intuitivo.  
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- Situação de Formulação: nesta o aluno usa esquemas de natureza teórica, com raciocínio 

mais elaborado do que um procedimento experimental ao resolver o problema.  

- Situação de Validação: nesta o aluno faz uso de mecanismos de provas e o saber já 

elaborado por eles passa a ser usado com finalidade de natureza teórica. 

- Situação de Institucionalização: tem a finalidade de buscar o caráter objetivo e universal do 

conhecimento em jogo. Está situação acontece sobre o controle do professor.  

 Vale ressaltar que esses tipos de situações, quase sempre, encontram-se entrelaçadas 

entre si sendo elas regidas por diferentes regras de contrato didático, sendo difícil fazer suas 

identificações isoladamente.  

 

METODOLOGIA 

  

Após esse embasamento teórico, pretende-se agora relacionar a teoria das situações 

didáticas e as situações adidáticas com uma atividade prática e investigativa envolvendo a 

ideia de números racionais. Busca-se aqui identificar em quais momentos se percebem essas 

situações e como o professor deve se portar mediante essas situações, bem como, as 

implicações dessa teoria no aprendizado do aluno.  

Diante disso, a resolução e exploração de problemas desempenha um papel importante 

nas questões das situações didáticas, uma vez que, através da exploração de problemas o 

professor tem a oportunidade de desenvolver no aluno fases do seu pensamento cognitivo que 

proporcionam uma autonomia maior do aluno no processo de ensino aprendizado, sendo o 

professor um mediador do conhecimento.  

 

DISCUSSAO DOS RESULTADOS / RESULTADOS ESPERADOS 

 

Na atividade de dobraduras é proposto aos alunos três tarefas em diferentes níveis, 

onde o primeiro desenvolve um caráter mais prático com dobraduras em 3 tiras de papel, 

sendo a primeira com duas dobras, a segunda com quatro e a terceira com oito dobras. Em 

seguida, é sugerido que os mesmos representem as partes dobradas nas suas diferentes formas 

de representação. Num segundo momento, é sugerida a comparação entre as três tiras 

dobradas e suas partes obtidas na atividade anterior e por último que eles determinem a razão 

entre o comprimento da tira e o comprimento de cada uma das partes obtidas por dobragem.  

Nesta atividade é possível identificar ciclos com três momentos diferenciados que são 

eles: o momento de apresentação e negociação da atividade – situação didática –, o trabalho 
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autônomo dos alunos – situação adidática – e a discussão coletiva – situação de 

institucionalização. 

Serão destacadas marcas onde ocorreram as situações didáticas e adidáticas durante a 

realização da atividade. A partir do momento em que o professor apresenta e negocia a 

atividade, já é possível se observar uma situação didática, haja vista que, ele tenta criar um 

ambiente científico de pesquisa, tendo como objetivo as diversas formas de representação das 

partes dobradas e a comparação das mesmas.  

Para a realização de cada etapa da atividade, o professor dá um tempo aos alunos para 

que eles possam explorar cada uma delas. Neste momento, háa transferência de 

responsabilidade, fazendo com que os alunos trabalhem de forma independente, tendo a 

oportunidade de vivenciar momentos de investigação, fazer conjecturas e testar hipóteses, 

caracterizando-se com um momento em que ocorre uma situação adidática.  

De acordo com o texto “Tarefas de Exploração e investigação na aula de Matemática” 

(PONTE, QUARESMA, BRANCO, 2012), há momentos em que o professor é visto como 

agente ativo da situação de ensino e aprendizagem, intervindo na atividade, criando situações 

que possam desencadear o pensamento dos alunos acerca dos objetivos que eles pretendem 

alcançar, de modo que sua participação se torna ativa no processo de ensino aprendizado, 

como cita D‟Amore (2007, p. 245), “há intenção explicita de ensinar. São situações de 

estimulo concreto para fazer atividades, para resolver problemas, para executar tarefas”.  

Dentro do exposto sobre uma situação de ação em uma atividade de exploração de 

problemas, neste caso particular da atividade de dobraduras, pode-se perceber essa situação, 

na medida em que, o professor fornece aos alunos subsídios teóricos que os capacitariam a 

iniciar a resolução dos problemas, de maneira intuitiva e experimental, de modo que se 

observa isso na primeira atividade que consiste em dobrar os papéis e identificar as 

representações que cada dobradura das tiras de papel tem com os números racionais, isso se 

dá, uma vez que o professor, como dito anteriormente, fornece conhecimentos ao aluno.  

O aluno então começa a usar, a partir das dobraduras e de sua relação com os números 

racionais, raciocínios mais avançados com base na atividade para chegar às múltiplas 

representações das dobraduras, usando também nesse momento a linguagem e a escrita 

matemática para explicitar seus pensamentos e raciocínios. Observa-se nesta fase, um 

apontamento sobre o que seria a “situação de formulação”, tendo em vista que o aluno deixa 

de utilizar um caráter prático de investigação e começa a usar a linguagem e a escrita que os 

números racionais exigem.  
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Quando se passa para um caráter de “validação” dentro dessa atividade, essa situação 

se caracteriza no momento que o aluno, começa a questionar a cerca dos seus resultados 

buscando um embasamento dentro da teoria vista anteriormente com o professor. Neste 

momento, o aluno começa a conjecturar seus resultados sobre as dobraduras, se as mesmas 

correspondem às representações relacionadas com os números racionais. Isto é perceptível 

também nas discussões entre os alunos, questionando uns aos outros acerca das respostas do 

problema. 

Uma Institucionalização nessa atividade se dá no momento final, onde o professor 

entra em ação, buscando tornar válido e aceitável a todos os alunos os conhecimentos 

conjecturados por eles. O professor tem um papel fundamental neste ponto do processo da 

resolução dos problemas, uma vez que, ele fará o fechamento do problema trazendo a todos as 

possíveis soluções da atividade e universalizando o conceito estudado, tomando como ponto 

inicial o conhecimento já construído pelos alunos. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 Espera-se que os alunos possam transitar em diversos tipos de situações didáticas, até 

chegar a institucionalização dos conceitos, tendo assim clareza com relação a ideia e a 

linguagem dos números racionais, podendo a partir daí trabalhar com números racionais nas 

mais diversas situações futuras, sem apresentar dificuldades. 
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1.10 ANÁLISE COMBINATÓRIA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: 
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Larissa Maria Sousa Cavalcante (IFCE, campus Canindé – 
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au-gustavo@hotmail.com), Luciana de Oliveira Souza Mendonça (IFCE, campus Canindé – 

lucianamendonca@ifce.edu.br) 

 

RESUMO 

Este trabalho objetiva apresentar o referencial teórico-metodológico para uma proposta de um 

minicurso da temática de Análise Combinatória, que comumente é abordado nas salas de aula 

das nossas escolas, no contexto da metodologia da resolução de problemas. Além disso, 

objetiva apresentar as reflexões de bolsistas do PIBID sobre essa temática. Nesta perspectiva, 

iremos abordar as reflexões dos licenciandos bolsistas do PIBID, autores desse trabalho, 

sobreo ensino da Matemática através desta metodologia e elencamos algumas ideias gerais 

acerca do “ser” professor de Matemática, indicados por George Polya. O minicurso será 

desenvolvido pelos referidos bolsistas, alunos do curso deLicenciatura em Matemática do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) campus Canindé, em 

uma das escolas parceiras do Subprojeto PIBID Matemática, como uma atividade deste 

programa. Com este trabalho objetivamos desenvolver, nos estudantes participantes, a 

competência e a habilidade relativas à prática da resolução de problemas de Matemática, e de 

forma geral, a construção de uma visão reflexiva da complexidade característica desta prática. 

E por outro lado, buscamos através deste processo, o nosso aprendizado individual relativo ao 

ensino de Matemática por meio da resolução de problemas. 

 

Palavras-chave: Resolução de Problemas. Análise Combinatória. PIBID. Matemática. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Alguns conceitos de Aritméticas foram desenvolvidos a partir da necessidade de 

contar e desde então, é algo fundamental para o desenvolvimento humano. Desde a 

antiguidade os problemas matemáticos ocupam um lugar especial em nossas vidas, como por 

exemplo,a simples atividade de descobrir a idade de uma pessoa sabendo o ano e o dia do 

nascimento desta e também o inverso, descobrir o ano do nascimento sabendo a idade. 

O uso de problemas no cotidiano e especificamente no período escolar é muito 

frequente, é até impossível nunca ter pensado ou vivido algum, principalmente pelo fato de 

atualmente ser a resolução de problemas uma metodologiaadotada e utilizada por educadores 

matemáticos e físicos, em suas aulas.  
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Por ser complexa e difícil, a resolução de problemas é na maioria das vezes ignorada 

pelos estudantes,isso acontece, em parte, pelas dificuldades dosalunos em interpretar o 

problema e em alguns casos,pela má execução da metodologia dos professores, o que é 

reflexo do cenário da formação de professores de Matemática em nosso país e dos variados 

problemas da nossa sociedade que refletem na Educação. 

Desenvolver as competências e habilidades necessárias à prática da resolução de 

problemas não é algo imediato e que se dar em um curto espaço de tempo. Requer empenho e 

dedicação de quem pretende desenvolvê-las.  

Sabemos do emprenho daqueles que fazem a educação básica, porém, pelos 

váriosproblemas sistêmicos, a educação pública, em geral, não consegue desenvolver estas 

competências e habilidades em nossos estudantes, o que só ocorre em casos isolados. 

Atualmente, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), ciente do atual 

cenário da Educação Matemática em nosso país, criou o site “Portal da Matemática 

OBMEP”,que ainda está em fase de estruturação. Este portal é uma plataforma para estudos 

em Matemática do Ensino Médio contendo uma variedade de vídeo aulas, todas estas 

produzidas com a abordagem voltada à resolução de problemas.Consideramos a criação deste 

portal como uma tentativa de proporcionar aos professores de Matemática da Educação 

Básica exemplos da execução da metodologia resolução de problemas nas aulas e mais ainda 

de estimular os estudantes a perceberem toda a beleza da ciência matemática.  

Neste sentido, estetexto, apresenta uma alternativa metodológicaque objetiva um 

trabalho eficaz epossibilite aos estudantes do Ensino Médio o desenvolvimento de 

competênciase habilidades da prática em resolução de problemas. Além disso, que possa ser 

mais uma experiência formativa para nós autores deste texto, futuros professores de 

Matemática.  

Trata-se da proposta de um minicurso acerca de todas as ideias básicas relativas à 

Análise Combinatória (assuntos que comumente são abordados nas salas de aula das nossas 

escolas),que deverá ser desenvolvido por dois bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação a Docência (PIBID), da Licenciatura em Matemática, e por uma licencianda
2
 do 

mesmo curso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 

campus Canindé, em uma das escolas parceiras do Subprojeto PIBID Matemática, como uma 

atividade deste programa.  

                                                           
 

2
 Esta licencianda atualmente não é bolsista do PIBID, porém se voluntariou a desenvolver esta proposta com os 

dois bolsistas, como colaboradora da ação.  
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OBJETIVOS  

 

Com o minicurso que propomos neste texto objetivamos desenvolver nos estudantes 

participantes a competência e a habilidade relativas à prática da resolução de problemas de 

Matemática e de forma geral a construção de uma postura consciente das etapas e da 

complexidade característica desta prática. 

Por outro lado buscamos nesta ação,considerando as dificuldades encontras pelos 

professores que tentam ensinar a Matemática através da resolução de problemas, executar os 

procedimentos que possibilitem o desenvolvimento do processo da melhor forma possível, 

isto é, executar o conjunto de atitudes indicadas pelos autores estudados e que acreditamos 

serem, possivelmente, as devidas atitudes necessárias para um trabalho efetivamente 

produtivo por meio da metodologia em questão.  

Discorreremos agora sobre o referencial teórico, no qual expomosexplicitamente e 

discutimos as atitudes citadas no parágrafo anterior.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta proposta consideramos um problema como “uma situação que se enfrenta sem 

contar com um algoritmo que garanta uma solução” (KRULIK e REYS, 1997, p. 270).  

O trabalho de (POLYA, 2006) é uma das maiores referências relativas à metodologia 

resolução de problemas. Nesta obra o autor estabelece quatro etapas ordenadas para o 

processo da resolução de um problema. São elas: compreensão do enunciado; estabelecimento 

de um plano; execução do plano estabelecido, e por fim, o retrospecto da resolução por 

completo. Cada uma destas etapas possui um valor especial para o desenvolvimento de todo o 

processo, sendo que uma só acontece após a última ter acontecido.  

Embora solucionar problemas possa ser uma atividade rotineira para vários 

professores de Matemática, a ação de ensinar aos estudantes a prática da resolução de 

situações problemas não é uma atividade fácil,pois vai além de ensinar conceitos, definições e 

procedimentos (DANTE, 1998). Mas, é possível que seja desenvolvido um bom trabalho 

através desta metodologia.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática, a resolução de 

problemas possibilita aos nossos estudantes a mobilização de saberes e a construção da 

competência relativa à boa gerência das informações disponíveis (BRASIL, 1997). Desta 
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forma, para solucionar um problema é necessáriobastante criatividade, além de ser 

fundamental a recordação conhecimentos já construídos. 

Por esta necessidade do uso da criatividade e por algumas outras características 

inerentes, os problemas matemáticos podem causar sentimentos diversos em quem os tenta 

solucioná-los, podendo proporcionar um desejo pela descoberta de como ocorre sua 

resolução, envolvendoassimo estudante com a matéria, e também podem fazer com que o 

estudantese desestimule em relação ao estudo dadisciplina, por não entender como fazer ou 

por não ter ao menos a vontade de tentar, pois acredita que não iria conseguir. 

O papel do professor como um mediador dos conhecimentos é fundamental no 

processo de construção da competência e da habilidade relativa à prática em resolução de 

problemas, pelos estudantes. Assim sendo, o professor preocupado com o bom desempenho 

de seus estudantes deve considerar que “a primeira regra de ensino é saber o que se deve 

ensinar [...]” (POLYA, 2006, p. 153).  

O entusiasmo de um professor pela resolução de problemas é quase sempre 

contagiante. Os alunos que vêem seus professores entusiasmados ao resolver 

problemas que os intrigam tendem a desenvolver sua própria curiosidade natural e 

participar avidamente dos problemas do professor (KRULIK e REYS, 1997, P. 

232).   

É razoável considerar que para ensinar Matemática por meio da metodologia em 

questão, primeiramente o professor deve gostar bastante da prática de solucionar problemas. 

Só assim este profissional poderá ser capaz de provocar nos seus estudantes o desejo de se 

aventurar na mesma prática.  

Para um professor de Matemática que pretende passar a trabalhar com a resolução de 

problemas, ou que já faz uso desta metodologia em suas aulas, é fundamental o conhecimento 

do trabalho de (POLYA, 1987), no qual o autor apresenta uma lista de dez mandamentos para 

professores. Entre estes dez mandamentos, encontram-se alguns que se aproximam bastante 

das atitudes que os professores devem considerar, ao trabalhar com a metodologia resolução 

de problemas em aulas de Matemática.  

Destacamos entre estes mandamentos os seguintes: conheça sua matéria; procure ler o 

semblante dos seus alunos e enxergar suas expectativas e suas dificuldades; dê aos seus 

alunos não apenas informação, mas idéias, atitudes mentais, o hábito de trabalho metódico; 

faça-os aprender a dar palpites; busque no problema que está abordando, aspectos que possam 

ser úteis nos problemas que virão e procure descobrir o modelo geral que está portrás da 

presente situação concreta; não desvende o segredo de uma vez, deixe os alunos darem 

palpites antes e deixe-os descobrir por si próprios, na medida do possível; sugira, não os faça 

engolir à força.  
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Um exemplo de uma das atitudes citada é dá ideias e atitudes mentais, e não uma 

receita de como chegar a uma solução. Isso irá possibilitar ao estudante construir 

naturalmente características fundamentais tais como dá palpites, arriscar um caminho de 

solução, e várias outras características importantes na construção de uma postura ativa em 

relação à resolução de problemas.  

É importante que reflitamos sobre cada um dos mandamentos (regras) acima, 

atentando para o quanto a execução das atitudes relativas aos mesmos contribui no processo 

da aprendizagem de nossos estudantes. E ao mesmo tempo, percebendo o quanto a não 

execução destas atitudes, ou a execução de atitudes contrárias, pode tornar o processo de 

ensino e da aprendizagem da Matemática através da resolução de problema, uma experiência 

improdutiva.  

No próximo tópico descrevemos a nossa proposta de minicurso, assim como o locus 

do trabalho, no sentido prático.  

METODOLOGIA 

 

Admitindo a definição de Thiollent (2011), consideramos que este trabalho constitui-

se de uma pesquisa-ação, pois envolve tanto uma etapa estritamente caraterística de pesquisa 

quanto outra envolvendo uma ação de fato.  

Para Thiollent (2011), 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação [...] no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação [...] estão envolvidos de modo cooperativo 

ou participativo (THIOLLENT, 2011, P. 20). 

Neste sentido, o minicurso que estamos propondo caracteriza-se como a parte 

constituinte da ação e ao mesmo tempo, da pesquisa, porém em menor proporção. 

A escolha em desenvolver as atividades práticas relativas a este trabalho como um 

minicurso se deu inicialmente através de uma oficina formativa sobre a metodologia de 

resolução de problemas e a OBMEP, para bolsistas do PIBID – Matemática do IFCE campus 

Canindé. Além disso, durante o projeto do PIBID elaboramos estudos de referenciais teóricos 

e elaboração de propostas de minicursos que nos levou a essa proposta cuja preferência pelo 

conteúdo Análise Combinatória se justifica por conta de os elementos presentes nesta área da 

Matemática possuir uma complexidade específica, a habilidade em criar ideias não 

padronizadas quando da resolução de problemas.   

O subprojeto PIBID – Matemática do IFCE campus Canindé atualmente desenvolve 

suas ações em duas escolas de Ensino Médio em Canindé, promovendo minicursos, oficinas e 
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outras atividades afins, proporcionando aos bolsistas a construção de suas identidades 

profissionais como docentesao constituir um espaço de co-formação ampla e diversificada, 

para a construção de conhecimentos da prática.  

Em contrapartida, busca estimular o estudo, a utilização e avaliação de metodologias 

concernentes às atuais tendências da Educação Matemática, constituindo-se em práticas 

docentes inovadoras e eficazes para a aprendizagem dos estudantes da escola básica. 

O minicurso será executado em uma das escolas parceiras do Subprojeto PIBID, pelos 

três autores deste texto, durante o período de oito semanas, sendo orientado pela professora 

coordenadora do Subprojeto, e de forma mais direta, pelo professor supervisor de área 

(bolsista professor de Matemática da instituição parceira) do grupo de bolsistas licenciandos. 

Nossa perspectiva é de trabalhar com uma clientela de 20 estudantes do 2º ano do Ensino 

Médio. 

Organizamosominicurso por encontros que serão realizados com duração de três horas 

cada,constituídos estruturalmente por três etapas, sendo um encontro por semana.  

Na primeira etapa,faremos a explicação sobre os assuntos a serem abordados no dia, 

sempre partindo de problemas simples e gradativamente iremos elevando o nível, comentando 

cada passo da resolução, atentando para as estratégias utilizadas e para as possíveis ideias que 

não nos garantem encontrar uma solução, embora pareçam muitas vezes extremamente 

concisas. 

 Na segunda etapa, proporemos listas de problemasque serão ordenadamente 

selecionados por nível de dificuldade, para que os estudantes tentem, em um tempo 

estipulado,solucionar integralmente. 

E na terceira etapa, iremos construir, junto com eles, as ideias que possibilitem 

solucionar cada problema,seguindo continuamente até que consigamos pelo menos uma 

solução. De forma geral, durante toda a execução do minicurso estaremos seguindo fielmente 

nossos referenciais.  

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com o minicurso apresentado neste texto, esperamos desenvolver em cada estudante 

um despertar relativo à Matemática, de modo que, eles construam a competência e a 

habilidade relativas à prática da resolução de problemas, desprendendo-se de fórmulas e 

pensamentos prontos e assim visualizando a beleza da Matemática. 
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Em paralelo, pretendemos sanar nossas dificuldades relativas às lacunas decorrentes 

do ensino médio. A partir disso e de acordo com a metodologia e já discutida em nossos 

referenciais, poderemos executar todas as atividades de modo que satisfaça o que planejamos.  

De forma geral, esperamos que seja possível o nosso aprendizado individual, prático, 

relativo ao ensino de Matemática por meio da resolução de problemas.  

CONCLUSÃO  

 

A Matemática é comumente abordada de maneira repetitiva, tornando-se mecânica e 

enfatizada a execução de fórmulas, minimizando toda a liberdade de pensamento espontâneo, 

crítico e argumentativo do estudante. Contrária a essa prática, propomos à resolução de 

problemas como uma metodologia que incentiva a autonomia da construção de pensamento. 

Com isso, somos levados a acreditar que a educação matemática com todas as suas 

complexidades, pode ser bem trabalhada e compreendida, levando em consideração todos os 

aspectos mencionados no texto.  

Na maioria das vezes a Análise Combinatória é rejeitada por ser considerada difícil. O 

estudante muitas das vezes não se propõe ao menos a tentar formar um pensamento para a 

resolução, por achar que a sua resolução não chegará a uma conclusão correta. Essa postura 

caracteriza o regresso intelectual do mesmo. 

A metodologia da resolução de problemas gera resultados positivos, não apenas aos 

estudantes, mas também aos professores envolvidos no processo educativo. Portanto, é 

imprescindível a noção de que somos participantes na construção de uma educação bem 

aplicada, sabendo que as barreiras educacionais a serem rompidas ainda são muitas, mas que 

isto não é impossível.  
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RESUMO 

O presente trabalho aborda sobre os jogos matemáticos enquanto recursos didáticos nas aulas 

de matemática, enfocando a relevância destes como metodologia de ensino, visto que para 

poder jogá-los é imprescindível o uso de conhecimentos matemáticos. Para realizar este 

trabalho foi executada uma pesquisa bibliográfica, tendo como características: fundamentar 

relatórios analíticos elaborados, a partir do discurso produzido pelos entrevistados. Efetuou-se 

também um estudo de caso com os alunos de Ensino Fundamental, especificamente do 7° ano 

A da Escola de Ensino Infantil e Fundamental José Alves de Oliveira no município de 

Ipaumirim – CE. A escolha do tema justificou-se devido à significância dos métodos lúdicos 

para a promoção do ensino e da aprendizagem mais eficaz de matemática, ou seja, 

desenvolver aspectos cognitivos tais como: atenção, concentração, percepção e raciocínio 

lógico através das atividades como jogos matemáticos. Após a consolidação deste estudo 

acredita-se que a inserção dos jogos educativos nas aulas de matemática é sumamente 

relevante.  

 

Palavras-chave: Ludicidade. Jogos Matemáticos. Ensino de Matemática. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a Matemática é fundamental na vida dos cidadãos. Atualmente, com os 

avanços nas estruturas sociais, os progressos científicos e tecnológicos, mais do que nunca, a 

Matemática torna-se necessária. Muitas formas de representação e modelagem matemática, 

antes quase exclusivas do meio científico, são hoje incorporadas às práticas cotidianas. 

Os jogos, no ensino da Matemática, não só estimulam o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático, como também propiciam a interação e o confronto entre 

diferentes formas de pensar. Eles permitem aos alunos vivenciarem uma experiência com 

características sociais e culturais, provocando a descontração, a aquisição de regras, a 

expressão do imaginário e a apropriação de conhecimentos. Sendo a matemática uma 

disciplina de extrema importância para o desenvolvimento social e cultural do indivíduo, deve 

ser apresentada de modo a tornar as aulas mais atraentes, conseguindo assim, estimular a 
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participação dos estudantes, sendo inclusive trabalhada por meio da aplicação de jogos que 

agem como método facilitador no ensino.  

 

OBJETIVOS 

 

Os objetivos deste trabalho são investigar o desenvolvimento matemático dos 

estudantes do ensino fundamental através de atividades lúdicas e avaliar a utilização de jogos 

como recurso metodológico no ensino e aprendizagem de matemática. Desenvolver aspectos 

cognitivos tais como: atenção, concentração, percepção e raciocínio lógico através das 

atividades como jogos matemáticos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

             

Esse tópico refere-se a uma discussão de caráter apenas teórico sobre a relevância do 

uso de jogos educativos na sala de aula, visto que estes instrumentos são capazes de socializar 

os alunos, através da cooperação mútua da participação e da aquisição de conhecimentos. 

Vale lembrar que foi abordado o tema sobre a evolução dos jogos educativos na educação 

brasileira, pontuando que, embora antigo, esse tema tomou-se mais denso e conciso com 

outros debates educacionais contemporâneos. Portanto, a temática dos jogos educativos 

assumiu proporções mais importantes no contexto atual com a necessidade de tornar as aulas 

de matemáticas mais criativas, prazerosas e próximas da realidade dos discentes.   

Com as dificuldades existentes no ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos, 

necessita-se de propostas metodológicas e recursos didáticos, que auxiliem o professor para o 

pleno desenvolvimento da sua atividade profissional, em sala de aula, como também os 

alunos, na construção do seu conhecimento matemático. Para Agranionih e Smaniotto (2002 

apud SELVA, 2009, p. 2) o jogo matemático 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. 
 

Torna-se necessário que o professor seja um mediador da construção da aprendizagem 

quando utilizar os jogos educativos, pois deve ser criado um ambiente onde os alunos devem 
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criar, ousar, desafiar e comprovar que é possível aprender brincando. 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. Desta maneira, percebe-se 

que o interesse na adequação de novos métodos pedagógicos visando o aprendizado 

dos alunos deverá partir do professor, seguindo da escola e dos alunos.  
 

Segundo BRASIL-PCN (1998), dentre os vários aspectos de considerável importância 

no uso de jogos educativos, destacam-se os desafios naturais que eles provocam no aluno, que 

geram interesse e prazer. Esse é um dos motivos pelo qual os jogos devem fazer parte desse 

contexto escolar, cabendo ao professor sua análise e a avaliação de sua aplicação educativa 

visando aos objetivos curriculares que pretendem desenvolver.  Considera-se fundamental o 

trabalho com jogos lúdicos, pois, além de desenvolver os aspectos citados anteriormente, 

geram satisfação e alegria. A aprendizagem de matemática acontece num clima de diversão, 

de forma interessante e prazerosa, estimulando, assim, o aluno a jogar e a querer jogar cada 

vez mais. 

A utilização de jogos como estratégia de ensino facilita a aprendizagem dos alunos na 

educação básica. O papel dos jogos como estratégia de ensino em Matemática tem sido 

discutido em inúmeras pesquisas. Os jogos propiciam aprendizagens mais motivadoras e 

interessantes, tanto para o aluno quanto para o professor. Inúmeras habilidades matemáticas 

podem ser desenvolvidas através dos jogos, entre elas, o raciocínio reflexivo, pois é 

necessário sempre pensar muito bem antes de realizar qualquer jogada e a cada nova jogada, 

um novo raciocínio pode surgir. Os raciocínios lógicos utilizados pelos alunos durante o jogo 

sempre se assemelham à resolução de um problema matemático, mesmo que o jogo não esteja 

diretamente relacionado a um conteúdo matemático específico. Lara (2003, p. 21) orienta que 

se devem buscar estratégias alternativas para o ensino e aprendizagem da matemática, quando 

afirma que: 

 

Se considerarmos que ensinar Matemática seja desenvolver o raciocínio lógico, 

estimular o pensamento independente, desenvolver a criatividade, desenvolver a 

capacidade de manejar situações reais e resolver diferentes tipos de problemas, com 

certeza, teremos que partir em busca de estratégias alternativas. 
 

Pode-se concluir que, baseados nas afirmações acima, os jogos podem e devem ser 

usados como metodologia de ensino e aprendizagem da Matemática. Seu uso poderá tornar a 
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aprendizagem dos conteúdos matemáticos interessante. A lousa, o giz e o livro didático, não 

são os únicos instrumentos para se proporcionar a aprendizagem, haja vista que se podem 

trocar as atividades habituais por outras que possam vir a motivar a aprendizagem do aluno e, 

consequentemente, o ensino do professor. 

 

METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho foi realizado segundo uma abordagem qualitativa que, segundo Gamboa 

(1995), propõe responder os porquês, investigar conceitos, motivações e sentimentos que 

antecedem ou estão presente no comportamento do individuo e na formação das 

representações sociais. Tem como características: fundamentar relatórios analíticos 

elaborados, a partir do discurso produzido pelos entrevistados; propiciar um estudo mais 

aprofundado de determinadas variáveis que a técnica quantitativa não consegue captar; 

utilizar técnica de discussão grupal, focal e entrevistas em profundidade, dentre outros. 

Sobre o estudo de caso utilizou-se à técnica do questionário aplicado a uma amostra de 

20 sujeitos da pesquisa, ou seja, 20 estudantes do 7º ano “A” da Escola de Ensino 

Fundamental José Alves de Oliveira, localizada no município de Ipaumirim – CE. O 

questionário foi constituído por 10 perguntas claras e objetivas, às quais abordaremos apenas 

algumas neste artigo, no intuito de melhor compreender o fenômeno estudado, de modo que, 

após a coleta, os dados foram tabulados, analisados e discutidos. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com a aplicação de questionário, pode-se mensurar o desenvolvimento dos estudantes 

na disciplina de Matemática do 7º ano “A” segundo a aplicação de atividades com ênfase ao 

uso de jogos educativos, objetivando contextualizar a amostra dos dados adquiridos na 

pesquisa, chegou à Figura 1. 
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Figura 1 – Você tem acesso aos jogos educativos de matemática na escola? 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Inerente à pergunta anterior sabe-se que o ato de ensinar não se reduz a passar 

informações ou apontar caminho, cabendo ao educador o planejamento de aulas atrativas, 

prazerosas e relacionadas com as vivências do dia-a-dia dos educandos. Na visão de Santos 

(2003, p. 15), ensinar é: 

 

Oferecer diversos instrumentos para que a pessoa possa escolher entre muitos 

caminhos, aquele que for compatível com seus valores, sua visão de mundo e com as 

circunstâncias adversas que cada um irá encontrar. Educar é preparar para a vida. 
 

Ao ensinar matemática o professor deve desenvolver o raciocino logico, estimular a 

criatividade, a independência e a capacidade de resolver problemas, e todos esses temas são 

componentes fundamentais também do lúdico, sendo que os jogos matemáticos quando bem 

planejados corroboram para a consolidação do conhecimento, sejam eles auxiliados pelo 

computador ou não. Nesta pesquisa, todos os estudantes pesquisados afirmaram que não 

possuem acesso a jogos educativos de matemática através do computador no Laboratório de 

Informática da escola. 

O próximo quesito, Figura 2, procurou detectar se os alunos pesquisados acreditam 

que a utilização dos jogos educativos auxilia de forma positiva na compreensão dos conteúdos 

de matemática. 

 

 

Figura 2 – Em sua opinião a utilização dos jogos educativos facilitou para a compreensão dos conteúdos 

de matemática? 

Fonte: Dados da pesquisa 
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É preciso destacar que o docente de Matemática não pode subjugar sua metodologia 

de ensino a algum tipo de material por ser atraente ou lúdico, pois nenhum material é valido 

por si só. Tais materiais e seu emprego devem caminhar paralelamente rumo ao êxito 

educacional do estudante, visto que a simples introdução de jogos ou atividades diversificadas 

no ensino da Matemática não garante uma melhor aprendizagem desta disciplina. Para tanto 

se questionou sobre a inserção de jogos a cada novo tópico matemático trabalhado em sala de 

aula, Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Com essa experiência, você acha necessário que a cada novo conteúdo seja aplicado um jogo 

matemático? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Diante dos dados descritos acima, constata-se que os educandos pesquisados veem que 

o uso dos jogos didáticos auxilia para a compreensão dos conteúdos da disciplina de 

Matemática. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em todas as etapas do processo ensino-aprendizagem nota-se que o educador exerce 

um papel fundamental para que ocorra a aprendizagem do aluno. Sabe-se que o professor não 

deve se restringir ao quadro e giz, mas deve procurar técnicas diferenciadas para trabalhar os 

conteúdos em sala de aula.  São vários os recursos metodológicos que podem ser utilizados 

para chamar a atenção do aluno tornando as aulas mais agradáveis e produtivas.  

Tendo em vista o desinteresse e a empatia dos alunos, no que diz respeito ao ensino de 

matemática, cabe aos educadores, em específico os professores de matemáticos, procurar 

alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, 

organização, concentração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo e o senso cooperativo, 

desenvolvendo a socialização.  
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Os jogos, se convenientemente planejados, propiciam a construção do conhecimento 

matemático. Partindo das teorias expostas no presente trabalho, observa-se a necessidade do 

educador ter o conhecimento prévio de como se processa o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos, a fim de lhes proporcionar situações e atividades sistematizadas e concretas. 

Considera-se bastante proveitosos e positivos os resultados obtidos com este estudo, 

concluindo desta forma, que compete aos professores regentes propor estratégias 

diferenciadas para propiciar a disseminação do saber aos alunos desinteressados. Este trabalho 

foi muito importante, pois as minhas perspectivas de ensino foram todas alcançadas, uma vez 

que a docência é uma atividade que só se consegue êxito com a prática cotidiana. 
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RESUMO 

 

O trabalho com este projeto veio mostrar metodologias que possibilitaram a contextualização 

da Geometria Plana, desenvolvendo competências e habilidades no processo de aprendizagem 

dos educandos, fazendo relações, criando modelos, utilizando estratégias, fórmulas 

matemáticas e o uso da informática como ferramenta de pesquisa. Partindo deste pressuposto, 

o projeto proporcionou aos alunos do PIBIDMatemática e aos alunos do 3º ano regular,a 

prática de sua autonomia na busca do conhecimento, abrindo oportunidades no campo 

daaprendizagem e criando novas possibilidades na elaboração da construção do saber 

coletivo, tal como o estímulo a novas metodologias de ensino para os bolsistas, que mais tarde 

atuarão como professores da educação básica. A contextualização se deu no âmbito social, 

econômico e tecnológico, tendo em vista que o conhecimento matemático ocorre como um 

processo sócio- cultural, pois é resultado da construção humana. Realizamos a 

contextualização da Geometria Plana, utilizando ferramentas de medição e o cálculo de áreas 

em uma oficina, de forma que os alunos passaram a dimensionar espaços, percebendo 

relações de tamanho, observando e reconhecendo formas geométricas em elementos naturais e 

criações humanas. Foi possívelobservar o desenvolvimento de competências e habilidades 

como identificar figuras bidimensionais, desenvolvendo a leitura, compreensão e ação sobre a 

realidade. 

 

Palavras-chave: Contextualização. Aprendizagem. Ensino de Geometria Plana. Oficina.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Geometria Plana é a área da matemática que estuda as representações em superfícies 

planas,formas em duas dimensões. Como parte da matemática, estuda as propriedades, 

medidas e relações de pontos, curvas, linhas, ângulos, superfícies e retas. 

Vivemos em um mundo geométrico, basta olharmos ao redor para percebermos a 

presença da geometria em diversas formas no nosso meio, tanto na natureza como na criação 

mailto:santosdesouzad@hotmail.com
mailto:Josefa-ms@hotmail.com


 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  89 

 

 

do homem e é essa geometria, traduzida matematicamente, que nos permitiu evoluir até o 

ponto em que estamos na medicina, engenharia, e até mesmo na sociologia.  

A matemática é uma disciplina rejeitada pela maioria dos educandos, pois se criou a 

“ideia” de que ela é muito difícil e aprendê-la não é para qualquer um. A geometria, por ser 

parte inseparável da matemática, também sofre com este preconceito, tendo em vista que 

pouca importância é dada a ela no atual sistema educacional.  

Mostrar essa relação entre o cotidiano e a matemática é um desafio para todos os 

professores, no entanto, se realizada com êxito, pode amenizar muito a deficiência na 

aprendizagem matemática dos alunos, observada na educação básica atualmente. Como a 

geometria é uma área da matemática bem próxima da realidade dos alunos, deve ser melhor 

explorada nesse contexto.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tratar de forma contextualizada os conteúdos, significa aproveitar ao máximo as 

relações existentes entre esses saberes e o contexto pessoal ou social do aluno, dando 

significado ao que está sendo aprendido. Para elaborar a nossa concepção, nos apoiamos em 

Mendes, que afirma: 

Os estudantes devem participar da construção do seu próprio conhecimento de 

forma mais ativa, reflexiva e crítica possível, relacionando cada saber construído 

com as necessidades históricas, sociais e culturais existente nele. Nesse processo 

efetivo, é necessário que o professor assuma a posição de orientador das atividades, 

de modo a viabilizar uma interação dialogal na qual os estudantes construam seu 

conhecimento investigando os processos matemáticos presentes no desenvolvimento 

histórico da Matemática, transpondo-os para a situação de construção cotidiana atual 

do seu conhecimento e socializando hipóteses, resultados e conclusões acerca das 

suas experiências. (MENDES, Iran Abreu. 2009, p. 88-89) 

 

Entretanto, a Matemática é importante para a vida em sociedade, pois está ligada a 

medidas e números. O desenvolvimento intelectual é o que conduz o indivíduo à cultura e as 

relações sociais.  Os conteúdos geométricos conduzem o educando a resolução de situações 

do seu cotidiano, proporcionando uma aprendizagem dinâmica e efetiva. 

Entender a geometria como parte da matemática torna fácil a integração entre 

conceitos geométricos e a utilização da álgebra para explicá-los. A utilização do produto para 

o cálculo da área, por exemplo, pode ajudar e muito, no domínio dessa operação, bem como a 

soma para o perímetro e etc. 

A utilizaçãoda tecnologia a favor da educação é o sonho de muitos educadores, mas 

nem sempre é possível concretizá-lo, pois a motivação é um dos fatores mais importantes 
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desse processo. No entanto, ao mostrar ao educando comoa internet pode ser útil para sua 

vida, não somente de forma pessoal como também profissional, é possível notar um aumento 

dessa motivação. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Compreender a Matemática como ciência que investiga relações, formas e eventos e 

desenvolve maneiras próprias de descrever e interpretar o mundo, tal como a lógica dedutiva 

que a Geometria utiliza para interpretar as figuras geométricas e deduzir propriedades delas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Adquirir uma compreensão do mundo ao qual a Matemática é parte integrante, 

através dos problemas que ela consegue resolver e dos fenômenos que podem ser 

descritos por meio de seus modelos e representações. 

 Perceber as relações e identidades entre diferentes formas de representação de um 

dado objeto, através da Geometria Plana. 

 Identificar e fazer uso de diferentes formas e instrumentos apropriados para efetuar 

medições ou cálculos; por exemplo, discriminar o melhor instrumento para medir, 

comparar ou calcular comprimento e distâncias, ângulos eáreas, em dada situação 

específica. 

 Perceber que a internet é uma ferramenta importante de pesquisa que deve ser 

usada de forma benéfica, se apropriando do saber tecnológico compartilhado por 

todos. 

 Proporcionar aos bolsistas do PIBID, futuros educadores, uma concepção mais 

abrangente no que diz respeito a metodologias de ensino, melhorando suas praticas 

docentes.  

 

METODOLOGIA 

 

 Partindo do conhecimento dos alunos, realizamos a contextualização da Geometria 

Plana utilizando ferramentas de medição e o cálculo de áreas, simulando uma reforma no 

Laboratório de Matemática e em outros espaços da escola.  
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A oficina foi feita inicialmente com seis alunos do PIBID Matemática da escola 

parceira CERE – Almirante Ernani Vitorino Aboim Silva, pedimospara que eles fizessem um 

orçamento do material que seria gasto para reformar o laboratório de matemática da escola, 

utilizando a internet como fonte de pesquisa, para isso tiveram que medir e calcular áreas de 

figuras planas como retângulos, quadrados, setores circulares entre outros, alem de calcular 

soluções para problemas como: Quanto de tinta gastaremos para pintar esta parede? Quanto 

isso vai custar? Segue abaixo fotos do processo de medição, dos cálculos e da pesquisa. 

 

 

 

 

Verificado o êxito da oficina decidimos estende-la para uma turma completa com 

trinta alunos, desta vez os levamos para espaços como a cantina, o canteiro central e a quadra 

da escola.Nesses locais, dividimos a turma em dois grupos e de modo semelhante pedimos 

para construírem o orçamento da reforma desses três espaços.Eles tiveram que calcular a área 

de trapézios, triângulos, retângulos e circunferência, além de responder a perguntas do tipo: 

de quantas telhas precisaremos para recobrir a cantina? Quanto isso vai custar? Quanto de 

gramaénecessário para colocar no canteiro central da escola? Quanto isso vai custar? Quanto 

Figura 1 – Realização da oficina.  

Fonte: Registro de fotos da escola 

 

Figura 2 – Realização da oficina.  

Fonte: Registro de fotos da escola 

 

Figura 3 – Realização da oficina. 

Fonte: Registro de fotos da escola 
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de grade de proteção para a quadra? Qual o custo? Segue abaixo fotos do segundo momento 

da oficina. 

 

        

 

  

 

 

   

 

Figura 4 – Realização da oficina. 

Fonte: Registro de fotos da escola 

 

Figura 5 – Realização da oficina. 

Fonte: Registro de fotos da escola 

 

Figura 6 – Realização da oficina. 

Fonte: Registro de fotos da escola 

 

Figura 7 – Realização da oficina. 

Fonte: Registro de fotos da escola 

 

Figura 8 – Realização da oficina. 

Fonte: Registro de fotos da escola 

 

Figura 9 – Realização da oficina. 

Fonte: Registro de fotos da escola 
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RESULTADOS 

  

 É notório que com uma quantidade menor alunos, como foi o caso da primeira parte da 

oficina, a participação de forma ativa é unânime, no entanto a resposta a uma aula diferente 

dada pela turma de 3º ano regular foi muito positiva. Foi possível observar a participação de 

alunos que antes se mostravam desmotivados com questionamentos e indagações jamais 

feitos em sala de aula, tal como a troca de idéias e perguntas entre eles, alem disso foi 

possível notar o desejo de participar de mais aulas práticas. 

Com a realização da oficina os alunos passaram a dimensionar espaços, percebendo 

relações de tamanho, observando e reconhecendo formas geométricas em elementos naturais e 

criações humanas; dessa maneira, desenvolveram competências e habilidades de identificar 

figuras bidimensionais em diversas situações,desenvolvendo a leitura, compreensão e ação 

sobre a realidade, e isso pôde ser constatado nos dois momentos da oficina. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Durante todo o processo de desenvolvimento do projeto percebemos o interesse pela 

pesquisa, pela aprendizagem, a integração do estudo em grupo, a criatividade dos alunos, num 

âmbito mais dinâmico e divertido, desenvolvendo suas habilidades e tornando o conteúdo 

mais simples, isto porque, contextualizamos a aula com situações do meio em que estão 

inseridos.  

 Para nós bolsistas do PIBID a experiência foi maravilhosa, pois pouco ou nada 

tivemos como esta aula em nosso tempo no ensino médio, mas ver e participar da elevação do 

aprendizado desses alunos através de aplicações práticas da matemática nos fez perceber o 

quanto estamos no caminho certo na escolha da nossa profissão.  
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1.13 APRENDENDO SOBRE O PLANO CARTESIANO DE MANEIRA 

INTERATIVA COM O PIBID  

Thainá de Sousa Menezes (IFCE - thaina_tf@hotmail.com); João Paulo de Araújo Souza 

(IFCE – joaopaulosouza032@gmail.com); Eduardo Ferreira Matias (E.E.M Maria Amélia - 

eduardofmatias@gmail.com); Hildênio José Macêdo (Orientador – IFCE - 

hildenio@ifce.edu.br)  

 

RESUMO 

 

Nesta proposta, discutimos a possibilidade do ensino da Matemática utilizando 

materiais de baixo custo e que pudessem aproximar o conhecimento abstrato do concreto.  O 

tema abordado consta em material produzido por alunos bolsistas do PIBID-IFCE Juazeiro, 

onde desenvolveram um trabalho investigativo nos livros didáticos das escolas públicas, que 

estão inseridos, cujo foco principal foi apresentar dinâmicas e métodos de ensinos que 

auxiliassem na compreensão dos conteúdos ministrados. Como resultado deste estudo, 

foielaboradouma apostila com temas e aplicações da Matemática, sendo estes ministrados nos 

encontros semanais junto aos alunos da escola Dona Maria Amélia Bezerrana cidade de 

Juazeiro do Norte. A ideiaé desenvolver a teoria com exemplos, exercícios e oficinas, 

podendo assim, mostrar aos alunos as contextualizações e aplicações relativas ao assunto. 

Nessa prática de ensino podemos constatar e refletir sobre as dificuldades e rejeição dos 

alunos referente à disciplina de Matemática. Além disso, ponderarmos sobre os motivos dessa 

rejeição, classificadas em aulas pouca dinâmica e a escassez de métodos que possam 

estimular o envolvimento dos alunos no processo ensino-aprendizagem, podendo ser 

aplicadas na escola com intuito de transmitir conceitos matemáticos de forma interativa para 

instigar a percepção de como a matemática está presente em nosso cotidiano. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática; Metodologias; Compreensão; Matemática. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Neste artigo, procuramos evidenciar a relevância do estudo da matemática enfatizando 

o plano cartesiano, bem como, aplicações e uma prática com o mesmo. O aluno pode se 

aprimorar desenvolvendo a percepção da relação conteúdo-prática, modo que possa auxiliar a 

compreensão do mundo que está inserido, de acordo com os PCN, “é fundamental que os 

estudos do espaço e forma sejam explorados a partir de objetos do mundo físico, de obras de 

arte, pinturas, desenhos, esculturas e artesanato, de modo que permita ao aluno estabelecer 

conexões entre a Matemática e outras áreas do conhecimento” (BRASIL, 1998, p.51). 

Ao apresentar modos de aplicações ao aluno, ele pode associar o conteúdo e não 

simplesmente reproduzir a ação, mas compreender o aprendizado,favorecendo a utilizaçãonos 
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mais diversos contextos, com o intuito de evidenciar um novo olhar para a Educação 

Matemática, que visa criar um elo entre os conteúdos, a abstração e aplicação que a 

matemática se baseia. 

Ao aplicarmos nessetrabalhoa linguagem dos conteúdos e atividades, bem como a 

aplicação da oficina, ocorreu uma interação e construção de saberes, aliando conhecimentos 

prévios dos alunos com o conhecimento adquirido na aula objetiva que chegassem à abstração 

e compreendessem daimportância matemática. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A matemática é uma disciplina de extrema importância para o desenvolvimento do 

mundo e ao mostrarmos aos alunos essa significância despertou-seneleso interesse de estuda-

la.O tema,aprendendo sobre o plano cartesiano, foi escolhido por se evidenciar a base do 

ensino fundamental dos alunos ao ingressarem no ensino médio, assim podemos diminuir essa 

dificuldade ao apresentar conteúdo, exemplos e exercícios relacionados posteriormente a uma 

aplicação da matemática prática, onde mostramos um caminho alternativo para o ensino da 

matemática. Com isso, acreditamosinstigar o interesse de estudar matemática, bem como, 

desmistificar que a matemática é uma disciplina difícil. 

A prática em sala de aula coloca desafios e questões para os quais 

precisamos criar alternativas adequadas, fazendo com que nosso ensino seja ele 

também uma construção, que se dá paralela e concomitantemente com a construção 

do conhecimento pelos alunos. Talvez mais difícil porque, enquanto profissionais, 

estamos expostos e frequentemente não temos um parceiro que exerça o papel 

estimulador para que possamos empreender a mudança de nossas concepções 

alternativas sobre ensino. (CASTRO e CARVALHO, 2001, p. 132), Apud: CRUZ 

(p. 8) 

 

 Ao realizar uma aula, onde se relaciona teoria à prática, evidenciamos a importância 

do conteúdo quando fundamentado a uma metodologia e à aplicação, pois, abordando o 

conteúdo estudado com essa praticidade podemos observar uma maior contribuição na 

aprendizagem. Além disso, a educação se faz imprescindível quando o aluno pode aplicar o 

conteúdo estudado em seu cotidiano. 

 

 OBJETIVOS 

 

 Transmitir o conteúdo matemático de maneira interativa e descontraída; 

 Desmistificar a visão negativa que os alunos possuem referente a matemática; 
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 Instigar a percepção dos participantes evidenciando presença da Matemática no 

cotidiano. 

 

 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Teoria aplicada a uma prática é de extrema importância na compreensão das aulas de 

matemática. Exploraremos teorias exclusivamente bibliográficas que possam fundamentar 

este pensar. 

 

COORDENADAS CARTESIANAS 

  

O sistema de coordenadas cartesianasfoi elaborado por René Descartes, onde o plano 

cartesiano possui em eixos perpendiculares, sendo um vertical que é o eixo das ordenadas e o 

horizontal chamado de eixo das abscissas. Foidescoberto e desenvolvido por Descartes no 

intuito de localizar pontos num determinado espaço. Descartes é famoso por ser matemático e 

filósofo: a matemática era a ciência que mais se identificava, por encontrar métodos pré- 

selecionados e estudados bem desenvolvidos.Porém parte do mérito da descoberta de 

Descartes deve ir para Pierre Fermat (1601-1665) que teve muitas idéias semelhantes, mais ou 

menos na mesma época,quefoi um dos poucos matemáticos amadores. 

Descartes possui uma significância extrema nas áreas da Filosofia e Física, sendo 

estimado peça principal na Revolução Científica, econsiderado diversas vezes como o pai 

Matemática moderna. Ele argumentava que a Matemática possuía de conhecimentos técnicos 

para desenvolver as mais diversas áreas do conhecimento. 

 

TEORIA INTERACIONISTA 

 

Por interacionismo entende-se quando o aluno é capaz de estabelecer seu conhecimento 

por meio da participação da aplicação do objeto de estudo, onde se evidencia a interação entre 

o professor e o conteúdo a ser estudado e aluno.  Assimo aprendizado de apenas 

estudoteóricopassa a ser uma prática e transmissão de informações para a construção do 

estudo, auxiliando ao aluno aprender o conteúdo, a praticare a raciocinar de vários modos, 

adquirindo o seu próprio processo de aprendizagem. 
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 Todo trabalho escolar pressupõe um material, é quanto mais ativos são os 

métodos, maior é a importância do material utilizado. [...] Nos sistemas tradicionais 

de educação cogita-se apenas manuais para estudo, de cadernos, papel, e algum 

material indispensável para as lições de desenho e de trabalhos manuais. PIAGET 

(1988, p. 37-38). 

 

 Um conteúdo explicado e aplicado de modo interacional propõe ao aluno esquemas de 

assimilação, mecanismo para o auxílio ao conhecimento prévio. A principal característica do 

estudo interacionista é a dinâmica, pois, quando o aluno interage com o objeto ocorre uma 

relação entre o que já sabe com o que será selecionado para ser aprendido, assim, o aluno se 

torna o construtor, onde ele pode elaborar novas interpretações, conceitos e auxiliar as que já 

possui, ou seja, é a reconstrução do conhecimento. 

 Com isso, o professor que se disponibiliza a produzir sua aula bem planejada e 

apresentada com conceitos, exercícios entre outros junto à aplicação com o objeto concreto, 

pode obter alunos mais interativos e interessados por sua aula, uma vez que ele pode agir, 

operar e construir um conteúdo relacionado a sua realidade. 

 

METODOLOGIA 

 

Ao iniciarmos a intervenção, questionamos os alunos sobre seus interesses e opiniões 

referentes à matemática, iniciando assim uma troca de pensares. Posteriormente, foi aplicada 

uma breve introdução do tema e de como ocorreria a oficina, ressaltando a importância do 

estudo da matemática e de suas aplicações que possuem extrema relevânciapara o nosso 

cotidiano e o desenvolvimento do mundo;Nesse momento,os alunos se mostraram bastante 

interessados e interativos. 

Apresentamos conceitos e definições, explanamos exemplos e exercícios sempre 

instigando os alunos, acarretando em uma aula dinâmica.Sequencialmente, aplicamos a 

confecção do plano cartesiano com materiais pré-selecionados, onde se evidenciou a 

identificação do mesmo com as propostas e metodologia de trabalho, fazendo com que 

percebessem que é possível se fazer e aprender matemática brincando. 

 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Ao final deste trabalho, ratificamos a necessidade de se investir, mesmo que 

pontualmente, em aulas que mudema rotina diária dos alunos. Com base nesta oficina e em 

outras que temos vivenciado na escola, notamos por parte dos participantes, uma maior 
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participação nas aulas com alguma pratica. Outro destaque é a participação dos 

mesmosbastante interativos e quando questionados e solicitados, explicavam suas dúvidas e 

sugestões de forma clara, efetivando assim sua participação. 

 

 
Momento de explicação do conteúdo                Momento de explicação do conteúdo                           

Figura 7.          Figura 8. 
 

Além disso, no decorrer da aplicação da oficina, os alunos se sentiram bastante 

motivados ao confeccionarem aquilo que se havia estudado teoricamente. Tal fato ficou 

constatado na mudança de visão dos mesmos, quanto à disciplina de Matemática, onde os 

relatos dão a entender que, com a construção da oficina, a compreensão dos conteúdos foi 

evidenciada. 

 

 
Momento da aplicação da oficin                                Momento da aplicação da oficina 

Figura 9.      Figura 10. 
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Momento da aplicação da oficina                             Momento da aplicação da oficina 

Figura 11.      Figura 12. 
 

Como os participantes eram de ensino básico, pode-se ressaltar a positividade quanto 

ao incentivo a uma nova metodologia de ensino e a maneira de fazer e ensinar matemática 

com e para a realidade do aluno, pois, quando questionados sobre esses métodos de ensinos os 

alunos mostraram com base nos resultados e conversas que é de extrema importância o 

ensino-aprendizado com o auxílio dessas metodologias.  

 

 
     Momento da aplicação da oficina 

     Figura 12. 

 

Um dos momentos que nos surpreendeu foi o debate que tivemos posteriormente a 

oficina: pode-se observar a mudança que ouve sobre a visão dos mesmos quanto a 

matemática, ao citaremque ao se construir a oficina eles aumentam a atenção e o raciocínio ao 

solucionar aplicações. 
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CONCLUSÕES 

 

Com base na elaboração e execução do projeto, podemos compreender um pouco do 

modo de pensar dos alunos.  Além de ser enriquecedor e desafiador ao mesmo tempo, 

dificuldades em sala de aula existem, cabendo ao professor obter e executar métodos que 

aproximem os alunos à disciplina de Matemática até mesmo por eles acreditarem ser a mais 

complexa. Dinâmicas e metodologias de ensino, cuja finalidade é “aproximar os alunos da 

disciplina” e apresentar aplicações dos conteúdos que são estudados em sala, são algumas 

atitudes que os professores podem incrementar em suas aulas, tendo em vista melhores 

resultados no ensino-aprendizagem.   

A oficina foi aceita e elaborada de forma concreta com a interação e compreensão dos 

alunos, onde puderam constantemente expor suas dúvidas e opiniões, pois, podemos entender 

que atitudes no ensino como a relação professor-aluno é fundamental para a compreensão das 

disciplinas. Além doque,como estarmos trabalhando com alunos de diferentes personalidades 

devemos estabelecer metodologias de ensino que facilitem a compreensão do conteúdo, 

fazendo-se imprescindível meditarmos sobre suas capacidades e aptidões diferenciadas, para 

então nós professores e formadores de cidadãos planejamos a melhor maneira de transportar 

as informações desejadas para os alunos. 
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RESUMO 

 

O presente artigo aborda uma breve exposição sobre algumas questões importantes para a 

prática educacional da matemática. Esta pesquisa consistiu em avaliar a potencialidade 

didática de uma atividade prática experimental com o uso do Algeplan. A atividade foi 

desenvolvida pelo clube de Matemática no Colégio Estadual José Leite de Souza com alunos 

do 1º ano do ensino médio e faz parte do subprojeto de matemática vinculado ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação á Docência (PIBID – UEPB – CAPES) sob a supervisão 

da professora supervisora Vanda Félix e do coordenador José Luiz Cavalcante. O Algeplan é 

um material manipulativo que foi desenvolvido em uma disciplina da graduação em 

Matemática, sobre a orientação do professor Roger Huanca, e nos proporcionou uma nova 

oportunidade para levarmos aquela ideia aos alunos do ensino básico. Relataremos aqui que 

apartir de um material manipulativo podemos construir o conhecimento de um conteúdo 

matemático deixando de lado o uso excessivo do caderno e do lápis pelo aluno. O algeplan foi 

aplicado para exercitar as informações dos alunos a respeito das operações com expressões 

algébricas. 

 

Palavras-chave: Algeplan. PIBID. Docência em Matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa que retratamos nesse artigo será de cunho qualitativa bibliográfica, onde 

pesquisamos referencial que nos desse um embasamento conciso a respeito do tema que 

debateremos, e relato de experiência pois o projeto foi aplicado. Com este trabalho pretende-

se dar subsídios aos docentes da área de matemática, para que possam utilizar esta estratégia 

no ensino de polinômios, descrita através da prática do Algeplan.   

A álgebra será abordada enquanto conteúdo e também apresentada num breve relato 

histórico de sua construção, pois cremos que quando utilizamos a história ligada ao conteúdo, 

tornamos a aula mais significativa e envolvente para o estudante. 

O Algeplan é um material utilizado para o ensino de soma, subtração, multiplicação e 

divisão de polinômios de grau no máximo dois. A ideia fundamental do Algeplan é estudar as 
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operações com polinômios utilizando áreas de retângulos. A partir desta concepção são 

construídas as peças que representam os monômios que compõem este material. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Escolhemos trabalhar com esse tema pelo simples fato de perceber certas dificuldades 

encontradas pelos alunos ao resolverem problemas com monômios e polinômios e também 

pretendíamos mostrar para eles como se trabalhar de uma maneira dinâmica um conteúdo 

matemático, despertando assim interesse da maior parte dos alunos. 

A ideia principal da teoria de David Ausubel é a de que o fator isolado mais 

importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz (estudante) já sabe. O 

conceito mais importante nesta teoria é o de aprendizagem significativa, onde o aluno 

deposita confiança em si próprio, e assim faz despertar o desejo de aprender. Segundo 

Moreira e Masini (2006), para Ausubel, aprendizagem significativa é um processo pelo qual 

uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante de estrutura de conhecimento do 

indivíduo. 

 

OBJETIVOS 

 

Desenvolver a capacidade da aprendizagem significativa do aluno através do uso de 

material manipulativo e descrever possibilidades da inserção de atividades dinâmicas nas 

aulas de matemática relatando as potencialidades e os desafios desse recurso metodológico 

nas aulas de matemática. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Boyer (1996), a origem da álgebra começa na antiguidade, mais 

precisamente, suas origens se encontram na Babilônia. A Álgebra era considerada um sistema 

para resolver enigmas matemáticos que envolviam números desconhecidos e para resolver tais 

enigmas, os matemáticos desenvolveram um sistema aritmético avançado, com o qual 

puderam fazer cálculos algébricos. Com esses sistemas eles foram capazes de aplicar fórmulas 

e calcular soluções para incógnitas para uma classe de problemas que, hoje, seriam resolvidos 

como equações lineares, equações quadráticas e equações indeterminadas. 
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Um importante nome associado ao desenvolvimento da álgebra é Diofante, 

matemático grego que viveu em Alexandria no século IV d.C., o primeiro a usar 

metodicamente símbolos para representar as incógnitas. Diofante é precursor na solução das 

equações indeterminadas, também chamadas de diofantinas, aquelas em que as informações 

não são suficientes para se obter uma resposta exata, mas permitem estabelecer uma relação 

entre os termos da equação. 

Além dos gregos a álgebra teve grande contribuição dos povos árabes e hindus, tanto 

que a palavra álgebra tem raízes nessas duas etimologias nas culturas desses dois povos. Com 

avanço da matemática e a eficácia dos processos algébricos, tanto na solução de problemas 

práticos, como na solução de problemas inerentes a própria matemática, fez com que ao longo 

de mais 4 mil anos de história, a álgebra se tornasse um importante campo da Matemática. 

Na Escola, sua importância é comprovada pela presença no currículo de quase toda 

Educação Básica, alguns especialistas defendem que ela seja introduzida desde os anos 

iniciais, esse trabalho pode ser comprovado conforme aponta Cavalcante, Freitas e Rodrigues 

(2014). 

Iniciar com álgebra mais cedo pode gerar situações nos alunos que os ajudem a 

desenvolver o pensamento algébrico. Segundo Mortimer (2000, p. 36), a aprendizagem se dá 

através do ativo envolvimento do aprendiz na construção do conhecimento, as ideias prévias 

dos estudantes desempenham um papel fundamental no processo de aprendizagem, já que 

essa, só é possível a partir do que o aluno já conhece. 

Nesse sentido ao introduzir as atividades com algeplan é importante conhecer e ativar 

os conhecimentos prévios dos alunos, sobre os conceitos de área e perímetro, além de 

grandezas e medidas. 

A seguir apresentaremos na metodologia como foi desenvolvido o trabalho em sala de 

aula. 

 

METODOLOGIA 

 

Em um primeiro momento fizemos a exposição aos alunos sobre o surgimento da 

álgebra falando um pouco sobre como essa área da matemática foi sendo descoberta. Depois 

falamos sobre a álgebra nos dias atuais, relacionando-a com situações do cotidiano e também 

foi debatido com os alunos a importância do ensino da matemática e principalmente a 

aprendizagem dos mesmos diante dessa disciplina, que muitas vezes é tida com um “bicho de 

sete cabeças” por muitos. 
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Feito isso o próximo passo foi à definição do material que iríamos utilizar para a 

realização daquela atividade, falamos o que era um material manipulativo e depois 

explicamos do que se tratava o Algeplan para que era usado e como iríamos manipular aquele 

material.  

Dividimos a turma em grupos e explicamos a cada um dos grupos como funcionava o 

material a ser utilizado, explicando passo a passo cada uma das peças.  

O Algeplan, como foi dito inicialmente, é um material que pode ser utilizado como um 

recurso metodológico nas aulas de matemática, mais precisamente com o conteúdo de 

expressões algébricas. 

O Algeplan foi produzido com cartolinas guaches, sendo 1 amarela, 1 azul, 1 verde, 1 

rosa, 1 laranja e 1 vermelha, cada uma delas eram para ser cortadas com diferentes medidas: 

• Amarelo: 8 cm x 8 cm (Quadrado) 

• Azul: 6 cm x 6 cm (Quadrado) 

• Verde: 8 cm x 6 cm (Retângulo) 

• Rosa: 6 cm x 3,5 cm (Retângulo) 

• Laranja: 8 cm x 3,5 cm (Retângulo) 

• Vermelho: 3,5 cm x 3,5 cm (Quadrado) 

Essas são as medidas a serem cortadas por cada uma das cartolinas em um total de 4 

amarelas, 4 verdes, 4 azuis, 8 laranjas, 4 rosas e 12 vermelhas. De posse disso chamaríamos a 

medida de 8 cm de “x”, a medida 6 cm de “y” e a medida 3,5 cm de “1”, onde obteríamos: 

• Quadrado Amarelo: x
2 

• Quadrado Azul: y
2 

• Quadrado Vermelho: 1 

• Retângulo Verde: xy 

• Retângulo Laranja: x 

• Retângulo Rosa: y 

 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  107 

 

 

 

A escolha do total de figuras pode variar de acordo com o que o professor pretende 

ensinar para os alunos, por isso o Algeplan requer do professor uma maior atenção. 

Em seguida explicamos aos alunos que quando estivéssemos somando colocaríamos o 

lado da cor da cartolina e ao subtrair o lado inverso e assim os alunos poderiam resolver 

qualquer expressão algébrica que lhes fosse proposto apenas com o uso do Algeplan. 

Começamos a atividade colocando atividades simples para os alunos. Eram questões 

envolvendo adição, subtração e multiplicação, sendo que nesse momento não iríamos 

trabalhar ainda com a divisão, a partir do momento que todos conseguiam responder iríamos 

aumentando o grau de dificuldade das questões e sempre quando surgia alguma dúvida 

estávamos ali para esclarecer e socializávamos com a turma inteira. 

De inicio aplicamos exemplos de menor dificuldade para que os alunos fossem 

simplificando as equações, como por exemplo: 

 

x
2
-2x

2
+4-2  

2y
2
-3y

2
+2x-3x 

2x
2
-x

2
+3x+5y-x-2y  

3x
2
-7y

2
-5x

2
+4y

2
+5-3 

 

As equações iam aumentando o grau de dificuldade nos exemplos que faziam parte da 

atividade, cada um dos grupos de alunos ficou responsável por responder 10 equações as 

quais as mesmas englobavam a adição, subtração e multiplicação de expressões algébricas. Os 

alunos à medida que resolveriam os cálculos os mesmos tinham que anotar os resultados em 

uma folha a parte, para depois que todos tivessem resolvidos fazermos a correção.  
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com a aplicação dessa atividade podemos perceber que a matemática quando é 

ensinada de uma maneira diferente, com algum tipo de artifício, a aprendizagem se torna mais 

significativa e tanto o aluno como o professor saem ganhando. O professor por ter obtido 

êxito em sua prática docente e o aluno por ter adquirido aquele conteúdo que foi pretendido 

para aquela aula. 

Nem sempre vamos obter êxito ao utilizar uma metodologia de ensino diferenciada, 

pois para se fazer uso de um meio desse, o professor deverá oferecer um maior tempo de 

preparação da atividade e também cabe-lhe o papel de preparar os alunos para se relacionar 

com experiências desse tipo. 

O Algeplan é um material manipulável que serve como base experimental, 

relacionando a prática com a teoria, de maneira que através da prática os educandos possam 

construir seu conhecimento. Todas as operações sugeridas devem posteriormente ser 
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registradas no caderno, dando ênfase às operações algébricas que é o objeto em estudo. Os 

registros fazem parte do processo de ensino, podem ser trabalhadas questões em grupo, 

sugestão de problemas e situações para serem resolvidas e levantamento de hipóteses. É 

importante que os alunos consigam relacionar a utilização do Algeplan com a escrita. Desta 

forma, aos poucos, os estudantes passam a fazer e entender as representações de expressões 

algébricas.  

Quando escolhemos o Algeplan para trabalhar temos que considerar as experiências 

prévias dos nossos alunos, para que eles possam construir estruturas mentais utilizando, como 

meio, suas vivências para que permitam descobrir e redescobrir outros conhecimentos, 

caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz. 

Assim a aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é 

incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir 

da relação com seu conhecimento prévio, relacionando isso com uma atividade manipulável. 

Ao contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se produziu menos essa 

incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo passa a ser armazenado 

isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva, ou seja, a simples 

aplicação de expressões algébricas sem promover aos alunos alguma interpretação do 

conteúdo. 

Com a aplicação desse material percebemos que os alunos gostaram bastante de 

aprender um conteúdo sem a mera repetição excessiva de exercícios, eles conseguiram chegar 

aos resultados de cada expressão, já no final de cada resultado, nós junto com eles, fazíamos 

as correções de cada uma das questões para saber se o resultado estava ou não correto 

percebendo o interesse dos alunos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dessa experiência que vivenciamos temos a capacidade de perceber o quanto é 

gratificante a utilização de um modelo metodológico diferenciado nas aulas de matemática 

proporcionando uma aprendizagem expressiva. 

Sabemos também que o professor é chave fundamental nessa concepção de ensino 

onde o mesmo tem a capacidade de determinar os meios e as técnicas aos seus alunos para se 

chegar a um dado propósito, que no nosso caso é a aprendizagem. 

Nosso trabalho teve a finalidade de englobar algumas informações a respeito das 

práticas educacionais no ensino da matemática ressaltando a importância que o docente tem 
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ao fazer uso de diferentes estratégias na relação ensino-aprendizagem. Entendemos que o 

conhecimento se constrói por interações entre sujeito e objeto, em uma realidade sujeita a 

mudanças e transições.  
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RESUMO 

O objetivo deste relato consiste em mostrar as potencialidades da inserção dos jogos 

educativos enquanto recurso para a aprendizagem matemática, bem como analisar as 

dificuldades dos alunos em relação às expressões numéricas. A pesquisa foi aplicada com os 

alunos do 6º ano da ENEMJA Almeida, da cidade de São João do Rio do Peixe, Paraíba. A 

turma foi escolhida durante o estágio supervisionado II, do Curso de Licenciatura em 

Matemática, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus 

Cajazeiras. A atividade realizada foi sobre expressões numéricas em forma de bingo. A 

utilização de jogos matemáticos enquanto estratégia de ensino pode potencializar a 

aprendizagem, pois metodologias diversificadas possibilitam a compreensão do conteúdo, o 

desenvolvimento da criatividade e da autonomia do aluno, fatores que contribuem para a 

aprendizagem significativa. 

 

 

Palavras-Chaves: Jogos matemáticos. Potencialidades. Expressão numérica.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino de matemática é bastante complexo, pois sabemos que a aprendizagem da 

Matemática depende de uma variedade de fatores. O jogo matemático é uma estratégia que 

pode ser usada pelo professor para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem, pelas 

características que estimulam o aluno, bem como potencializa conhecimentos, atitudes, 

capacidades, habilidades cognitivas e sociais. 
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Dentro da sala de aula é possível observar o problema existente quanto à compreensão 

das expressões numéricas, que é uma forma de expressar, traduzir ou descrever 

matematicamente uma situação (RAMOS, 2002). Devido às regras existentes que tornam o 

conteúdo complexo e de pouco interesse, percebemos a importância de se trabalhar com jogos 

matemáticos em sala de aula, que tem por finalidade sanar as dificuldades existentes do 

ensino de matemática no intuito de potencializar a aprendizagem significativa. 

 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral consiste em mostrar as potencialidades da inserção dos jogos 

educativos enquanto recurso para a aprendizagem matemática, bem como os objetivos 

específicos consistem em: 

 Verificar as opiniões dos alunos em reação ao uso de jogos educativos em sala de 

aula e 

 Identificar as vantagens que o jogo proporciona no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As dificuldades existentes na aprendizagem dos conteúdos matemáticos são inúmeras, 

por isso necessita-se de metodologias diversificadas que possibilitem a contextualização dos 

conteúdos para uma aprendizagem significativa. Além que, auxiliam o professor na sua 

prática docente ao potencializar a motivação, a autoconfiança, a organização, a concentração 

do aluno, estimulando a socialização e aumentando as interações do indivíduo com outras 

pessoas. (OLIVEIRA, 2007)  

 O uso de jogos que envolvam expressões numéricas tem relevância no processo de 

aprendizagem, ao desenvolver a criatividade e o raciocino lógico do aluno. De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), os jogos podem potencializar a 

formação de atitudes, como enfrentar desafios, buscar solução, intuição, desenvolver o senso 

crítico, criação de estratégias e a possibilidade de modificá-las quando houver necessidade. 
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 O lúdico na matemática deve buscar o interesse do aluno, ou seja, o envolvimento dos 

alunos nos jogos e brincadeiras surge como tomada de partida relevante no processo de ensino 

e aprendizagem. Sendo assim, a utilização de jogos não deve apenas considerar o conteúdo, 

mas a maneira de como o jogo se apresenta, ou seja, o mediador deve organizar jogos 

voltados para classificação, seriação, sequência, espaço, tempos e medidas (KISHIMOTO, 

2000). 

O professor tem um papel transformador como mediador deste processo para que os 

alunos possam interagir e explorar os materiais, tendo em vista a interligação entre os jogos e 

a ludicidade no ensino de matemática de forma satisfatória. Grando (2000, p. 28) afirma que: 

 

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.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que teve como base as opiniões dos alunos em 

relação ao uso de jogos educativos em sala de aula, enquanto ferramenta de ensino e 

aprendizagem da Matemática, bem como a reação dos alunos diante do desafio proposto pelo 

jogo na sala de aula. Sendo assim, foi possível identificar as vantagens que o jogo 

proporciona no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

A pesquisa foi aplicada com os alunos do 6º ano da ENEMJA Almeida, da cidade de 

São João do Rio do Peixe, Paraíba. A turma foi escolhida durante o estágio supervisionado II, 

do Curso de Licenciatura em Matemática, do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia da Paraíba, Campus Cajazeiras.  

A atividade realizada foi sobre expressões numéricas em forma de bingo. A coleta de 

dados ocorreu no decorrer da aula, baseado na execução do jogo realizado em sala. A coleta 

foi realizada no mês de dezembro de 2014, com o intuito de mostrar as potencialidades da 

inserção dos jogos educativos enquanto recurso didático para a aprendizagem matemática 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Diversas formas de resolução dos cálculos que envolvem as quatro operações básicas 

foram verificadas a partir de um diagnóstico. O que nos chamou atenção foi a forma como 
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alguns alunos respondiam as expressões, ou seja, utilizaram a mão para obter o resultado da 

expressão. Questionados sobre o porquê disso, eles responderam que encontravam a resposta 

mais rápida do que fazer todas as contas no papel. Apesar disso a maioria da sala usou o 

recurso da escrita, mesmo em contas relativamente fáceis.  

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998, p. 46): “Jogos consistem de uma forma 

interessante de propor problemas, pois permite que este sejam apresentados de modo atrativo 

e favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de solução”. 

Sendo assim, na etapa de intervenção buscamos na aplicação lúdica do bingo promover um 

ambiente de aprendizagem dinâmico. Foram observadas várias ações dos alunos para resolver 

as expressões numéricas.  

Verificamos que ao invés do espírito competitivo, houve uma cooperação entre eles. 

Os registros das estratégias utilizadas pelos alunos evidenciaram avanços relacionados à 

operacionalização aritmética, ou seja, foram potencializadas competências e habilidades 

referentes ao conteúdo abordado. Reiteramos, que os aspectos registrados pelos sujeitos 

investigados quanto ao uso de jogos nas aulas de Matemática justificam a contribuição do uso 

de jogos para a construção da aprendizagem da Matemática de forma significativa. 

Desta maneira, registramos erros, deslizes, desmotivação, que contribuíram para 

potencializar a valorização, análise, relações e responsabilidade para uma aprendizagem 

significativa. Consequentemente, mesmo que parcialmente, verificamos na etapa de 

prognóstico uma contribuição na superação das limitações encontradas dos sujeitos 

contemplados na pesquisa. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Acreditamos que o processo de ensino e aprendizagem da Matemática é um caminho 

gradativo e constante. No entanto, a prática docente deve surgir numa perspectiva 

transformadora, ou seja, que considere a vivência dos alunos e suas dificuldades, bem como o 

estreitamento da Matemática com a realidade. Em suma, estes aspectos elencados influenciam 

para uma aprendizagem significativa, além do que, possibilitam uma atuação protagonizadora 

de todos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 
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1.16 BRINCADEIRA E APRENDIZADO: A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS 

NAS AULAS DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO 

FARIAS, Elionora Ramos (UEPB- elionora15@gmail.com) 
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RESUMO: Esta pesquisa que foi parte do nosso Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), da 

Licenciatura em Matemática, na UEPB
3
, refere-se à utilização dos jogos como recurso 

pedagógico para o ensino e o aprendizado de Matemática, surgiu devido a percepções 

ocorridas durante o curso de graduação, principalmente durante o PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas para Iniciação à Docência), de que o ensino de Matemática precisa ser 

mais dinâmico e significativo. Essa pesquisa teve como objetivo geral descrever e analisar as 

principais contribuições e dificuldades, vivenciadas pelos alunos ao utilizarem os jogos em 

sala de aula, quando devidamente preparados como recurso pedagógico na construção do 

conhecimento matemático. A mesma foi realizada em uma escola pública da rede estadual da 

cidade de Campina Grande, na qualparticipou uma professora de Matemática e sua turma do 

2º Ano do Ensino Médio, manhã, da turma de Magistério, teve um caráter quali-quantitativoe 

a utilização didática dos jogos obedeceu a quatro sessões. Dos resultados obtidos emerge que 

a utilização dos jogos em sala é muito favorável à aprendizagem, uma vez que todos os alunos 

participaram ativamente das aulas, expondo suas dúvidas e também compartilhando seus 

conhecimentos.  

 

Palavras-chaves: Ensino-aprendizado da Matemática, Jogos Matemáticos, Aula de 

Matemática. 
 

INTRODUÇÃO 

É fácil ver que o ensino da matemática parece não funcionar em nosso país, apesar dos 

educadores terem a disposição várias ferramentas que dinamizam o ensino, muitos ainda 

optam por suas aulas tradicionais, onde só o professor expõe os conteúdos e seus 

conhecimentos a respeito dos mesmos e os alunos por sua vez, tentam ao máximo abstrair 

esses ensinamentos. Faz-se necessário que o professor transforme de sua sala de aula um 

ambiente de interesse e motivação, onde os alunos sintam prazer pelo saber e propiciando aos 

mesmos uma participação ativa e autônoma no processo de construção do conhecimento, e 

dentre tantos recursos pedagógicos que disponibilizamos, destacaremos a utilização dos jogos 

                                                           
 

3
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nas aulas de Matemática, apresentando as suas contribuições e também alguns cuidados que 

os professores devem ter ao utilizar os mesmos. 

 

JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisasurgiu devido a percepções ocorridas durante o curso de graduação em 

Matemática na Universidade Estadual da Paraíba, principalmente durante o PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas para Iniciação à Docência), refere-se à utilização dos jogos como 

recurso pedagógico para o ensino e o aprendizado de Matemática, pois pesquisas têm 

mostrado que o ensino de Matemática nas nossas escolas precisam ser mais dinâmico e 

significativo. E como alternativa para tornar as aulas mais interessantes para os alunos e como 

ferramenta para uma aprendizagem mais significativa, decidimos inserir os jogos tanto para 

introdução como para fixaçãodos conteúdos matemáticos, pois como já tínhamos aplicado os 

mesmos durante algumas aulas na própria universidade e durante eventos, então decidimos 

analisar na prática, as vantagens de utilizá-los na própria sala de aula. 

 

OBJETIVO  

 Descrever e analisar as principais contribuições e dificuldades, vivenciadas pelos 

alunos ao utilizarem os jogos em sala de aula, quando devidamente preparados como recurso 

pedagógico, na construção do conhecimento matemático. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Tanto no passado, como nos dias atuais os jogos atraem a atenção de pessoas de todas 

as classes sociais, independentemente da idade, sejam eles em tabuleiros ou digitais.  

Almeida (1987, apud. ALVES, 2001) relata que nos povos egípcios, romanos e maias, 

a prática dos jogos era utilizada para que os mais jovens aprendessem valores, conhecimentos, 

normas e padrões de vida com a experiência dos adultos. Os jogos de tabuleiro eram muito 

comuns no antigo Egito e pessoas de todos os níveis sociais os jogavam. Muitos desses jogos 

foram encontrados por arqueólogos, mas as regras que diziam como jogá-los não resistiram 

ou não foram encontradas. Segundo Anjos (2013) os primeiros jogos teriam surgido há cerca 

de 5.000 anos a.C., em regiões da Mesopotâmia e Egito.  

Segundo Alves (2001), os jogos e as brincadeiras eram admitidos e estimulados pela 

grande maioria. Porém, para uma minoria poderosa e para a igreja, eram considerados como 

profanos, imorais e sua prática não era admitida de forma alguma. Por este fato, com à 
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ascensão do cristianismo, os jogos foram veementemente proibidos e imposta uma educação 

rígida e disciplinadora. 

Já no século XVI, época do Renascimento, vem à tona novas ideias e novas 

concepções pedagógicas que consideravam as brincadeiras e os jogos como uma forma de 

preservar a moralidade das crianças, tidas até então, como adultos em miniaturas. 

A Companhia de Jesus, fundada por Ignácio de Loyola em1534, compreende a 

grande importância dos jogos como aliados ao ensino, pois verifica não ser possível 

nem desejável suprimi-los, mas, sim, introduzi-los oficialmente por meio do 

RatioStudiorum. Desse modo, os jesuítas são os primeiros a recolocar os jogos de 

volta a prática, de forma disciplinadora e recomendada. (ALVES, 2001, p. 17).  

Surge então no século XVI o jogo educativo, com o objetivo de ancorar ações 

didáticas que visam, segundo Kishimoto (1994, apud. ALVES, 2001), à aquisição de 

conhecimentos. Ele considera que a diversificação dos jogos ocorre a partir do movimento 

cientifico da Revolução Francesa do século XVIII, propiciando então a criação, adaptação e a 

popularização dos jogos no ensino. A partir dessa época, observa-se uma crescente 

valorização do uso dos jogos como recurso pedagógico. 

 

ABORDAGEM TEÓRICA DOS JOGOS COMO INSTRUMENTOFACILITADOR DO 

ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

É fácil ver atualmente que o ensino da matemática parece não funcionar em nosso país, pois, 

várias pesquisas, dentre elas, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 

2012, mostram que na grande maioria das crianças e jovens que passam pelos anos escolares, 

não conseguem aprender nem compreender o significado dos conteúdos matemáticos, e para a 

grande maioria deles o saber matemático é coisa de gênio. No entanto, Piaget (1975) defendia 

a capacidade de todo aluno, normal, ter um bom raciocínio matemático, segundo ele, isto irá 

depender do método de ensino- aprendizagem a ser desenvolvido na sala de aula, pelo 

professor. 

O motivo para a introdução dos jogos nas aulas de Matemática é a possibilidade de 

tentar diminuir os bloqueios apresentados por muitos alunos que temem a Matemática e 

sentem-se incapacitados para aprendê-la. 

Um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno que 

gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura 

escolar, cabendo ao professor avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos 

e o aspecto curricular que se deseja desenvolver. PCN (BRASIL, 2001. apud. 

STAREPRAVO, 2009, p. 75). 
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O aluno, ao aprender com um jogo matemático, o faz sem muitos esforços, pois estará 

antes de tudo divertindo-se, cabe ao professor orientá-lo e fazê-lo enxergar a Matemática do 

jogo, o conceito que está sendo estudado. 

O uso de jogos para o ensino representa uma mudança de postura do professor em 

relação ao o que é ensinar Matemática, ou seja, o papel do professor muda de 

comunicar de conhecimento para o de observar, organizador, mediador, interventor, 

controlador e incentivador da aprendizagem, do processo de construção do saber 

pelo aluno. (BORIN, 2004)  

É uma maneira de se estudar os conteúdos de forma atraente e interessante, já que os 

mesmos são motivadores, levando-os assim a sentirem prazer em estudar os conteúdos, e na 

atitude de jogar eles mesmos irão descobrir e utilizar recursos matemáticos para vencer o 

jogo, tornando-se independentes na busca do conhecimento, levando assim a eles não só 

esperarem que o professor lhes apresentem os conteúdos como um corpo de conhecimento 

pronto, e sim incentivando-os a irem por si mesmo ao encontro dos conteúdos e estudá-los, 

tornando-os assim sujeitos pesquisadores e independentes, agora, caso os alunos não 

consigam enxergar por si mesmo que estejam utilizando conteúdos matemáticos durante o 

jogo, o professor deve levá-los a enxergá-los, pois é preciso que fique bem claro para eles que 

os jogos foram trazidos para a sala de aula como uma ferramenta educativa, seja para 

introduzir  um conteúdo ou para finalizá-lo, e o sucesso da sua aplicação está diretamente 

ligado ao planejamento realizado pelo professor. 

Outro aspecto que é melhor trabalhado ao se utilizar os jogos, onde podemos associar a 

dimensão lúdica à dimensão educativa, são os erros por parte dos alunos, pois muitas vezes 

eles sentem-se intimidados a expor suas dúvidas e responder ao que o professor pergunta, pois 

temem o erro e a reação de seus colegas de sala diante do mesmo, mas quando estamos 

utilizando os jogos isto acontece de maneira diferente, o erro é visto como um item que faz 

parte do jogo, fazendo com que o aluno perceba que nem sempre ele vai acertar todas as 

jogadas, e eles são sempre revistos e corrigidos, seja pelo próprio jogador, pelo adversário ou 

pelas pessoas que estão fora do jogo, como forma de evitá-lo novamente. 

O jogo reduz a consequência dos erros e dos fracassos do jogador, permitindo que 

ele desenvolva iniciativa, autoconfiança e autonomia. No fundo o jogo é uma 

atividade séria que não tem consequências frustrantes para quem joga, no sentido de 

ver o erro como algo definitivo ou insuperável. Os erros são revistos de forma 

natural na ação das jogadas, sem deixar marcas negativas, mas propiciando novas 

tentativas, estimulando previsões e checagem. (SMOLE, 2007, p.10). 

Assim, os jogos não devem ser atividades “extras”, usados apenas depois que o 

professor já “venceu o conteúdo proposto” (STAREPRAVO, 2009, p. 19). 
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METODOLOGIA  

A metodologia de pesquisa adotada neste trabalho foi a naturalista-construtivista, uma 

vez que esta, buscou analisar o uso de jogos em sala. Durante a pesquisa trabalhamos com o 

ambiente natural da sala de aula, no qual os alunos tiveram a oportunidade de construir seu 

próprio conhecimento através da manipulação dos jogos pedagógicos. 

Nossa pesquisa foi de caráter quali-quantitativo. E a coleta dos dados se deu através da 

aplicação de um Questionário com a professora da turma, de entrevistas com algumas alunas e 

aplicações de exercícios.  

Durante estes momentos estivemos analisando os seguintes critérios: linguagem 

matemática, conhecimentos de conteúdos anteriores, os quais os jogos explorarão, 

comportamento durante a aplicação dos jogos (interação, dúvidas e erros), desenvolvimento 

dos mesmos após a aplicação dos jogos, os quais participaram da pesquisa. 

A pesquisa foi realizada em uma Escola pública de Ensino Médio tradicional da Rede 

Estadual, na cidade de Campina Grande- PB, a qual recebe alunos de vários municípios 

circunvizinhas. Participou desta pesquisa uma professora de Matemática e sua turma do 2º 

Ano do Ensino Médio, manhã, da turma de Magistério, tendo 20 alunos devidamente 

matriculados. As atividades foram realizadas pela própria pesquisadora, a qual objetivava 

vivenciar cada momento da mesma. 

A utilização didática dos jogos obedeceu às seguintes sessões:  

1ª sessão – Aplicação do questionário: 

Realizamos a aplicação de um questionário com a professora da turma que participou da 

pesquisa, para sabermos se ela já conhecia este recurso da aplicação dos jogos para trabalhar 

conteúdos matemáticos, se havia trabalhado com a aplicação de jogos em suas aulas de 

matemática, o que ela achou das aulas em que o jogo foi utilizado como recurso didático, se 

ela percebeu que nas aulas onde ela se dispôs dessa metodologia houve uma contribuição para 

o aprendizado de seus alunos. 

2ª sessão (duas aulas) – Aplicação do jogo: 

Com os jogos já confeccionados, apresentamos as alunas, mostrando as suas regras e 

simulamos algumas jogadas, nesta sessão a professora da turma nos auxiliou, quando 

possível. Logo após dividimos a turma em duplas, trios ou em grupos de quatro pessoas para 

dar início a cada jogo. 
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FIGURA 1- Alunas jogando o contato do 1º grauFIGURA 2- Tabuleiro do Bolmetria. 

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria 

 

3ª sessão (uma aula) - Aplicação de exercícios avaliativos e entrevista com as alunas: 

Após a aplicação do jogo, aplicamos também um exercício e realizamos entrevistas 

direcionada as alunas para tomarmos conhecimento do que elas acharam da aula de 

matemática na qual usamos como recurso os jogos pedagógicos, se os mesmos contribuíram 

para a compreensão do conteúdo explorado, se eles gostariam que essa metodologia fosse 

usada com mais frequência pelos seus professores.  

4ª sessão (três aulas) - Avaliação dos dados obtidos a partir do questionário e da entrevista. 

 

RESULTADOS  

Antes de visitarmos a turma, pedimos que a professora descrevesse o perfil da turma, 

ela descreveu que a grande maioria das alunas eram bastante desmotivada, apesar dos 

professores tentarem trabalhar de maneiras mais dinâmicas, elas eram muito difíceis de 

interagirem, costumavam não se concentrar, usando o celular a todo instante. No entanto, 

durante as aulas, nas quais estivemos trabalhando com os jogos, percebemos que o 

comportamento delas mudou, elas sempre nos abordavam da porta da sala para saber qual 

seria o jogo abordado naquela aula, nos questionavam para saber se era muito difícil, 

demonstrando interesse, entusiasmo e curiosidade.  

A cada vez que apresentávamos um novo jogo, foi perceptível o anseio pelo aprender, 

pois a princípio elas falavam que não iriam conseguir jogar, que era muito difícil, 

expressavam muitas dúvidas concernente aos conteúdos abordados, mas elas continuavam 

tentando jogar mesmo assim, vencendo cada obstáculo e o mesmo se deu na resolução das 

atividades, mas quase 100% dos presentes em sala responderam a todas as questões e, em 
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nenhum momento, mostrou desinteresse, chegaram até a nos pedirem que usássemos um 

pouco mais de tempo após a aula para que elas finalizassem suas atividades.  

Enfim, consideramos que atingimos nossos objetivos, pois, foi perceptível a 

compreensão dos conteúdos, fato este que pode ser visto através das análises das atividades, 

houve uma melhora na comunicação entre os alunos e entre aluno/professor, sentiam-se livres 

e não sentiram-se em momento algum intimidados em expôr suas dúvidas e algumas das 

alunas manifestaram a sua preferência por este tipo de aula ao afirmar: “Matemática não é 

difícil não, é só o jeito que os professores ensinam” e falaram que pretendiam introduzir os 

jogos em suas aulas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para D‟ Ambrósio (apud ALVES 2001, p. 23), a verdadeira educação é uma ação 

enriquecedora para todos os que com ela se envolvem, e sugere que em vez de despejarmos 

conteúdos desvinculados da realidade nas cabeças dos alunos, devemos aprender com eles, 

reconhecer seus saberes e, juntos, buscarmos novos conhecimentos.  

Os professores devem tirar seu foco de suas aulas tradicionais, nas quais são vistos 

como os “donos” do conhecimento, e em vez disso, incentivarem e motivarem seus alunos a 

irem a busca do saber, deve trazer para suas aulas ferramentas que despertem a curiosidade 

dos mesmos e o prazer pelo saber, principalmente o Matemático, cabe a nós professores 

mostrar a aplicação dos conteúdos vistos em sala em seu dia a dia, mostrando para eles sua 

importância, que eles não vejam a Matemática apenas como algo abstrato e sem utilidade. E, 

através dos estudos e das experiências vivenciadas em sala durante esta pesquisa, podemos 

concluir que uma dos recursos mais promissores para se ensinar a matemática são os jogos, 

quando convenientemente planejados pelos professores.  

Portanto, podemos concluir que o uso de jogos pode ser um recurso poderoso para a 

compreensão de conteúdos e as interações positivas na aula da Matemática.  Por outro lado, o 

fato de estar utilizando os jogos, não garante que todos os alunos irão aprender todos os 

conteúdos, ou que todas as dúvidas irão desaparecer. A utilização dos jogos nas aulas propicia 

um ambiente adequado à aprendizagem, é a possibilidade de tentar diminuir os bloqueios 

apresentados por muitos alunos que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para 

aprendê-la. 
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RESUMO 

Este artigo busca retratar o processo de formação continuada dos professores de matemática, 

do ensino fundamental II, no município de Aurora, Ceará. A pesquisa teve uma abordagem 

qualitativa pelo fato de possibilitar a análise subjetiva dos relatos da técnica da secretaria 

municipal de educação, responsável pela formação continuada de professores de matemática, 

do ensino fundamental II, no município de Aurora, Ceará. A partir do roteiro de entrevista 

procuramos verificar o funcionamento da formação continuada de professores de matemática 

e apresentar as concepções de educação matemática da equipe técnica de formação de 

professores. Após esse diagnóstico, foi feita uma análise comparativa entre as notas das 

provas externas dos anos 2010, 2011 e 2012 para confrontar com os relatos coletados. 

Contudo, é perceptível que quando o professor passa a se capacitar, acaba potencializando sua 

segurança e autônima para tomar decisões importantes na sua prática docente, 

consequentemente fortalecendo seu ambiente de trabalho e tornando suas concepções acerca 

da educação matemática mais robusta.  

 

Palavras-chaves: Formação de professores. Educação Matemática. Concepções. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A nítida dificuldade que a maioria dos professores de matemática tem em ministrar 

uma aula agradável e com uma aprendizagem significativa consiste na falta de despreparo no 

exercício de sua prática docente. Planos de aulas, projetos, oficinas, dentre outros são 
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instrumentos que podem ajudar na missão do professor em propagar o conhecimento, torna-lo 

acessível, bem como potencializar a posição crítica do aluno. 

Para o professor ser um bom profissional é necessária uma boa formação inicial e 

continuada. Bandeira (2006, p. 20) corrobora quando afirma que: 

 

Pensar em educação pressupõe pensar a formação docente e a prática pedagógica 

com qualidade. Para tanto se faz necessário entender a formação do professor para o 

desenvolvimento dos saberes docentes, o que exige qualificação, valorização 

profissional e políticas adequadas, considerando o lócus de trabalho do professor.  

 

O processo de ensino e aprendizagem é bastante complexo. Sendo assim, o professor 

tem que se manter sempre em constante formação. Para isso, deve fazer uso de estratégias 

inovadoras, e é na formação continuada que as experiências são compartilhadas quanto ao 

grande desafio em potencializar sua prática de forma que o aluno se sinta pertencente e 

atuante nesse processo. 

Para tentar amenizar esta problemática, uma equipe técnica foi reunida e criada para a 

formação continuada dos professores de matemática, no município de Aurora, Ceará. Esta 

equipe técnica é composta por professores da área com vários objetivos a serem almejados e 

atingidos.  

Para que haja o conhecimento do real trabalho dessa equipe, surge a necessidade de 

tentar buscar respostas para seguinte pergunta: Quais as concepções de educação matemática, 

da equipe técnica de formação de professores de matemática, do ensino fundamental II, no 

município de Aurora, Ceará? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Retratar o processo de formação continuada dos professores de matemática, do ensino 

fundamental II, no município de Aurora, Ceará.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar o funcionamento da formação continuada de professores de matemática, do 

ensino fundamental II, no município de Aurora, Ceará. 

 Apresentar as concepções de educação matemática, da equipe técnica de formação de 

professores de matemática, do ensino fundamental II, no município de Aurora, Ceará. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na década de 80 surgiu a necessidade de exercer uma nova visão sobre o que seria um 

profissional docente, abandonando os aspectos anteriores que se relacionavam muito com o 

ensino tecnicista. A principal intenção era valorizar não só apenas o conhecimento 

matemático, mas em valorizar um método mais robusto para a resolução de problemas 

matemáticos. 

De acordo com Lima (2008) na década de 80 a concepção de ensino se transforma, 

com a ajuda dos cursos de formação de professores, sendo influenciados por uma visão moral 

e cognitiva. Houve uma preocupação nas dificuldades encontradas em sala de aula, e com isso 

foi necessário a adaptação do professor para que ele se ajustasse no contexto social e histórico 

no qual estava inserido. 

Na formação inicial, o profissional docente tem muito embasamento teórico e pouca 

prática aplicada em sala de aula, tornando assim necessário à prática profissional o 

aperfeiçoamento de metodologias. 

E é na prática docente que o professor passa a modelar suas perspectivas e a forma 

como sua metodologia deve ser aplicada, já que cada sala tem uma realidade diferente e 

necessita de novos métodos.  

A formação continuada é uma sequência da formação inicial, ou seja, ao sair da 

formação inicial o professor não se encontra totalmente preparado para a sala de aula, o 

mesmo precisa de uma constante atualização de suas práticas e de seus conhecimentos para se 

adaptar à realidade encontrada em sala de aula. Segundo Libânio (2004, p. 227): 

 

O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação inicial. A 

formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados 

à formação profissional, completados por estágios. A formação continuada é o 

prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento profissional teórico e 

prático no próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral 

mais ampla, para além do exercício profissional. 

 

Um aspecto limitador no exercício da prática do professor é a conduta arraigada e/ou 

condição individual que muitas vezes é imposta. Portanto, a formação continuada deve surgir 

na perspectiva de um ambiente fomentador de ideias coletivas que corrobore para sua práxis, 

pois é visível a necessidade que os docentes têm da troca de experiência e da interação social. 

Segundo Perez (1999, p. 42): 
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Na cultura do profissional do magistério, está muito presente o individualismo. 

Todavia, o trabalho solitário tem sido concebido como um entrave não só ao 

desenvolvimento profissional do professor, mas também à constituição de um corpo 

de conhecimentos próprios à profissão. Portanto, destacarmos a importância da troca 

entre os pares, por entendermos que o conhecimento é uma produção social. 

 

Outro aspecto que fazem com o que o professor, infelizmente, se negue ou não usufrua 

da formação continuada é a falta de remuneração adequada, o que resulta na falta de 

motivação para ensinar. 

No município de Aurora, Ceará a equipe técnica de formação de professores da área 

de matemática vive em constante busca quanto ao que pode ser feito e adequado para cada 

situação limitadora, procurando reduzir as dificuldades encontradas. Os técnicos recebem 

formação adequada para compartilhar com os demais professores do munícipio, estratégias 

potencializadoras para o processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, a formação 

continuada no município é uma realidade balizada na formação de um professor crítico, 

aberto a inovações, aberto a críticas e auto avaliações.   

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa pelo fato de possibilitar a análise subjetiva 

(RICHARDSON, 2007) dos relatos da técnica da secretaria municipal de educação, 

responsável pela formação continuada de professores de matemática, do ensino fundamental 

II, no município de Aurora, Ceará. Procuramos conhecer como se dá a formação continuada 

dos professores, quais as concepções que a equipe técnica tem como referência, e quais temas 

são abordados e como esses temas são tratados com os professores. Após esse diagnóstico, foi 

feita uma análise comparativa entre as notas das provas externas dos anos 2010, 2011 e 2012 

para confrontar com os relatos coletados. 

 

RESULTADOS 

 

As concepções da equipe técnica de formação continuada de professores de 

matemática, do ensino fundamental II, no município de Aurora, Ceará quanto à educação 

matemática estão baseadas principalmente na proposta curricular de matemática, na qual traz 

a matemática como papel decisivo na formação do indivíduo, contribuindo para o 

desenvolvimento de capacidades intelectuais e sociais. E que o ensino e aprendizagem da 
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matemática devem estar pautados pelas possibilidades cognitivas e pela maneira de aprender 

do aluno, bem como no desenvolvimento da cidadania, pois para exercê-la é necessário saber 

calcular, medir, raciocinar, argumentar, dentre outras. 

Verificamos nos relatos, que são cogitados alguns temas nas formações promovidas 

pela secretaria municipal do respectivo município, tais como: o estudo da proposta curricular, 

o sistema de aprendizado e de avaliações externas, conhecido como Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) e foi implementado em 1992 pela 

Secretaria da Educação (SEDUC), com o objetivo de promover um ensino de qualidade e 

equânime para todos os alunos da rede pública do estado. Além do que, são trabalhadas 

oficinas com práticas pedagógicas a fim de motivar os professores e potencializar sua atuação 

docente. 

Uma vez que se pretende analisar o nível dos alunos em uma faixa específica foi 

escolhido o nono ano por ser a única turma do ensino fundamental II que participa da 

avaliação. Os dados coletados são apenas referentes a área de matemática e foram analisados 

os dados das provas externas aplicadas no município nos anos de 2010, 2011 e 2012. 

Verificamos que no ano de 2010, o município de Aurora teve média de 225,9, sendo 

que em porcentagem encontrava-se com 51,4% em nível muito crítico, 36,6% crítico, 12% 

intermediário e 0% adequado, deixando assim o município em estado de alerta, pois mesmo já 

havendo formação continuada no município, o resultado encontrava-se alarmante. 

Constatamos que no ano de 2011, o município obteve média 223,7, tendo uma queda 

na média geral em relação ao ano anterior, em porcentagem tem-se 53,1% em estado muito 

crítico, 38,8% crítico, 7,1% intermediário, e 0,9% estado adequado. De todos os níveis de 

aprendizagem analisados, o único que teve um resultado positivo foi o nível adequado, que 

passou de 0% para 0.9%.  

No ano de 2012, verificamos que houve um acréscimo significativo nos resultados. O 

município obteve média 228,5, a qual foi a melhor obtida entre os três anos analisados. Em 

porcentagens tem-se 45,5% em estado muito crítico, 45,5% crítico, 7,5% intermediário e 

1,6% adequado.  

Segundo a entrevistada, a equipe de formadores foi criada em 2009, ou seja, nos anos 

analisados a equipe já vinha atuando, mesmo com essa intervenção o resultado no ano 2010 

não foi satisfatório quanto ao esperado. No ano seguinte, 2011, o resultado foi negativo, pois 

a média caiu 2,2, o que deixou a equipe técnica alarmada. Tentando fazer um trabalho mais 

eficaz, a equipe técnica desenvolveu um trabalho direcionado para as provas externas, o que 

teve resultado logo no ano seguinte, pois em 2012 a média subiu 4,8 em relação ao ano 
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anterior. O que tem motivado a equipe técnica a continuar com um trabalhando direcionado 

em fortalecer a formação continuada no âmbito da educação matemática para todos.  

No entanto, ao confrontarmos os dados coletados verificamos que a formação 

continuada tem potencializado parcialmente os índices de aprendizagem da matemática, nas 

escolas municipais do município supracitado. Além do que, as concepções de educação 

matemática da equipe técnica de formação de professores de matemática convergem para um 

fazer matemático para todos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Contudo, é perceptível a grande importância da formação continuada, pois não se 

aprender algo de uma hora para outra, é necessário ir se adaptando ao contexto conforme o 

mesmo vai se alterando, com isso configurando um processo continuado. Sendo assim, 

quando o professor passa a se capacitar, acaba potencializando sua segurança e autônima para 

tomar decisões importantes na sua prática docente, consequentemente fortalecendo seu 

ambiente de trabalho e tornando suas concepções acerca da educação matemática mais 

robusta.  
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RESUMO 

O presente trabalho visou promover uma aprendizagem significativa para os bolsistas do 

PIBID e para os alunos do Ensino Médio, através de uma pesquisa de campo abordando um 

tema social e polêmico, voltada para a realidade dos discentes. O conteúdo de Estatística é de 

grande relevância, pois trabalha com conceito, informação, interpretação, leitura, coleta de 

dados, construção de tabelas e gráficos, introduzindo assim, o educando no mundo social e 

tecnológico da informação. Partindo da dinâmica investigatória na qual a pesquisa é vista 

como um princípio norteador do processo educativo, mostrando a importância da aplicação da 

Matemática na compreensão e na explicação do mundo, favorecendo o desenvolvimento de 

competências que levam os educandos a serem autônomos, criativos e críticos. Foi proposto 

um trabalho de pesquisa, com o objetivo de colhermos dados que tivessem fundamentação 

social, crítica, reflexiva e que estimulassem a participação dos alunos.Durante a pesquisa, 

com análise e construção dos gráficos,percebeu-se o interesse, a criatividade e a participação 

na busca do conhecimento.  Portanto, tratando-se de um problema social e estrutural, levou os 

bolsistas e os alunos a fazer análises, tirar conclusões, construir o saber coletivo, e 

desenvolver, desta forma, determinados valores, habilidades e atitudes em relação ao 

conhecimento matemático. 

Palavras-chave: Estatística Contextualizada. Coleta e Análise de Dados. Construção de 

Tabelas e Gráficos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Estatística é o ramo da Matemática Aplicada que está presente em todas as áreas do 

conhecimento e envolve a construção de modelos, a coleta, o processamento e a análise de 

dados, utilizando formas fáceis de comunicação por serem diretas, esquemáticas e próprias da 

linguagem matemática. 

Uma das grandes competências que norteiam o estudo da Estatística é a 

contextualização sociocultural, no sentido de que ela permite ao estudante fazer uma leitura 
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consciente e crítica das questões do cotidiano e dos problemas de nossa sociedade, 

preparando-o para intervir e propor soluções para diversos problemas.  

O presente trabalho visou promover uma aprendizagem significativa, através de uma 

pesquisa de campo abordando um tema social e polêmico: maioridade penal,voltandoà 

discussão para a realidade dos alunos de Ensino Médio. O tema é de grande relevância, pois 

trabalha com interpretação, leitura, coleta de dados, construção de tabelas e gráficos, 

incentivando assim, o educando a ser autoreflexivo e autodidático com relação ao conteúdo 

estudado. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1997, p. 6) 

afirma que os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem envolver, de 

forma articulada, o desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados e que 

atendam as necessidades da vida contemporânea do indivíduo, onde o aprendizado deve 

contribuir para o conhecimento técnico e cultural, desenvolvendo, assim, a compreensão de 

procedimentos do cotidiano social e profissional, possuindo um caráter mais crítico.  

 Os PCN ainda relatam que “a educação para a cidadania requer, portanto, que questões 

sociais sejam apresentadas para a aprendizagem e a reflexão dos alunos”, ressaltando também 

a importância da relação dos temas transversais com os conteúdos didáticos. Sobre os “temas 

locais” (BRASIL, 1997. p. 25), considerado um dos temas transversais, destaca: 

 

O trabalho com temas sociais na escola, por tratar de conhecimentos diretamente 

vinculados à realidade, deve estar aberto à assimilação de mudanças apresentadas 

por essa realidade. As mudanças sociais e os problemas que surgem pedem uma 

atenção especial para se estar sempre interagindo com eles, sem ocultá-los. 

(BRASIL, 1997. p. 28) 

  

 Com base nessas teorias, tornou-se necessário mostrar a utilidade da Estatística em 

relação a um desses temas locais: a Redução da Maioridade Penal, um assunto polêmico que 

está sendo bastante discutido atualmente. Portanto, a contextualização de tal conteúdo ajuda a 

desenvolver competências e habilidades no aluno, de relacionar o aprendido com o observado 

e a teoria com suas consequências e aplicações práticas. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Experimentar metodologias de pesquisa e investigação envolvendo a Estatística com 

temas transversais, mostrando aos alunos do Ensino Médio a utilidade, aplicação e 

contextualização da Matemática. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Experimentar metodologias como pesquisa e investigação para a resolução de 

problemas nas aulas de Matemática abordando a estatística contextualizada. 

 Desenvolver nos alunos o hábito de ler e interpretar dados ou informações 

apresentadas em diferentes textos, linguagens e representações matemáticas, como 

tabelas e gráficos, tornando-os capazes de desenvolver habilidades de pesquisa, coleta, 

interpretação, analise de dados estatísticos, distribuição de frequência e representação 

gráfica desses dados. 

 Construir uma visão sistematizada das diferentes linguagens e campos de estudo da 

Matemática, estabelecendo conexões entre seus diferentes temas e conteúdos, para 

fazer uso do conhecimento de forma integrada e articulada. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundos osParâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1997, 

p. 40) a Matemática nessa modalidade de ensino tem um valor formativo, que ajuda a 

estruturar o pensamento e o raciocínio lógico-dedutivo e é uma ferramenta que serve para a 

vida cotidiana e outras tarefas em quase todas as atividades humanas.  

 

Em seu papel formativo, a Matemática contribui para o desenvolvimento de 

processos de pensamento e aquisição de atitudes, podendo formar no aluno a 

capacidade de resolver problemas, gerando hábitos de investigação, propiciando a 

formação de uma visão ampla e cientifica da realidade, desenvolvendo a criatividade 

e outras habilidades pessoais.(BRASIL, 1997, p. 40) 

 

É importante, estabelecer uma conexão da Matemática escolar com a valorização do 

conhecimento cotidiano, de forma que os alunos possam aprofundar o seu pensamento 

matemático e desenvolvercompetências/habilidades, através da formalização de ideias geradas 
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com a construção de modelos baseadas nas experiências vivenciadas por eles.Para isso, 

Mendes (2009, p. 24) afirma que: 

   

Quanto ao aspecto escolar da Matemática, considero que o mesmo se refere 

diretamente à organização desse conhecimento, visando a sua socialização e difusão. 

Embora a matemática do cotidiano seja produzida e costumeiramente consumida nos 

contextos socioculturais nos quais ela é gerada, é na escola que deve ocorrer a sua 

oficialização e difusão, por meio de um processo dinâmico e contínuo característico 

da interação social.A abordagem dada à matemática escolar deveria, portanto, 

dialogar com a matemática cotidiana de modo compatível e explícito, baseando-se 

muito mais naquilo que está implícito – a estratégia matemática do pensamento. 

 

Para que o ensino da Matemática alcance tais objetivos, é necessário a utilização de 

uma metodologia que valorize a profissão docente, fornecendo aos estudantes conhecimentos 

úteis e que ospreparepara resolver problemas diários. Por isso os professores devem perceber 

a necessidade de inserir em suas aulas uma dinâmica investigatória na qual a pesquisa 

estatística seja vista como um processo que mostra a importância da Educação Matemática. 

A estatística deve ser encarada de uma forma mais direta, uma vez que contribui à 

formação crítica do cidadão (Alves, 2010), pois auxilia na análise de várias pesquisas e dados 

que são apresentados diariamente, tais como: dados eleitorais, nascimentos, mortalidades, etc. 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais é salientado que: 

o ensino da matemática deve visar o desenvolvimento do raciocínio combinatório, 

estatístico e probabilístico, por meio da exploração de situações de aprendizagem 

que levem o aluno a:coletar, organizar e analisar informações, construir e interpretar 

tabelas e gráficos, formular argumentos convincentes, tendo por base a análise de 

dados organizados em representações matemáticas diversas.(ALVES, 2010) 

 

Na concepção de Melo (2006, p. 394) quando estudamos fenômenos físicos, 

biológicos ou sociais, é muito comum que as pesquisas resultem em um grande conjunto de 

dados e informações que caberá à Estatística aorganização e interpretação dessas 

informações,assim como o melhor método para pesquisá-las, de modo que possam contribuir 

de maneira eficaz para a análise do problema investigado. 

Para Paiva (2013, p. 8) a Estatística é “a ciência da indução lógica, das generalizações 

de características observadas em uma parte da coletividade que se deseja conhecer.” É uma 

ciência fundamentada na teoria das probabilidades e em um conjunto de técnicas e métodos 

de pesquisa que abrange o planejamento de experimentos, coleta e organização de dados, 

representação de dados numéricos por meio de tabelas e gráficos, análise de dados, previsões 

e tomadas de decisões em situações de incerteza. 
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Paiva (2013, p. 8) ainda afirma que “saber relacionar números com fatos facilita o 

acompanhamento das rápidas transformações do dia a dia” e ajuda na interpretação crítica dos 

resultados de pesquisa estatística, dificultando, assim, o engano induzido por falsos 

resultados. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido com os alunos do Ensino Médio da escola CERE – 

Almirante Ernani Vitorino Aboim Silva, uma das parceiras do IFCE no projeto PIBID. 

Inicialmente, foi feita uma apresentação de slides sobre Noções Básicas de Estatística, 

mostrando que é bastante comum a utilização de tabelas e gráficos, evidenciando dados de um 

determinado assunto, sendo visto em livros didáticos, revistas, TVs, jornais ou internet, pois 

representa uma linguagem matemática de fácil acesso a leitura, compreensão e interpretação. 

 Foi proposto um trabalho de pesquisa abordandoum tema social e polêmico, com o 

objetivo de colher dados que tivessem fundamentação social, crítica, reflexiva e participativa 

e dividiu-se em 2 etapas; então, elaborou-se um questionário com os seguintes quesitos: 

1. Você é a favor da redução da maioridade penal? 

(   ) sim              (   ) não           (   ) não opinou 

2. Você acha que essa redução diminuirá a criminalidade no Brasil? 

(   ) sim              (   ) não           (   ) não opinou 

3. Você acha que o sistema carcerário brasileiro é adequado para receber os menores 

infratores?  

(   ) sim              (   ) não           (   ) não opinou 

 Na 1ª etapa os alunos entrevistaram 42 pessoas entre 15 e 58 anos, em que os 

entrevistados foram pessoas da comunidade em que eles vivem. Em seguida, dividiu-se a 

turma em grupos, com o intuito de fazerum trabalho mais participativo e dinâmico. 

A partir dos dados coletados, realizou-se uma oficina de construção de tabelas e 

gráficos, utilizando materiais didáticos(pinceis, cartolina, régua, lápis, caneta, durex, giz de 

cera) e a criatividade. 

A 2ª etapa foi disposta de uma aula da professora de Matemática e orientadora deste 

trabalho, em que se repetiu o mesmo procedimento com uma turma em maior quantidade, 

para que se pudesse comparar o rendimento de ambas as turmas. Dessa forma, proporcionou-

se uma leitura matemática de uma situação-problema, promovendo uma aprendizagem 

significativa, através da informação, organização e interpretação. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Durante a pesquisa, com a análise e construção dos gráficos, percebeu-se o empenho, 

o interesse, a criatividade e a participação na busca do conhecimento,pois a proposta de 

ensino favoreceu o desenvolvimento do pensamento interrogativo nos estudantes, levando-os 

a uma prática de interpretação da realidade, viabilizando o crescimento integral em direção à 

sua maturidade intelectual. Quanto a equipe de bolsistas do PIBID, desenvolveu o senso 

crítico e sociopolítico em relação ao tema transversal e aprimorou a habilidade de 

contextualizar a Matemática, mostrando suas aplicações e sua importância nas diversas 

atividades do nosso cotidiano. Nas Figuras 1, 2, 3 e 4 se observa o desenvolvimento da 

oficina nas duas etapas e nas Figuras 5 e 6 os resultados da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Desenvolvendo a Oficina (2ª Etapa). 

Fonte:Elaborado pelos autores 

 

Figura 2 – Desenvolvendo a Oficina (1ª Etapa). 

Fonte:Elaborado pelos autores 

 

Figura 1 – Desenvolvendo a Oficina (1ª Etapa). 

Fonte:Elaborado pelos autores 

 

Figura 4 – Desenvolvendo a Oficina (2ª Etapa) 

Fonte:Elaborado pelos autores 
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LogoabaixonaTabela 1, tem-se o total de indivíduos entrevistados e em seguida a 

representação gráfica disposta no Gráfico 1, de tais dados: 

 

Tabela 1 – Dados Coletados da Pesquisa 

TOTAL=62 1ª pergunta 2ª pergunta 3ª pergunta 

Sim 50 43 6 

Não 10 16 53 

Não opinou 2 3 3 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
Gráfico 1 - Dados Coletados da Pesquisa.Fonte:Elaborado pelos autores 

 

CONCLUSÃO 

 

Nesse sentido, o trabalho pesquisado levantou vários questionamentos acerca do tema 

sobre a Estatística e suas aplicações, de maneira que a discussão proporcionou um 

aprendizado significativo tanto para os bolsistas do PIBID quanto para os alunos do Ensino 

Médio. E por se tratar de um problema político e socio-estrutural, levou os educandos a fazer 
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Figura 5 – Resultados da Oficina (1ª etapa). 

Fonte:Elaborado pelos autores 

 

Figura 6 – Resultados da Oficina (2ª etapa). 

Fonte:Elaborado pelos autores 
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análises, tirar conclusões, construir o saber coletivo, e desenvolver, desta forma, determinados 

valores, habilidades e atitudes em relação ao conhecimento matemático. Quanto aos bolsistas 

PIBID, a refletirem sobre aprática pedagógica inicialcomo futuros profissionais da Educação, 

tendo consciência de que o conhecimento é gerado a partir da interação dos indivíduos no 

contexto natural, social e cultural, tornando-se assim, cidadãos críticos e responsáveis. 
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RESUMO 

O presente relato de experiência apresenta uma análise realizada na Escola Normal Estadual 

Ministro José Américo de Almeida, em uma turma do 7º ano, da cidade de São João do Rio 

do Peixe, Paraíba, que apresenta dificuldades relativas às quatro operações fundamentais da 

matemática. A experiência contou com a participação voluntária dos alunos que realizaram 

uma atividade onde foi testado o domínio das operações fundamentais, a partir do raciocínio 

lógico e interpretação-reflexão. A metodologia utilizada visou priorizar o saber pensar da 

turma, pois não basta somente saber fazer as operações matemáticas banalizando a 

matemática como se fosse algo pronto e acabado. A função dos professores de matemática é 

de conduzir o aluno a construir conceitos, destacar habilidades, potencializando a sua 

autoconfiança. A construção do conhecimento está sempre em ritmo gradativo, acredita-se 

que para atingir uma aprendizagem significativa devemos nos encontrar em um constante 

processo evolutivo e se faz necessário que estejamos atentos aos comportamentos mentais e 

lógicos dos alunos, sobre conceitos matemáticos, visando uma melhor qualidade do ensino-

aprendizagem e explicitando que a matemática é uma disciplina interessante que se encontra 

presente em nosso cotidiano e que podemos aprendê-la de diversas formas. 

 

Palavras-chaves: Matemática. Operações aritméticas. Ensino Fundamental.Dificuldades. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estudosrelacionados às dificuldades dos alunos do Ensino Fundamental II sobre o 

domíniodas quatro operações aritméticas fundamentais é objeto de análise de vários 

educadores da área da Educação Matemática. Diante disto, bancamos este estudo a partir da 

importância do professor saber estimular o raciocínio lógico, interpretativo e reflexivo do 

aluno, bem como despertar nesses indivíduos o prazer de estudar matemática envolvendo-os 

mailto:maraizavitalino@hotmail.com
mailto:nataliaalvespinheiro43@gmail.com
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em questões práticas do nosso dia-a-dia, consequentemente sanar dificuldades na 

aprendizagem encontradas ao longo do processo de formação. 

A turma do 7º ano da Escola Normal Estadual Ministro José Américo de Almeida, 

localizada na cidade de São João do Rio do Peixe, Paraíba, não foge deste contexto. Os alunos 

enfrentam grandes dificuldades com as quatro operações aritméticas fundamentais: adição, 

subtração, multiplicação e divisão. Além do que, possuem um baixo nível interpretativo sobre 

questões que trazem enunciados que fomentam a problematização de situações do cotidiano 

para em seguida operacionaliza-las. Este relato sinaliza para o desenvolvimento do saber 

pensar e o do saber fazer, ao valorizar as habilidades de cada aluno, bem como seus 

desdobramentos para a construção do conhecimento e o ponto de partida que cada um se 

utiliza para desenvolver suas hipóteses a fim de resolver problemas matemáticos.  

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da atividade consiste em estimular habilidades para a compreensão de 

diferentes tipos de problemas matemáticos. Os objetivos específicos foram voltados para: 

 Identificar estratégias de interação com diferentes tipos de operações; 

 Estimular o lado interpretativo para resolução de problemas; 

 Explorar o poder de concentração e raciocínio; 

 Incentivar confiança e autonomia para a construção de habilidades para se 

trabalhar as operações matemáticas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

É nítida a total falta de interação que existe entre os alunos e a disciplina de 

Matemática. As metodologias utilizadas em salas de aula no decorrer dos anos da Educação 

Básica são vistas como ineficientes e funcionam quase como uma barreira epistemológica no 

ensino da Matemática. Estudos apontam que em um determinado momento o aluno encontra 

dificuldades na construção do conhecimento e a partir daí ele não consegui mais evoluir no 

seu processo de aprendizagem regular. A essa ruptura evolutiva do conhecimento chamamos 

de obstáculos epistemológicos, onde o saber se encontra estagnado, cristalizado a novas 

concepções. (SEIBERT, 2005) 
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Nos anos iniciais do Ensino Fundamental I, inicia-se uma fase de descoberta da 

Matemática, nesse longo processo registram-se enormes dificuldades no “saber fazer” 

matemática, por ganhar maior importância do que o “saber pensar” matemática. Faz-se 

necessário aguçar o pensamento matemático dos alunos. Sendo assim, incentivar o lado 

reflexivo, compreensivo e interpretativo é fundamental para melhor potencializar 

competências e habilidades. Neste contexto, percebemos que os primeiros anos de 

alfabetização matemática deveriam ser mais impulsionados por tarefas de esforço mental e de 

raciocínio lógico, para já superarem algumas barreiras provenientes das metodologias 

tradicionais, onde os alunos são meras caixas de depósitos de conhecimentos, sem 

criatividade e autonomia para desenvolver problemas propostos que exijam do aluno um 

maior grau de domínio interpretativo.  

O relato contempla a aplicação de uma pesquisa qualitativa realizada na Escola 

Normal Estadual Ministro José Américo de Almeida, em uma turma do 7º ano do Ensino 

Fundamental II, que registra o baixo nível de criatividade em resoluções de questões 

matemáticas mais precisamente nas quatro operações aritméticas fundamentais. O esperado 

nesta fase do 7º ano é que os alunos já consigam resolver problemas que envolvem as quatro 

operações sem grandes dificuldades, não só mecanicamente como vemos nos livros, mas 

criando estratégias próprias. 

Para Rangel (1992), o grande erro do ensino da matemática tem sido o de estar voltado 

para a aprendizagem superficial de regras e de toda linguagem de sinais operatórios. Para se 

alcançar o objetivo de “saber pensar” é necessário que se faça todo um acompanhamento com 

o aluno, observar seus comportamentos e entender que existe toda uma contextualização que 

influi em gênero, número e grau para o desenvolvimento cognitivo de cada aluno. Muitas 

vezes o professor fica preso a métodos antigos e se nega a modificar suas atividades em sala 

de aula. Muniz (2015) destaca a importância do estreitamento da prática docente com o 

ambiente escolar para aproximar a disciplina ao cotidiano. 

Sendo assim, o aluno deverá sempre ser estimulado a compreender que em seu 

cotidiano ele se utilizará da matemática constantemente. Além que, percebemos a necessidade 

do professor resignificar sua prática docente, pelo fato de muitas vezes não conseguir fazer a 

ponte do conhecimento entre o que é visto em livros na sala de aula e o que vivenciamos em 

nosso dia-a-dia. 
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METODOLOGIA 

 

Inicialmente foi entregue a atividade à turma, na qual continha quatro questões 

envolvendo as quatro operações aritméticas fundamentais. As duas primeiras questões foram 

retiradas da página da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) e 

as duas últimas serviram unicamente como sondagem avaliativa, no que dizia respeito ao 

domínio dos alunos correspondente as operações de multiplicação e divisão. Enfatizando de 

antemão que eles estariam livres em optar por participar da atividade ou não. Foi explicado 

que pretendíamos testar o poder de concentração e raciocínio da turma e que todos teriam a 

liberdade de resolver as questões da maneira que cada um considerasse mais conveniente, 

sendo proibido o uso de qualquer material eletrônico que facilitasse as operações matemáticas 

em questão.   

A primeira questão envolvia a operação da adição e foi exigido do aluno um 

conhecimento sobre classes numéricas. O texto trazia que Joãozinho chama um número 

natural maior do que 100 de “aditivado”quando seualgarismo das unidades é igual à soma dos 

demais algarismos. Por exemplo, 224 é aditivado, pois 2 + 2 = 4. Escreva o número aditivado 

de quatro algarismos cujo algarismo das unidades é 1.A segunda questão, ainda da OBMEP, 

traz que Stephani multiplicou 111 por 111 e somou os algarismos do resultado. Qual é o valor 

dessa soma? 

Tendo conhecimento das dificuldades dos alunos que envolviam as quatro operações 

aritméticas fundamentais, resolvemos elaborar as duas últimas questões de uma maneira que 

julgamos bem simples. Colocamos na terceira questão uma divisão de 56 por 4, a quarta 

também trazia um processo divisório e envolvia números racionais: Diga se 22,3 é divisível 

por 2, classifique se esta divisão é ou não exata e justifique sua resposta. 

Dentre os objetivos citados anteriormente, visamos com a atividade não só o 

crescimento potencial dos alunos, mas também procuramos refletir sobre as práticas utilizadas 

no âmbito do ensino para obtermos crescimento profissional em nossa prática docente. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Foi colocado em prática o que havíamos planejado e deixamos os alunos bem à 

vontade para resolver à sua maneira as questões que propomos. Diversas formas de cálculos 

foram apresentadas para a resolução da atividade, o que nos chamou atenção foi a fraco 

desenvolvimento de alguns alunos investigados. Foram escolhidas quatro amostras da 
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atividade para serem colocadas neste relato e aos quatro alunos que resolveram essas quatro 

questões recebem os nomes de alunos: “A”, “B”, “C” e “D”. Vejamos alguns casos agora: 

 

 

Figura 1 - Questão 1, resolvida por aluno "A" 

Fonte: pesquisa direta 

 

O aluno que resolveu esta questão 1, ainda não dominava a nomenclatura do Sistema 

de Numeração Decimal, ele realizou o processo aditivo observando o exemplo dado (Figura 

1). Quando o perguntamos o que ele compreendeu sobre o enunciado da questão ele não 

soube nos responder e disse que “simplesmente resolveu olhando pela figura”. Ressaltamos 

que esse foi o nosso melhor resultado. O restante da turma não conseguiu responder a questão, 

porque não compreendeu o enunciado ou porque realmente não sabiam. 

 

 

Figura 2 - Questão 2, resolvida pelo aluno "B" 

Fonte: pesquisa direta 

 

Na segunda questão (Figura 2) obtivemos bons resultados, todos resolveram a questão, 

os acertos foram de 85% e os outros 15% dos erros foram atribuídos somente ao processo 

aditivo que se era exigido ao final do enunciado. 
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Figura 3 - Questão 3, resolvida pelo aluno "C" 

Fonte: pesquisa direta 

 

O fato mais surpreendente do nosso relato está na resolução de um determinado aluno 

sobre a questão 3 (Figura 3). Por não saber multiplicar, ele foi realizando operações de adição 

com números que ele esperava que se aproximassem do resultado esperado, óbvio que poderia 

ter sido mostrado a este aluno o caminho mais curto, mas nossa atividade visava deixar o 

aluno escolher o seu melhor caminho para se obter a resposta. 

 

 

Figura 4 - Questão 4, resolvida pelo aluno "D" 

Fonte: pesquisa direta 

 

Sobre a questão 4 (Figura 4), tivemos poucos acertos, por se tratar de uma divisão de 

um número decimal por um número inteiro, apenas 30% da turma teve êxito em sua resposta, 

50% da turma resolveu erradamente e os demais 20% não conseguiram fazer nada.  

 

CONCLUSÃO 

 

A análise deste relato nos possibilitouuma breve reflexão sobre as dificuldades do 

ensino da matemática no Ensino Fundamental II, mais especificamente na turma analisada do 

7º ano, da Escola Normal Estadual Ministro José Américo de Almeida. 
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Acreditamos que o processo de ensino-aprendizagem é gradativo e constante. 

Portanto, desenvolver habilidades lógicas e interpretação crítica podem potencializar o 

processo, bem como facilitam a aproximação da matemática com o nosso cotidiano. 

Consequentemente, os alunos podem deixar de ver a disciplina como um “bicho de sete 

cabeças”. 

Portanto, depreendemos que é preciso muito esforço por partes dos alunos e também 

muito estudo por partes dos professores da área que necessitam aprimorar técnicas e 

metodologias de ensino em detrimento da mecanização do ensino tradicional. No entanto, 

aprender matemática não é meramente um simples ato de calcular, mas também requer 

disciplina e a criação de um conhecimento sólido e permanente para que seja alcançada uma 

aprendizagem significativa. 
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RESUMO 

 

Este artigo se refere a uma aplicação com os estudantes de 1° ano da Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Presidente Geisel (Polivalente) em Juazeiro do Norte, planejada e 

desenvolvida pelos bolsistas do PIBID IFCE - Matemática. Trata-se da utilização de um jogo 

conhecido como Dominó Humano Matemático que tem por finalidade promover o 

desenvolvimento do raciocínio lógico matemático bem como, habilidades de cálculo com 

potências e radicais através do lúdico. A pesquisa é bibliográfica e a problemática consiste no 

insucesso de alguns discentes no cálculo destas operações, além da inexistência de interação 

dos mesmos na sala de aula. Os recursos utilizados foram revisão do conteúdo, questionários, 

cartolina, cola, tesoura e o conhecimento do discente paraconcretização do jogo. A realização 

do Dominó Humano de Matemática foi bastante exitosa, apesar de ter havido certo receio por 

parte dos estudantes no início do jogo, por sentirem-se inseguros e intimidados com os 

colegas. Espera-se que este estudo possa contribuir para o aperfeiçoamento de ferramentas 

utilizadas na aprendizagem dos discentes na Educação Básica.  

Palavras Chave: Potenciação e radiciação. Raciocínio Lógico. Interação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino de matemática, sobretudo na Educação Básica, passa por diversas 

dificuldades, e dentre estas se pode destacar o uso cotidiano dos conhecimentos pelos 

estudantes, implicando em aprendizagem real e associação de ideias a quaisquer situações 

reais, sejam elas na matemática ou em qualquer área do conhecimento.  

Posto isso, pode-se enfatizar o raciocínio lógico-matemático nas resoluções das 

operações de potenciação e radiciação, ambas são úteis em diversas situações, seja para 

realizarmos representações numéricas, seja para efetuarmos cálculos de forma mais rápida. 

Compreender essas operações e saber utilizá-las para resolver problemas é importante para o 

entendimento de diversas aplicações matemáticas.  

mailto:brendah.esteffany@gmail.com
mailto:marianabarretotc@gmail.com
mailto:christianisilva@ig.com.br
mailto:lregilania@hotmail.com
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL), a atividade 

matemática escolar não sugere a simples apreensão de conhecimentos, mas o olhar crítico 

sobre os mesmos, de modo que o estudante possa construir o conhecimento e com isso possa 

ajudar na transformação da sua realidade. Sobre isto, Alves (2004) também destaca como um 

dos objetivos da Educação Básica, o desenvolvimento no estudante da capacidade de 

compreender e solucionar problemas.   

Este trabalho discute a metodologia aplicada a um jogo conhecido como Dominó 

Humano Matemático posto para desenvolver a capacidade do estudante utilizando as 

propriedades da potenciação e radiciação. Ao jogar Dominó Matemático, o estudante é levado 

a exercitar suas habilidades mentais e a buscar melhores resultados. Os jogos são de grande 

importância na aprendizagem dos discentespois, através deles, o educando junto ao professor 

faz da aprendizagem uma ação interessante e prazerosa. Possibilitam também ao estudante, 

acorrelação direta com o pensamento matemático por possuírem regras, instruções, operações, 

definições, deduções, desenvolvimento, utilização de preceitos e operacionalizações. 

No Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCN‟s, 1998), do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), em relação à inserção de jogos no ensino de 

matemática, pontuam que:  

 

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 de problemas e busca de soluções. Propiciam a simulação 

de situações-problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o 

planejamento das ações[...] (p. 46). 

 

JUSTIFICATIVA 

A problemática que norteou este estudo foi perceber em que consistia o insucesso dos 

discentes nas operações de potenciação e radiciação. Observando-se ainda que, por meio desta 

metodologia a utilização dos jogos na sala de aula, os educandos desenvolvem raciocínio mais 

abrangente sobre diversos temas, seja na Matemática ou em outras ciências, e que viabiliza 

procedimentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento do saber. 

 As potências, assim como a radiciação possuem inúmeras aplicações:os cálculos 

envolvendo juros compostos são desenvolvidos baseados na potenciação das taxas de juros;a 

função exponencial também é um exemplo onde utilizamos potências; a notação científica 

utiliza potências no intuito de representar números muito grandes ou pequenos. É notória a 
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importância das potências e da radiciação nos cálculos matemáticos modernos, facilitando e 

contribuindo na resolução de problemas cotidianos.  

Outro fator relevante destaca-se no fato de perceber as diferentes relações existentes 

em sala de aula,como por exemplo, as dificuldades de interação entre estudantes por não 

aceitar as diferenças existentes no universo escolar. Percebe-se que essa exclusão é de 

gradativa relevância na aprendizagem e no estimulo do discente. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Desenvolver o raciocínio lógico - matemático e habilidades de cálculo com potências e 

radicais por meio lúdico. 

 

Objetivos Específicos 

 Estimular a observação, a concentração e a participação de cada aluno. 

 Aprender a interagir em grupo. 

 Elaborar possíveis estratégias para enfrentar os problemas levantados, 

buscando, a utilização das propriedades estudadas nestas operações.  

 Experimentar o uso de metodologias de ensino com jogos no ensino médio. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste trabalho são abordados diversos aspectos sobre a Potenciação e Radiciação. 

Faremos um breve estudo sobre Potência e Radical. “A utilização da palavra „potência‟, no 

contexto da matemática, é atribuída a Hipócrates de Quio (470 a.C.), autor que escreveu o 

primeiro livro de geometria elementar do qual, provavelmente, os Elementos de Euclides 

recolheram uma importante inspiração. Hipócrates designou o quadrado de um segmento pela 

palavra dynamis, que significa precisamente potência. Existem motivos para se crer que a 

generalização do uso da palavra potência resulte do fato dos Pitagóricos terem enunciado o 

resultado da proposição I.47 dos Elementos de Euclides sob a forma: “a potência total dos 

lados de um triângulo retângulo é a mesma que a da hipotenusa”.  Portanto, o significado 

original de “potência” era potência de expoente dois, somente passadas algumas décadas se 

conceberam potências de expoente superior (Ball, 1960).  
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Tendo um sucinto conhecimento sobre a palavra Potência, abrangemos o estudo para a 

origem do radical, logo o interesse pelo estudo da matemática no período renascentista, em 

especial da álgebra, não ficou restrito à Itália, mas também foi despertado em outros pontos 

do continente europeu. Na Alemanha, vários livros de álgebra foram editados. A palavra 

germânica Coss, ou coisa, passou a ser usada para designar variável, seguindo o termo usado 

pelos árabes, que significava raiz ou coisa. Essa mesma palavra passou a ser usada para 

nomear a escola de algebristas alemães, que ficou sendo conhecida com Die Coss. Seu 

principal nome foi Michael Stifel (1487-1567), monge e matemático, que se converteu em 

pregador luterano itinerante e trabalhou na Universidade de Jena. Os algebristas alemães 

realizaram um importante trabalho no sentido de prover uma notação simples e eficiente. As 

notações germânicas, hoje universalmente empregadas + e -, substituíram gradualmente as 

italianas p e m para a adição e a subtração. Os alemães introduziram o símbolo √n, para raiz 

quadrada de n. Essa notação evoluiu para  𝑧𝑛e, mais tarde, para  𝑛 formato que conhecemos 

hoje. Os algebristas alemães usavam uma letra para a variável e, para representar potencias da 

variável, repetiam a letra tantas vezes quanto necessário. Assim, se A denotasse a variável x, 

AA seria usada para denotar x² e AAA para denotar x³. 

Em sequência fizemos um pequeno estudo sobre jogos educativos, utilizados em sala 

de aula, com isso obtemos que a história do jogo se confunde com a história do próprio 

homem. Em outras palavras, o que constatamos é que jogo, civilização e cultura têm 

caminhado juntas na maioria das fases históricas da existência humana. Como a cultura 

pressupõe sempre a sociedade humana, mesmo em definições menos rigorosas, o jogo se 

torna fato mais antigo que a mesma. O jogo é mais que fenômeno fisiológico ou reflexo 

psicológico, pois ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica, e se torna 

uma função significante por encerrar determinado sentido. Este contém algo que transcende as 

necessidades imediatas da vida, o que implica um elemento não material em sua essência.  

Para Souza e Soares (2009) afirmam que ao utilizar os Jogos em sala de aula, 

favorecem momentos valiosos em interação e aprendizado, facilitando os educadores e 

educandos no processo de ensino. As condições de jogos agem no imaginário das crianças e 

determinam regras, que favorecem desenvolvimentos na medida em que lançam conceitos e 

processos em desenvolvimento, deixando a aprendizagem mais rica e prazerosa, onde a 

criança se envolve e desenvolve de um modo natural seu aprendizado, passando a gostar cada 

vez mais de aprender. 
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METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi realizado tomando segundo os preceitos da pesquisa bibliográfica a 

fim de colher a base científica deste estudo, conforme definem Marconi e Lakatos (1987 p. 

66) ao afirmarem que: 

 

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

todabibliografia 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.  

 

Foi definido que os resultados seriam colhidos a partir de uma atividade com os 

estudantes e na modalidade estudo de caso, conforme indicam 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”. 

 

Ao fim da atividade versando sobre Potenciação e Radiciação, houve a aplicação de 

uma oficina para se perceber o desempenho e a satisfação dos discentes durante e após a 

prática de ensino. 

A aplicação deste trabalho se deu na Escola de Ensino Fundamental e Médio 

Presidente Geisel (Polivalente), na cidade de Juazeiro do Norte – CE.Osestudantes do 1° ano 

do Ensino Médio foram escolhidos para o desenvolvimento da pesquisa, 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 contou com uma breve revisão sobre os conteúdos de Potenciação 

e Radiciação. Para isto,foi utilizada apostilas Entre Jovens Vol. Ienvolvendo questões sobre o 

conteúdo proposto. Após as discussões sobre a necessidade de se aplicar a matemática no 

cotidiano do discente,correlacionar esse cotidiano com o saber matemático através da 

Potenciação e Radiciação, foi aplicada a oficina, Dominó Humano Matemático sobre o 

desenvolvimento obtido durante a aula a fim de perceber quais os avanços alcançados pelos 

estudantes. A relação do Dominó Humano com o Dominó Comum é que as pessoas podem 

viver na prática a emoção do conhecimento obtido pelo jogo, vivenciando como o resultado 

acontece, sendo que no dominó comum requer apenas habilidade e concentração, enquanto no 
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dominó humano consiste em raciocínio lógico-matemático, habilidades com as seis operações 

e agilidade.  

Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento 

independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. O jogo, se 

convenientemente planejado, pode ser um recurso pedagógico eficaz para a construção do 

conhecimento matemático. Vygotsky (1998) afirma que através do brinquedo a criança 

apreende a agir numa esfera cognitivista, sendo livre para determinar suas próprias ações. 

Segundo ele, o brinquedo estimula a curiosidade e a autoconfiança, proporcionando o 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção.  

Dominó Humano Matemático: Esse jogo tem como finalidade de ajudar os 

adolescentes a aprenderem as seis operações matemáticas, sendo elas: Adição, Subtração, 

Multiplicação, Divisão, Potenciação e Radiciação. Contém todas as operações. Objetivando a 

resolução mentalmente de cada uma delas; desenvolver o raciocínio lógico-matemático. 

Como jogar: Distribuir as fichas aleatoriamente para cada aluno. Um dos alunos inicia o jogo 

indo à frente e lendo sua ficha, que termina com a pergunta, “Quem tem?”. E assim o próximo 

que tiver com a ficha resposta, vai à frente e fica ao lado, formando o dominó, até a última 

ficha.  

 

 

Figura 1 - Dominó Humano. Fonte: https://ensfundamental1.wordpress.com/407-2/415-2/ 

 

Os jogos podem ser utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o 

aluno para aprofundar os conteúdos já trabalhados. Devem ser escolhidos e preparados com 

cuidado para levar o aluno a adquirir conceitos matemáticos importantes. Devemos utilizá-los 

não como instrumentos recreativos na aprendizagem, mas como facilitadores, colaborando 

para os bloqueios que os alunos apresentam em relação a alguns conteúdos matemáticos. 

Segundo Malba Tahan (1968), “para que os jogos produzam os efeitos desejados é preciso 

que sejam, de certa forma, dirigidos pelos educadores”.  

 

https://ensfundamental1.wordpress.com/407-2/415-2
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Figura 2 – Registro de foto retirada na oficina  Figura 3– Registro de foto retirada na oficina 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

A realização do Dominó Humano de Matemática foi bastante exitosa com os 

estudantes do 1° ano do Ensino Médio da Escola de Ensino Fundamental e Médio Presidente 

Geisel (Polivalente),foram divulgadas as regras do jogo e cada uma foi respeitada por cada 

discente. 

Apesar de ter havido certo receio por parte dos estudantes no início do jogo, por 

sentirem-se inseguros e intimidados com os colegas, pode-se considerar que depois dessa 

primeira etapa os discentes começaram a desenvolver o seu raciocínio- lógico.  

Cada estudante obteve sua peça de dominó (apenas uma) e no decorrer do jogo quem 

já tivesse jogado ficava em uma fila em forma de dominó e é provável que com relação a esta 

união, um estudante ao lado do outro, percebe-se que os discentes discutiam na fila as 

perguntas que estavam sendo feitas aos demais (que não haviam jogado ainda), ou seja, 

perderam a timidez e começaram a expor em grupo os seus raciocínios, deixando para trás 

suas diferenças. 

 

CONCLUSÃO 

 

Logo diante das etapas realizadas, etapa teórica e prática em sala de aula com os 

estudantes, foi possível identificar que os conteúdos de potenciação e radiciação foram 

compreendidos pelos discentes e aprimorados com o jogo.  o Dominó Humano Matemático 

aperfeiçoou e dinamizou a aula: observamos que com o auxilio desse recurso o discente 

aprende matemática brincando e desenvolve a sua autonomia. 

A interação obtida entre os estudantes devido ao jogo favoreceu o surgimento de 

habilidades bem como a participação de alunos que antes disso se intimidavam com o 
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professor e não tiravam suas dúvidas. Logo, concluímos que ensinar buscando novas formas 

de ensino trás benefícios para o professor e estudante. 
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RESUMO 
Na corrida por uma aprendizagem mais eficiente, pesquisadores na área de educação 

Matemática procuram métodos e técnicas que possibilitem ao aluno um conhecimento 

matemático pautado em competências que agregue novos rumos a educação brasileira. A 

Unidade Básica de Problematização – UBP, é um flash de memória discursiva que descreve 

uma prática num campo da atividade humana que, por algum motivo, é eleito como um objeto 

de problematização disciplinar. Ela possibilita valorizar elementos que são considerados 

irrelevantes na prática pedagógica, tais como contexto, historicidade, informalidade e 

simplicidade que são aspectos importantes na prática escolar da Matemática. Nessa pesquisa 

iremos desenvolver UBP para conceitos algébricos da educação básica aplicando essa 

metodologia na formação inicial de professores de Matemática da UECE. Acreditamos que os 

professores em formação inicial e continuada terão outro recurso metodológico que pode ser 

aplicado em qualquer nível de ensino, trazendo uma melhoria na aprendizagem dos alunos. 

Palavras-chave: UBP - Unidade Básica de Problematização. Ensino de Matemática. História 

da Matemática. 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

A atual formação inicial de professores de Matemática está preocupada em preparar os 

estudantes para enfrentar os desafios das propostas curriculares modernas. Ele deve atuar no 

magistério de forma crítica e reflexiva, fazendo uso da Matemática auxiliando seus alunos a 

desenvolver uma competência de excelência e um aguçado senso ético e estético. Porém, 

ainda estão entrando no mercado de trabalho profissional sem essas características. 

Geralmente o professor ensina da maneira como lhe foi ensinado, ou seja, a aula 

expositiva ainda prevalece nas salas de aulas. No século XX, as aulas expositivas eram 

sinônimas de ensino tradicional e passou a ser criticada por muitos educadores, pois tinha por 

base a transmissão do conhecimento do professor para o aluno. Entretanto, uma aula 

expositiva bem planejada e realizada pode ser um meio para ensinar certos conteúdos. 

Ressaltamos apenas que ela não pode ser o único recurso utilizado na aula de Matemática. 

Outros recursos também podem ser utilizados, tais como: materiais manipulativos, jogos, o 

uso de Modelagem Matemática ou mesmo da EtnoMatemática. Todos esses aportes 
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contribuem para uma melhor aprendizagem e estimulam o fortalecimento da Matemática 

como uma disciplina dinâmica que tem espaço para a criatividade e muita emoção. 

Segundo D'AMBROSIO (1996), o professor tem extrema importância no processo 

educativo, porém, esse deve fazer uso de meios auxiliares, pois, sendo incapaz de utilizar 

novos recursos, não terá espaço na educação.  

O professor que insistir no seu papel de fonte e transmissor de conhecimento está 

fadado a ser dispensado pelos alunos, pela escola e pela sociedade em geral. O novo 

papel do professor será o de gerenciar, de facilitar o processo de aprendizagem e, 

naturalmente, de interagir com o aluno na produção e crítica de novos 

conhecimentos (...) (D'Ambrosio, 1996, p. 79-80) 

Para intensificar e melhorar as possibilidades de metodologias, consideramos a 

utilização de Unidades Básicas de Problematização (UBP) um recurso que, se empregado de 

forma correta, pode agregar valores e tornar as aulas de Matemática mais fascinantes.  

Nessa pesquisa iremos escolher conceitos matemáticos que sejam envolvidos com a 

história da Álgebra para construir UBP bem como materiais didáticos que posteriormente 

serão testados e avaliados na formação inicial de professores de Matemática da UECE por 

meio de cursos de extensão universitária. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Desenvolver UBP para conteúdos de Matemática da Educação Básica aplicando esse recurso 

na formação inicial de professores de Matemática. 

Específicos: 

 Estudar conceitos algébricos que historicamente sejam considerados difíceis pelos 

alunos, tais como equações e funções do 1
o
 e 2

o
 grau. 

 Selecionar conteúdos algébricos para criar as UBP. 

 Estudar historicamente os conteúdos algébricos selecionado. 

 Propor um curso de extensão universitária sobre UBP e conteúdos algébrico para 

cursos presenciais e semipresenciais (UECE/EAD/UAB). 

 Contribuir com recursos metodológicos para o professor de Matemática. 

 Analisar a inserção das UBP na formação inicial e continuada de professores de 

Matemática. 

 Divulgar a utilização de UBP para o ensino de Matemática. 
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 Proporcionar aos professores em formação inicial e continuada um recurso 

metodológico que pode ser aplicado em qualquer nível de ensino. 

 Propor um curso de extensão universitária sobre UBP e conteúdos algébricos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Miguel e Mendes (2010, p. 386) a UBP é 

Um flash discursivo memorialístico que descreve uma prática situada em um 

determinado campo de atividade humana, e que teria sido de fato realizada para se 

responder a uma necessidade posta a uma comunidade de prática, em algum 

momento do processo de desenvolvimento dessa atividade na história. 

Ela pode influenciar muito o ensino da Matemática, pois possibilita uma 

aprendizagem conectada às relações entre ciência, sociedade, cultura e cognição. Com isso faz 

com que os alunos tenham um entendimento melhor aos conteúdos que estão sendo 

estudados. Além de possibilitar a valorização de elementos que são considerados irrelevantes 

na prática pedagógica, tais como contexto, historicidade, informalidade e simplicidade que 

são aspectos importantes na prática escolar da Matemática. 

Não existem passos para a construção de uma UBP. A classificação de UBP é 

normalmente feito de acordo com dois critérios básicos: 

A natureza dos campos de atividade que provavelmente motivaram a criação, e as 

transformações qualitativas dos objetos matemáticos que estão sendo investigados, 

juntamente com os critérios cronológicos que ordenam estas transformações 

qualitativas. O período cronológico envolvido é o da pré-história até o século XXI, e 

as práticas envolvidas são, por exemplo, aquelas que têm participado na mobilização 

dos objetos matemáticos em foco ao longo da história. (Miguel e Mendes, 2010, 

p.387). 

Trabalhos que envolvam a construção de UBP ainda estão em ascensão. A pesquisa de 

Lima Filho (2013) visa construir propostas de UBP a partir de práticas sociais que sejam 

encontradas na História da Matemática, sejam em instrumentos de medição antigos ou obras 

didáticas renomadas. 

Ressaltamos ainda que a construção de UBP pode ser feita em qualquer nível de 

ensino, seja no Fundamental e Médio, ou Superior quanto da formação do professor de 

Matemática. 
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METODOLOGIA 

 

Para essa pesquisa, utilizaremos uma metodologia qualitativa com um aporte 

bibliográfico conforme cita Gil (2010, p.50): 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos 

seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios 

podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo número de 

pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo.  

Em outro momento, utilizaremos a metodologia de estudo de caso, pois segundo Gil 

(2010, p.37): 

(...) consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou mais objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento. (...) é uma estratégia de pesquisa que 

busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto. (...) 

Igualmente, estudos de caso diferem do método histórico, por se referirem ao 

presente e não ao passado. 

Para tanto, estamos desenvolvendo nossa pesquisa em cinco momentos. No primeiro 

momento realizamos um estudo sobre o que é UBP, quais as UBP que já foram construídas 

para o ensino e qual a estrutura de uma UBP. Isso está embasando nossa faze inicial de 

pesquisa.  

Atualmente estamosfazendo leituras de autores que já confeccionaram UBP‟s para o 

Ensino de Matemática, no caso em duas dissertações de Mestrado: Lima Filho (2013) e 

Soares (2011) que abordam exemplos de conteúdos matemáticos utilizando UPB, no caso 

progressões aritméticas e geometrias; e Logaritmos. 

Também estamos estudando umaLista Única de Unidades Básicas de Problematização 

Indisciplinar feita por MIGUEL (2010) para o curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Estadual de Campinas, esse material contém UBP‟s que trabalham conceitos 

algébricos e geométricos presentes na prática pedagógica em Matemática. A seguir 

ilustraremos uma UBP desse material que pode ser utilizada na formação inicial e continuada 

de professores de Matemática.  

No século XVII e XVIII, matemáticos tais como James Gregory (1638-1675), Isaac 

Newton (1642-1727), Gottfried W. Leibniz (1646-1716), Jacques Bernoulli (1654-

1705), Brook Taylor (1685-1731) e Colin Mc Laurin (1698-1746) estiveram 

associados a produção de pesquisas em torno do desenvolvimento de uma função,  

racional ou irracional, algébrica ou transcendente - numa serie ou soma de potencias, 

pesquisa esta cujos resultados demonstraram grande utilidade prática em outros 

campos da ciência, bem como na construção de tábuas trigonométricas e 

logarítmicas.A) Utilizando-se uma abordagem, o mais elementar, intuitiva e didática 

possível, seria possível mostrar a estudantes do ensino médio como se desenvolver 

uma função qualquer numa série de potencias?  B) Com base no resultado anterior, 
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mostre como se poderia construir uma tábua de logaritmos e uma tábua de senos. 

Calcule, por esse novo método, ln2; log 2 e sen 30°. 

No segundo momento, ainda não realizado, iremos escolher, dentre os conteúdos do 

Ensino Fundamental e Médio, os que, nas nossas experiências como professores, os alunos 

possuem mais dificuldade de aprendizado. No terceiro momento, iremos criar pelo menos 

cinco UBP que posteriormente serão validadas. No quarto momento planejaremos e 

ofertaremos um curso de extensão universitária sobre UBP a fim de validar nossa pesquisa. 

No curso, iremos aplicar dois questionários, gravar áudio e vídeo das aulas, propor atividades 

em torno do tema.  No quinto momento analisaremos os dados coletados no curso de extensão 

universitária. 

 

RESULTADOS ESPERADOS DA PESQUISA 

 

Espera-se com este trabalho a inclusão da UBP como uma metodologia que o 

professor possa aplicar nas suas aulas de Matemática melhorando o aprendizado do aluno e 

tornando a Matemática mais atraente. Além de possibilitar uma complementação de estudo 

referente às metodologias para o Ensino de Matemática, através de uma formação 

complementar. Consequentemente, uma formação de professores de Matemática com mais 

qualidade, disponibilizando na sociedade, profissionais atualizados com as novas 

metodologias de ensino.  

 

CONCLUSÃO 

 

A proposta de produção de UBP‟s na formação de professores de matemática pode ser 

uma opção didática que possibilita um melhor aproveitamento do processo de ensino e 

aprendizagem de matemática por trabalhar de maneira agradável e instigante os conteúdos 

matemáticos com a finalidade de que a Educação Básica realmente forme o aluno tornando-o 

crítico e agente ativo na transformação da sociedade. 

Ainda estamos no início da pesquisa, estudando principalmente nosso referencial 

teórico para em seguida, iniciar o processo de confecção de UBP‟s para posteriormente 

aplicar em cursos de extensão universitária proposto aos futuros professores da UECE. 
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RESUMO 

Este trabalho relata uma experiência vivenciada juntamente com os alunos bolsistas do 

PIBID/UEPB e alunos do Ensino Médio na Escola Estadual de Ensino Médio Inovador e 

Profissionalizante Dr. Hortênsio de Sousa Ribeiro – PREMEN, na cidade de Campina Grande 

– PB, em 2014. O projeto “Geometria Espacial: Construindo sólidos geométricos com a arte 

do palito de picolé”, visa trabalhar o estudo da geometria espacial diante das dificuldades de 

entender os conceitos e aplicações que envolvem os conteúdos abordados, a partir dos 

conceitos abstratos das figuras planas mais conhecidas como: o quadrado, círculo e o 

triangulo, de forma que possam descobrir as formas e as representações espaciais a partir da 

construção das mesmas com o uso do palito de picolé, tornando mais significativa e presente a 

matemática no cotidiano. Os resultados indicaram que os alunos tinham dificuldades em 

Geometria espacial, porém, houve uma aprendizagem motivadora, capaz de proporcionar uma 

nova visão da matemática, possibilitando a manipulação e construção de sólidos com novos 

materiais. 
 

 

Palavras-chave: Geometria Espacial. Ensino de Matemática. Palitos de Picolé. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A importância da geometria é inquestionável tanto sob o ponto de vista de suas 

aplicações práticas, quanto do aspecto do desenvolvimento de diferentes competências e 

habilidades necessárias à formação de qualquer indivíduo. É uma poderosa ferramenta para a 

compreensão, descrição e inter-relação com o espaço em que vivemos. Ela está e sempre 

estará presente em nosso cotidiano, com variadas representações como, por exemplo, uma 

bola de futebol, uma caixa de sapato, um cilindro, uma pirâmide, dentre outros. Usar as 

formas geométricas para representar ou visualizar partes do mundo real é uma capacidade 
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importante para a compreensão e construção de modelos para resolução de questões da 

Matemática e de outras disciplinas. Como parte integrante deste tema, o aluno poderá 

desenvolver habilidades de visualização, de desenho, de argumentação lógica e de aplicação 

na busca de solução para problemas.  

A geometria não tem ocupado um lugar de destaque dentro do ensino da Matemática, 

segundo pesquisas. Ela tem refletido um cenário de muitas dificuldades para muitos 

professores, destacando um ensino superficial com poucas abordagens nos conteúdos em sala 

de aula. Segundo Lorenzato (1995, p. 7), “essas dificuldades se dão em virtude da forte 

resistência no ensino da Geometria e deve-se também, em grande parte, ao pouco acesso pelo 

professor aos estudos dos conceitos geométricos na sua formação ou até mesmo pelo fato de 

não gostarem de Geometria”. 

Normalmente o professor, ao ensinar Geometria, não se preocupa “[...] em trabalhar as 

relações existentes entre as figuras, fato esse que não auxilia o aluno a progredir para um nível 

superior de compreensão de conceitos” (PAVANELLO, 2001. P. 183).  

Além disso, ressaltam os pesquisadores (MORACO, 2005; PIROLA, 2005), que os 

professores precisam ter a consciência de que a aquisição de conceitos geométricos deve 

ocorrer mediante a realização de atividades que envolvam os alunos na observação e na 

comparação de figuras geométricas a partir de diferentes atributos. 

Para Kuenzer (2005, p.17), o grande desafio num mundo em que cada vez mais se 

fazem sentir os efeitos dos avanços tecnológicos “é o preparo adequado das novas gerações e 

a Geometria é um componente da Matemática extremamente importante na construção desses 

conhecimentos científicos e tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar”. 

 

O ensino de geometria espacial na escola deve contemplar também o estudo de 

propriedades de posições relativas de objetos geométricos; relações entre figuras planas e 

espaciais em sólidos geométricos, propriedades de congruência e semelhança, análise de 

diferentes representações das figuras planas e espaciais, tais como desenho, planificações e 

construções com instrumentos.  
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OBJETIVOS 

 

O trabalho tem como objetivo ensinar geometria aos alunos do ensino médio de forma 

interessante e significativa, para que eles possam desenvolver os conceitos fundamentais de 

Geometria Espacial através da construção e visualização de sólidos geométricos feitos com 

palitos de picolé; representar geometricamente situações por meio de figuras e estruturas 

geométricas; utilizar propriedades geométricas para fazer estimativas de área e volume em 

situações do cotidiano; fornecer auxílio aos alunos a fim de que eles possam compreender e 

demonstrar problemas de geometria espacial, visualizar os sólidos e compreendê-los, utilizar 

estes conhecimentos como respaldo para resolver problemas e construir os sólidos a partir de 

suas definições. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para Silva (SILVA,1992) é urgente recorrer a um ensino de Matemática com 

articulação entre teoria e prática, conteúdo e forma a partir do resgate da questão cultural, para 

que haja o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade, e do espírito crítico. Ainda 

segundo o autor (SILVA,1992), a Matemática é um bem cultural, constituído a partir das 

relações do homem com a natureza sendo portanto, dinâmica e viva. 

Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio PCNEM 

(2002), e visualizando as habilidades que devem ser desenvolvidas nos estudantes do ensino 

médio, vemos que várias das competências relatadas e detalhadas no decorrer do PCNEM 

(2002), tem foco na Geometria: 

 

Construir uma visão sistematizada das diferentes linguagens e campos de estudo da 

Matemática, estabelecendo conexões entre seus diferentes temas e conteúdos, para 

fazer uso do conhecimento de forma integrada e articulada. Compreender a 

Matemática como ciência autônoma, que investiga relações, formas e eventos e 

desenvolve maneiras próprias de descrever e interpretar o mundo. A forma lógica 

dedutiva que a Geometria utiliza para interpretar as formas geométricas e deduzir 

propriedades dessas formas é um exemplo de como a Matemática lê e interpreta o 

mundo à nossa volta. (PCNEM, 2002. p.117) 

 

Os PCN+ (2002), Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias focalizam 

bem que “o professor de matemática deve estar atento para ilustrar a utilidade dos 

instrumentos de representação que ensina”. E, com vista nos resultados, espera-se que o aluno 

possa “articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro de uma ciência, entre as 

várias ciências e áreas do conhecimento”. Segundo Kuenzer (2005): 
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O grande desafio em um mundo em que cada vez mais se fazem sentir os efeitos dos 

avanços tecnológicos é o preparo adequado das novas gerações, e a Geometria é um 

componente da matemática extremamente importante na construção desses 

conhecimentos científicos e tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar. 

(KUENZER, 2005. P. 27) 

 

Para Lorenzato e Vila (LORENZATO & VILA, 1993) é imprescindível que o 

estudante se aproprie do conhecimento matemático de forma que compreenda seus conceitos 

e princípios, raciocine claramente e comunique idéias matemáticas para que reconheça suas 

aplicações e as aborde com segurança. Podemos destacar que, para melhorar o ensino e 

compreensão da geometria para o ensino médio, temos que os próprios Parâmetros 

Curriculares Nacionais Ensino Médio (1998), se posicionam como: 

 

As habilidades de visualização, desenho, argumentação lógica e de aplicação na 

busca de soluções para problemas podem ser desenvolvidas com um trabalho 

adequado de Geometria, para que o aluno possa usar as formas e propriedades 

geométricas na representação e visualização de partes do mundo que o cerca. (PCN 

1998. P. 43) 

 

Ao se tratar das dificuldades dos alunos, Kaleff (2006):  

 

As dificuldades apresentadas pelos alunos na visualização dos sólidos geométricos e 

a desmotivação que muitos estudantes apresentam nas aulas de Geometria Espacial 

têm levado os educadores a buscarem meios para facilitar o ensino das propriedades 

geométricas dos sólidos e para tornar esse ensino mais atrativo e motivador. 

(KALEFF, 2006. P.16) 

 

O ensino de geometria espacial na escola deve contemplar também o estudo de 

propriedades de posições relativas de objetos geométricos; relações entre figuras planas e 

espaciais em sólidos geométricos, propriedades de congruência e semelhança, análise de 

diferentes representações das figuras planas e espaciais, tais como desenho, planificações e 

construções com instrumentos.  

É com base nestes fatos que pretendemos trabalhar a geometria espacial utilizando os 

sólidos geométricos com a arte dos palitos de picolé, tópico este que segue a seguinte 

definição: um sólido geométrico é uma figura geométrica que possui três dimensões, as 

dimensões de latitude, longitude e altitude. Os sólidos são, por exemplo, a esfera, o cubo, o 

cilindro, o cone e a pirâmide. Um sólido é limitado por um ou mais planos ou superfícies, 

assim como as superfícies são limitadas por uma ou mais linhas. 
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METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido em três encontros com os alunos bolsistas do 

PIBID/UEPB e alunos do Ensino Médio na Escola Estadual de Ensino Médio Inovador e 

Profissionalizante Dr. Hortênsio de Sousa Ribeiro – PREMEN, na cidade de Campina Grande 

– PB. 

1º Encontro: Foram revisados os conceitos de geometria plana (ponto, reta, plano, segmento 

de reta, entre outros). Em seguida, foi feita uma investigação com o objetivo de saber se os 

alunos tinham algum conhecimento de geometria espacial.  Ao final, foi proposto que os 

alunos pesquisassem na internet sobre geometria plana e espacial, conceitos, definições, 

sólidos, além dos cálculos de área e volume.   

2º Encontro: Ministramos um minicurso sobre Geometria Espacial: Construindo sólidos 

geométricos com a arte do palito de picolé. Apresentamos para um total de 22 alunos, onde 

abordamos, brevemente, o surgimento da geometria plana e espacial, os principais 

matemáticos que contribuíram para o estudo da geometria, curiosidades das pirâmides mais 

conhecidas, conceitos, definições, propriedades e exemplos de alguns sólidos geométricos, 

tais como: cubo, cone, cilindro, pirâmide, esfera, prisma (área e volume). A partir desse 

minicurso, os alunos começaram a desenvolver e construírem objetos de palitos de picolé com 

formas geométricas. 

3º Encontro: Foi feita uma oficina para 12 alunos do 3° ano, sendo revisados os conceitos e 

definições de geometria espacial, além dos principais sólidos geométricos. Em seguida, os 

alunos, com o auxilio dos alunos bolsistas do PIBID/UEPB, construíram com palitos de 

picolé e cola quente os principais sólidos geométricos. Ao final da oficina, foram organizados 

e expostos os sólidos geométricos e, também, os objetos que eles construíram com palitos de 

picolé, onde foram percebidos os sólidos que estavam contidos nesses objetos, sendo feito o 

uso dos conceitos e propriedades da geometria espacial que estavam presentes nos sólidos 

feitos com palitos de picolé construídos pelos alunos. Os alunos, também, trouxeram 

curiosidades que eles pesquisaram, como o cubo de palitos e a bomba de palitos, onde o cubo 

que eles construíram suportava mais de 33 quilos e a bomba que, quando acionada, fazia os 

palitos levantar. 
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 Figura 1 – Alunos construindo os sólidos geométricos             Figura 2 – Exposição dos sólidos geométricos 
            Fonte: arquivo dos autores                                                        Fonte: arquivo dos autores 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Diante de uma avaliação prévia feita pela professora que acompanhava a turma, notou-

se a dificuldade e ausência de conhecimentos básicos sobre geometria espacial como: 

definições, nome dos sólidos e suas propriedades, além de cálculo das áreas e volumes dos 

mesmos. Os alunos, de início, encontraram algumas dificuldades na construção dos sólidos 

geométricos utilizando o palito de picolé, mas ao decorrer do projeto essas dificuldades foram 

superadas. Nessa atividade, foram utilizadas estratégias, de modo que fosse possível 

relacionar a disciplina com materiais que despertasse no aluno novas possibilidades de 

conhecimento. 

Para fazermos a avaliação dos alunos, aplicamos um questionário onde os alunos 

responderam o que o projeto proporcionou e melhorou sobre o conhecimento matemático, 

como afirma um aluno: “melhorou e mudou, pois mostrou as várias formas geométricas dos 

sólidos. Eu não entendia muito sobre geometria espacial, mas hoje vejo de diferente modo 

porque vi no projeto”. Também foi perguntado sobre a mudança após a manipulação e 

construção dos sólidos e objetos.  Outro aluno respondeu: “a principal mudança de antes e 

depois esta relacionada a sentir fisicamente um sólido geométrico ao invés de apenas 

escrita/desenhada no papel”. Foi perguntado ainda qual foi à estratégia para a construção dos 

sólidos geométricos com os palitos de picolé e trabalhar em equipe. Todos os alunos 

responderam que mediram os palitos para que os sólidos dessem certo, aplicando as 

propriedades e conceitos. Sobre o trabalho em equipe, responderam que é sempre bom, pois 

um ajuda o outro. Nisso, conseguimos avaliar que grande parte dos alunos que participaram 

do decorrer do projeto, houve uma aprendizagem motivadora e significativa, capaz de 

proporcionar uma nova visão da matemática possibilitando a manipulação e construção de 

sólidos com novos materiais, tendo como finalidade desenvolver nos alunos a capacidade de 
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melhorar o entendimento da geometria espacial. 

Foi uma experiência rica e significante para os alunos que ficaram motivados com 

técnicas inovadoras de se estudar geometria. Houve muita satisfação tanto da parte dos 

bolsistas, quanto da parte dos alunos pelo trabalho realizado. 

 

CONCLUSÃO 

 

O projeto realizado evidencia que a incorporação de atividades que favoreçam a 

interação social, a cooperação e a experimentação em sala de aula, pode fazer a diferença no 

ambiente escolar, pois ocorre participação ativa em todo o processo de construção do 

conhecimento. No presente trabalho tratou-se do ensino da geometria espacial, em uma turma 

do 3° ano do ensino médio abordando os conceitos, propriedades, construção e visualização 

dos sólidos geométricos utilizando o palito de picolé, tendo como intuito de obter a melhoria 

no ensino-aprendizagem da geometria espacial. O uso de materiais manipuláveis possibilitou 

um aprendizado mais dinâmico, atrativo e de fácil compreensão e visualização dos elementos 

a serem estudados, transcendendo a forma tradicional de ensino. Ressalta-se também que 

trabalhar os conceitos geométricos a partir da realidade do meio em que os alunos vivem, 

passa a ser mais interessante e significativo, servindo como uma alternativa para o ensino de 

Geometria. 
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RESUMO 

O presente estudo traz como temática o ensino da geometria do Ensino Fundamental numa 

perspectiva lúdica. E tem como objetivo principal analisar a importância de lecionar a 

Geometria do Ensino Fundamental aliado a jogos educativos. Este trabalho aborda tópicos 

que tratam da evolução histórica da Geometria e um pouco dessa disciplinasob a perspectiva 

lúdica. Apresenta-se o uso de alguns jogos matemáticos, que tem a finalidade de facilitar a 

aprendizagem dos conteúdos ora abordados,considerando que esta pesquisa ainda se encontra 

em andamento.Por fim, faz-se uma reflexão sobre a possibilidadede se aprender geometria de 

forma lúdica e divertida, tendo um bom índice de aprendizagem. 

 

Palavras chave: Geometria. Jogos Educativos. Ensino de Matemática 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo traz como temática o ensino da geometria do Ensino Fundamental 

numa perspectiva lúdica. Optou-se por essa temática devido a grande importância do processo 

de ensino aprendizagem de geometria e principalmente quando esta estiver aliada a jogos 

educativos, visto que as ferramentas lúdicas são bem vistas no contexto educacional, pois é 

por meio dos jogos que os alunos interagem, trocando experiências, isto é, pensam em 

estratégias e executam tarefas. Essa coordenação de ações é um processo cognitivo que 

contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. 

Portanto, escolher em abordar a temática em pauta dar-se porque é sumamente 

relevante compreender como está sendo trabalhado o ensino da geometria do Ensino 

Fundamental e se este é desenvolvido com o auxílio dos recursos lúdicos, ou seja, dos jogos 

educativos. Ressaltando que este é um dos papéis da escola, associar o lúdico no 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem, fazendo com que o uso dos jogos no ensino 

matemático sirva como ferramenta mediadora entre o aluno e o conhecimento da geometria, 

ainda que não seja cumprido por várias vezes, visto que a instituição escolar tem como uma 

das finalidades educativas a formação de alunos críticos, criativos e participativos. Portanto, 

torna-se necessário buscar novas metodologias de ensino embasadas em aulas 
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contextualizadas e interdisciplinares adequadas à formação desses alunos. Nesse sentido, a 

utilização dos jogos nas aulas de geometria do Ensino Fundamental dinamiza os aspectos 

metodológicos de ensino e contribuiu consideravelmente para o aprendizado eficaz dos 

conteúdos ministrados. 

De conformidade com BRASIL (1997) o ensino da geometria pode levar o aluno a 

estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas, se partir da exploração de objetos do 

mundo físico, como objetos utilizados no cotidiano dos alunos que tenham formatos de 

quadrados, retângulos, círculos, triângulos, etc.Compreende-se, assim, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) sugerem que o professor de Matemática planeje suas aulas de 

forma dinâmica e questionadora, utilizando a criatividade no seu processo de ensino, 

propondo atividades interdisciplinares e contextualizadas onde os jogos educativos estejam 

inseridos.Brasil (1997, p. 128) ainda enfatiza a relevância de executar aulas a partir de 

visualização de formas geométricas na natureza e nas criações humanas, sendo que: 

 

Uma das possibilidades mais fascinantes do ensino da Geometria consiste em levar o 

aluno a perceber e valorizar sua presença em elementos da natureza e em criações do 

homem. Isso pode ocorrer por meio de atividades em que ele possa explorar formas 

como as de flores, elementos marinhos, casa de abelha, teias de aranha, ou formas 

em obras de arte, esculturas, pinturas, arquitetura, ou ainda em desenhos feitos em 

tecidos, vasos, papeis decorativos, mosaicos, pisos, etc.. 
 

Ressalta-se que o desenvolvimento de tais atividades possibilita ao educando 

compreender o significado e a utilidade da Geometria, assim como estimula a curiosidade, o 

domínio da imaginação e favorece a potencialização da criatividade. Cabe, portanto, ao 

educador de Matemática do Ensino Fundamental trabalhar de forma estruturada essa temática, 

fazendo uma relação entre a geometria e o mundo ao seu redor.  

 

OBJETIVOS 

 

Quanto ao objetivo geral desta pesquisa é de analisar a importância de lecionar a 

geometria do Ensino Fundamental aliada a jogos educativos. Enquanto que os objetivos 

específicos são de pesquisar a forma como é trabalhada a geometria no Ensino 

Fundamental;verificar se a escola em análise utiliza jogos educativos que possam trabalhar de 

forma contextualizada o ensino da geometria e diagnosticar qual a concepção dos professores 

pesquisados sobre o papel de lecionar a geometria do Ensino Fundamental através do uso de 

jogos educativos. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Evolução Histórica da Geometria 

 

A origem da geometria é bastante antiga, visto que o seu nascimento remete há 

aproximadamente 2000 a.C., sendo que etimologicamente significa medida de terra. 

(MUNIZ, 2004, p.80).Segundo Eves (2004) a geometria é uma ciência realmente antiga e que 

é fundamental reconhecer o que está presente no mundo físico e visualizar aquilo que é 

apresentado para avançar na construção de conceitos dentro da geometria e no entendimento 

dessas informações visuais. Conforme a História da Matemática as primeiras ideias da 

Matemática se referiam à Aritmética, como também, a conhecimentos relativos à Geometria, 

pois desde muito cedo o homem, necessitando deslocar-se, reconhecer o espaço, satisfazer 

suas necessidades, usa as formas geométricas para construção de instrumentos e utensílios e 

representar o mundo em que vive.  

Boyer (1974, p. 4) afirma que a geometria possivelmente surgiu no Egito com a 

prática de agrimensura devido às cheias do Nilo e isto vem de encontro com a ideia de que 

alguns documentos existentes dessa era antiga colocam Tales de Mileto como o introdutor da 

Geometria na Grécia, importado do Egito, haja vista que no Egito, pela necessidade da 

medição de terra, foi iniciado o processo de estudo das formas geométricas.  As pinturas 

presentes em potes, tecidos e cestas também mostram congruência e simetria presentes na 

geometria elementar. 

De forma generalizada pode-se destacar que a geometria foi importada para a Grécia 

por Tales de Mileto. Assim foram surgindo vários pensadores matemáticos e cada um com 

suas contribuições e feitos. Muitos até, mesmo com correções e extensões de outros 

pensadores. Os grandes geômetras do início da Geometria até o fim de Alexandria foram 

Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Euclides de Alexandria, Arquimedes de Siracusa, 

Apolônio de Perga, Ptolomeu, dentre outros. (EVES, 2004, p. 94).Portanto, foi graças a esses 

grandes geômetras que surgiram novos pensadores com muita vontade de desenvolvero 

conhecimento e assim, chegar até os conhecimentos da Geometria que conhecemos no 

contexto atual. 
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A Geometria no Ensino Fundamental 

 

A geometria é um ramo da Matemática que está presente em diferentes campos da 

vida humana, seja nas construções, nos elementos da natureza ou nos objetos que utilizamos. 

Graças a isto, a Secretaria de Ensino Fundamental do Ministério da Educação (MEC), através 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN, (BRASIL, 1997), especifica a necessidade de 

revisão dos modelos de formação de professores para a efetiva implantação de novas 

alternativas que complementam tais diagnósticos e provocam discussões a respeito do que, 

como e quando ensinar a geometria no Ensino Fundamental.Ademais, os PCN recomendam 

que as instituições de ensino proporcionem às crianças o acesso a esse conhecimento, 

objetivando a compreensão e a interação das mesmas no mundo em que vivem. Segundo 

Pavanello (1989, p.25) 

 

A geometria é praticamente excluída do currículo escolar ou passou a ser, em alguns 

casos restritos, desenvolvida de uma forma muito mais formal a partir da introdução 

da Matemática Moderna, a qual se deu justamente quando se acirra a luta pela 

democratização das oportunidades educacionais, concomitante à necessidade de 

expansão da escolarização a uma parcela mais significativa da população. 
 

Observa-se com o exposto que na maioria das vezes a geometria é repassada nas salas 

de aula de formas superficial, sendo que com a introdução da Matemática Moderna passou a 

ser lecionada de maneira mais formal.Porém, essa falta de compreensão não acontece apenas 

no Ensino Fundamental, visto que há alunos do Ensino Médio e até de cursos superiores que 

apresentam dificuldades em compreender os processos de demonstração ou são incapazes de 

usá-los ou mesmo de utilizar qualquer tipo de representação geométrica para a visualização de 

conceitos matemáticos.Evidencia-se, assim, que o tratamento inadequado do ensino da 

geometria pode causar sérios prejuízos à formação dos indivíduos, como o apresentado acima. 

Compreende-se, pois que o Educador de Matemática deve elaborar as suas aulas de forma que 

lecionem além dos conteúdos de álgebra os assuntos relativos à geometria, visto que além de 

estar inserida no conteúdo programático do Ensino Fundamental, a geometria é um ramo da 

Matemática que propicia a interação na sala de aula. 

 

O Ensino de Geometria com Jogos Educativos 

 

Em decorrência das mudanças metodológicas de ensino os jogos educativos apontam 

como uma metodologia importante para a qualidade do ensino e aprendizagem de 
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Matemática, mais especificadamente de geometria, propiciando ao aluno um real espaço de 

interação, levando o mesmo a sentir-se como parte integrante do processo ensino-

aprendizagem.Segundo Brasil (1994) cabe ao professor de Matemática várias estratégias de 

comunicação para construir o conhecimento dos seus estudantes, utilizando inclusive, a 

tecnologia como apoio necessário e suficiente para tal fim. Mediante esse discurso, nota-se 

que há a necessidade do aluno interagir com ferramentas diversificadas de ensino na sala de 

aula, até mesmo porque os educandos utilizam constantemente recursos lúdicos integrados ou 

não a tecnologia da informação e comunicação, e por isso precisam ser ensinados a buscar o 

conhecimento utilizando jogos educativos. Na visão de Camargo (2005, p.18) por meio de 

jogos educativos se possibilita ao estudante total poder decisão de cognitiva sobre o que é 

estudado, realçando suas competências e habilidades prévias. 

Compreende-se, neste contexto que o uso de jogos educativos, é uma ferramenta 

educacional com o objetivo de facilitar a interação entre o aluno e a geometria, visto que 

oferece aos primeiros, uma possibilidade de compreender os conteúdos de forma atrativa, 

crítica e criativa. Podendo desenvolver controle sob seu próprio aprendizado, criando suas 

dúvidas e buscando por soluções, se utilizando de seus próprios caminhos. Pontua-se, por fim, 

que o uso do lúdico no ensino da geometria é extremamente relevante, pois além de tornar o 

espaço educativo um ambiente encantador e prazeroso o professor tem a oportunidade de 

levar o educando a raciocinar logicamente e conhecer melhor o mundo que o cerca, pois a 

geometria plana está inserida nos mais variados objetos presentes de forma direta ou indireta 

em nosso dia a dia. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho se configura como uma pesquisa bibliográfica de natureza quali-quantitativa, 

com pesquisa na modalidade estudo de caso. Nessa ocasião, uma vez que o trabalho ainda se 

encontra em andamento, far-se-á uma atividade com estudantes do ensino fundamental no 

município de Lavras da Mangabeira – CE, em que será trabalho os conceitos básicos do 

Tangram e do Geoplano.  Ao final da atividade didático-pedagógica, será repassado aos 

estudantes um questionário semiestruturado, contendo questões de múltipla escolha e 

questões subjetivas, para que se possa compreender de forma mais ampla como se deu a 

aprendizagem matemática. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

O Uso do Tangram 

 

A origem e significado do termo Tangram possui várias versões, das quais uma delas 

diz que a primeira parte Tan é um termo especulativo, existindo diversas tentativas para 

explica-lo sendo que a mais aceita está relacionada à dinastia Tang (618 – 906) que foi uma 

das mais longas e poderosas dinastias da história Chinesa. Em relação ao final gram tem 

como significado algo desenhado ou escrito, como um diagrama. Em outra explicação o termo 

Tangram tem uma significação mais simples: quebra-cabeça chinês (SOUZA, 1995). Pode-se 

afirmar que o tangram é um quebra-cabeça de origem chinesa formado por sete peças, sendo 

cinco triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Em chinês, o termo tangram é conhecido 

como Chi chiaotuque significa Sete Peças Inteligentes (SOUZA, 1995).Na Figura1, encontra-

se ilustrado o tangram sob a perspectiva lúdica e geométrica. 

 

 

Figura 1 – Otangram geométrico. 
Fonte: Nascimento, 2013, p.7. 

 

Ressalta-se que esse quebra-cabeça, também conhecido como jogo das sete peças, é 

utilizado pelos docentes de matemática como instrumento facilitador da compreensão das 

formas geométricas que contribui para facilitar o estudo da geometria, desenvolve a 

criatividade e o raciocínio lógico que são fundamentais para o estudo da matemática na 

Educação Básica.O tangram é composto por cinco figuras geométricas diferentes, como 

podem ser vistas nas figuras acimas, sendo: dois triângulos retângulos grande(T), um 

triângulo retângulo médio (TM), dois triângulos retângulos pequenos (t), um quadrado (Q) e 

um paralelogramo (P). 

É importante destacar que a utilização do tangram não se limita em apenas construir 

figuras, podendo ser usado em estudos de áreas, ângulos, perímetros de algumas figuras 

geométricas. Assim, com as peças do tangram pode-se, dentre outras possibilidades, explorar: 
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a identificação, comparação, descrição, a classificação e representação de figuras geométricas 

planas, as transformações geométricas, através de composição e decomposição de figuras 

planas, a equivalência de áreas, a aplicação do Teorema de Pitágoras, entre outras. 

 

O Uso do Geoplano 

 

O Geoplano é uma ferramenta didático-pedagógica importante para o ensino da 

geometria plana. Este material criativo é formado por uma placa de madeira onde são 

cravados pregos, formando uma malha composta por linhas e colunas (ASSIS, 2006), como 

na Figura 2. 

 

Figura 2 – Geoplano 
Fonte: Machado, 1993, p.1. 

 

O geoplano é um recurso didático-pedagógico, dinâmico e manipulativo (construir, 

movimentar e desfazer). Contribui para explorar problemas geométricos e algébricos, 

possibilitando a aferição de conjecturas e podendo-se registrar o trabalho em papel 

quadriculado. Além disso, o geoplano facilita o desenvolvimento das habilidades de 

exploração plana, comparação, relação, discriminação, sequência (sic), envolvendo conceitos 

de frações e suas operações, simetria, reflexão, rotação e translação, perímetro, área. 

(MACHADO, 1993, p.1) 

O geoplano é, diante do exposto, um recurso a mais para auxiliar os alunos no que 

tange à visualização das diversas formas geométrica. Ainda de acordo com Machado (1993), 

o geoplano pode ser utilizado com sucesso nas situações que envolvam o cálculo de perímetro 

e área de figuras, trabalhar com simetria de figuras, arestas, vértices, construção de polígonos 

entre outras situações que envolvam a geometria plana.  

É oportuno frisar que o principal objetivo de se trabalhar em sala de aula com o 

geoplano é proporcionar aos alunos uma maneira mais concreta e dinâmica de explorar 

figuras poligonais por meio da construção e visualização que facilita o desenvolvimento das 

habilidades de exploração espacial, que possibilitam a formulação de hipóteses, trocas de 

idéias, novas percepções do conteúdo em estudo por parte dos alunos, ou seja, enriquecem o 
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momento de aprendizagem.O geoplano permite ao aluno uma forma de estudar a matemática 

numa proposta mais livre, manipulando, praticando, discutindo e descobrindo propriedades a 

partir de situações que permitem a investigação e a constante experimentação. 

 

CONCLUSÃO 

 

Através deste trabalho conclui-se que os materiais lúdicos, usados como uma 

ferramenta educacional no desenvolvimento do ensino e aprendizagem possibilita a docentes 

e discentes experiências relevantes, que facilitam a aprendizagem dos conceitos matemáticos, 

de modo que o professor deve adotar na sua prática docente algo que lhe ajude no processo de 

aprendizagem. Nesse estudo, ainda em andamento, espera-se observar que atividades 

dinâmicas proporcionam motivação, facilitam a observação, a resoluções de problemas e o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, fazendo com que a aprendizagem aconteça. 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho relata uma experiência vivenciada por alunos bolsistas do PIBID/UEPB e do 3º 

Ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Médio Inovador e Profissionalizante Dr. 

Hortênsio de Sousa Ribeiro – PREMEN, na cidade de Campina Grande – PB, em 2014. 

Objetivando o estudo de alguns conceitos geométricos presentes na Bandeira Nacional do 

Brasil, como: figuras geométricas, medidas, áreas, perímetro, entre outros, proporcionando 

aos alunos uma aprendizagem mais sólida, onde o ensino de matemática foi exposto de uma 

forma dinâmica e prazerosa,no ensino aprendizagem, utilizando o período da copa como 

motivação. No desenvolvimento deste projeto, observamos que os alunos tinham dificuldades 

em Geometria, porém, com o uso de estratégias abordadas foi possível relacionar a disciplina 

com temas que despertaram no aluno novas possibilidades de aprendizado. Portanto, foi uma 

experiência que certamente trouxe muitas contribuições para o aprendizado dos alunos que se 

sentiram motivados ao utilizar técnicas inovadoras no estudo da geometria. 

 

 

Palavras-chave:Geometria. Bandeira do Brasil. Ensino de Matemática. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Os conceitos geométricos são de grande importância no currículo de Matemática, isso 

não só no Ensino Fundamental, mas também no Ensino Médio, pois é a partir destes conceitos 

que os alunos desenvolvem um pensamento especial que vai proporcionar a eles uma melhor 
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compreensão do mundo em que vivem. Portanto, neste momento, o professor deve assumir 

um papel de organizador e facilitador, fazendo a mediação necessária para que os alunos 

construam os conhecimentos para o desenvolvimento deste processo de compreensão dos 

conceitos. 

Diante da copa do mundo sediada no Brasil, e levando em consideração as deficiências 

matemáticas no meio escolar e no contexto histórico da bandeira, surgiu o interesse de criar 

um projeto que contribuísse para a melhoria da aprendizagem e superação das deficiências 

encontradas nos alunos. 

Evidenciamos os conceitos geométricos presentes na bandeira do Brasil trabalhando 

triângulos, losangos, retângulos, circunferência, simetria, área, perímetro, entre outros. Com o 

intuito de levar os alunos a compreender conceitos matemáticos de uma forma lúdica e prática 

despertando um pensamento lógico-matemático de forma motivadora. 

A Bandeira do Brasil foi adotada pelo decreto nº 4 de 19 de novembro de 1889. A 

ideia da nova Bandeira do Brasil deve-se ao professor Raimundo Teixeira Mendes, presidente 

do Apostolado Positivista do Brasil. Com ele, colaboraram o Dr. Miguel Lemos e o professor 

Manuel Pereira Reis, catedrático de astronomia da Escola Politécnica. O desenho foi 

executado pelo pintor Décio Vilares. 

O retângulo e o losango estão presentes com as mesmas tonalidades na bandeira 

imperial, mostrando que a bandeira republicana não rompeu definitivamente com o Império. 

O losango, em particular, é a representação da mulher na posição de mãe, esposa, irmã e filha. 

A esfera é o antigo símbolo do mundo, unindo o Brasil a Portugal através de D. Manuel, em 

cujo reinado se deu o descobrimento. Ela é também um antigo emblema romano, presente na 

bandeira do Principado do Brasil instituída por D. João IV, onde já constava a faixa branca.  

O verde da bandeira não tem especificação, mas a tonalidade é a mesma da imperial: o 

primavera ou verde-esmeralda, ele tem muitos significados, pois remonta o primeiro objeto 

que provavelmente funcionou como bandeira: ramos de árvores arrancados em instantes de 

alegria espontânea. No Bandeira do Brasil, o verde tem outros significados históricos, como a 

Casa de Bragança, a filiação com a França e o estandarte dos Bandeirantes.  

O amarelo também não tem especificações, continuou o do pavilhão de 1822, ele 

representa nossa riqueza mineral e a aventura dos bandeirantes à procura do ouro. De maneira 

poética, nos leva à imagem do sol, astro que nos garante condições essenciais de 
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sobrevivência. Essa cor recorda à Casa dos Habsburgos e também à Casa de Castela e a Casa 

de Lorena, a que pertencia D. Leopoldina, esposa de D. Pedro I.  

O azul, juntamente com o branco remonta a nacionalidade lusitana, bem como 

homenageia a história do Cristianismo e a mãe de Jesus, padroeira de Portugal e do Brasil. O 

azul deve ser obrigatoriamente, azul celeste.  

O branco, plenitude das cores, traduz os desejos de paz. A faixa branca em sentido 

oblíquo e descendente da esquerda para a direita é a representação do nosso “Equador 

visível”. Vale destacar também a ausência do vermelho e do preto, excluindo da Bandeira 

lembranças às guerras, ameaças e agressões. A Bandeira do Brasil é um pendão idealista e 

limpo, estando bem mais próxima dos antigos estandartes, erguidos apenas para coreografar o 

bem-estar e o jubilo aos deuses.  

A legenda, escrita em verde, "Ordem e Progresso", é um resumo do lema de Auguste 

Comte, criador do Positivismo, do qual Teixeira Mendes era adepto. O lema completo era "o 

amor por princípio e a ordem por base; o progresso por fim.” Segundo o próprio Teixeira 

Mendes, o objetivo do lema era mostrar que a revolução "não aboliu simplesmente a 

monarquia", mas que ela aspirava "fundar uma pátria de verdadeiros irmãos, dando à Ordem e 

ao Progresso todas as garantias que a história nos demonstra serem necessárias à sua 

permanente harmonia”. 

Cada estrela representa um estado da federação. Todas as estrelas têm 5 pontas. As 

estrelas não têm o mesmo tamanho; elas aparecem em 5 (cinco) dimensões: de primeira, 

segunda, terceira, quarta e quinta grandezas. Estas dimensões não correspondem diretamente 

às magnitudes astronômicas, mas estão relacionadas com elas. Quanto maior a magnitude da 

estrela maior é o seu tamanho na Bandeira. É permitida a inclusão de novas estrelas para 

representar novos Estados no círculo azul da Bandeira Nacional sem afetar a disposição 

estética original constante do desenho proposto pelo Decreto nº 4, de 19 de novembro de 1889 

e serão suprimidas da Bandeira Nacional as estrelas correspondentes aos estados extintos. 

Quando a Bandeira Republicana foi criada, as estrelas representavam os vinte Estados da 

República e o Município Neutro. Hoje são 26 Estados e o Distrito Federal. 

Diante da copa do mundo sediada no Brasil, e levando em consideração as deficiências 

matemáticas no meio escolar e no contexto histórico da bandeira, surgiu o interesse de criar 

um projeto que contribuísse para a melhoria da aprendizagem e superação das deficiências 
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encontradas nos alunos. 

Portanto, evidenciamos os conceitos geométricos presentes na bandeira do Brasil 

trabalhando triângulos, losangos, retângulos, circunferência, simetria, área, perímetro, entre 

outros. Com o intuito de levar os alunos a compreender conceitos matemáticos de uma forma 

lúdica e prática despertando um pensamento lógico-matemático de forma motivadora. 

 

OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal ensinar a geometria plana de forma 

lúdica relacionando-a com um tema atual. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A geometria não tem ocupado um lugar de destaque dentro do ensino da Matemática. 

Ela tem refletido um cenário de muitas dificuldades, destacando um ensino superficial com 

poucas abordagens nos conteúdos em sala de aula.  

 

Sendo assim,  

Essas dificuldades se dão em virtude da forte resistência no ensino da Geometria e 

deve-se também, em grande parte, ao pouco acesso pelo professor aos estudos dos 

conceitos geométricos na sua formação ou até mesmo pelo fato de não gostarem de 

Geometria. (LORENZATO,1995. p. 7). 

 

Por sua vez, Perez (1991), enfatiza que muitos professores alegam a omissão do 

ensino da geometria pela falta de tempo e de conhecimento do professor sobre o assunto.  

Nesse contexto, sabemos que a Geometria está relacionada a tudo que nos rodeia, mas, 

muitas vezes, para que possamos perceber estas relações, necessitamos desenvolver um 

pensar geométrico, procurando novas formas de pensar sobre o que estamos vendo e novas 

formas de nos comunicarpara podermos expressar esse pensamento. Com tal conhecimento, 

podemos usar estratégias diferenciadas, mais organizadas, mais econômicas e mais eficientes 

para nos auxiliar no espaço em que vivemos. 
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METODOLOGIA 

A presente pesquisa propõe novas formas de apresentar aos alunos a Matemática, em 

particular, a Geometria, de maneira que eles possam achá-la mais atraente e aplicável. Para 

isso, desenvolvemos a pesquisa em quatro momentos, os quais foram: o levantamento de 

dados dos títulos conquistados pelo o Brasil; a apresentação do minicurso A Matemática na 

Copa: Explorando a Matemática na Bandeira do Brasil; a construção das bandeiras; e o 

momento em que os alunos se tornaram multiplicadores do conhecimento. 

1º Momento: No dia 31 de março de 2014, foi pedido a vários alunos de três turmas do 3º ano 

do Ensino Médio (A, B e integrado) que pesquisassem sobre os títulos anteriores em que o 

Brasil foi campeão e produzissem um breve documentário, também foi pedido que buscassem 

os acontecimentos da época, para se fazer uma comparação entre as copas e foi desenvolvido 

uma parte escrita. O objetivo da pesquisa deste documentário foi de motivar os alunos para 

dar início a um trabalho diferenciado.  

2º Momento: Foi ministrado um minicurso para ser abordado exclusivamente a bandeira do 

Brasil. Apresentamos para um total de 20 alunos, onde abordamos brevemente a parte 

histórica da Bandeira do Brasil, suas curiosidades, significados, as medidas oficias da 

bandeira, conceitos de algumas figuras geométricas, tais como: (retângulo, losango, círculo, 

triângulo) área, perímetro, razão e proporção, trabalhamos os conceitos, definições, 

propriedades e exemplos. 

3º Momento: Os alunos passaram a ser multiplicadores, transmitindo os conhecimentos 

adquiridos por meio do minicurso, para o restante dos alunos de suas respectivas turmas, 

através de seminários e atividades. 

 

4º Momento: No dia 13 de abril de 2014, foi designada a tarefa da construção, onde 

cadaturma ficou com uma atividade diferente: o 3º B ficou encarregado de dispor fileiras de 

bandeirolas feitas de T.N.T. com barbante de modo que formassem a bandeira do Brasil no 

teto do pátio do colégio (Não foram utilizadas as medidas oficiais da Bandeira Nacional). A 

turma do 3º integrado ficou responsável por criar um painel feito de E.V.A. e impressões, para 

algumas bandeiras com símbolos mais complexos, visto que, os mesmos possuem facilidade 

com a utilização da informática, já que a escola dispõe o curso para a turma.  
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O painel deveria conter todas as bandeiras dos países que estariam participando da 

copa, resultando em trinta e duas bandeiras e como sobraria um “espaço”, um dos alunos teve 

a ideia de criar uma bandeira que representasse a sua turma para completá-lo, a bandeira do 

Brasil ficaria em destaque em um tamanho maior que as demais e ao centro do painel. A 

turma do 3º ano Aficou com a tarefa de ensaiar a música tema da copa 2014 “Somos Um Só” 

que seria cantado em apresentação da bandeira em forma de um mosaico preparado por eles, 

feito de cartolina e E.V.A., onde de um lado estaria o nome do projeto intitulado de 

“Matemática na Copa 2014" e do outro, a bandeira do Brasil (lembrando que as medidas não 

foram proporcionais as medidas oficiais).  

Essa apresentação ocorreu no dia 16 de junho de 2014, no pátio da escola. Foi cantado 

o hino nacional com a exposição das bandeiras do Brasil, Paraíba, Campina Grande e a do 

PREMEN. Foram chamados dois alunos para comentarem a respeito do que tinham achado de 

todo esse projeto e fazer um breve resumo para que a comunidade escolar soubesse do 

processo das atividades. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir do primeiro momento, os alunos se mostraram interessados em trabalhar com 

o tema "A copa do mundo". Podemos observar que os discentes tinham dificuldades no 

conteúdo de alguns polígonos citados acima. Surgiram algumas dúvidas referentes à razão e 

proporção, as propriedades do retângulo e do quadrado, como por exemplo: “Por que a 

diagonal do quadrado é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2?” 

No andamento da exposição do minicurso, os alunos tiveram um bom comportamento, 

onde os mesmos participaram ativamente da aula. Assim, a aula tornou-se interativa e 

prazerosa. Durante todos os momentos da realização do projeto, foi perceptível a empolgação 

e o quão produtivo foi para educadores e educandos poder trabalhar a matemática de uma 

forma diferente. 
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Figura 1 – Bandeirolas do3º B                       Figura 2 – Painel do 3º Integrado 

 

 

Figura 3 – Apresentação do Mosaico do 3º A      Figura 4 – Apresentação do Mosaico do 3º A 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O processo como um todo foi colaborativo que resultou na valorização do 

conhecimento. Foi bastante satisfatório à medida que nos permitiu uma avaliação e sondagem 

no processo de ensino/aprendizagem dos alunos. Concluiu-se que os alunos desenvolveram 

uma melhor aprendizagem, e alcançaram o que foi proposto nessa pesquisa. Foi uma 

experiência de grande riqueza que certamente foi gratificante e que trouxe muitas 

contribuições para o aprendizado dos alunos que ficaram motivados com metodologias 

inovadoras no ensino da geometria. 
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RESUMO 

O presente artigo é resultado de uma investigação sobre as técnicas e argumentos utilizados 

no desenvolvimento de sentenças matemáticas pelos alunos de uma turma de 9º ano da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Monsenhor João Milanês, em Cajazeiras - PB, que 

mostravam sérios problemas que envolviam divisibilidade. O simples fato da divisão não ser 

exata e os alunos terem que lidar com números decimais ou fracionários já desencadeava falta 

de interesse. Na busca de sanar esta dificuldade foi realizada uma pesquisa com os alunos, 

buscando investigar e resgatar potencialidades lógicas e interpretativas da turma. A 

investigação contou com 8 encontros em forma de minicurso onde foram analisados os 

procedimentos divisórios que eram utilizados nos problemas algébricos dos alunos. A análise 

foi realizada minuciosamente e contou com uma diversificação dos conteúdos entre o 6º e o 9º 

ano do Ensino Fundamental II. Nossa intenção foi realmente resgatar os alunos da 

aprendizagem superficial tratada nos livros didáticos e desenvolver as habilidades cognitivas e 

o poder de compreensão textual dos conteúdos matemáticos ministrados. 

 

Palavras chaves: Investigação. Dificuldade. Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O artigo discute as dificuldades de aprendizagem relacionada ao processo divisório, 

sobretudo em divisões não exatas, buscando investigar melhor o incômodo gerado pela não 

aprendizagem matemática dos alunos. Resolvemos realizar aulas, ministradas em forma de 

minicurso, com o objetivo de analisar as potencialidades lógicas e interpretativas desses 

alunos. 

mailto:maraizavitalino@hotmail.com
mailto:nataliaalvespinheiro43@gmail.com
mailto:marcelllobraga@hotmail.com


 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  185 

 

 

O estudo teve a necessidade de buscar as raízes escolares dos alunos, pois se tratava de 

uma turma de 9º ano e com um histórico escolar bem diversificado, fazendo uma analogia 

entre o conhecimento que cada um traz para realizar as quatro operações fundamentais e 

textos matemáticos contextualizados. Tendo como objetivo geral: analisar potencialidades 

para uma aprendizagem significativa da turma de 9º ano da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Monsenhor João Milanês que envolva sentenças matemáticas, lógicas e 

interpretativas e os objetivos específicos, como:verificar a linguagem metafórica utilizada em 

livros, solucionar sentenças matemáticas, lógicas e interpretativas a partir das potencialidades 

de uma aprendizagem significativa e repensar o uso da fração em nosso cotidiano. 

De fato, sempre foi natural professores analisarem o baixo desempenho dos alunos. 

Compreender quais suas potencialidades e suas fragilidades se torna fundamental para que 

possa ser repensada novas estratégias metodológicas. 

A pesquisa contou com uma amostra de 15 alunos que de livre e espontânea vontade, 

aceitaram participar do estudo que foi realizado em um horário oposto as de suas atividades 

escolares. Os encontros foram realizados no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba – Campus Cajazeiras. Os minicursos apresentaram uma ampla revisão 

sobre 9 conteúdos, que foram escolhidos a partir das dificuldades mais urgentes dos alunos, 

tais como: divisibilidade, razão, proporção, regra de três (simples e composta), porcentagem, 

suros simples, polinômios, funções do 1º e do 2º grau, ângulos, triângulos e polígonos. Foi 

feita uma releitura na abertura de todos os assuntos, envolvendo conceitos, principais 

propriedades e suas operações.  

O fato dos alunos não conseguirem realizar divisões que resultavam em números 

racionais estava bastante ligado ao procedimento técnico utilizado por eles. No estudo ficou 

bastante evidente que o baixo desempenho dos alunos diante de procedimentos divisórios 

provinha de um aprendizado insuficiente sobre o estudo de frações. Na prática, em sala de 

aula o diagnóstico veio nos primeiros encontros que realizamos com a turma. O fato de 

realizar operações com frações ou com números em forma decimal incomodava toda a turma, 

fazendo com que as respostas dadas pelos alunos do 9º ano aos problemas propostos em sala 

de aula não correspondessem aos gabaritos. Esse acontecimento era constante, a turma não 

efetuava a operação corretamente, pois abandonavam o problema no momento em que tinham 

que efetuar a divisão com números decimais.  

Durante todo o processo de aprendizagem a turma foi instigada a elaborar novas 

técnicas e tentar manter um equilíbrio aparente entre o antigo e o novo conhecimento, 

aperfeiçoando seu poder de interpretação e desenvolvendo um novo saber. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A dificuldade da turma em questão indica um forte despreparo para resolver divisões, 

despreparo esse, ocasionado pelo pouco domínio do conteúdo sobre frações. De acordo com 

Merlini (2005), os Parâmetros Curriculares Nacionais, indicam a necessidade de que os 

alunos rompam com ideias construídas a respeito dos números naturais, para chegarem a 

compreender o significado de frações. Rupturas demandam tempo e planejamento, para serem 

sanadas as barreiras existentes para uma aprendizagem significativa, que estão diretamente 

relacionadas aos conceitos absorvidos ainda nas séries iniciais do Ensino Fundamental I. O 

trabalho que nessa etapa é realizado por pedagogos, docentes polivalentes que desenvolvem 

um processo digamos que interdisciplinar ao longo do Ensino Fundamental I, munidos de 

competências em: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, em alguns momentos percebem alguma das etapas do seu trabalho com 

várias lacunas, muitas vezes por falta de tempo e planejamento. De fato, será principalmente 

na possibilidade de relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de estudos, pesquisa e 

ação, que a interdisciplinaridade poderá ser uma prática pedagógica e didática adequada aos 

objetivos do ensino (BRASIL, 1997). 

Salientando o conceito de planejamento e o de metodologia Libâneo (1994, p. 222) 

ainda escreve que: 

 

A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de formulários 

para controle administrativo, é, antes, a atividade consciente da previsão das ações 

político – pedagógicas, e tendo como referência permanente às situações didáticas 

concretas (isto é, a problemática social, econômica, política e cultural) que envolve a 

escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade, que integram o processo de 

ensino. 

 

Faz-se necessário uma integração de toda a comunidade escolar a fim de resultados 

positivos para uma aprendizagem significativa. Pois como afirma Libanêo(1994, p. 225): “O 

planejamento não assegura, por si só, o andamento do processo deensino”. Planejar é fator 

importante e o ato de se adaptar-se ao planejamento é algo fundamental, a realidade em sal de 

aula é muito diferente do que é planejado no papel.  
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METODOLOGIA 

 

A pesquisa é de origem qualitativa e analisa as dificuldades sobre resoluções de 

sentenças matemáticas da turma do 9º ano da E.E.E.F. Monsenhor João Milanês em 

Cajazeiras – PB.Sendo assim, foram realizados 8 encontros e os conteúdos abordados foram 

os de 6º ao 9º ano, sendo sorteados 9 conteúdos ministrados em forma da minicurso, em 

horário oposto ao das aulas da turma os conteúdos foram dados em salas de aulas no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), tendo cada encontro uma 

duração de aproximadamente 3h, com início das aulas às 14h e término às 17h. 

Alguns sempre estudaram em escolas da rede pública de ensino e outros eram 

provindos da rede privada, contudo todos tinham igual nível de dificuldade, sendo ainda mais 

grave quando a sentença matemática envolvia divisão. A investigação tomou outro rumo 

diante deste obstáculo, pois os alunos dominavam as outras três operações matemáticas, o 

foco do trabalho passou analisar o motivo pelo qual a divisão não se inseria de forma 

adequada a rotina de estudo da turma.  

Baseado em Brasil (1997), resolver a situação não se resume em compreender o que 

foi proposto e em dar respostas aplicando procedimentos adequados. Durante todas as aulas 

ministradas, os alunos do 9º ano da Escola Milanês, resolveram questões que envolviam 

operações com frações, no intuito de fixar melhor todos os conteúdos que já tinha sido 

estudado ao longo do Ensino fundamental II e alguns conteúdos que ainda não haviam sido 

estudados em sua grade curricular. A construção de um conceito de números racionais 

pressupõe uma organização de ensino que possibilite experiências com diferentes significados 

e representações demandando um razoável espaço de tempo (BRASIL, 1997). O caminho 

feito pela turma na busca de sanar suas dificuldades decorreu de forma muito simples, pois 

permitiu que cada um deles ou em duplas, resolvessem as questões propostas de forma 

autônoma “sem fórmulas prontas” e com isso desenvolvessem técnicas apropriadas e 

condizentes a sua realidade. Levando em conta que a bagagem de vida que cada um traz é 

fonte riquíssima de conhecimento, foi desenvolvido para cada assunto um exemplo 

relacionado ao cotidiano deles.Partindo de uma situação comumente vivenciada pelo aluno, 

pode-se introduzir o conteúdo e em seguida aprofundá-lo de acordo com a necessidade 

prevista nos programas e com o desenvolvimento cognitivo do estudante sempre mesclando 

cada assunto ao longo das aulas com operações fracionárias, assunto de maior relevância 

nesse estudo, ou com sentenças que tivessem divisões exatas. 
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A primeira aula abordou os assuntos de divisibilidade (múltiplos, divisores, números 

primos, m.d.c.; m.m.c e critérios de divisibilidade), e razão e proporção (conceituação de 

razão, tipos de razões, razões entre grandezas da mesma espécie e de espécies diferentes; 

definição de proporção, propriedades e quarta proporcional). Os dois assuntos foram 

utilizados como diagnóstico de estudo, uma espécie de sondagem do grau de conhecimento e 

poder interpretativo dos alunos. Quando tomamos o estudo de razão e proporção ficou mais 

perceptível que o problema da turma era quanto ao estudo de frações, Merlini (2005) registra 

que as estratégias utilizadas para o ensino de fração, conteúdo trabalhado a partir do 2º ciclo 

do Ensino Fundamental, tem ênfase exagerada em procedimentos algoritmos comprometendo, 

dessa forma, uma percepção mais ampla de seus significados.A situação de estudo sobre 

frações, com representações parte-todo é o grande paradigma para o aluno-professor. Segundo 

Merlini (2005) existe uma necessidade de que os alunos rompam com ideias construídas a 

respeito dos números naturais para chegarem a compreender o significado da fração. A 

objetivação matemática aos estudos fracionários visa analisar e entender melhores formas de 

esquematização mentais, culminando no que poderá ocorrer a apropriação da lógica como 

alicerce para as ideias de fração (MERLINI, 2005).  

Na segunda aula foram revistos os conteúdos de regra de três (simples e composta), 

porcentagem e juros simples (razão centesimal). O estudo de regra de três simples e composta 

foi em busca de somar saberes para enfim sanar as dificuldades que a turma tem sobre 

frações, pois em alguns casos as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, 

nos levando ao estudo da relação entre grandezas. Piaget & Beth (1966) dizem que o 

raciocínio proporcional é a capacidade que conduz ao deslocamento conceptual significativo 

dos níveis operacionais do pensamento concreto para os níveis operacionais formais do 

pensamento. Sobre porcentagem e juros simples tivemos como foco o estudo das razões 

centesimais, explicando que os números percentuais são representados em forma de fração 

centesimal (onde o denominador é igual a 100) e que a melhor forma de assimilar os 

conteúdos relativos à porcentagem e juros simples seria praticar exemplos que utilizassem 

situações do cotidiano. 

Trabalhamos na terceira aula o conteúdo de polinômios e operações com polinômios. 

Pelo motivo do conteúdo ser bastante extenso a aula foi dedicada somente a este assunto. 

Passamos pela definição e grau de polinômios e seguimos para as operações. A aula foi 

trabalhosa, a turma que já não tinha muito domínio do processo divisório somente com 

números, agora passava por mais um desafio, pois precisavam aprender a dividir um 

polinômio por outro, onde não mais existiam somente partes numéricas mais também 
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incógnitas. Exercícios propostos foram distribuídos para a prática ser desenvolvida em casa, a 

fim de fixar melhor o conteúdo.  

Nosso quarto encontro foi reservado as funções e sua definição. Vimos dois tipos de 

funções, como: a função constante e as funções polinomiais do 1º e do 2º grau. Exploramos 

domínio, imagem e gráficos de funções. Primeiro, é preciso lembrar que no Ensino 

Fundamental II o conteúdo de funções tem o seu estudo na operação de multiplicação entre 

conjuntos: o produto cartesiano. A função é uma relação binária com duas características 

importantes:nenhum elemento do primeiro conjunto fica "sobrando", sem correspondência 

com algum elemento do segundo (não existe elemento "sem flecha" em A);e um mesmo 

elemento do primeiro conjunto não pode ter correspondência com mais de um elemento do 

segundo conjunto (não existe mais de uma flecha "saindo" de um mesmo elemento de A). 

A quinta etapa do nosso estudo priorizou os ângulos,suas medidas, classificação (raso, agudo, 

obtuso, complementar, suplementar), bissetriz, ângulos formados por duas retas paralelas e 

uma transversal e ângulos formados por retas concorrentes.A priori os alunos tiveram uma 

breve revisão sobre retas e semirretas, para logo após aprofundarmos em ângulos formados 

por retas concorrentes e perpendiculares. A aula foi ministrada no laboratório de matemática 

do IFPB – Campus Cajazeiras, que possui um rico acervo em material didático, muitos 

construído pelos próprios alunos do IFPB, estudantes do Curso de Licenciatura em 

Matemática. Os alunos do 9º ano da Escola Milanês puderam ter contato com réguas e 

compassos maiores do que eles utilizam em suas salas de aula e desenharam variados tipos de 

ângulos em cartolinas.  

O sexto encontro, também foi realizado no LABMAT (Laboratório de Matemática do 

IFPB) e nesta aula os alunos trabalharam com polígonos,seus elementos, classificação, 

perímetro e área. Aproveitamos a atmosfera e estudamos triângulos, sua classificação e seus 

elementos, como: mediana, bissetriz, altura; soma dos ângulos internos, congruência e 

semelhança. Mais uma vez a turma teve o privilégio de ter uma aula diversificada, utilizamos 

de materiais palpáveis,para manusear as figuras geométricas tendo a oportunidade de 

conhecer suas diferentes formas, nomes e características, desenvolvendo assim o pensamento 

geométrico.O importante foi conduzir os alunos para a dedução das propriedades das figuras 

geométricas, percebendo os lados, as arestas e os ângulos. No que diz respeito ao cálculo de 

perímetro e área, é importante que o aluno tenha o poder interpretativo para desenvolver a 

figura dada na questão-problema e colocá-la no papel, com traços e cortes condizentes ao que 

estará sendo proposto.  
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RESULTADOS  

 

Para análise dos resultados foram avaliados os exercícios resolvidos em sala de aula e 

também os exercícios propostos que a turma resolveu em casa. Acertos e técnicas para 

realização das questões propostas foram analisados de acordo com o raciocínio específico 

para cada exercício. 

Em questão, estava o raciocínio tido como aritmético, onde o aluno apenas realizava 

as questões de forma mecanizada, mas não possuía um poder interpretativo. Apenas é seguido 

passo a passo o processo operatório para se desenvolver determinada sentença matemática. O 

outro tipo de raciocínio é chamado de pictórico, onde o aluno reteve melhor compreensão e 

um bom nível de interpretação para um melhor aproveitamento da resolução proposta.  

Em análise geral, observamos que os alunos responderam os exercícios com maior 

entusiasmo no momento que foi proporcionado a socialização à turma. As aulas que foram 

ministradas no LABMAT, revelaram a turma do 9º ano o verdadeiro intuito da matemática ser 

utilizada no nosso dia-a-dia. A matemática abstrata tratada de forma mecanizada e expositiva 

diariamente em sala de aula teve um efeito, mesmo que mínimo, no tratamento do problema 

da turma, mas o que levou mesmo a sanar tal deficiência foram os encontros que abordaram 

os temas de ângulos, triângulo e polígonos. A interação entre eles no momento da formação 

para definição, demonstração dos conteúdos e o manuseio de figuras geométricas aliado ao 

registro numérico facilitou uma melhor compreensão dos conteúdos.  

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo reforça a necessidade da diversificação que o educador deve manter em seu 

processo metodológico em sala de aula. Promover uma educação na área matemática requer 

uma permanente evolução por parte dos educadores. Aguçar o lado participativo da turma 

promovendo ações socialmente significativas leva o aluno a pensar em uma matemática 

sempre presente em sua vida. 
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1.26 JOGOS DIGITAIS: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O 

ENSINO DE MATEMÁTICA 

Amanda Soares Bento (IFCE– amandhasb@gmail.com) 

Guttenberg Sergistótanes Santos Ferreira (IFCE – guttenberg@ifce.edu.br) 

 

RESUMO 

A disciplina de Matemática é considerada pelos estudantes de difícil compreensão e 

aplicabilidade na vida prática, situação que pode ser amenizada através da utilização de sites 

com jogos educativos para o ensino e aprendizagem de matemática. Neste trabalho, propõe-se 

discutir sobre a utilização desses jogos disponíveis na internet com o objetivo de propor 

metodologias para o ensino de matemática, refletindo sobre métodos e discutindo com 

professores quanto ao trabalho docente com tais recursos. Inicialmente, realizou-se um 

mapeamento na internet de jogos que apresentam conceitos matemáticos, destacando cada um 

deles quanto à origem, à finalidade, ao link de acesso, ao número de jogos de matemática 

disponível em cada site, e, por fim, foram selecionados alguns jogos para destacar os 

conteúdos e procedimentos metodológicos que podem ser abordados nas aulas de matemática, 

com apoio bibliográfico na áreade educação e ensino de matemática. Observa-se que os jogos 

contribuem significativamente com o trabalho do professor, pois as ferramentas tecnológicas 

estão cada vez mais acessíveis aos jovens, proporcionando a aprendizagem matemática de 

forma atrativa e dinâmica. 
 

Palavras-chave: Educação Matemática. Tecnologia da informação. Metodologia de ensino.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A disciplina de Matemática é sem dúvida a mais temida pelos alunos, pois geralmente 

para eles é difícil o entendimento da aplicação dos conceitos estudados. A fim deamenizar 

essas dificuldades foram criadossites educativos que apresentam jogos para auxiliar no ensino 

de inúmeras disciplinas, inclusive a matemática. Hoje se vive num contexto onde os jovens já 

crescem engajados com os games digitais que estão cada vez mais acessíveis, seja por meio 

do computador, do tablet ou até mesmo do celular. Os jogos digitais se transformaram em 

ferramentas cotidianasnão somente para o público jovem, mas para as pessoas de diversas 

faixas etárias como forma de distração e divertimento. 

De acordo com a Revemat (2013), os recursos tecnológicos podem propor de forma 

lúdica a criação de situações-problemas atrativas e motivadoras, propiciando a aquisição do 

conhecimento matemático e potencializando o desenvolvimento da criatividade. Assim, é 

importante analisar os reflexos dessa nova realidade para a educação, uma vez quese deve 
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pensar no ensino interativo em que o ensino padronizado e o prazer da aprendizagem 

estejamassociados. 

Os jogos digitais são ambientes de aprendizagem ricos e completos e podem 

proporcionar um processo de ensino-aprendizagem atrativo, desafiador e despertar o interesse 

por desenvolver competênciasem diversos conceitos matemáticos. No entanto,a escola precisa 

se engajar a esse novo contexto educacional, aproximando os discentes dos conteúdos por 

meio da utilização dos jogos computadorizados, já que para muitos deles a diversão e o prazer 

não consiste em aprender,apenas o que está presente nos livros ou naquilo que éensinado pelo 

professor.Contudo, é necessário que os games digitais sejam vistos na educação básica como 

uma proposta educacional inovadora, tanto por parte do poder público como pelo corpo 

docente. Porém, apesar da falta de investimento na capacitação desses profissionais por meio 

de cursos preparatórios para utilização dessas tecnologias, os docentes devem estar motivados 

a aperfeiçoar as suas práticas de ensino, pesquisando e estudando formas de tornar suas aulas 

diferenciadas e atualizadas, agregando-as às informações e recursos do mundo atual. 

No ensino de matemática cotidiano, poucas são as experiências que instigam a 

criatividade discente, ou que o estudante seja motivado a solucionar problemas. Além disso, 

os discentes não vivenciam situações que os motivem a explorar o objeto de estudo 

matemático. Partindo dessa concepção, é necessário que os docentes tornem o ensino de 

matemática umelemento de pesquisa para que possam ser mediadores de uma aprendizagem 

pautada no incentivo em solucionar situações-problemas. A disciplina de Matemática é 

apresentada muitas vezes para os educandos de forma abstrata, de difícil compreensãoacerca 

da relevância dos conceitos estudados. Este problema pode ser um reflexo das práticas e 

fazeres docente, onde se devem buscarmeios de mediar o conhecimentoevidenciando as 

aplicações no cotidiano. 

 

OBJETIVOS 

 

Neste trabalho propõe-se a utilização de jogos disponíveis na internet que podem 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de matemática, mostrando métodos e 

orientações de como trabalhar cada um deles. Espera-se com isso, sugerir 

metodologiaseficientes de modo que os professores possam utilizá-las aliadas aos conteúdos e 

a outros métodos educacionais.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Conforme apresentando nas pesquisas de Rapkiewiczet al. (2006) e de Poeta e Geller 

(2014) não basta apenas aplicar o game educativo, devem-secriar métodos para que ele se 

torne atrativo e desafiador, conseguindo a atenção dos estudantes. Dessa forma,os jogos 

digitais podem contribuir de forma significativa enquanto mecanismo mediador 

deaprendizagem, assumindo um caráter facilitador além de motivador nas interações durante 

as aulas, nas relações sociais na escola, na concepção dos esquemas cognitivos, etc., mas, para 

que isso ocorra, é preciso que haja um propósito muito bem definido pelo professore uma 

metodologia adequada. 

Considerando os jogos digitaiscomo um recurso motivador e capaz de despertar 

inúmeras competências no educando, Barreto et al (2011, p.4) afirma que os games 

educativos tem a possibilidade de 

 

[...]desenvolver e provocar o potencial criativo de cada aluno, de proporcionar 

momentos de reflexão e vivência, de trabalhar elementos essenciais ao convívio 

social, tais como regras, colaboração e cooperação. Os jogos online, nessa 

perspectiva, não podem distanciar de tais propósitos. O seu diferencial em relação ao 

jogo tradicional, a nosso ver, é que, além de primar pelos mesmos princípios e 

valores, devem possibilitar, ao aluno ou conjunto de alunos, o desenvolvimento de 

outras competências, como as tecnológicas, motoras, interativas, comunicativas e 

afetivas. 

 

Mattar (2010), afirma que os jogos digitais podem ser ambientes de aprendizagem ao 

aluno, levando-os ao conhecimento de outro mundo. Além disso, os jogos podem envolver 

diversos fatores do desenvolvimento humano como, o cognitivo, aspectos culturais, sociais e 

afetivos, onde as crianças de forma prazerosa aprendem um universo de regras a serem 

colocadas em prática. Portanto, aplicar jogos ao ensino de matemática aproxima o estudante 

da disciplina, apesar das adversidades encontras.Ainda segundo Mattar (2010) existem vários 

projetos com o uso de jogos eletrônicos voltados para o ensino de matemática e de inúmeras 

áreas. O autor ainda relata experiências com games em educação no Brasil e no exterior, onde 

se tem o contato com professores e instituições que utilizaram e utilizam jogos digitaisno 

ensino, ilustrando em muitos casos o aprendizado embutido no game, como eles são 

projetados na educação e analisando os possíveis resultados para o processo de aprendizagem.  

 

METODOLOGIA 
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Compreendendo o jogo como uma importante ferramenta pedagógica para o ensino de 

matemática, foi realizada uma análise na internet dos sites que disponibilizam jogos voltados 

a essa área do conhecimento. Na primeira aproximação com os jogos, identificou-seosite, o 

link de acesso e o número de softwares matemáticos disponíveis. Em seguida, destacou-se a 

finalidade e os procedimentos metodológicos para o ensino de determinados conteúdos.  

A pesquisa contou com um aparte bibliográfico através de artigos e dissertações que 

versam a respeito da importância em diversificar as aulas com o uso de ferramentas 

tecnológicas. Após a obtenção dos dados, os jogos foram tabelados de acordo com a sua 

aplicação em conteúdos específicos da matemática e em seguida foi realizada sugestões de 

procedimentos metodológicos adotados pelo professor durante a execução dos jogos.Vale 

ressaltarque durante a realização da pesquisa buscou-se evidenciar a importância dos jogos 

digitais para o ensino de matemática e as questões pertinentes às práticas educativas, 

buscando adequá-las ao contexto educacional em um mundo digital globalizado.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Na busca por sites educativos na internet encontramos centenas de jogos com 

perspectivas educacionais diversas.Porém focamos somente naqueles voltados ao ensino de 

matemática. Os resultados estão dispostos naTabela 1. 

 

Tabela 1– Sites de jogos para o ensino de matemática 

Denominação do 

site 

Link de acesso Número de jogos  

Racha Cuca http://rachacuca.com.br/ 23 

Click Jogos http://www.clickjogos.com.br/ 39 

Mangahigh https://campus.mangahigh.com/pt-br/dashboard 18 

Learning Games http://www.learninggamesforkids.com/ 237 

Jogos 360 http://jogos360.uol.com.br/matematica/ 30 

Ojogos.com.br http://www.ojogos.com.br/jogos/matematica 29 
Fonte: Pesquisa Direta 

 

Além dos sites acima, encontramos a plataforma onlineKhan Academyque contém 

dezenas de vídeo-aulas, exercícios e um painel de aprendizado personalizado que distingue o 

estudo de acordo com o nível de ensino e prepara o aluno detectando as potencialidades e as 

lacunas existentes na aprendizagem. O enfoque principal da plataforma para a matemática é 

guiar os estudantes desde o ensino infantilaté ingressar na universidade, apresentando um 

acervo de conteúdos mais recorrentes nos últimos anos, nas provas de matemática do ENEM, 
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etc. Além disso, a plataforma tem parcerias com instituições como a NASA, o Museu de 

ArteModerna, a Academia de Ciências da Califórnia e o MIT que oferece conteúdo 

especializado (ANN DOERR, 2015). 

Num segundo momento foram selecionados alguns softwares presentes nos sites 

educativos com o link de acesso e os conteúdos de matemática que podem ser utilizados como 

atividade pedagógica, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2–Aplicação dos softwares em conteúdos matemáticos 

Nome do Jogo Link de acesso Conteúdo de aplicação 

Canhão Numérico http://rachacuca.com.br/jogos/canhao-

numerico/ 

Adição de números naturais  

Divide http://www.clickjogos.com.br/jogos/divide/ Geometria e frações 

Sudoku http://rachacuca.com.br/logica/sudoku/ Raciocínio Lógico 

MathApocalypse http://www.ojogos.com.br/jogo/math-

apocalypse 

As quatro operações da 

aritmética  

Teste de QI de 

Einstein 

http://rachacuca.com.br/teste-de-einstein/ Raciocínio Lógico 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

Os jogos apresentados podem ser utilizados para que os discentes desenvolvam o 

raciocínio lógico matemático, compreendam conceitos aritméticos, geométricos e exercitem 

as operações básicas fugindo de técnicas decorativas. Ainda corroborandocom Barreto et al 

(2011), a análise dos dados constatou que existem inúmeros de sites educativos que 

apresentam jogos tradicionais, tais como Buraco, Dominó e Xadrez que mantêm as mesmas 

regras, os mesmos elementos estruturais e auxiliam na compreensão de conceitos 

matemáticos. Essa característica nos permite compreender que os jogos digitais não são 

aversos aos jogos tradicionais, apesar de impedir o contato direto com os outros jogadores, a 

modernização contribui para o incentivo a essas práticas de forma descontraída. Para ilustrar 

alguns dos jogos pesquisados, apresentamos as Figuras 1, 2, 3 e 4. 

 

 

Figura 1– Jogo Canhão Numérico. 
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Fonte: http://rachacuca.com.br/jogos/canhao-numerico/
 

 

O Jogo Canhão Numérico presente no site Racha Cuca consiste em atirar um número 

para outro no qual a soma de ambos seja 10. Este pode ser desenvolvido na sala de aula como 

um campeonato de modo que vença o jogador que obtiver mais pontos. 

 

 

Figura 2– Jogo Divide. 

Fonte: http://www.clickjogos.com.br/jogos/divide/ 

 

O jogo Divide tem como objetivo cortar a peça de madeira para obter a fração 

desejada. Essa atividade é importante para o estudo de geometria e de números fracionários 

uma vez que permite a transformação de uma figura em inúmeras outras e ainda desenvolve 

aspectos cognitivos, pois é preciso pensar em como as peças devem ser divididas para se obter 

o número correto de peças. 

 

 

Figura 3–Teste de QI de Einstein. 

Fonte:http://rachacuca.com.br/teste-de-einstein/ 

 

O teste de Einstein é um problema clássico de raciocínio lógico criado no século XX e 

segundo ele 98% da população mundial não é capaz de resolvê-lo. Essa atividade desenvolve 

a capacidade de raciocínio e pensamento dedutivo podendo ser resolvida em equipe, pois as 

ideias podem ser compartilhadas e unindo esforços é possível solucioná-lo.  
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Figura 4– O jogo MathApocalypse. 

Fonte: http://rachacuca.com.br/teste-de-einstein/ 

 

O jogo MathApocalypse encontra-se em inglês, no entanto, isso não dificulta o seu 

entendimento. Ele consiste em executar operações aritméticas para impedir que os invasores 

alienígenas invadam o território do jogador. Ao resolver o problema os alienígenas são 

eliminados.  

 

CONCLUSÃO 

 

O uso dos games como ferramenta educacional para o ensino de matemática 

apresentam benefícios para o desenvolvimento do intelecto e de competências, tais como, o 

raciocínio lógico, momentos de reflexão, construção do caráter, do bom convívio social, a 

seguir regras e a trabalhar de forma conjunta com os colegas. Os jogos digitais, nessa 

perspectiva, oferecem ao educando, interação por meio de relações afetivas e podem 

contribuir significativamente com a aprendizagem dos conceitos matemáticos. Dessa forma, 

assim como nos jogos tradicionais, os jogadores podem desafiar seus adversários de qualquer 

lugar do mundo em tempo real e como se estivessem frente a frente. 

Analisando os jogos digitais sob a ótica pedagógica, eles podem contribuir para o 

processo de ensino e aprendizagem, porém, a aplicação dos jogos deve vir acompanhada da 

orientação quanto à significação dos conceitos, evidenciando a relação destes com o conteúdo 

estudado.Finalmente, vale ressaltar que a proposta final deste trabalho é sugerir metodologias 

para o ensino de matemática por meio da utilização de jogos digitais, além de nortear os 

docentes quanto aos sites e jogos mais adequados para ministrar determinados conteúdos. 

Além disso, sugere-se que sejam aplicados nas escolas de educação básica, projetos que 

viabilizem a utilização dos jogos como forma de amenizar os problemas existentes na 

aprendizagem de matemática. 
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RESUMO 

Comumente se houve falar que a Matemática vem se tornando uma verdadeira aula de decorar 

fórmulas para em seguida usá-las na solução de problemas pontuais.Com isso o aluno vê essa 

metodologia como se a fórmula fosse feita para o problema e o mesmo por sua vez feito para 

fórmula, dessa maneira não se estabelece laços com a realidade, eperdem assim a capacidade 

de pensar matematicamente, o que é um problema sério para o professor nos dias 

atuais.Conhecendo esse problema, o programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) de Matemática do IFCE –Campus Juazeiro do Norte, juntamente com os 

participantes, elaboraramuma oficina com alunos do ensino médio da Escola de Ensino Médio 

Dona Maria Amélia,parceira doprojeto PIBID, onde foi abordada a práticade jogos 

matemáticos, objetivando estabelecer conexões entre os conteúdos trabalhados em sala de 

aula com as aplicações cotidianas. A oficina relacionada ao conteúdo conjuntos,onde se 

buscou aproximar suas operações e propriedades de maneira construtiva. A partir desta 

experiência, pode-se observar o interesse e o envolvimento dos alunos engajados na proposta 

pedagógica e foco nas atividades que estavam realizando, donde se concluiu o êxitona 

aprendizagem do conteúdo trabalhado. 

 

Palavras-chave:Aplicação.Conjuntos.PIBID. Matemática. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da aplicação matemática tem sua importância na resolução de 

problemas mais abstratos.A aplicação de seus conteúdos de forma prática se faz necessária 

para uma maior e melhor aprendizagem, sendo que, no momento em que o aluno consegue 

pensar e criar relações de forma construtiva, ele associa mais facilmente o conteúdo 

matemático com a resolução de problemas, que possivelmente antes não conseguiria 

estabelecer relações mais abstratas. O pensar matemático desenvolvido por intermédio da 

situação problema é visto pelos discentes de forma desafiadora onde os mesmos são tentados 

a conseguir uma solução e assim cumprir o desafio antes estabelecido.Esse processo de 
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criação própria do aluno é fundamental para a estruturação do pensamento na resolução de 

problemas. O ensino da Matemática tem se tornado cada vez mais defasado, os alunos não o 

veem como algo interessante ou usual,em decorrência disso é necessário apresentar atividades 

periódicas permitindo que o aluno aprenda a pensar construindo processos cognitivos que o 

permita desenvolver e ampliar a sua habilidade de raciocínio.Para Borin (1998) uma situação 

problema pode ser considerada como uma forma de desenvolvimento para qualquer situação 

que exija resposta. 

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). 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Observando e analisando o problema do ensino e da aprendizagem da Matemática em 

sala de aula, é papel fundamental do docente, buscar resultados através daaplicação de novos 

meios para a construção de conhecimento, objetivando a maior eficiência e qualidade do 

ensino. Aplicou-se a oficina “construindo os conjuntos e trabalhando com eles” tendo em 

vista a dificuldade dos discentes para lidar com as operações entre conjuntos. 

As propriedades e operações relacionadas a conjuntos, muitas vezes não são 

aprendidas em sala de aula e acabam sendo decoradas pelos alunos. A compreensão desse 

conteúdo poderia ser melhorada à medida que os alunos se utilizassem de material mais 

concreto e visível para ser trabalhado. Dessa forma o uso de jogos se mostrou como uma boa 

soluçãopara esse problema.A aplicação seguida de explicação da teoria pode, por sua vez, 

mostrar a relação da matemática com a realidade do aluno e auxiliar no processo de 

construção de um pensamento mais abstrato a respeito de outros conteúdos.  

 

OBJETIVOS 

 

 Transmitir de forma clara o conteúdo conjuntos, ajudando-lhes a entender relações e 

propriedades sobre os mesmos, utilizando-se apenas de meios concretos; 
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 Auxiliar o desenvolvimento do pensar matemático dos discentes; 

 Estimular o interesse dos alunos para a importância de trabalhar em equipe discutindo 

e dividindo saberes em prol de solucionar problemas comuns a todos; 

 Buscar soluções plausíveis ao modelo vigente dos padrões de ensino que apresentam 

problemas sérios de aproveitamento escolar; 

 Aprender como discentes métodos de ensino aprendizagem quepossibilitem a abertura 

de novos caminhos para a arte de ensinar. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A teoria moderna dos conjuntos foi pelo matemático Alemão George Cantor (1845-

1918). A partir dele se desenvolveram diversos outros estudos matemáticos.No final do século 

XIX, o matemático deu início ao estudo da Teoria dos Conjuntos.  

Um conjunto pode ser considerado bem definido quando é possível identificar os seus 

componentes. Na Matemática existem alguns conceitos que não se definem. Eles constituem a 

base de todas as outras definições que são estudadas em Matemática, e em sua maioria são 

tratados por axiomas ou postulados. Segundo Sousa (2005, p.3): 

 

Além da sua influência no ensino da lógica, a teoria dos conjuntos também exerceu 

influência profunda no desenvolvimento da matemática do século XX, servindo de 

base para a teoria das funções de variável, álgebra, topologia, teoria dos grupos, e 

análise funcional. Sua influência se estendeu também para a forma moderna como se 

ensinava matemática para crianças (chamada, no Brasil, de matemática moderna), 

toda baseada na ideia de números como conjuntos. 

 

METODOLOGIA 

 

A oficina foi desenvolvidana Escola Dona Maria Amélia Bezerra situada em Juazeiro 

do Norte, com alunos do 1º ano, turma G. Foi aplicada de forma expositiva a definição de 

conjuntos, dando como exemplo características de união e interseção de conjuntos, em 

seguida foi lançado um desafio para os alunos, que formaram equipes de quatro componentes, 

onde a equipe que resolvesse primeiro o desafio ganhava um prêmio por mérito e os demais 

que tentaram resolver ganhariam outro prêmio por tentativa. A oficina procedeu de forma 

bem descontraída e os alunos engajados no problema a ser solucionado onde em alguns 

momentos se dirigiam até os orientadores buscando ajuda em alguns detalhes (figuras 1, 2 e 

3).  
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Percebeu-se que os discentes, ao final da oficina, conseguiram trabalhar as relações de 

união e interseção entre conjuntos de forma simples, alimentamos a sua capacidade de buscar 

caminhos para resolver problemas matemáticos, estimulando também o trabalho em equipe, a 

troca de informações entre eles para sair de uma situação problema. 

Novas formas de ensino foram embasadas em problemas práticos. Foi aperfeiçoada a 

capacidade docentede lidar com situações não habituaise a fugir da 

repetiçãometodológica.Enxergaram-se os prós e os contras de uma nova abordagem à aula de 

Matemática, podendo agora ser capaz de refazer os acertos e procurar eliminar as falhas ainda 

presentes. Ratifica-se, portanto, a partir desta prática, a importância e influência dos jogos 

como recurso pedagógico no ensino de Matemática.Em função do bom desenvolvimento da 

oficina, houvesatisfação com os resultados obtidos. 

 

CONCLUSÃO 

 

As novas estratégias de ensino melhoram tanto à aprendizagem dos discentes como 

também a capacidade dos docentes de ensinar e estimulamos seus alunos a buscar o 

desenvolvimento e amadurecimento de ideias para solucionar os problemas que encontrarão 

no decorrer de sua vida. Auxiliando também as demais relações pessoais entre os alunos 

como, por exemplo: o respeito mútuo e a troca de informações,compreendendo os erros dos 

colegas e enxergando os próprios erros.Obteve-se um grande crescimento como discentes do 

Figura 1 - Orientação aos 

alunos. Fonte: registro em sala 
Figura 2 – Momento da 

oficina. Fonte: registro em sala 
Figura 3 – Discussão entre os 

alunos. Fonte: registro em sala 
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curso de Licenciatura em Matemática, visto que agora possuímos uma maior experiência em 

sala de aula, não apenas em carga horária, mas também em forma diferenciada de ensino. 

Neste artigo foi abordado o uso dos jogos, já que estudos revelam que a Educação não 

vem apresentando resultados satisfatórios, em decorrência de uma série de fatores, como por 

exemplo: o baixo índice de notas em avaliações externas, o desestimulo de professores pela 

profissão e a formação não continuada de professores. Diante das dificuldades encontradas 

pelos professores, tem-se observado o surgimento de diversas movimentações, principalmente 

por parte de educadores, em busca de alternativas para tornar as aulas mais dinâmicas e 

envolventes.  Os jogos no processo de ensino e aprendizagem são ferramentas capazes de 

auxiliar no processo educativo, desde que sejam planejados e trabalhados de uma forma 

crítica, que possibilite a aprendizagem de uma maneira significativa.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise acerca da importância do uso do 

material concreto para o ensino da matemática e suas contribuições para a aprendizagem dos 

alunos. Pretende oferecer subsídios para que professores busquem caminhos que vislumbrem 

novas práticas pedagógicas afim de qualificar o ensino da Matemática. A fundamentação 

teórica está subsidiada pelas relações entre o contexto da educação no país e a utilização do 

material concreto. Por fim, pretende estreitar os laços entre o ensino da matemática e os 

alunos tendo em vista que muitos sentem receio pela disciplina. Como também contribuir na 

qualificação dos docentes e tornar a matemática uma disciplina significativa pela sua 

contextualização, especialmente em situações do dia a dia.  

 

Palavras-chave: Ensino da Matemática. Material concreto. Educação. Aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Vários são os fatores que contribuem para o crescimento de um País, todavia a 

educação é o principal. Pensadores, Teóricos e Estudiosos discutem novas ferramentas 

metodológicas que aprimorem o ensino, todavia no Brasil essas mudanças não chegam ou 

quando chegam já estão ultrapassados nos rincões do País. Essa demora constata que esta 

nação apresenta um dos piores índices de educação do mundo e essa deficiência se dá pela 

falta de investimentos governamentais, não pela falta de recursos mais sim pelo seu mau 

gerenciamento. Somado a estes fatores, temos uma boa legislação educacional e ao mesmo 

tempo desastrosa por ser flexível. O que importa para os governos é a quantificação dos dados 

e não a qualidade do ensino. Alunos são empurrados ano após anos, num desastroso suicídio 

individual e ao mesmo tempo coletivo. “A solução para um ensino eficaz não está na 

repetição dos conteúdos ou na afirmação - pobre - de que os jovens não gostam de estudar. 

Está na obrigação que a escola tem de oferecer a oportunidade de todos aprenderem.” 

(ALMEIDA, 2010).  
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O grande nó crítico do país é a qualidade da educação, especialmente em relação ao 

aprendizado. O aluno está na sala de aula, mas não aprende. É uma exclusão 

intraescolar: 22% dos alunos saem da escola sem capacidades elementares de leitura 

e 39% não têm conhecimentos básicos de matemática. De qualquer maneira, não 

podemos negar os grandes avanços que o Brasil apresentou. (OTERO, apud 

GOMES, 2014) 

 

 

O presente trabalho pretende ressaltar reflexões sobre questões como a melhor didática 

para exercer o trabalho docente em sala de aula, pois a educação é vista como um processo, e 

deve contemplar um tipo de ensino e aprendizagem que ultrapasse a mera reprodução de 

saberes, possibilitando, assim, que o cidadão torne-se crítico. E a melhor forma para que esses 

educandos tenham participação na aula e não sejam apenas mais um na escola, foi trabalhar as 

aulas usando material onde os alunos possam tocar, vivenciar e com isso o assunto fica 

propício a questionamentos. Quando o diálogo professor/aluno acontece, o professor poderá 

observar melhor a dificuldade do aluno, no sentido de potencializar o seu fazer docente no 

que diz respeito a aprendizagem do discente.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nos dias atuais temos um grande desafio: planejar e executar aulas agradáveis, que 

alcancem os objetivos propostos pelo professor. Hoje, o professor se depara com a 

indisciplina do aluno que resulta de forma negativa na falta de aprendizagem, esta indisciplina 

pode ser reflexo de uma série de fatores como a ausência de estrutura familiar, o meio social 

em que vive, a má qualidade do ensino e consequentemente, a deficiência na base teórica 

temática. 

Fazendo a observação de várias aulas (antes da aplicação do projeto) notamos a 

necessidade de usarmos instrumentos que chamassem a atenção dos alunos e, aos poucos 

fomos expandindo tal ideia, porém com o cuidado de planejarmos sobre como fazer a 

interação conteúdo/aluno e aluno/aluno. Após longa reflexão chegamos à conclusão que 

trabalhar com material concreto seria a melhor solução, tendo em vista que além de trabalhar 

o conteúdo de matemática, os alunos poderiam tocar, sentir e questionar o porquê de tantas 

duvidas.  

De fato, quando o professor tem autonomia para reger suas aulas de forma sistêmica e 

moderada, a qualidade no ensino pode ser diferenciada e como consequência se obtém 

resultados positivos, além de mais transmitir conhecimentos através da comprovação da 
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teoria, como é o caso do uso de materiais concretos, auxilia no aprendizado e facilita o 

entendimento do conteúdo.  

 

OBJETIVOS 

 

Geral: Conseguir ao máximo a participação dos alunos durante as aulas de 

matemática, no intuito de que houvesse real aproveitamento do conteúdo dado através do uso 

de material concreto.  

 

Específico:  

 Estimular a aprendizagem matemática com o uso de material concreto.  

 Propiciar atividades lúdicas para o melhor desenvolvimento dos conteúdos 

matemáticos; 

 Instigar os alunos à reflexão e à resolução de situações-problema; 

 Proporcionar desafios de modo que os alunos possam desenvolver o seu 

raciocínio lógico. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente trabalho destaca o uso de material concreto como ferramenta de 

aperfeiçoamento da qualificação do professor e da tamanha utilidade e importância para o 

aprendizado dos educandos. “A partir do uso dos materiais concretos podemos mostrar o 

quanto cada um é importante para o desenvolvimento do raciocínio.” (SANTOS, SILVA e 

CUNHA, 2009). A utilização desses materiais ajuda os alunos a desenvolverem o raciocínio 

lógico, rapidez e organização do pensamento e concentração, como também na relação do 

professor/aluno tendo em vista que proporciona a ambos uma maior interação e 

consequentemente a aula se torna mais dinâmica e produtiva. Sua utilização é mais frequente 

nos primeiros anos do ensino infantil e fundamental I, contudo seu uso vai além disso, tendo 

em vista que a medida que “[...] A utilização de materiais concretos para a transmissão do 

conhecimento matemático contribui não apenas para a adição de conteúdo por parte do aluno. 

Eles propiciam a evolução do pensamento do alunado [...]” (MARTINS, 2009). Sobre essa 

questão enfatiza: 
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Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um 'aprender' mecânico, 

repetitivo, de fazer sem saber o que faz e por que faz. Muito menos um 'aprender' 

que se esvazia em brincadeiras. Mas um aprender significativo do qual o aluno 

participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber historicamente 

produzido e superando, assim, sua visão ingênua, fragmentada e parcial da realidade. 

(FIORENTINI, MIORIM , 1990, p. 3) 

 

Ensinar não é uma missão fácil, quando temos comprometimento com o aprender do 

aluno é preciso instigar ao aluno a querer saber, não simplesmente jogar conteúdo ou 

simplesmente colocar jogos para passar tempo, mais sim saber fazer uma aula onde tenha 

atenção e aproveitamento, onde se obtenha resultados.  

 

METODOLOGIA 

 

Ao receber o livro: A conquista da matemática do 8° ano do Ensino Fundamental II 

dos autores José Ruy Barbosa e Benedicto Castrucci, adotado pela escola e disponibilizado 

para os alunos em 2014, foi observado que o referido livro proporcionou uma dinâmica das 

aulas em virtude de um capítulo que demonstrava o caso de existência de triângulos utilizando 

canudos de plástico. Notou-se que, a partir desta dinâmica a compreensão dos alunos 

melhorou consideravelmente em virtude deles poderem tocar nos objetos estudados.  

O pleno desenvolvimento do projeto se deu em função da utilização de materiais 

como: régua, canudos, palitos de picolé, tesoura, papelão e sólido geométrico e, a leitura de 

artigos que faziam estudos sobre o uso de material concreto nas aulas de matemática. Estes 

recursos serviram para aprofundar ainda mais o conteúdo trabalhado. 

A prática se deu com resolução de exercícios e desafios. O trabalho foi dividido em 

cinco horas/aula esquematizadas da seguinte forma: 

- Na primeira aula, foi dado caso de existência de triângulos, apresentada com o uso de 

material concreto e observado pelos alunos, quando era possível ter um triângulo a partir dos 

lados dados a eles, em seguida foi explorado com detalhes o que seria vértice, lado e ângulo, 

na sequência apresentado os tipos de triângulos. 

- Na segunda aula, foi feita uma complementação da aula anterior, dando sequência 

aos tipos de triângulos e os tipos de ângulos. Em seguida, exercícios relacionados ao tema 

foram resolvidos. Neste estágio, podemos ver o quão é importante trabalhar com o material 

concreto.  

- Na terceira aula, foram apresentados os casos de congruência de triângulos através de 

desafios para os alunos. 
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- Na quarta aula, foi trabalhada semelhança de triângulos usando a mesma técnica, só 

que o desafio era fazer um triângulo que não fosse parecido com o apresentado anteriormente 

e, 

- Na quinta aula, foi entregue um trabalho para os alunos com o intuito de verificar a 

aprendizagem. 

 

                           

Figura 1- Oficina com os alunos                                              Figura 2- Oficina com os alunos  

 Fonte: acervo de fotos da escola                                                Fonte: acervo de fotos da escola 

      

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Após a apresentação da proposta, executamos pela primeira vez o projeto. A partir 

desta primeira intervenção percebemos a empolgação e o interesse dos alunos, através dos 

comentários advindos de cada atividade realizada. Os resultados alcançados serviram e 

incentivo para continuar com a proposta do projeto e adaptá-lo de acordo com a necessidade 

dos alunos. 

Com isso, tudo o que foi devidamente planejado sobre triângulos foi prontamente 

realizado fazendo apenas a utilização de materiais concretos. Alguns empecilhos são 

encontrados, porém a satisfação ao executar um trabalho bem feito conduz a elaboração de 

mais outros. 

A vivência deste projeto mostrou que, trabalhar com material concreto é desafiador e 

ao mesmo tempo prazeroso, por isso se torna uma ferramenta muito importante para a 

compreensão no ensino da matemática. Contudo, podemos perceber que os alunos se sentiram 

à vontade para demonstrar suas dificuldades, e dessa forma, podemos intervir de maneira 

positiva.  

A vantagem deste tipo de trabalho é que podemos trabalhar pontualmente nas 

dificuldades identificadas. Sendo assim, o uso do raciocínio lógico melhora 
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consideravelmente, já que os alunos que antes eram apenas expectadores do processo de 

ensino-aprendizagem agora se tornam protagonistas, conduzindo assim sua aprendizagem. 

O prazer em observar e ver a interação deles, assim como ouvir os comentários que 

faziam sobre a aula e, ao vê-los repassando o que aprenderam na sala para outros colegas, foi 

imensamente gratificante e transformador, porque além de sentirmos a sensação de dever 

cumprido, percebermos a interação deles e a vontade de aprender e buscar um pouco mais do 

conteúdo, principalmente em se tratando de ensinar matemática haja vista que, na grande 

maioria das vezes, ganha destaque como uma disciplina chata, monótona e sem relação com a 

realidade.  

 

CONCLUSÃO 

 

A realização deste trabalho teve como objetivo maior, mostrar que mesmo diante de 

tantas exigências e dificuldades encontradas no contexto escolar é possível trabalhar uma aula 

dinâmica e construtiva, onde o aluno possa tocar e vivenciar o que vai aprender e, como 

resultado positivo, teve-se a participação dos mesmos e o seu melhor aprendizado.  

Sabe-se que nem todos os assuntos serão possíveis de trabalhar dessa forma, porém se 

trabalhados em uma aula ou outra, diversificando a metodologia, terá aos poucos avanços 

significativos em relação ao ensino e a aprendizagem da matemática, que por sua vez 

ensinada de forma contextualizada favorece um elo ente o conhecimento obtido no decorrer 

das aulas com a realidade. Numa sociedade em constantes mudanças como a nossa, a 

modernização do ensino da matemática deverá ser feita quanto a novos métodos de ensino, 

todavia, a ênfase não está na aquisição de conhecimentos isolados e no domínio de regras e 

técnicas, sobretudo na utilização da aplicação da matemática para solucionar problemas tendo 

em vista que a tarefa do ensino é estabelecer uma ligação entre o aluno e a matemática. 

Assim, pode-se concluir que oferecer um ensino de qualidade e possibilitar o acesso e 

a permanência do aluno com sucesso na escola é possível quando nos dedicamos mais no 

planejamento e na execução das aulas.  

 

 

 

 

 

 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  211 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n º 9394/1996 

 

FIORENTINI, D.; MIORIM, M. A.. Uma reflexão sobre o uso de materiais concretos e 

jogos no ensino de matemática. Boletim da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática. São Paulo: SBEM-SP, n.7, p. 1-3, 1990. 

 

GIOVANNI, José Ruy. CASTRUCCI Benedicto. A conquista da matemática, 8º ano; Ed. 

Renovada. São Paulo: FTD, 2009. 

 

MARTINS, Raquel. Material Concreto: Um bom aliado nas aulas de matemática. 

Disponível em: <http://matconcretos1.blogspot.com.br/> Acesso em: 12 jun.2015. 

 

NOVELLO, Tanise Paula. SILVEIRA, Daniel da Silva. LUZ, Vanessa Silva da. Et al. Uma 

estratégia pedagógica para trabalhar conceitos matemáticos. Acesso em: 11 jun. 2015. 

 

SANTOS, Adriano Augusto Addario dos. SILVA, Hugo Machado da. CUNHA, Paula 

Cristina Pereira da. Materiais concretos. Acesso em: 11 jun. 2015. 

 

SILVA, José Augusto Florentino da. Refletindo sobre as dificuldades de aprendizagem na 

matemática: Algumas considerações. Disponível em: 

<http://www.ucb.br/sites/100/103/TCC/22005/JoseAugustoFlorentinodaSilva.pdf> Acesso 

em: 12 jun. 2015. 

 

SILVA, Marlene da Silva. DÉBORA, Almeida Cunha. SILVA, Aline Araújo da. Et al. O uso 

do material concreto no ensino da matemática. Disponível 

em:<http://www.editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/Trabalho_Comunicacao_oral_i

dinscrito_947_7fc2304382477fcd9bed7819c1fb39e8.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2015.  

 

Unesco aponta má qualidade como principal problema da educação no Brasil. 
Disponível em: http://www.saocamilo.br/clipping/unesco-aponta-ma-qualidade-como-

principal-problema-da-educacao-no-brasil/. Acesso em: 12 jun. 2015. 

 
 



 
 

 

1.29 MODELAGEM MATEMÁTICA E EXPERIMENTAÇÃO EM 

GEOMETRIA 

Thâmara Chaves Brasil4 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB/Campina Grande, thamara_cbrasil@hotmail.com  

Roger Huanca5 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB/Campina Grande, roger@uepb.edu.br 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta uma proposta a ser realizada junto a Universidade Estadual da 

Paraíba, Campus Monteiro, com os alunos do curso de Licenciatura Plena em Matemática, 

com o objetivo de articular a Modelagem Matemática e experimentação para a construção de 

conhecimentos matemáticos na disciplina de Tópicos de Geometria II. A partir de uma 

abordagem qualitativa, coletaremos dados e informações do grupo de alunos quando 

envolvidos no processo de Modelagem Matemática em contexto de experimentação referente 

ao tema volume de sólidos geométricos, escolhido por nós mesmos. O ambiente gerado pela 

Modelagem Matemática e experimentação favorecerá o aprendizado matemático na medida 

em que os alunos conseguirão modelar um fenômeno através da geometria, nos termos de 

interação, matematização e validação do modelo encontrado. 
 

Palavras-chave:Modelagem. Experimentação. Geometria. Formação inicial do professor. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Algumas visões mais recentes acerca da natureza da Matemática e do significado da 

atividade matemática têm convergido no sentido de se considerar a Matemática como a 

ciência de padrão e ordem. Nela, o aluno deve ter um papel ativo na construção do seu 

conhecimento, explorando propriedades e relações de forma intuitiva, através da consideração 

de casos particulares que potenciam a procura de padrões que levem à formulação de 

conjecturas e à validação de resultados. (HUANCA, 2014, p. 105) 

Após planejar aulas de Geometria para dois encontros na disciplina de Tópicos de 

Geometria II do curso de Licenciatura Plena em Matemática da UEPB, campus Monteiro, a 
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preocupação primeira deve se voltar a como torná-lo relevante para os alunos em formação 

inicial. Esse ponto de partida nos leva a acreditar que situações motivadoras e de interesse dos 

alunos podem suscitar aprendizagem de qualidade. No entanto o que encontramos no ensino 

dessa disciplina é um descontentamento, talvez seja como essa disciplina é abordada, além 

disso, o descaso que já vem desde o Ensino Fundamental II. 

Tal fato nos permite constatar que apesar da Geometria ser considerada um dos 

tópicos de extrema importância na matemática fundamental para sua visualização no plano, 

no espaço e etc, em várias áreas da pesquisa, este não contempla compreensão conceitual e 

aplicabilidade do mesmo na prática educativa do ensino da geometria nos cursos de 

licenciatura plena em Matemática. 

Na tentativa de mudar essa dinâmica de ensinar geometria pelo paradigma das 

demonstrações e exercícios, é que nós propusemos a articular a modelagem matemática e 

experimentação para construção de conhecimentos matemáticos, partindo de modelos 

elaborados por nós. 

 

OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma investigação com professores em 

formação da UEPB, campus Monteiro, utilizando a modelagem matemática como ambiente 

de aprendizagem numa proposta de experimentação com alunos do curso de licenciatura em 

matemática, no estudo da geometria – tendo como tema de investigação área, volume, medida 

e a utilização do cálculo diferencial e integral como ferramenta. 

 

A MODELAGEM MATEMÁTICA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Meyer, Caldeira e Malheiros (2011, apud HUANCA, 2014), dizem que a Modelagem 

Matemática possui diversas perspectivas, tanto na Matemática Aplicada quanto na Educação 

Matemática. Também, eles comentam que, no contexto da Educação Matemática, ela pode ser 

compreendida como um caminho para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática 

ou para o fazer Matemática em sala de aula, referindo-se à observação da realidade (do aluno 

ou do mundo). Partindo-se de questionamentos, discussões e investigações, defronta-se com 

um problema que modifica ações na sala de aula, além da forma como se observa o mundo.  

Barbosa (2003) apresenta a Modelagem como um ambiente de aprendizagem em que 

os alunos são convidados a problematizar e investigar situações-problema com referência em 
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outras áreas da realidade. Nesse sentido, o professor deve estar preparado para desenvolver 

atividades que possam propiciar intervenções metodológicas adequadas à proposta de trabalho 

com modelagem. 

Para tanto, consideramos que a interação dos alunos com situações reais propiciadas 

pelo ambiente de modelagem, pode favorecer a mobilização de conhecimentos variados, os 

quais emergem das discussões em sala de aula, contribuindo para o desenvolvimento dos 

conteúdos matemáticos – conceitos, procedimentos e atitudes, de suas diferentes 

representações e da capacidade de utilizar como ferramenta para entender e agir sobre a 

realidade. Dessa forma, a modelagem pode motivar professores e alunos, pois contribui para 

exploração e compreensão da matemática, atribui sentido ao estudo de conteúdos, como 

também, torna o processo de aprendizagem dinâmico e significativo, conforme Biembengut e 

Hein (2003, p.28). 

Silveira e Caldeira (2012) dizem que, a Matemática nessa vertente sociocultural, cujo 

foco está na visão de que não existe apenas uma Matemática, mas várias, isto é, o ensino por 

parte do professor e a aprendizagem por parte do aluno se da na escola, ou seja, trata-se de um 

conjunto dessas regras e convenções, tão importante quanto outras, que existem ou poderão 

ser produzidas em outros contextos culturais. 

Para Oliveira (2009), a modelagem pode potencializar a utilização de problemas do 

cotidiano, favorecer o surgimento de discussões éticas e permitir uma participação efetiva dos 

alunos nas aulas. Este autor, ao considerar a modelagem como um ambiente de aprendizagem, 

afirma que os estudantes são convidados a problematizar e/ou investigar, através da 

matemática, situações problemas com referência na realidade com potencialidades de gerar 

reflexões sobre a presença desta disciplina na sociedade. 

Para Barbosa (2009), os modelos matemáticos podem ter diferentes papéis na 

educação, e sua abordagem é regida por princípios que os posicionam numa certa prática 

pedagógica, que vem a servir a certos propósitos, tais como o de justificar proposições, 

estabelecer conceitos e usar a matemática para ordenar fenômenos. Nesse contexto, o autor 

traz uma reflexão quanto à utilização da matemática como um instrumento ou uma linguagem 

para o estudo dos fenômenos a partir de modelos. Afirma que não há como situar modelos 

matemáticos restritamente como instrumentos, pois eles se tornam parte do discurso 

pedagógico das ciências e a própria matemática.  

Entendemos que a formação inicial de professores não está limitada apenas à formação 

acadêmica, mas nas diferentes manifestações de ações e interesses desses futuros professores 
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em participar de eventos educacionais na busca de novos conhecimentos, visando o 

desenvolvimento profissional. 

Nesse sentido, a Modelagem Matemática quando aplicada no ensino superior:  

Pode ser usada como um processo para a resolução dos mais variados problemas 

relacionados com a Matemática Aplicada, podendo ser utilizada como um método 

científico, como um programa de iniciação científica ou como uma estratégia de 

ensino-aprendizagem. (BASSANEZI, 1994) 

 

No olhar da Matemática Aplicada, a Modelagem Matemática no ensino superior se 

assemelha ao método científico e iniciação científica ao mesmo tempo em que se apresenta 

como estratégia de ensino. Em qualquer dos casos, se propõe a criação de modelos 

matemáticos para melhor compreender a realidade matemática das coisas. Neste processo a 

que se privilegiar, ora a interação, ora a matematização ou mesmo a validação do modelo 

dependendo do objetivo que se queira alcançar no processo.  

Barros (2000, apud. MEYER, CALDEIRA e MALHEIROS, 2011) diz que,formar 

professores de Matemática na perspectiva da Modelagem passa pelo questionamento e, quem 

sabe, pela negação do direito de universalizar o particular, de igualar as diferenças e da 

pretensão de abarcar a totalidade. Ainda, complementa o autor de que a ideia é fazer com que 

o futuro professor de Matemática perceba não somente a perspectiva dos territórios 

demarcados, pelo contrário deve existir aluno-professor, orientado-aluno e orientador-

professor. 

 

EXPERIMENTAÇÃO E MODELAGEM MATEMÁTICA  

 

Grandes matemáticos como Arquimedes, Newton, precursores do Cálculo buscaram 

na experimentação a consolidação de seus argumentos, pois para estes o modo de fazer 

ciência se deu pela “intensa relação entre a matemática e a experimentação”, 

(GIANFALDONI, 2001, p.238) na busca por fórmulas precisas dos fenômenos, ao que se 

assemelha ao processo de Modelagem Matemática.  

Ou seja, a própria concepção da Geometria advém de problemas da realidade de sua 

época, o que reforça a ideia de que os grandes matemáticos foram formalizando conceitos 

matemáticos a partir de experimentações, demonstrações, modelagens de questões do dia-a-

dia que instigavam e despertavam curiosidades dos mesmos.  

Então, é válido expressar aqui o fundamental papel que a experimentação favorece à 

conceitualização ou validação dos conceitos matemáticos, inclusive das criações de símbolos.  
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Neste contexto, o ato de experimentar é bastante favorável no processo de Modelagem 

Matemática que, em geral, têm origem em outras áreas, como a Física, Química, Biologia e, 

“como tais, caracterizam-se por uma natureza acadêmica, porém experimental”. 

(SANT‟ANA, 2007, p.149)  

Experimentos em cursos superiores revelam todo o processo de Modelagem 

Matemática, indo do levantamento do problema até a validação do modelo, especialmente a 

validação do modelo, exercício por excelência dos cientistas, independente de ser 

Modelagem, mas que nesse caso específico pode revelar a Modelagem como método 

científico, iniciação científica e estratégia de ensino. 

 

METODOLOGIA 

 

Uma experiência necessita de materiais experimentais, procedimentos sobre as 

medidas e atitudes a serem tomadas pelo pesquisador, relatório dos dados descritos em 

detalhes de toda a experiência e análise dos dados obtidos na experiência, para formulação das 

conclusões. 

Tais procedimentos serão adequados ao processo de modelagem matemática por 

alunos do curso de Licenciatura Plena em Matemática no primeiro semestre de 2015, na 

disciplina Tópicos de Geometria II da Universidade Estadual da Paraíba, campus Monteiro, 

onde estes serão convidados a modelar uma situação-problema para investigação no contexto 

da modelagem matemática, neste caso tópicos como área, volume e medidas serão 

trabalhados com esses alunos. 

Durante a investigação realizaremos observação dos alunos na sala de aula em relação 

à experimentação, aos materiais utilizados pelos alunos, as discussões, os resultados e o 

relatório apresentado pelos mesmos. Nestes termos a nossa proposta é de apresentar a 

experiência relatada em outro artigo, apresentando os resultados da articulação da modelagem 

matemática e experimentação desta proposta. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

  

Com esta proposta esperamos que os futuros professores estejam convencidos da 

importância da modelagem no ensino e aprendizagem e sua experimentação com a Geometria. 

Nesse sentido,de acordo com Biembengut e Hein (2000) este processo da modelagem é 

identificar por etapas que podem ser contempladas em ambiente de experimentação como:  
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 Interação: fase de reconhecimento, dos primeiros contatos com o problema ou tema a 

ser modelado, buscando familiarizar-se a respeito e coletar dados que possam ajudar 

na investigação;  

 Matematização: etapa em que são levantadas hipóteses explicativas, com base nos 

conhecimentos prévios para as questões suscitadas. É quando se faz uso das 

ferramentas matemáticas para atingir o modelo com que se pretende representar a 

situação de estudo;  

 Modelo: fase em que se testa a validade do modelo construído, devendo-se, no caso de 

sua não-adequação retornar à etapa anterior do processo.  

As etapas sugeridas pelos autores revelam um processo de maior envolvimento dos 

alunos quando estes podem modelar uma situação-problema, como enfatiza Huanca (2014), 

quando colocam que a escolha do modelo deve partir do professor, das suas relações com o 

currículo escolar, e ainda as suas experiências, nesse sentido os alunos teriam uma melhor 

compreensão sobre o assunto abordado e saberes efetivos sobre o mundo em que vivem. 

O ambiente de experimentação adequado ao processo de modelagem matemática 

permitirá a visualização concreta dos processos para a modelação de uma situação-problema. 

Esperamos também que os alunos consigam visualizar melhor o que só era visto na escrita e 

cálculo através de fórmulas, ou seja, no caderno, que para nós não tem sentido simplesmente 

aplicar uma fórmula, por exemplo, calcular área, volume. 

  Como estamos interessados inicialmente em trabalhar com área e volume, espera-se 

que os alunos tenham clareza do que se pretende construir. A partir de algumas pesquisas será 

direcionado as nossas ideias em relação à modelagem matemática. 

 

CONCLUSÃO 

 

Segundo Huanca (2014, p. 119), a modelagem no ensino-aprendizagem de Matemática 

pode ser “um caminho para despertar, no aluno, o interesse por tópicos matemáticos que ele 

ainda desconhece”. Pois, ao mesmo tempo em que ele aprende a arte de modelar, ele utiliza os 

modelos matemáticos criados para generalizar, buscando um padrão em determinadas 

situações.  

Ao integrar à Matemática situações e problemas que são familiares para os alunos – 

como aspectos sociais, econômicos e ambientais -, a Modelagem Matemática incrementa a 

aprendizagem e mostra que o estudo dessa disciplina, além de importante, pode ser 

provocativo e agradável. (ALMEIDA, SILVA e VERTUAN, 2013) 
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Alunos do curso de Matemática, ainda têm uma ânsia pelo concreto, pela visualização, 

pois existem procedimentos que precisam ser demonstrados na prática para que o aprendizado 

ganhe significado real e nestecaso a escolha de um modelo ou tema permitirá uma interação 

entre eles. Assimcom a modelagem o processo de ensino-aprendizagem não mais se dá no 

sentido único do professor para o aluno, mas como resultado da interação do aluno com seu 

ambiente natural. (BASSANEZI, 2004, p.38)  

Diante da nossa proposta, acreditamos que ao articular Modelagem Matemática e 

Experimentação, a construção dos conhecimentos envolvidos no processo se deu 

qualitativamente quando os alunos serão convidados a investigar, interagir, modelar 

motivados por situações de seus interesses. Nesse sentido, o ambiente gerado pela 

Modelagem Matemática e experimentação favorecerá o aprendizado matemático na medida 

em que os alunos conseguiriam modelar um fenômeno fazendo uso de geometria, nos termos 

de interação, matematização e validação do modelo encontrado de acordo com a experiência 

vivenciada.  
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RESUMO 

Compete ao educador proporcionar situações de aprendizagem que levem o educando a 

pensar e questionar os saberes estudados. Neste sentido, a pesquisa realizada analisou as 

contribuições que a atividade de investigação oferece ao educando durante o processo de 

ensino de Geometria. Foram observadas cinco aulas de Geometria, numa turma de 8º ano do 

Ensino Fundamental, as quais foram divididas em três momentos. Quadriláteros notáveis foi 

o assunto abordado pelo professor durante o período que foi observado. Com a mediação do 

professor junto às atividades de investigação em sala de aula, o educando tem a oportunidade 

de assumir uma postura investigadora, passando por um processo de construção até chegar à 

solução da questão proposta, cabendo ao educador intervir durante a situação. Ao final da 

investigação, com as definições dos quadriláteros notáveis, os educandos conseguiram 

diferenciar as figuras, bem como reconhecer suas características. 

 

Palavras-chave: Quadriláteros notáveis. Investigação em sala de aula. Ensino. Geometria. 

 

INTRODUÇAO 

 

 O ensino da Matemática visa desenvolver competências que garantam o bom 

desempenho do indivíduo nas diversas áreas do conhecimento científico, com as quais tenham 

que lidar no seu cotidiano. Desta forma, nossos educandos, não necessitam apenas memorizar 

resultados prontos, precisam também desenvolver habilidades para a construção do 

conhecimento matemático. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999) surgem como propostas para 

orientar o trabalho docente e direcionar o ensino em todos os níveis. No que concerne ao 

ensino da Matemática em todos os níveis da Educação Básica, a proposta é oferecer aos 
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educandos condições necessárias a sua inserção em um mundo em acelerada evolução e que 

exige adaptação constante. 

 

Em um mundo onde as necessidades sociais, culturais e profissionais ganham novos 

contornos, todas as áreas requerem alguma competência em matemática e a 

possibilidade de compreender conceitos e procedimentos matemáticos é necessário 

tanto para tirar conclusões e fazer argumentações, quanto para o cidadão agir como 

consumidor prudente ou tomar decisões em sua vida pessoal e profissional. 

(OLIVEIRA e VALESCO, 2007, p. 8) 

 

Nesse sentido, compete ao educador proporcionar situações de aprendizagem que os 

levem a pensar e questionar os saberes estudados. Para Pavanello e Franco [entre 2005 e 

2010], a capacidade de compreensão dos educandos a respeito do que está sendo estudado 

depende de como é apresentado o conteúdo, de como o educador passa a relação de 

significados, e da importância que esse conteúdo possa ter para o educando. 

Um ramo da Matemática rico em situações que favorecem a relação entre 

conhecimento científico e a realidade diária é a Geometria. Haja visto ser um conhecimento 

sistematizado que favorece o trato com situações-problema envolvendo educando, educador e 

o meio no qual estão inseridos. O mundo a nossa volta está repleto de elementos dos quais 

podemos abstrair representações geométricas. E compreendê-lo é fator essencial para uma boa 

relação com o mesmo. Nesse contexto, o conhecimento geométrico torna-se imprescindível. 

De acordo com Pavanello e Franco [entre 2005 e 2010], a geometria contribui com a 

resolução de problemas sugeridos na prática cotidiana que envolvam a Matemática ou outras 

áreas do conhecimento. 

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo Geral 

 Identificar as contribuições da atividade de investigação no processo de ensino 

de Geometria. 

 

 Objetivos Específicos 

 Registrar a interação dos educandos com os conteúdos e procedimentos 

didáticos adotados. 

 Analisar o comportamento dos educandos em relação às atividades propostas e 

os resultados obtidos. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No que concerne ao processo de ensino, compete à escola abordar os conceitos 

geométricos nos seus aspectos mais significativos por meio de atividades que estimulem a 

participação e a reflexão dos educandos, afim de que esses sintam-se motivados a agirem 

como atores desse processo. Uma vez que o 

 

Objetivo do ensino de geometria é possibilitar que os alunos elaborem conceitos 

nesse campo do saber. Como destacado por Pais (1996), o conceito tem dimensões 

abstratas e é constituído no movimento da experimentação e da intuição. Para chegar 

a essa abstração, a ação pedagógica é fundamental (SANTOS e NACARATO, 2014, 

p. 22). 

  

 Uma ação pedagógica que julgamos favorável à construção de significados envolve 

atividades conduzidas por meio da investigação da realidade, por meio das quais os 

educandos possam intervir na situação, combinando diferentes tipos de investigações. Um 

processo desta natureza favorece a relação dos mesmos com o objeto de estudo, permitindo-

lhes colher informações, analisá-las e tirar suas próprias conclusões. 

A Geometria é um campo da Matemática que favorece o desenvolvimento de 

atividades de investigação, desde muito cedo. Nesse sentido, Ponte afirma que 

 

As investigações geométricas contribuem para perceber aspectos essenciais da 

atividade matemática, tais como a formulação e teste de conjecturas e a procura e 

demonstração de generalizações. A exploração de diferentes tipos de investigação 

geométrica pode também contribuir para concretizar a relação entre situações da 

realidade e situações matemáticas, desenvolver capacidades, tais como visualização 

espacial e o uso de diferentes formas de representação, evidenciar conexões                                                                      

matemáticas e ilustrar aspetos interessantes da história e da evolução matemática. 

(PONTE, 2013, p. 71).    
 

Dentre os conteúdos da Geometria possíveis de investigação podemos citar os 

quadriláteros, cujas representações podem ser abstraídas de muitos elementos do nosso 

mundo físico visual, a exemplo dos retângulos, quadrados, losangos, paralelogramos e 

trapézios. 

Os quadriláteros acima listados são denominados quadriláteros notáveis, sobre os 

quais faremos uma discussão acompanhada das suas definições. As definições aqui 

apresentadas, que constam em Moura (2013), têm por objetivo tão somente auxiliar ao leitor à 

compreensão do relato.  
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Quadrado 

 

 
 

Figura 1 –Quadrado. 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

 Definição: Um quadrilátero plano convexo é um quadrado se, e somente se, possuir os quatro 

lados congruentes e os quatro ângulos congruentes. Ou ABCD é um quadrado 𝐴𝐵    ≡ 𝐵𝐶    ≡

𝐶𝐷    ≡ 𝐷𝐴     e 𝐴 ≡ 𝐵 ≡ 𝐶 ≡ 𝐷 . 

 

Retângulo 

 

 
 

Figura 2 – Retângulo. 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Definição: Um quadrilátero plano convexo é um retângulo se, e somente se, possuir os quatro 

ângulos congruentes. Ou ABCD é um retângulo 𝐴 ≡ 𝐵 ≡ 𝐶 ≡ 𝐷 . 

 

Losango 

 

 
 

Figura 3 – Losango. 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Definição: Um quadrilátero plano convexo é um losango se, e somente se, possuir os quatro 

lados congruentes. Ou ABCD é losango 𝐴𝐵    ≡ 𝐵𝐶    ≡ 𝐶𝐷    ≡ 𝐷𝐴    . 

 

 

 

Paralelogramo 

 

Figura 4 – Paralelogramo. 

Fonte: Arquivo dos autores. 
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Definição: Um quadrilátero plano convexo é um paralelogramo se, e somente se, possuir 

lados opostos paralelos. Ou ABCD é um paralelogramo  𝐴𝐵    //𝐶𝐷     e 𝐵𝐶    //𝐴𝐷    .  

 

Trapézio 

 

 

 
Figura 5 – Trapézio. 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Definição: Um quadrilátero plano convexo é um trapézio se, e somente se, possui dois lados 

paralelos. Em outras palavras, se 𝐴𝐵    //𝐶𝐷     ou 𝐴𝐶    //𝐵𝐷    , então ABDC é um trapézio. No 

trapézio, os lados paralelos são chamados bases. 

Como podemos observar os quadriláteros apresentados conservam entre si 

características semelhantes, entre elas paralelismo de lados e congruências de lados e ângulos. 

A compreensão dessas características e identificação das mesmas em figuras diferentes são 

condições necessárias à apreensão dos conceitos estudados, como se verifica a seguir. 

 

METODOLOGIA 

 

 O referido trabalho relata a observação de cinco aulas de Matemática, ministradas 

numa turma de 8º ano do Ensino Fundamental. O primeiro momento descrito a seguir está 

baseado nas duas primeiras aulas; o segundo, nas duas aulas seguintes; e o terceiro, na última 

aula observada. Percebemos que o educador tinha como objetivo trabalhar os conceitos de 

quadriláteros notáveis confrontando a teoria trazida pelo livro didático e as informações 

colhidas do meio (sala de aula) pelos educandos. 

 O educador regente considera a sala de aula como objeto de pesquisa, entendendo que, 

sendo ela um espaço compartilhado por todos – educandos e educador –, poderia favorecer as 

leituras e, desta forma, os educandos se familiarizariam com o objeto de estudo – atividades 

de investigação. 

 O livro texto utilizado para o desenvolvimento das atividades foi o volume do 8º ano 

da Coleção Projeto Teláris: Matemática (DANTE, 2013), adotado pela escola. 
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DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

Nas duas primeiras aulas observadas, o educador solicitou aos educandos que 

listassem os objetos geométricos tridimensionais, presentes na sala de aula, possíveis de 

investigação e que dos quais pudessem abstrair quadriláteros – representações planas. Esses 

enumeraram os seguintes objetos: paredes, piso, teto (em laje), portas e janelas. Além dos 

acessórios, quadro para escrever, mesas e cadeiras.  

O educador definiu quadrilátero como sendo polígono formado por quatro lados, em 

concordância com o livro texto e, em seguida, convidou os educandos a identificar, medir e 

representar os quadriláteros facilmente reconhecidos.  As medições foram realizadas na parte 

interna da sala.  Assim obtiveram dez quadriláteros distintos, com as seguintes dimensões:9m 

x 12m (piso e teto), 3m x 12m (parede), 3m x 9m (parede), 1,2m x1,2m (janelas), 0,90m x 

2,10m (porta), 1,20m x 1,50m (quadro para escrever), 0,65m x 1,20m  (mesa do educador), 

0,45m x 0,60m (mesas dos educandos), 0,20m x 0,40m (encosto da cadeira) e 0,40m x 0,40m 

(acento da cadeira). Constataram que todos os quadriláteros observados tinham ângulos 

medindo 90º. 

No segundo momento, os educandos foram levados a comparar suas produções com as 

figuras trazidas pelo livro didático. Além de investigar se a teoria disponível no livroaplicava-

seàs figuras por eles construídas. Constatando que representam nove retângulos e um 

quadrado. 

O educador chamou a atenção para o fato das figuras estarem incluídas nos chamados 

quadriláteros notáveis, e solicitou que os educandos listassem os demais quadriláteros 

pertencentes a esse grupo. Em seguida, explorou as definições desses quadriláteros 

interagindo com os alunos, iniciando pelo quadrado. 

Aproveitando a investigação feita pelos educandos, o educador definiu o 

quadradocomo sendo um quadrilátero convexo com lados e ângulos congruentes. Em 

seguida, solicitou dos educandos que investigassem outros quadriláteros em que essa 

definição pudesse ser empregada. Os mesmos identificaram o losango como sendo um 

quadrilátero convexo com todos os lados congruentes e o retângulocomo sendo um 

quadrilátero convexo com todos os ângulos congruentes. As discussões surgidas a partir dessa 

investigação foram construídas no sentido de fazer com que os educandos percebessem que o 

quadrado é um losango e também um retângulo. E que todas as representações feitas 

poderiam ser classificadas como retângulos. 
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Por fim, na quinta aula, o educador chamou atenção para as medidas obtidas pelos 

educandos em todos os quadriláteros por eles representados, nos quais os lados opostos 

apresentavam as mesmas medidas, garantindo que os lados perpendiculares a esses fossem 

paralelos entre si. 

Ao investigar as definições, os educandos concluíram que aquelas representações 

também podiam ser classificadas como paralelogramos, ao observarem que as figuras 

possuíam lados opostos paralelos e, em consequência, como trapézios, por possuírem dois 

lados paralelos. Ao final da investigação, com as definições os educandos conseguiam 

expressar com facilidade que um quadrado é também um losango, um retângulo, um 

paralelogramo e um trapézio. 

A partir de situações como estas, vivenciadas nessas três momentos, os educandos 

podem assumir postura investigadora, passando por um processo de construção até chegar à 

solução da questão proposta, cabendo ao educador intervir na situação, “favorecendo a 

discussão das soluções encontradas pelos alunos, sistematizando as conclusões expressas pela 

classe e relacionando a linguagem emergente do grupo com a convencional da Matemática” 

(CARVALHO, 2009, p. 103). 

O papel do professor é mediar as situações de ensino, estimulando os educandos a 

expressarem suas concepções sobre os conceitos científicos estudados em sala de aula. Desse 

modo, o professor terá oportunidade de adequar a linguagem utilizada pelos educandos à 

pretendida pela escola, relacionando-as. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência contou com a participação ativa dos educandos, na qualidade de 

investigadores, em todas as situações didáticas propostas, desenhando, medindo, comparando, 

e discutindo resultados. Esses foram levados a observar o espaço, buscar as melhores 

estratégias para realizarem as medidas e construírem as figuras correspondentes, utilizando 

escala fornecida pelo educador, além de fazerem leitura desses dados e confrontarem com a 

teoria trazida pelo livro texto adotado. 

Consideramos que os procedimentos adotados pelo educador favorecem a relação 

entre o conhecimento cientifico estudado na escola e a vida cotidiana do aluno, uma vez que 

são levados a observar, identificar e colher dados, analisá-los e tirar conclusões, o que é 

possível quando esses são capazes de atribuir significados aos conceitos estudados. Esse 
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trabalho permitiu a superação em relação ao objeto de estudo e favoreceu a relação dos 

mesmos com o meio, como sugere o referencial teórico consultado. 
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RESUMO 

O presente projetocontempla a importância de jogos educativos como recursos metodológicos 

no ensino de Matemáticano Fundamental II. O seu escopo maior é perceber as dificuldades 

dos alunos nas aulas de Matemática e a relevância de aplicação de modelos matemáticos na 

representação de situações reais, estimulando-os no interesse por essa disciplina,por meio de 

atividades lúdicas e significativas, permitindo ao alunado atitudes investigativas, 

possibilitando perceber a Matemática em situações práticas em seu cotidiano. Para isso 

decidimos optar pelos jogos educativos, fazendo com que os alunossintam-se motivados a 

aprender Matemática, e que despertem o interesse pelas atividades propostas, 

implicandoassim em uma mudança significativa no processo de ensino-aprendizagem, 

fazendo com que esses alunossuperemessa concepção de que a Matemática é um “bicho de 

sete cabeças”, tentado assim, amenizar o medo da Matemática; incentivar os mesmos;além de 

possibilitar uma nova perspectiva a respeito das aulas de Matemática, revendo os bloqueios 

existentes em relação aos conteúdos e que através dos jogos, possam ser sancionados, fazendo 

com que os alunos encarema disciplina comdinamismo e desenvoltura e de fácil 

compreensão.Desta forma, este estudo proporcionará uma leitura mais consciente acerca da 

importância dos jogos nas aulas de Matemática. 

 

Palavras-chaves:Matemática. Ensino aprendizagem. Jogos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A utilização de jogos nas aulas de Matemática implica uma mudança significativa no 

processo de ensino-aprendizagem, podendo assim gerar interesse no alunado com relação aos 

assuntos abordados. Percebe-se que muitos alunos veem a disciplina de Matemática como um 

“bicho de sete cabeças”, por isso se faz necessário pesquisar estratégias (jogos), para tentar 

amenizar o medo e incentivar esses alunos a despertarem o gosto pela disciplina, fazendo com 

que, através dos jogos realizados nas aulas, os mesmos desenvolvam o aprendizado 
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matemático, pondo em prática os conceitos trabalhados nas aulas, mostrando que pode ser 

muito divertido e atrativo aprender competindo matematicamente através dos jogos.  

 

 

OBJETIVOS 

 

 Relacionar conteúdos matemáticos com a construção e utilização de jogos para alunos do 

Ensino Fundamental; 

 Estimular a aprendizagem da Matemática através de jogos educacionais; 

 Facilitar o raciocínio lógico; 

 Desenvolver a socialização entre alunos através de jogos e construção de materiais; 

 Organizar atividades através do lúdico buscando a redução dos problemas com a 

aprendizagem; 

 Investigar como será feita a relação entre conteúdos e materiais alternativos; 

 Pesquisar que tipos de jogos ou materiais alternativos poderão contribuir para a 

aprendizagem da Matemática para os alunos do Ensino Fundamental. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste trabalho,pretende-se mostrar que é possível fazer uso dos jogos como estratégia 

de ensino e aprendizagem da disciplina de Matemática mediante a contribuição da opinião de 

alguns autores. Moura (1991) afirma que osjogos se aproximam da Matemática através do 

desenvolvimento de habilidades para resolução de problemas, de modo que se possam 

trabalhar os conteúdos culturais inerentes ao desenvolvimento do próprio jogo. Diante 

disso,vê-se que a importância dos jogos está na possibilidade de aproximar os alunos do 

conhecimento científico, levando-os a vivenciarem virtualmente, situações de resoluções de 

problemas que osaproximem daquelas que o homem realmente enfrenta ou enfrentou em seu 

cotidiano, istoconsiderando o desenvolvimento do raciocínio lógico utilizado pelos alunos 

durante o jogo e que se assemelham à resolução de um problema matemático, mesmo que o 

jogo não esteja diretamente relacionado a um conteúdo matemático específico.Flemming e 

Mello (2003, p. 85) destacam, em relação aos jogos didáticos: 
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Vale mencionar que esse recurso deve ser adotado em sala de aula e que a 

aprendizagem de conteúdo poderá acontecer de forma mais dinâmica, menos 

traumática, mais interessante. Acreditamos que o jogo contribui para que o processo 

ensino-aprendizagem seja produtivo e agradável tanto para o educador quanto para o 

educando. 
 

Conclui-se parcialmente que, baseados nas afirmações dos autores acima, os jogos 

podem e devem ser utilizados como metodologia de ensino e aprendizagem nas aulas de 

Matemática. Seu uso poderá tornar a aprendizagem dos conteúdos matemáticos mais 

interessantes, perpassando a realidade de hegemonia do quadro-negro, o giz ou pincel e o 

poderio do livro-didático, ou seja, podem-seincrementar as atividades habituais com outras 

que possam vir a motivar a aprendizagem do aluno e, consequentemente, o ensino do 

professor. 

 

METODOLOGIA 

 

A disciplina de Matemática sempre foi tida nas escolas como algo difícil, causando 

expectativas negativasem grande parte dos alunos;uma aprendizagem prazerosa e autônomase 

faz necessária para que o aprendiz tenha um determinado nível de desenvolvimento. As 

situações de jogos são consideradas parte das atividades, justamente por serem elementos 

estimuladores do desenvolvimento. É esse raciocínio, de que os sujeitos aprendem através dos 

jogos, que leva os professores a utilizá-los em sala de aula,tornando o estudante um agente 

ativo no seu processo de aprendizagem, vivenciando a construção do seu saber.  

Primeiramente, pretende-se trabalhar comum jogo escolhido aleatoriamente pelos 

estudantes.Neste momentose começa a perceber a dificuldade perante esta disciplina de 

Matemática, para que posteriormente se possa utilizar de outros métodos, como multimídia, 

aulas mais dinâmicas e investigativas entre os alunos, confecção de jogos criados a partir das 

ideias dos educandos com ajuda dos seus educadores,supondo que 

essapráticapossibilitainteração maior com a disciplina, facilitado a aprendizagem. 

A partir das dificuldades percebidas com a realização dos jogos,dá-se inícioaotrabalho 

com problemas simples e, pouco a pouco, apresentar problemas mais complexos, isso 

fortalece a autoestima e a autoconfiança do aluno. A sala de aula será dividida em equipes, e 

cada equipe apresentará uma técnica diferente de Matemática Básica. Cada equipe ficará 

responsável por um determinado jogo, sendo necessário que cada integrante da equipe 

conheça todas as regras do jogo, de modo que os jogos sejam criados dentro dos temas nos 
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quais os alunos apresentam maior dificuldade, mas também alguns desafios e aspectos 

relacionados ao cotidiano. Para fins didáticos,será utilizada para cada jogo as seguintes 

propostas: pequena introdução do jogo, objetivos, pré-requisitos que o aluno deverá possuir 

para jogar; número máximo de jogadores; material utilizado para confecção do jogo e regras 

básicas para o bom desenvolvimento da atividade lúdica. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com o uso de jogos em sala de aula como recurso para o ensino da Matemática se 

percebe que é uma forma de ajudar aos alunos a desenvolver suas potencialidades e colher os 

resultados de tal tentativa, visando uma Educação de qualidade. 

Neste trabalho, a análiseda importância do uso de jogos no ensino da Matemática 

como um recurso didático, proporciona mudanças significativas tanto na construção do 

conhecimento matemático quantona concepção do aluno diante da mesma, que mesmo com as 

dificuldades encontradas pelos educadores, ainda se pode ter esperança que isso ocorra,sendo 

necessário perceber que existe uma maneira pela qual isso possa acontecer, pois a partir do 

momento em que os educadores estiverem abertos para transformações, poderão ensinar 

matemática jogando. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

É notório que metodologias alternativas são sempre bem-vindas no processo ensino – 

aprendizagem. Conclui-se parcialmente que o auxílio dos jogos nas aulas de Matemática 

possibilita o desenvolvimento de habilidades e aprendizagens vivas e significativas,e que a 

estratégia de usar jogos para desfazer bloqueios apresentados pelos alunos se mostra 

comoescolha acessível, pois busca, por novas formas, motivar e ajudar os alunos a 

desenvolverem uma aptidão pela disciplina e faz abrir vertentes para uma nova visão da 

disciplina de Matemática. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma pesquisa realizada na Universidade Estadual da Paraíba, Campus 

Monteiro, a qual se investigou a contribuição da Metodologia Resolução de Problemas no 

Ensino de Estatística para alunos do 7º período do curso de Licenciatura Plena em 

Matemática. Foi utilizada a metodologia de pesquisa de abordagem qualitativa em seis 

encontros de duas horas cada, onde foram trabalhados problemas, tabelas, gráficos e medidas 

de tendência central (média, moda e mediana). Os problemas foram elaborados envolvendo a 

Probabilidade e a Estatística Descritiva. Ao final dos encontros, constatou-se que os alunos 

apropriaram-se dos conceitos e perceberam a importância da Estatística e da Probabilidade 

como ferramenta de leitura e compreensão da realidade, essencial na construção de uma 

postura que busque transformação social e econômica positiva no contexto da sociedade. 

 

Palavras-chave: Resolução de Problemas. Estatística. Formação Inicial do Professor. Ensino 

de Matemática. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O objetivo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foi unificar o Ensino Básico 

brasileiro, orientando os professores na busca de novas metodologias e propostas de 

mudanças para a melhoria na qualidade da educação. Uma das orientações dos PCNs é que o 

professor estabeleça ligações entre os conteúdos estudados e as situações do cotidiano dos 

alunos. E que esta prática permita a eles desenvolver suas competências e habilidades, 

preparando-se para o exercício da cidadania e para um convívio social melhor.  
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Os Documentos Curriculares e os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) estimulam 

o tratamento da Estatística, por considerá-la uma ferramenta de inclusão dos alunos na  

realidade e no exercício da cidadania. Não é incomum professores tratarem a Estatística 

apenas de forma superficial ou nem mesmo inclui-la em suas aulas. 

Diante dessa situação contraditória, considera-se importante que se pesquise formas de 

estimular e qualificar as aulas de Estatística nos cursos de Licenciatura Plena em Matemática.  

O trabalho se concentrou na resolução de alguns problemas e no estudo da elaboração 

e interpretação de tabelas, gráficos e também nos conceitos de média, moda, mediana e 

probabilidade. 

Sendo assim, a Estatística e a Probabilidade podem ser definidas como ciências que 

possibilitam extrair dos dados a informação necessária para trabalhar com o mínimo de risco 

possível. Dessa forma, tudo que se referir, por pouco que seja, a coleta, ao processamento, a 

interpretação e a apresentação de dados está ligado a Estatística e a Probabilidade, assim 

como o planejamento detalhado que precede todas essas atividades. Nesse sentido, a 

utilização de técnicas e métodos estatísticos adequados é de fundamental importância para 

que conclusões válidas sejam obtidas. 

Uma das grandes questões presentes no Ensino da Estatística esta relacionada ao 

trabalho do professor que se desenvolve nos cursos de formação de professores de 

Matemática.  

 

OBJETIVO 

 

Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa que teve como objetivo 

analisar a eficácia da Metodologia de Resolução de Problemas no Ensino de Estatística para 

alunos do 7º período do curso de Licenciatura Plena em Matemática da UEPB, Campus 

Monteiro, no primeiro semestre de 2015.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Biase (2014), a Estatística tornou-se uma ferramenta indispensável para 

qualquer cidadão que necessita analisar informações em suas tomadas de decisões diárias, seja 

no seu trabalho ou na sua vida pessoal, pois a Estatística e a Probabilidade envolvem 
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incertezas sobre resultados e nesse caso, para a autora, a tomada de decisão está sujeita a 

erros.  

Nesse sentido, o estatístico não apenas compila tabelas de dados e os ilustra 

graficamente, ele também, trabalha em tarefas cientificas e profissionais mais complexas que 

incluem ajudar no planejamento de experimentos, interpretar e analisar os dados obtidos e 

apresentar os resultados de maneira clara e objetiva para facilitar a tomada de decisões 

razoáveis.  

Segundo Brasil (1998, p.52), com relação à estatística, a finalidade é fazer com que o 

aluno venha a construir “procedimentos para coletar, organizar, comunicar dados, utilizando 

tabelas, gráficos e representação” que aparecem frequentemente em seu cotidiano. Além 

disso, que o aluno determine algumas medidas estatísticas como média, mediana e moda com 

o objetivo de fornecer novos elementos para interpretar os dados estatísticos.   

Neste sentido, os futuros professores e professores devem incentivar os alunos a 

observar os fenômenos, especular hipóteses, reunir dados, tratando-os e analisando-os do 

ponto de vista da investigação científica. Como também, estimular a leitura e interpretação de 

gráficos, tabelas e medidas publicados pelos meios de comunicação, a fim de que o aluno 

saiba posicionar-se de forma crítica diante dessas informações.  

Biase (2014) disse que, a Estatística leva em consideração as técnicas utilizadas para 

organizar, sintetizar e apresentar dados. De acordo com a autora, essas técnicas visam, dentre 

outros objetivos, a detecção de padrões de interesse nos dados e sua representação, que pode 

ser por meio de tabelas, gráficos e medidas de posição. 

Para que o indivíduo absorva a capacidade de leitura e interpretação de dados 

(informações) apresentados na forma de tabelas ou gráficos, é necessário desenvolver 

habilidades condizentes com um nível de letramento estatístico.  

Gal (2002) aponta que letramento estatístico é a capacidade de interpretar e avaliar 

criticamente informações estatísticas, levando em consideração os argumentos relacionados 

aos dados ou aos fenômenos apresentados em algum contexto.  

Mendoza e Swift (1981) dizem que, o conhecimento de Estatística e Probabilidade é 

necessário para a atuação do cidadão na sociedade. Nesse sentido, Cazorla (2004, p.2) afirma 

que, “para uma cidadania plena, o pensamento estatístico é tão necessário quanto à capacidade 

de ler e escrever”.  

Um problema a ser enfrentado pelo educador, para que a Estatística seja vista e usada 

como ferramenta de cidadania, é o fato de que os estudantes, segundo Campos et al (2011, p. 
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477), tendem a equiparar Estatística a Matemática, acreditando que o foco deva estar em 

números e fórmulas, sem criar uma relação com o contexto real.  

Assim, pode ocorrer quando a atenção e o tempo do aluno se prendem, como definem 

Ponte e Canavarro (1997, p.178), ao “domínio de técnicas como a construção de tabelas de 

frequência, a construção de gráficos de barras e de setores e o cálculo de índices como médias 

e medianas”, ou seja, mais no “como fazer do que na interpretação dos dados”.  

O apelo para o uso da representação gráfica, 

deve-se a eficiência para transmitir informações e por ser visualmente mais 

prazerosa, existindo evidências de que os formatos gráficos apresentam a 

informação de uma forma mais amena para as pessoas perceberem e raciocinarem 

mais facilmente sobre ela. (CAZORLA, 2002, p. 54)  

 

Lira e Monteiro (2011) dizem que, as informações estatísticas disponibilizadas pelos 

meios de comunicação influenciam as decisões na vida das pessoas, nesse sentido, saber ler e 

interpretá-las é importante para compreender o mundo. Assim, os conhecimentos de 

Estatística são imprescindíveis para exercer uma cidadania crítica, reflexiva e participativa.  

Ou seja, o ensino de Estatística através da Resolução de Problemas, sugere que os 

alunos construam um novo conhecimento a partir dos seus conhecimentos prévios, como a 

vivência e a análise de dados em situações nas quais precisem tomar decisões com base nos 

dados coletados. Esta dinâmica do ensino de Estatística através da Resolução de Problemas, 

pode promover condições propícias para o desenvolvimento do raciocínio estatístico, 

contribuindo para que os alunos possam fazer uma leitura crítica das informações estatísticas 

com que se deparam no seu dia a dia. 

Segundo Onuchic e Huanca (2013), a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-

Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas é vista como um caminho 

importante para ensinar Matemática e não somente mais uma forma de ensinar a resolver 

problemas. O professor precisa preparar ou escolher problemas apropriados ao conteúdo que 

pretende construir, precisa deixar de ser o centro das atividades, passando para os alunos a 

responsabilidade pela aprendizagem que pretendem atingir. Ensinar Matemática é 

desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento, desenvolver a criatividade e a 

capacidade de resolver diferentes tipos de problemas, para isso é importante ir em busca de 

estratégias alternativas. 

Huanca (2014) enfatiza a importância de saber trabalhar com problemas, condição 

necessária à formação do aluno no sentido de que: ela desperta o interesse pela Matemática, 

leva a sentir sua beleza; melhora a busca pela construção de novos conceitos matemáticos; 

desenvolve a habilidade em resolver problemas; e estimula a criatividade nos alunos. Para 
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nós, o ensino da Estatística através da Resolução de Problemas em sala de aula significa fazer 

Matemática ao modelar uma situação-problema no contexto da Educação Estatística.  

A Metodologia de Resolução de Problemas, de Onuchic e Huanca (2014), foi utilizada 

para o desenvolvimento das atividades em sala de aula. Composta de nove passos que 

organizam a construção do conhecimento e baseada na proposição de situações-problema, 

esta metodologia procura construir e consolidar conceitos a partir dos debates e conclusões 

dos próprios alunos em sala de aula, tendo o professor como indutor da busca dos 

conhecimento de forma participativa.  

Os nove passos são: 1) preparação do problema; 2) leitura individual; 3) leitura em 

conjunto; 4) resolução do problema; 5) observar e incentivar; 6) registro na lousa; 7) plenária; 

8) busca do consenso; 9) formalização do conteúdo.  

 

METODOLOGIA 

 

Para dar corpo e método a uma pesquisa é necessária uma metodologia adequada. No 

caso desta pesquisa, a metodologia adotada foi de abordagem qualitativa desde o início, 

quando a professora-pesquisadora fez uma análise da resolução dos problemas entregues 

pelos próprios alunos. Este tipo de abordagem seguiu também nos encontros, onde foram 

aplicados e debatidos os problemas. Houve sempre o contato direto com os participantes, por 

meio de atividades em grupos que permitiram observar os processos e compreender os modos 

de pensar dos alunos.  

O ambiente de pesquisa foi a sala de aula, numa dinâmica que envolveu os alunos e 

teve a professora-pesquisadora como elemento fundamental na missão de investigar. Esta 

situação se encaixa no que defendem Lüdke e André (1986, p. 11). Para os autores, uma 

pesquisa qualitativa tem “o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento”, sempre atento ao “maior número possível de elementos 

presentes na situação estudada, pois um aspecto supostamente trivial pode ser essencial para a 

melhor compreensão do problema que está sendo estudado”. Ainda para os autores, o 

significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo 

pesquisador.  

Nas situações-problema e demais intervenções de ensino em sala de aula foram 

adotadas as nove etapas de abordagem propostas por Onuchic e Huanca (2014).  
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As atividades em sala de aula foram desenvolvidas em seis encontros de duas horas 

cada, com intervalos de sete dias entre cada encontro. Durante as atividades, a professora- 

pesquisadora utilizou o diário de campo para registrar suas observações. Cada grupo de 

alunos também utilizou seu caderno destinado a ser o seu diário de campo, para futuramente 

poder utilizar o resultado da pesquisa, ou seja, foram feitas as anotações sobre as atividades 

desenvolvidas durante a pesquisa. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados da pesquisa apontam que a Resolução de Problemas é uma metodologia 

eficiente no ensino de Estatística, pois estimula o aprendizado a partir da experiência do aluno 

nas situações-problema e gera o compartilhamento de informações nas plenárias e na etapa de 

consolidação dos conhecimentos.  

Durante a plenária e na análise dos diários de campo dos alunos, ficou claro que os 

mesmos tiveram dificuldades em fazer a leitura dos dados apresentados na forma de tabelas e 

gráficos. Ainda nas plenárias, a professora-pesquisadora aproveitou para realizar um trabalho 

no qual envolvia conceitos relacionados com as medidas de tendência central (média, moda e 

mediana) com dados agrupados com intervalo de classe e sem intervalo de classe. 

Para Pachi (2014), discutir as aplicações da Estatística parece tarefa fácil se 

considerarmos a totalidade de situações nas quais podemos comprovar esse fato. Seus 

processos para estudar a obtenção, a coleta, a organização e a análise de dados são aplicáveis 

a qualquer fenômeno que possa ser quantificável, seja qual for o conjunto em questão.  

Porém, ao falarmos das aplicações da estatística não podemos desconsiderar outro 

aspecto relevante, o estudo de seus métodos para fazer deduções, tirar conclusões e fazer 

predições de um fenômeno em condições semelhantes àquelas em que foi observado. 

Outra questão importante abordada pela estatística consiste em estudar a variabilidade 

dos dados nos fenômenos aleatórios. Dessa forma, o cálculo das probabilidades desponta 

como a grande ferramenta para medir as incertezas dos dados obtidos sobre os fenômenos 

aleatórios observados em tudo o que está sujeito à ação dos nossos sentidos. 

 

CONCLUSÃO 

 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  239 

 

 
 

A utilização da Metodologia de Resolução de Problemas proposta por Onuchic e 

Huanca (2014) revelou-se eficiente ao longo dos encontros em sala de aula. Esta metodologia 

tem atributos como instigar e desafiar os alunos diante de questões que os levam a novos 

conceitos, como a organização, a discussão e a construção do conhecimento, além de 

provocar a participação dos alunos nos debates em grupo, posicionar o professor como 

indutor da busca do conhecimento e levar os alunos de um estranhamento inicial a uma 

atitude participativa, que gera satisfação à medida que os conceitos são consolidados.  

Na formação inicial do professor, a combinação de Estatística, Resolução de 

Problemas e dados da realidade, impõe demandas adicionais, como estar disposto a mediar 

debates, exercer o controle em um ambiente mais dinâmico e participativo, dominar com 

consistência os conceitos estatísticos e ter um bom nível de conhecimentos gerais, estando 

pronto para todo tipo de debate que venha a ser travado. Neste sentido, vale o alerta sobre a 

qualidade na formação inicial do professor, que é a base para uma transformação na qualidade 

da educação como um todo.  
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1.33 O ENSINO DE UNIDADES DE MEDIDAS DE VOLUME E 

PORCENTAGEM E CONSCIENTIZAÇÃO DO CONSUMO 

SUSTENTÁVEL DA ÁGUA POR MEIO DE CONTAS DE ÀGUA: UMA 

EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

Socorro Fernandes da Silva - IFCE(sfsilva93@yahoo.com.br) 
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RESUMO 

Este trabalho caracteriza-se como um relato de experiência desenvolvido por meio de uma 

atividade baseada em projetos-piloto, no qual o pesquisador cria uma situação de intervenção 

na realidade, com vistas a descrever e analisar as possibilidades de aplicar os resultados 

alcançados a outras situações similares. Neste caso, trata-se de investigar alternativas para o 

ensino de juros e porcentagens em turmas de jovens e adultos, tomando como fundamento as 

experiências de vida destes estudantes, e utilizando como recurso didático o uso de contas de 

água para o processo de ensino deste conteúdo, articulando-o de forma interdisciplinar com 

conteúdos relativos ao meio ambiente.O trabalho desenvolvido permitiu-nos considerar que os 

conteúdos de juros e porcentagens são mais facilmente compreendidos, quando se parte de 

situações concretas, ao mesmo em tempo em que observamos mais interesse dos estudantes 

em participar ativamente da aula.  

 

Palavras-chave: EJA. Juros e Porcentagens. Meio Ambiente. Contas de água. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino 

Médio, da Escola CERE Almirante Ernani Vitorino Aboim Silva– CE, como uma das 

atividades dadisciplina de Currículos e Programas do Curso de Licenciatura em Matemática 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE). O interesse em desenvolver o 

trabalho foi decorrente das dificuldades que as turmas de EJA têm com o ensino da 

matemática, principalmente, quando os estudantes não estabelecem relações concretas entre o 

currículo formal e o seu cotidiano. 

A opção por desenvolver o estudo sobre juros e porcentagens, relacionando-o às 

contas de água, deu-se em virtude de que muitos estudantes da EJA da Escola Aboim Silva 

provirem de bairros do Juazeiro do Norte, onde a falta d´água é constante e os custos tarifários 

são altos. Este contexto permitiu-nos desenvolver um trabalho em que estudamos os custos 

diretos e indiretos que estão imbuídos o valor da tarifa, ajudando os estudantes da EJA a 
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desvendar as fórmulas matemáticas que envolvem juros e porcentagenspresentes nas contas 

de água. 

Além de focar o estudo na área de matemática, a experiência que ora relatamos, 

preocupou-se em abordar as questões ambientais, tais como: o consumo desordenado, o 

desperdício, a má qualidade da água e dos serviços de saneamento ambiental (esgoto) 

ofertados no município do Juazeiro do Norte. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Comumente as turmas de EJA são caracterizadas, de forma preconceituosa, como 

desmotivadas, propensas ao fracasso e ao abandono escolar.Este problema é analisado pela 

teoria curricular com umprocesso de aculturação e de violência simbólica, através da qual os 

estudantes desta modalidade de ensino são predestinados ao fracasso ou à superficialização do 

conteúdo. 

Por isto, Arbache(2001, p. 22) afirma que é “necessário superar a ideia de que a EJA 

se esgota na alfabetização”, dando oportunidades concretas para que este grupo tenha chances 

de sucesso na escola. Para que isto ocorra é necessário levar em consideração que o público 

da EJA possui uma vasta gama de conhecimentos culturais que não só podem, como devem 

ser utilizados como um “caminho renovado e transformador” do processo de ensino. Neste 

sentido, as experiências educacionais da EJA devem partir do que aluno já sabe, a fim de 

transformar o saber empírico e popular em conhecimento científico. “A educação de jovens e 

adultos requer do educador conhecimentos específicos no que diz respeito ao conteúdo, 

metodologia, avaliação, atendimento, entre outros, para trabalhar com essa clientela 

heterogênea e tão diversificada culturalmente” (ARBACHE, 2001, p. 19). 

No âmbito do ensino da matemática, estas experiências culturais podem se concretizar 

através de experiências didáticas baseadas na etnomatemática, pois esta é uma abordagem que 

permite relacionar os conteúdos formais e clássicos do currículo às experiências cotidianas 

vividas pelos estudantes da EJA. A articulação entre as necessidades educacionais da EJA 

com a etnomatemática pode ser utilizada como um dos meios para fazer da matemática algo 

vivo e significativo, contribuindo para desmistificar a visão de que esta disciplina é abstrata e 

sem sentido para o estudante da EJA, geralmente, trabalhador. 

Foi com o intuito de encontrar estratégias pedagógicas para um trabalho pedagógico 

mais eficiente que desenvolvemos esta pesquisa empírica e cujos resultados apresentamos 
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neste relato de experiência, por meio do qual descrevemos como o estudo interdisciplinar, 

fundamentado nas experiências concretas dos estudantes da EJA e na etnomatemática, 

contribuem para motivar e melhorar a aprendizagem. 

 

OBJETIVO 

 

- Investigar como estudos sobre meio ambiente e uso sustentável da água, com respectivas 

análises dos boletos da CAGECE pode contribuir para o ensino de juros e porcentagens em 

turmas de Jovens e Adultos (EJA). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para SEED (2006, p. 25), “a cultura não se reduz à transmissão de significados fixos, 

mas é produção, criação e trabalho” que se bem socializada dá sentido ao mundo. No âmbito 

escolar a cultura se converte em currículo e este precisa ser compreendido, conforme Silva 

(2000, p.12) “como o conhecimento” que não “pode ser pensado fora das relações de poder”. 

Isto significa que nem tudo que faz parte do currículo escolar promove de fato a 

democratização do saber.  

Este é o caso típico das turmas de EJA que sofrem processos históricos de 

desigualdade no acesso ao saber, ou seja, à cultura. Em virtude das desigualdades no acesso 

ao conhecimento, a SEED (2006, p. 40), orienta que a “atuação do educador da EJA” esteja 

relacionada “com o seu contexto de vida, que é repleto de significação”. Assim, quanto mais 

as “metodologias escolhidas forem adequadas” ao EJA, mais chances de permanência e 

sucesso na escola estes estudantes terão. 

Contudo, esta não é uma tarefa fácil, principalmente em se tratando do ensino da 

matemática, sendo por este motivo que decidimos realizar uma experiência de ensino da 

matemática na vertente cultural, sob inspiração da abordagem da etnomatemática. 

Para D‟Ambrosio (1990, p. 18), a “etnomatemática é matemática praticada dentro de 

um grupo cultural identificável, tal como sociedades nacionais tribais, grupos de trabalho, 

categorias de crianças de certa faixa etária, classes profissionais, classes trabalhadoras [...]”.  

Embora, a seleção realizada do estudo sobre contas de água, não seja necessariamente 

uma experiência de um grupo específico, conforme a definição acima realizada por 

D‟Ambrósio, podemos caracterizá-la como etnomatemática, visto que o mesmo autor (2001, 
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p.23), identifica-a como um meio de “trabalhar a matemática a partir de uma visão crítica da 

realidade”, sendo uma forma de resolver os problemas do cotidiano. Assim, a etnomatemática 

“caracteriza-se como uma práxis que envolve o domínio do conteúdo específico (a 

matemática) e o domínio de idéias e processos pedagógicos relativos à 

transmissão/assimilação e/ou à apropriação/construção do saber matemático escolar” 

(FIORENTINI, p. 5, 2006). 

Tendo em vista estas reflexões teóricas, passamos a descrever a experiência de 

inspiração etnomatemática realizada na turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 

Ensino Médio, da Escola CERE Almirante Ernani Vitorino Aboim Silva– CE. 

 

METODOLOGIA  

Este trabalho caracteriza-se como um relato de experiência, decorrente de um estudo 

sobre juros e porcentagens realizado em uma turma de EJA no município do Juazeiro do 

Norte. Trata-se de uma pesquisa básica de caráter descritivo, cuja metodologia baseou-se em 

estudos bibliográficos sobre EJA, consumo consciente de água, juros e porcentagens. 

A coleta de dados realizou-se mediante a aplicação de uma atividade experimental, 

baseada no seguinte percurso didático-pedagógico: a) diálogo sobre recursos hídricos e 

economia de água; b) reflexão sobre saneamento ambiental; c) estudo de juros e porcentagens 

a partir das tarifas da CAGECE; d) cálculo de economia de água em relação; e) análise do 

consumo médio por habitante da residência. Após a realização da experiência, categorizamos 

o percurso metodológico em etapas e apresentamos um relato reflexivo sobre a participação 

dos estudantes e conhecimentos construídos por eles. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa foi iniciada com as seguintes interrogações: Vocês têm problemas com 

abastecimento de água em Juazeiro do Norte? O que vocês acham desse problema ambiental 

com a água? No Juazeiro vamos enfrentar isso? Como respostas 90% dos alunos já tiveram 

problemas com a falta de abastecimento, alguns desses chegando a relatar que eram obrigados 

a ir buscar água em chafariz se não quisessem ficar sem água por muito tempo. 

Conforme Figura 1, este foi o grupo de EJA no qual desenvolvemos o projeto de 

pesquisa, de inspiração etnomatemática: 
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Figura 2- Alunos da EJA onde a pesquisa foi realizada. 

Fonte - Arquivo dos autores 

 

A maioria destes estudantes da EJA mostrou consciência desse problema ambiental 

relatando que sabe que a água é um recurso natural finito, ou seja, que não vai durar para 

sempre, sendo necessário utilizá-la de forma sustentável. Depois da conversa na qual os 

estudantes expressaram seus conhecimentos sobre uso sustentável da água, passamos a 

relacionar as informações que eles já dominavam com informações científicas, apresentando 

relações entre tempo de uso da água X litros de água consumidos, conforme tabela 1: 

 

Tabela 1 - Consumo de água, conforme tempo de torneira aberta e gastos em litros. 

CONSUMO DE ÁGUA 

Escovar os dentes 5 minutos 12 litros 

Fazer a barba 5 minutos 12 litros de água 

Lavar a louça 15 minutos 117 litros 

Fonte -Adaptado de Sabesp. Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=140 

 

Nesse momento, apresentamos estratégias de os estudantes realizarem previsões de 

gastos d‟água em outras atividadesdomésticas, tendo como base cálculos percentuais. Para 

indicarmos o quanto se pode economizar com mudanças de hábitos, apresentamos a seguinte 

razão:  

 Escovar os dentes com 2 copos de água – 1/2 litro; 

 Fazer a barba comágua na pia tampadae torneira fechada - 2 litros; 

 Lavar a louça com a água na pia até a metade, torneira fechada depois enxaguar com a 

torneira meio aberta - 20 litros. 

A partir desta base, pode ser realizada a seguinte análise gráfica: 
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Figura 2 - Consumo de água: torneira aberta X torneira "fechada". 
Fonte – Dados dos autores. 

 

Após a análise do gasto de água em atividades domésticas, mostramos a 

disponibilidade de água no Brasil, explicando a seguinte porcentagem: o Brasil apresenta 14% 

do recurso hídrico mundial.  80% da água doce encontram-se na Região Amazônica, mas que 

abastece apenas 5% da população brasileira. Os 20% restantes estão divididos pelo país, e 

abastecem 95% da população brasileira.  

A partir da análise do Gráfico 1, os alunos puderam compreender que os recursos 

hídricos do país não são iguais, fato que os estudantes concluíram, afirmando que há má 

distribuição da água “uns com tanto e outros com tampouco.” 

 

Figura 3 - Comparativo da distribuição de água no país 

Fonte - Adaptado de orgfree. Disponível em: http://costa.orgfree.com/DICASCON/Agua.htm 

 

Também questionamos o problema do saneamento básico, que segundo Batista (2012, 

p. 22) é uma necessidade humana não só em termos de qualidade, como também de 

quantidade para “atender as necessidades, para proteção da saúde”, daí ser imprescindível que 

o “sistema de abastecimento de água pode ser concebido e projetado para atender a pequenos 

povoados ou a grandes cidades, variando nas características e no porte de suas instalações”. 
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Explicamosaos estudantes a importância de haver nos municípios uma Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE), a fim de favorecera prevenção de doenças. Neste sentido, 

discutimos a relação intrínseca entre saneamento básico e melhoria da saúde. 

[...] estudos comprovam que para, aproximadamente, cada 1 real investido em 

saneamento básico têm-se um economia de 4 reais com assistência médica, uma vez 

que com o acesso a água potável e condições mínimas de higiene, inúmeras doenças 

podem ser evitadas, dispensando o tratamento e todos os custos advindos dele 

(FARIA, 2008). 

 

O passo seguinte da experiência foi analisarmos uma conta de água que foi xerocada e 

distribuída aos estudantes. Por meio dela, explicamos como a CAGECE calcula os gastos de 

água e esgoto para proceder à cobrança domiciliar. Em virtude dasqueixas sobre o alto custo 

tarifário e, em face do problema da falta d‟água,levamos os estudantes a refletirem sobre o 

consumo diário ideal por família, conforme número de moradores. Este estudo foi 

fundamentado nas medidas de volume e no valor tarifário utilizado como base de cálculo pela 

CAGECE, conforme a Tabela 2: 

Tabela 2 – Tabela de tarifas válida a partir de 06 de julho para o interior do Ceará - CAGECE 

Fonte –CAGECE. Disponível em: 

http://www.cagece.com.br/atendimentovirtual/faces/publico/home.xhtml?page=estrutura_tarifaria 

No papel de água exemplo fizemos todos os cálculos de quanto o hipotético 

responsável pela conta, gastou em média no mês de fevereiro. Primeiro tivemos que encontrar 

onde indicava no papel o volume de água gasto pela família durante o mês e assim foi feito. 

Volume m³ = 6, ou seja, 6 m³ equivalem a 6000 litros 

Na residência exemplo residem 4 pessoas, logo 6000/ 4= 1500 litros 

1500 é a quantidade que cada pessoa gastou em média por mêse 1500/30= 50 litros é a 

quantidade que cada pessoa gastou em média diariamente. 

Para saber quanto vai ser cobrado no papel de água mostramos para eles a tabela que a 

CAGECE utiliza para fazer esses cálculos e diante do resultado sabe-se quanto vai pagar pela 

rede de esgoto.Após compreenderem como se realiza o cálculo do consumo de água, os 

estudantes afirmaram que iriam ficar mais atentos em avaliar os gastos de água em suas 

residências, buscando averiguar quanto gastam em média cada um por dia,e aplicando os 

estudos sobre porcentagem de quanto pagam pelo esgoto a cada mês. 

Categoria Faixa de Demanda (m³) Tarifa Água 

(R$/m³) 

Tarifa Esgoto (R$/m³) 

Residencial Popular 

Demanda mínima de 10m³ de 

água e 8m³ de esgoto 

0 a 10 1,62 1,62 

11 a 15 2,73 2,73 

16 a 20 2,93 2,93 

21 a 50 5,02 5,02 

> 50 8,86 8,86 
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CONCLUSÕES 

A experiência desenvolvida auxiliou os estudantes da EJA a refletirem sobreo 

consumo exagerado de água, assim como a necessidade de encontrar estratégias de preservar 

este recurso ambiental para as futuras gerações. A partir dos cálculos realizados sobre o 

consumo médio de água por habitante, os estudantesderam muitas sugestões viáveis para 

economizá-la, demonstrando que construíram conhecimentos importantes sobre o consumo 

sustentável.  

Além do desenvolvimento da consciência ambiental, foi notável durante a experiência 

que os estudantes da EJA compreenderam como calcular o consumo adequado por habitante, 

conforme uso da água nas atividades domésticas, assim como compreenderam como aplicar o 

conteúdo de juros e porcentagens para calcular o valor tarifário da CAGECE. Enfim, 

percebemos que a participação nas aulas foi mais frequente, visto que estavam interagindo 

com conhecimentos que fazem parte do seu cotidiano. 
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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objeto de estudo ensino e a aprendizagem da Análise Combinatória. 

A escolha dessa temática se justifica de duas maneiras: verificar como está ocorrendo o 

estudo da Análise Combinatória em algumas escolas públicas, determinando quais as 

dificuldades encontradas pelos alunos no estudo dessa temática; e pelo estudo da Análise 

Combinatória, por se tratar de uma parte desafiadora e estimulante da Matemática, em que se 

propicia a contextualização do cotidiano do aluno, na qual desenvolve o raciocínio lógico-

dedutivo. O trabalho teve como objetivo investigar, por meio de um questionário, aplicados 

aos estudantes, as estratégias e dificuldades encontradas pelos alunos do 2º ano do Ensino 

Médio. O nosso propósito era responder as seguintes questões: Qual foi o suporte que os 

alunos tiveram nos anos iniciais sobre os primeiros conceitos da Análise Combinatória?  

Quais as dificuldades encontradas pelos alunos no estudo da Análise Combinatória? Será que 

esse conteúdo está sendo abordado na forma que os documentos oficiais orientam? Foram 

eleitos como sujeitos da pesquisa seis turmas do 2º ano do Ensino Médio distribuídas nos 

Municípios de Alagoinha – PB, Mulungu –PB e Rio Tinto – PB. 

 

Palavras-chave: Raciocínio Lógico. Combinatória. Ensino Médio. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

É fato que existe um currículo que deve ser seguido durante o planejamento escolar. 

No entanto é necessário dar autonomia para os professores, nas escolhas dos conteúdos que 

devem ser ministrados, levando em consideração quais cidadãos se queremformar. Quais os 

conteúdos que permitirão os estudantes possam fazer intervenções em seu cotidiano? Assim a 

escolha dos conteúdos que fazem sentido para o aluno, mostra a necessidade de sua 

compreensão e o mesmo se envolve e constrói o conhecimento.  

Os documentos oficiais de Matemática apresentam a Análise Combinatória como 

conteúdo obrigatório que compõem a estrutura curricular do Ensino Médio. A Análise 

Combinatória pertence ao bloco Análise de Dados e Probabilidades que deve ser discutido 

durante todos os anos de escolaridade do Ensino Básico. No entanto, este conteúdo se 

desenvolve ainda muito timidamente, no ambiente escolar, apesar de sua potencialidade, ao 

trabalhar de forma eficaz com algumas competências exigidas nos PCN+ (BRASIL, 2002) de 
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Matemática, tais como: representação, leitura, investigação e compreensão, capacidade de 

enfrentamento e resolução de situações problemas, dentre outras. 

Assim, um fator que deve ser levado em consideração é que o estudo da Análise 

Combinatória deveria ser contemplado desde o Ensino Fundamental.  

 

No decorrer dos primeiros ciclos do Ensino Fundamental os alunos devem ser 

levados a desenvolver a familiarização com a contagem de agrupamentos, de 

maneira informal e direta, fazendo, por exemplo, uma lista de todos os 

agrupamentos possíveis para depois contá-los. (BRASIL, 1999, p. 52). 

 

 

No entanto, o ensino da Análise Combinatória só começa a ser discutido na maioria 

das instituições escolares a partir do 2° ano do Ensino Médio, tornando assim uma 

aprendizagem sem alguns suportes no estudo dessa temática.Porém, o problema é mais 

preocupante do que parece, pois existem muitas escolas que não trabalham com o estudo da 

Análise Combinatória em seu currículo. Este fato pode ocorrer pela insegurança do professor 

de Matemática no conteúdo de Análise Combinatória e também por achar que, ao discutir tal 

temática, seus alunos vão ter muita dificuldade em aprender os conceitos deste tópico. 

Assim, podem-se destacar algumas ideias como: é importante se trabalhar com os 

alunos problemas de contagem, sem a utilização direta de fórmulas e é preciso que as 

fórmulas sejam entendidas pelos alunos para que a utilização das mesmas não ocorra de forma 

mecânica.  

Um dos grandes problemas do estudo da Análise Combinatória no ambiente escolar é 

perceber que tipo de agrupamento a questão está trabalhando, desta forma se podemdestacar 

alguns questionamentos que estão bem presentes na sala de aula, tais como: é arranjo ou 

combinação? Que fórmulas utilizar?  

 

JUSTIFICATIVA 

 

A escolha dessa temática se justifica de duas maneiras: verificar como está ocorrendo 

o estudo da Análise Combinatória em algumas escolas públicas, determinando quais as 

dificuldades encontradas pelos alunos no estudo dessa temática; e pelo estudo da Análise 

Combinatória, por se tratar de uma parte desafiadora e estimulante da Matemática, em que se 

propicia a contextualização do cotidiano do aluno, na qual desenvolve o raciocínio lógico-

dedutivo. 
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Pode-se definir como problemática alguns focos de pesquisa deste trabalho, ou seja, 

questionamentos como: qual foi o suporte que os alunos tiveram nos anos iniciais sobre os 

primeiros conceitos da Análise Combinatória? Quais justificativas dos professores em deixar 

o estudo da Análise Combinatória de lado? Quais as dificuldades encontradas pelos alunos no 

estudo da Análise Combinatória? Será que esse conteúdo está sendo abordado na forma que 

os documentos oficiais orientam? 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Analisar como os estudantes do 2° ano do Ensino Médio dos Municípios de Alagoinha 

- PB, Mulungu - PB e Rio Tinto-PB, provenientes de escolas públicas, resolvem problemas 

matemáticos a partir de situações reais que envolvem o conceito da Análise Combinatória. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Averiguar se os alunos conseguem resolver problemas que estão diretamente 

relacionados ao seu cotidiano; 

• Identificar as principais estratégias utilizadas pelos alunos das escolas públicas 

investigadas sobre o conteúdo Análise Combinatórias; 

• Verificar como os professores concebem o conteúdo de Análise Combinatória nas escolas 

citadas acima.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Silva e Filho (2008, p. 498) a Análise Combinatória é o ramo da Matemática 

que tem por objetivo resolver problemas que consistem, basicamente, em escolher e agrupar 

elementos de um conjunto. E tem como ponto de partida o princípio da contagem, que é o 

alicerce primordial desta área, envolvendo o princípio multiplicativo e aditivo.  

Segundo PCN (BRASIL, 2006, p. 94), no ensino médio, o termo “combinatória” está 

usualmente restrito ao estudo de problemas de contagem, mas esse é apenas um de seus 

aspectos. Na verdade é importante trabalhar com problemas que desenvolvam o pensar 

matemático dos alunos e que o enunciado seja de fácil entendimento, onde eles possam 

enumerar as possibilidades, vale ressaltar que os problemas não precisam ser necessariamente 
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fáceis. A Análise Combinatória se desenvolveu ao longo do tempo com diversos problemas 

que necessitava de métodos de contagem adequados. Para Roxo et al (1944, p. 81), 

 

Análise Combinatória é uma área da Matemática que aborda o estudo da formação, 

contagem e propriedades dos agrupamentos que podem constituir-se, segundo 

determinados critérios, como os objetos de uma coleção. Esses agrupamentos 

distinguem-se, fundamentalmente em três espécies: arranjos, permutações e 

combinações, e podem ser formados de objetos distintos ou repetidos. 

 

Assim a necessidade de contagem é muita antiga. A partir da ideia de organização 

numérica surgiu um novo ramo da Matemática, a Análise Combinatória. A História da 

Matemáticapossibilitainúmeras situações envolvendo o conteúdo de Análise Combinatória. 

Ao se determinar as possíveis soluções de resolver tantos problemas envolvendo situações 

planas como em situações tridimensionais, como é o caso do problema das Sete pontes de 

Konigsberg, que mais tarde deu origem ao estudo da teoria dos grafos. 

O conceito mais importante que acompanha a discussão de Combinatória é 

apresentado por Souza (2010, p. 217), como sendo o Princípio Fundamental da Contagem, 

assim definido por ele: “Se um acontecimento A pode ocorrer de n maneiras distintas, e para 

cada uma dessas maneiras, um acontecimento B pode ocorrer de m maneiras distintas, então a 

quantidade de possibilidades de ocorrência dos acontecimentos A e B é dada pelo produto n x 

m”. 

Os conceitos da Análise Combinatória discutidos no Ensino Básico envolvem 

basicamente problemas de arranjo, combinação e permutação. No entanto existem outros tipos 

de problemas mais complexo que exigem técnicas para resolvê-los, como: o princípio das 

gavetas de Dirichlet, o princípio da inclusão-exclusão, as funções geradoras e a teoria de Ramsey. 

Um recurso que é utilizado para resolver diversos problemas de contagem é o 

diagrama de árvores.  Segundo (BRASIL, 2006, p. 79), a utilização do diagrama de árvores é 

importante para clarear a conexão entre os experimentos compostos e a combinatória, pois 

permite que visualizemos a estrutura dos múltiplos passos do experimento.Hariki (1996, p. 

29) aponta dificuldades encontradas pelos alunos e professores, 

 

Problemas envolvendo combinatória são usualmente considerados difíceis pela 

maioria dos alunos e professores de Matemática. Talvez a principal dificuldade seja 

a da conexão correta entre o problema dado e a teoria matemática correspondente. É 

difícil determinar se o problema combinatório dado é um problema de arranjo, de 

permutação ou de combinação, ou então se é suficiente usar diretamente o Princípio 

Fundamental da Contagem.  
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No entanto se percebe que no ambiente escolar é dada ênfase ao modelo fórmula-

aplicação, assim é ensinado um conjunto de fórmulas e depois cabe ao aluno escolher a 

fórmula correta para resolver problema proposto. Desta forma as ideias utilizadas pelo 

estudante passam despercebidas e sem significado.Os problemas de Combinatória exigem dos 

estudantes uma tomada de decisão, na elaboração dos possíveis caminhos que levam a 

solução.De acordo com Morgado et al (1991, p. 2), 

 

Embora a Análise Combinatória disponha de técnicas gerais que permitem atacar 

certos tipos de problemas, é verdade que a solução de um problema combinatório 

exige quase sempre engenhosidade e a compreensão plena da situação descrita pelo 

problema. Esse é um dos encantos desta parte da matemática, em que problemas 

fáceis de enunciar revelam-se por vezes difíceis, exigindo uma alta dose de 

criatividade para sua solução. 

 

Além disso, deve-se ter cuidado na escolha do problema, é preciso que o mesmo 

possua uma quantidade relativamente pequena de agrupamentos, para que o aluno possa listar 

todos os casos possíveis. Nesse sentido o PCN+ salienta,  

 

A Contagem, ao mesmo tempo que possibilita uma abordagem mais completa da 

probabilidade por si só, permite também o desenvolvimento de uma nova forma de 

pensar em Matemática denominada raciocínio combinatório. Ou seja, decidir sobre a 

forma mais adequada de organizar números ou informações para poder contar os 

casos possíveis não deve ser aprendido como uma lista de fórmulas, mas como um 

processo que exige a construção de um modelo simplificado e explicativo da 

situação. PCN+ (BRASIL, 2002, p. 126). 

 

Quando se tem um espaço amostral com um grande número de possibilidadesé 

utilizado alguns conceitos da Combinatória, já que não recomendável enumerar todas as 

possibilidades. Assim, o aluno que não tem o conhecimento da Análise Combinatória, vai ter 

dificuldade no estudo da Probabilidade. No entanto essa temática não deve ser vista como 

apenas uma técnica para Probabilidade, já que o raciocínio combinatório contribui para 

construção do pensamento formal, além de desenvolver o raciocínio lógico dedutivo.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

De modo geral, pode-se afirmar que os resultados obtidos com o questionário aplicado 

aos alunos foram preocupantes. Constatou-se que os mesmos não tiveram qualquer 

aproximação com o estudo da Análise Combinatória. 
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Por outro lado, foi evidenciado um ponto bastante positivo que é a facilidade de se 

trabalhar com o raciocínio combinatório, visto que a maioria dos alunos demonstrou possuí-

la. Assim, cabe ao professor trabalhar com diversos problemas, os quais permitam aos alunos 

utilizarem alguns métodos de contagem. De acordo com a Figura 1, observe-se a utilização do 

Princípio Fundamental da Contagem: 

 

 

Figura 01: Resolução do problema utilizando o Princípio Fundamental da Contagem. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Em relação às estratégias utilizadas, pode-se perceber que os alunos conseguiram 

resolver as questões propostas referentes aos diversos tipos de agrupamentosutilizando o 

Princípio Fundamental da Contagem. Pode-se relatar também que alguns alunos conseguiram 

utilizar o diagrama de árvore para resolução da questão proposta.  

 

 

Figura 02: resolução do problema adotando a árvore de possibilidade 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Nas questões propostas os alunos poderiam utilizar os conceitos referentes aos 

agrupamentos que a questão abordava e utilizar o Princípio Fundamental da Contagem; 

poderiam também enumerar todas as possibilidades para depois contar. E isso foi feito de 

modo intencional, visando que os alunos utilizassem as estratégias matemáticas que eles 

achassem adequadas.  

Notou-se que um dos principais equívocos cometidos pelos alunos foi em relação à 

retirada de dados dos problemas propostos. Este erro é bastante comum entre os educandos, 

visto que a maioria tem dificuldades de interpretação. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante das dificuldades encontradas no ensino da Análise Combinatória, tanto para o 

professor como para o aluno, percebe-se que é preciso um trabalho que utilize metodologias 

diversificadas, que facilite o ensino dessa temática.  

No entanto, foi evidenciado pela aplicação do questionário que os problemas de 

contagem têm uma grande importância no desenvolvimento do raciocínio combinatório. Com 

isso, é interessante trabalhar com problemas, nos quais o aluno pode fazer todos os 

agrupamentos possíveis para depois contá-lo. Ficou evidenciado que um percentual 

significativo dos estudantes que participaram da pesquisa resolveu os problemas utilizando o 

Princípio Fundamental da Contagem.  

Diante da pesquisa, constatou-se um dado alarmante no ensino da Análise 

Combinatória, com o questionário, pode-seperceber que as turmas, não tiveram o Ensino da 

Análise Combinatória, ou seja, os professores, por alguma razão, trabalharam com essa 

temática na sala de aula. Pode-se afirmar isso por vários motivos, como: todas as questões que 

foram resolvidas foram utilizadas o Princípio Fundamental da Contagem, quando a questão 

não utilizava o Princípio Fundamental da Contagem de uma forma direta, a maioria dos 

alunos não conseguia resolver a questão. Assim o que de fato aconteceu, foi que os alunos 

utilizaram o conhecimento prévio na solução dos problemas. 

Pode-se destacar que mesmo não conhecendo alguns conceitos importantes para o 

estudo dessa temática, os alunos utilizaram algumas estratégias para resolver as questões, 

mostrando que tem o raciocínio combinatório. Seria interessante trabalhar com questões que 

utilize o Princípio Fundamental da Contagem, além de ser importante trabalhar com questões 

que o aluno pode representar através de modelos, ou seja, que o número de agrupamentos seja 

pequeno para que os estudantes possam enumerar para depois contá-los. 

Assim, além dos objetivos atingidos, essa pesquisa nos proporcionou refletir sobre o 

processo ensino-aprendizagem da Análise Combinatória. Desta forma, é recomendável que os 

docentes trabalhem com metodologias diversificadas, através de ferramentas que facilitem 

esse processo. 
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RACIOCÍNIO A PARTIR DAS EQUAÇÕES QUADRÁTICAS 
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RESUMO 

Este trabalho, de cunho teórico, tem como objetivo apresentar uma breve reflexão sobre o 

ensino-aprendizagem de polinômios de grau maior do que ou igual a dois, tomando como 

ponto de partida o raciocínio desenvolvido nas equações quadráticas. Para isso, trazemos os 

resultados de algumas pesquisas já desenvolvidas por outros pesquisadores para ajudar na 

arquitetura das ideias, além de apresentarmos nossa defesa em relação ao ensino das equações 

quadráticas como alicerce para a abordagem de fatoração de polinômios. Nesse sentido, 

estamos preocupados não somente em mudar a situação do ensino desse conteúdo, mas sim, 

em contribuir para o debate teórico referente ao processo de ensino-aprendizagem do mesmo. 

 

Palavras-Chave: Equações quadráticas. Fatoração de polinômios. Ensino aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Atualmente, embora o conteúdo de polinômios esteja inserido no currículo escolar, 

parece ter havido uma nítida redução da ênfase nos tópicos relacionados com polinômios de 

grau maior do que ou igual a dois. Isso pode ser constatado desde os níveis mais simples até 

os mais elevados. Nesse sentido, focaremos nossa atenção no decorrer deste trabalho no tema 

fatoração de polinômios.  

Saber fatorar polinômios é condição essencial para o aluno solucionar problemas 

referentes a outros conteúdos da Matemática como cálculo de áreas e volumes, problemas 

com funções dos mais variados tipos, problemas geométricos, entre outros. No entanto, a 

partir das experiências profissionais, tem-se constatado alguns indícios de falta de 

conhecimento por parte dos alunos referente ao tema polinômios e em particular fatoração de 
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polinômios. Sendo assim, resolvemos apresentar este trabalho com a idéia de provocarmos 

uma reflexão referente ao ensino-aprendizagem desse conteúdo. 

A maioria dos livros didáticos apresenta de maneira tímida as ideias relacionadas à 

fatoração de polinômios. Há indícios de que esse conteúdo quando abordado em sala de aula 

não vai além da fatoração de equações do segundo e terceiro grau. Tal fato tem acarretado 

graves consequências que dificultam a aprendizagem do aluno referente a outros conteúdos da 

matemática. 

Não se pretende com este trabalho solucionar os problemas acima mencionados, mas 

sim, contribuir para o debate teórico referente ao processo de ensino-aprendizagem de 

polinômios, em particular, fatoração de polinômios.  

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma breve reflexão sobre o ensino de fatoração 

de polinômios de grau maior do que ou igual a dois, tomando como ponto de partida o 

raciocínio dos alunos na fatoração das equações quadráticas. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE O ENSINO-APRENDIZAGEM DE POLINÔMIOS  

 

Eisenberg e Dreyfus (1994) apresentaram em uma obra intitulada “Os polinômios no 

currículo da Escola Média” os resultados de uma pesquisa que eles desenvolveram com uma 

turma de alunos da disciplina introdução ao cálculo da Universidade Bem-Gurion que não se 

destinava à área de Ciências Exatas. Os resultados apresentados por esses autores revelaram 

que 50%dos alunos resolveram equações como x2 + 5x = 0e 10x − x2 = 0 com a fórmula 

quadrática. Segundo esses autores esse percentual subiu para 70% quando foram apresentadas 

as equações x2 − 6x + 5 = 0 ou 2x2 − 3x − 2 = 0. Além disso, os pesquisadores 

constataram que a maioria dos alunos não tinha ideia de como abordar o problema de achar as 

raízes de uma equação de grau superior. 

Segundo Eisenberg e Dreyfus (1994, p.127), 

Em Israel, por exemplo, os alunos primeiro aprendem a resolver equações do 

segundo grau fatorando à expressão quadrática associada e igualando cada fator à 

zero. Logo após deduz-se a fórmula usual de resolução. 
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Nesse sentido, defendemos a ideia de que o professor de matemática deve tomar o 

conteúdo de equações quadráticas como um alicerce para a abordagem dos conceitos de 

fatoração de polinômios. Tal defesa justifica-se pelo fato de entendermos que o raciocínio 

utilizado nas equações quadráticas pode ser generalizado para a fatoração de polinômios de 

grau superior.   

Há vários processos para a decomposição de um polinômio em um produto de dois ou 

mais fatores. Os principais processos de fatoração são: “fator comum”, “fator agrupamento”, 

“diferença de quadrados”, “soma de dois cubos”, “diferença de dois cubos” e “trinômio 

quadrado perfeito”. Nesse sentido, apresenta-se neste trabalho resumidamente alguns tipos de  

fatoração citado acima, além de alguns processos de fatoração de polinômios do tipoP x,

y = Ax2t + Bxtyp + Cy2p , G x, y = Ax2t + Bxt + C, H x, y = Ax2t + Bxtyp + Cy2p +

Dxt + Eyp + F,  I x, y = Ax4t + Bx3t + Cx2t + Dxt + E, entre outros que são timidamente 

apresentados nos livros didáticos e principalmente nas aulas de matemática. 

É entendido que para trabalhar os conceitos aqui apresentados, faz-se necessário que o 

professor contextualize algumas situações problemas com o objetivo de mostrar para os 

alunos sempre que possível o sentido da fatoração de polinômios. No entanto, por se tratar de 

um resumo, não serão inseridas aqui, atividades contextualizadas sobre esse assunto. 

Para iniciarmos falando sobre o tema fatoração de polinômios faz-se necessário 

respondermos a seguinte pergunta: o que significa fatoração de um polinômio? 

Santos e Santos (2010) definem fatoração como uma transformação de equações 

algébricas em produtos de duas ou mais expressões, chamadas fatores. Sendo assim, quando 

nos referimos à fatoração estamos dizendo que existe uma forma simples de isolar um fator 

para se chegar à solução de algum problema, através da multiplicação de fatores. Ou seja, 

fatorar é obter uma expressão algébrica onde se isola um fator para se chegar, em geral, a um 

resultado mais simples e equivalente. 

Muitas vezes para resolver equações do tipo 4x2 + 3x = 0 os alunos recorrem à 

fórmula convencional conhecida como fórmula de Bhaskara e às vezes pelo fato da equação 

não apresentar explicitamente o coeficiente linear, os alunos travam e nem a fórmula 

convencional conseguem aplicar. Para facilitar a aprendizagem do aluno entende-se que o 

professor pode aproveitar essa oportunidade de trabalhar com equações quadráticas e 

introduzir nesse processo a fatoração de polinômios. Sendo assim, para resolver a equação 

acima o aluno deve ser convidado a reforçar seus conhecimentos sobre alguns métodos de 

fatoração. 
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Para a determinação das raízes da equação acima entre várias outras maneiras, sugere-

se um método de fatoração denominado de “fator comum” que segue abaixo. 

4x2 + 3x = 0                                                             (1) 

x 4x + 3 = 0 

x = 0 ou x =
−3

4
. 

Mesmo a equação sendo do tipo Ax2 + Bx + C = 0, ainda é possível resolve-la sem 

recorrer à fórmula convencional, nesse caso podem ser usados os seguintes procedimentos: 

1º Passo – decompor os termos dos extremos da seguinte forma 

Ax2 + Bx + C 

                                                          a1x                  c1 → a2c1x
                             a2x                  c2 → a1c2x   (+)                                   (2) 

2º Passo – se o termo central Bx = a2c1x + a1c2x, então, 

B = a2c1 + a1c2 

A = a1a2 

C = c1c2 

Nessas condições, temos Ax2 + Bx + C =  a1x + c1 ∙  a2x + c2 = 0, logo,   

 a1x + c1 = 0 → x =
−c1

a1
 

ou 

 a2x + c2 = 0 → x =
−c2

a2
 

 

Exemplo 1: Vamos fatorar a seguinte equação F x = x2 + 8x + 12 

Primeiramente precisamos decompor os termos dos extremos. Fazendo isso, temos: 

x2 + 8x + 12 

                                                           1x                  6 → 6x
                                                          1x                  2 → 2x

 (+) 

Como 8𝑥 = 6𝑥 + 2𝑥, então, 

8 = 6 + 2 

1 = 1 ∙ 1 

12 = 2 ∙ 6 

Nessas condições, concluímos que, 

F(x) = 𝑥2 + 8𝑥 + 12 =  𝑥 + 6 (𝑥 + 2) 
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O raciocínio aplicado para fatorar equações quadráticas do tipo apresentadas acima 

pode ser generalizado para fatoração de polinômios de grau maior do que dois. Vejamos o 

próximo exemplo:  

Exemplo 2: Fatorar o polinômio P x, y = Ax2t + Bxtyp + Cy2p . 

Para a fatoração desse e dos próximos polinômios, seguiremos alguns procedimentos 

apresentados por Santos e Santos (2010). 

1º Passo – decompor os extremos da seguinte forma  

Ax2t + Bxtyp + Cy2p  

                                                a1xtc1yp → a2c1xtyp

a2xtc2yp → a1c2xtyp   (+)                     (3) 

2º Passo – se o termo central Bxtyt = a2c1xtyp + a1c2xtyp , então, 

              B = a2c1 + a1c2 

A = a1a2 

C = c1c2 

Logo, P x, y = Ax2t + Bxtyp + Cy2p =  a1xt + c1yp ∙ (a2xt + c2yp ). 

 

Exemplo 3: Vamos fatorar o polinômio V x, y = 15x4 − 11x2y + 2y2 

1º passo – Decompondo os extremos, temos: 

15x4 − 11x2y + 2y2 

                       3x2                        − 1y → −5x2y 

                      5x2                        − 2y → −6x2y
  

Percebe-se que o termo central −11x2y = −5x2y + −6x2y e a forma fatorada pode 

ser representada por V x, y = 15x4 − 11x2y + 2y2 =  3x2 − y ∙ (5x2 − 2y). 

Para a fatoração dos polinômios da forma H x, y = Ax2t + Bxtyp + Cy2p + Dxt +

Eyp + F segue-se com o mesmo raciocínio, no entanto, nesse caso vamos decompor além dos 

termos dos extremos um dos termos centrais. 

1º passo – decompondo os termos 

Ax2t + Bxtyp + Cy2p + Dxt + Eyp + F 

 a1xtc1xp f1

          a2xtc2xp f2
                                (4) 

Dessa forma, 

B = a1c2 + a2c1 

C = c1f2 + c2f1 
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D = a1f2 + a2f1 

Com isso,  

H x, y = Ax2t + Bxtyp + Cy2p + Dxt + Eyp + F =(a1xt + c1xp + f1)∙ (a2xt + c2xp + f2). 

 

Exemplo 4: Vamos fatorar o seguinte polinômioP x, y = 8x2 + 20xy + 8y2 + 8x + 10y + 2 

Decompondo os termos, temos: 

8x2 + 20xy + 8y2 + 8x + 10y + 2 

  4x                        2y                              2
  2x                         4y                             1 

  

Observa-se que, 

  20xy = 16xy + 4xy 

8x = 4x + 4x 

10y = 2y + 8y 

Logo, temos que a fatoração do polinômio é dada por: 

P x, y = 8x2 + 20xy + 8y2 + 8x + 10y + 2 =  4x + 2y + 2 ∙  2x + 4y + 1  

Existem vários outros tipos de teoremas referentes aos polinômios e a fatoração de 

polinômios, no entanto, por se tratar de um resumo, limitamos nossas ideias neste pequeno 

texto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Espera-se que este trabalho possa contribuir para o debate teórico referente ao estudo 

dos polinômios de grau maior do que ou igual a dois. Além disso, pretende-se aprofundar essa 

pesquisa na prática da sala de aula buscando contribuir para a melhoria da aprendizagem dos 

alunos. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Eisenberg e Dreyfus (1994) consideram que o ensino das equações quadráticas deve 

ser visto pelos professores como alicerce para a abordagem dos polinômios. 

Apresentamos neste trabalho de forma resumida alguns procedimentos que podem 

facilitar a aprendizagem do aluno quanto à fatoração de polinômios. Não foi nossa intenção 
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apresentar técnicas de fatoração, mas sim, levantar uma discussão sobre a importância do 

ensino dos polinômios de grau maior do que ou igual a dois.  

Entendemos que um bom ensino de polinômios vai muito além da utilização dos 

teoremas apresentados neste trabalho.  

Os polinômios constituem um tópico importante da álgebra, no entanto, entende-se 

que o estudo desse conteúdo pode ser voltado para aspectos geométricos. 

Nesse sentido, como professores de matemática, devemos ir além do que é 

mostradonos livros didáticos e buscarmos sempre aprendermos mais, juntamente como nossos 

alunos.  

A partir das experiências pessoais, podemos concluir que o estudo de fatorações é de 

fundamental importância no ensino de matemática nos mais variados níveis, pois, o 

conhecimento desse conteúdo pode facilitar a aprendizagem dos alunos referente a outros 

conteúdos da própria matemática. 
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INTEGRAL UTILIZANDO A MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Thaís Silva Araújo (UEPB/Monteiro – silvaaraujothais@gmail.com) 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar um recorte de uma pesquisa em andamento 

que trata do processo de ensino e aprendizado do Cálculo Diferencial e Integral utilizando a 

Modelagem Matemática. Sendo que é de suma importância a disciplina de Cálculo 

Diferencial e Integral, surge a preocupação do por que os alunos não conseguem compreender 

esta disciplina. Acontece que no ensino de Matemática de nível superior os professores 

responsáveis pelas disciplinas de um modo geral e em particular pelas disciplinas de Cálculo 

foram submetidos a uma formação pedagógica fundamentada em conceito, exemplo e 

exercício. Este tipo de ensino reflete no baixo interesse dos alunos em aprender o Cálculo, o 

que não possibilita um aprendizado significativo que venha a contribuir para sua futura 

atuação prática. Com este trabalho queremos mostrar a importância da Modelagem 

Matemática em um ensino diferenciado. Queremos também que com esta pesquisa que os 

alunos não se restrinjam apenas ao conteúdo, mas busquem uma compreensãoe adquiram um 

novo conhecimento, deixando explicito a importância do docente para aquisição do 

aprendizado, o que pode refletir no propósito do ensino superior onde se espera que haja um 

maior desenvolvimento universitário. A pesquisa é de cunho qualitativo. 

Palavras-chave:Modelagem. Cálculo Diferencial e Integral. Ensino da Matemática. 

Educação Matemática. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A Matemática tida por muitos como uma disciplina de extrema dificuldade, quanto a 

sua aprendizagem, se faz presente em todos os níveis de ensino. A presença dessa disciplina 

nos cursos de ensino superior abrange diversas áreas do conhecimento, tais como, as ciências 

naturais, biológicas e sociais. O que difere o ensino de Matemática nas diferentes áreas é a 

forma como é ensinada e consequentemente aprendida, já que cada área possui suas 

especificidades, entretanto na maioria das vezes, ela acaba sendo ensinada da mesma forma 

sem considerar os respectivos objetivos. 

O ensino de Cálculo em geral é realizado através de aulas expositivas, onde é 

apresentado para os alunos os conceitos, exemplos e uma lista de exercícios repetitivos. No 
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entanto, esse modelo de ensino tem provocado altas taxas de reprovação, conforme diferentes 

pesquisas publicadas na literatura pertinente (VILLARREAL, 1999). 

O que acreditamos que acontece no ensino de matemática de nível superior, é que os 

professores responsáveis pelas disciplinas de um modo geral e em particular pelas disciplinas 

de Cálculo foram submetidos a uma formação pedagógica fundamentada no tripé conceito, 

exemplo e exercício e que dessa maneira simplesmente reproduzem em sala de aula a mesmo 

modo como foram formados.  

Este tipo de atitude, a nosso ver, reflete no baixo interesse dos alunos em aprender o 

Cálculo. Acreditamos que quando os alunos optam em ter uma formação profissional, onde o 

que se deve ser apreendido é de ordem prática e o professor acaba por ensinar somente teoria, 

não possibilita um aprendizado significativo que venha a contribuir para sua futura atuação 

prática. 

Propor uma mudança de pensar e efetivar o ensino da Matemática resulta de um 

repensar o ensino atual, pois o vínculo entre a realidade do aluno ao que é estudado em sala de 

aula pode possibilitar a formação do aluno de forma crítica e reflexiva. 

Consideramos que o papel do professor frente a essa mudança é trazer à sala de aula 

uma melhor perspectiva do aprendizado. 

Propomos nesse trabalho a Modelagem Matemática como uma alternativa de mudança 

na prática de sala de aula para o ensino de Cálculo. 

Machado (2005, p. 14) acredita que, “(...) da forma que é trabalhada a Modelagem 

Matemática (...) seja possível estabelecer uma relação de proximidade entre a Matemática dos 

programas escolares e a realidade do estudante”. 

Neste sentido, com essa perspectiva desse autor, essa estratégia favorecerá ao ensino 

superior um ambiente propício a uma aprendizagem que estabeleça relações da Matemática 

com as outras áreas do conhecimento levando o aluno a ser crítico e reflexivo diante do 

conteúdo que lhe é ensinado, o que irá refletir positivamente no seu campo de atuação. 

 

OBJETIVO 

 

Em nossa pesquisa, em um curso de Licenciatura Plena em Matemática, teremos a 

preocupação de inserir os conteúdos de Cálculo que se fizessem presentes em situações-

problema, para isso recorreremos às aplicações no contexto da Modelagem. Sendo assim, o 
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trabalho tem por objetivo o estudo do cálculo de maneira contextualizada através da 

modelagem matemática. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A Modelagem na Educação Matemática 

Nessa proposta buscamos adotar a Modelagem Matemática como uma estratégia de 

ensino-aprendizagem. Assim apresentaremos algumas concepções que diversos autores têm 

em relação à Modelagem Matemática no âmbito da Educação Matemática e alguns 

argumentos para sua utilização em sala de aula. 

Segundo Bassanezzi (2002), a modelagem é um processo que alia teoria e prática, 

motiva seu usuário na procura do entendimento da realidade que o cerca e na busca de meios 

para agir sobre ela e transformá-la. Esse autor também considera que a Modelagem 

Matemática, no ensino de Matemática, propicia uma formação crítica dos alunos em relação 

aos conteúdos matemáticos, além de despertar o interesse para conhecimentos não restritos a 

conceituações.  

Ainda Bassanezzi (2002, p. 38) defende a ideia deque, “com a modelagem o processo 

de ensino-aprendizagem não mais se dá no sentido único do professor para o aluno, mas como 

resultado da interação do aluno com seu ambiente natural”. 

Já Ferruzzi, et al (2004) consideram a Modelagem Matemática como um conjunto de 

regras e procedimentos que guiam o modelador na obtenção de um modelo matemático que 

represente um problema extra-matemático, ou seja, utilizando-se para isso técnicas 

matemáticas, conhecimentos científicos, experiência e criatividade. 

As autoras apontam alguns argumentos que podem ser utilizados para justificar a 

introdução de atividades de Modelagem no currículo de Matemática: 

 O desenvolvimento de aspectos sociais: a interação dos indivíduos pode beneficiar 

mutuamente as pessoas que se encontram em um mesmo nível de desenvolvimento 

cognitivo, mas que analisam uma determinada situação com perspectivas diferentes. 

As atividades desenvolvidas em grupo podem proporcionar o desenvolvimento do 

senso de responsabilidade, a auto-estima, a cooperação e a criticidade. 

 O reconhecimento do papel da Matemática na sociedade: a Matemática vem sendo 

utilizada como argumento para apresentar sugestões e soluções a problemas políticos e 
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sociais. É importante que todo indivíduo conheça e reconheça o papel importante que 

a Matemática tem na vida, seja no âmbito acadêmico, profissional ou social. 

 Aquisição de conceitos matemáticos e suas aplicações: é preciso uma educação que 

incentive a resolução de problemas mostrando onde e como se aplica a Matemática. A 

aplicação de conceitos em situações do dia-a-dia exige que essa capacidade seja 

desenvolvida e ainda, que devemos trabalhar em sala de aula com “verdadeiras 

situações problemas”. 

 Desenvolvimento do conhecimento reflexivo: a Matemática intervém na realidade 

quando nos oferece não apenas discussões de fenômenos, mas também modelos para a 

alteração do comportamento. Agimos de acordo com a Matemática, e diante disso, 

entendemos que é necessário desenvolver uma competência crítica nos alunos. 

 Processos cognitivos desenvolvidos pelos alunos: o conhecimento construído através 

dos modelos é um saber contextualizado e com significado. Se o conceito for 

construído pelo aluno será facilmente resgatado quando necessário. 

Ao mesmo tempo em que Barbosa (2003) e alguns autores consideram esses 

argumentos como peculiares ao processo de Modelagem Matemática, Bassanezzi (2002, p. 

38) aponta dificuldades encontradas quando utilizamos a Modelagem Matemática no processo 

de ensino e aprendizagem, como: a falta de tempo, a inércia dos estudantes e a inexperiência 

do professor. 

Acreditamos que os obstáculos para a prática dessa estratégia de ensino e 

aprendizagem podem ser minimizados quando fizermos adaptações em sala de aula, de acordo 

com o nível de ensino, de modo que os conteúdos matemáticos sejam desenvolvidos durante o 

processo de modelagem vinculado a problemas que proporcionem aos alunos motivação e 

interesse no aprendizado da Matemática. 

Nesse contexto concebemos a Modelagem Matemática como uma estratégia de 

ensino e aprendizagem onde “esta ligação da matemática escolar com a matemática 

da vida cotidiana do aluno faz um papel importante no processo de escolarização do 

indivíduo, pois dá sentido ao conteúdo estudado, facilitando sua aprendizagem e 

tornando-a mais significativa”. (MACHADO; SANTOS, 2004, p. 2) 

 

Nessa visão da Educação Matemática evidenciamos que a Modelagem Matemática 

tem como fator importante o aprendizado do aluno, o conhecimento da sua realidade, a fim de 

promover uma discussão, inquietação e conclusão na utilização da Matemática. 
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METODOLOGIA 

 

Uma Proposta de Ensino que pode contribuir para o aprendizado dos alunos de 

Licenciatura 

A seguir, delinearemos a pesquisa, apresentando os objetivos a serem alcançados na 

investigação. Destacaremos a metodologia da pesquisa e as etapas que pretendemos 

desenvolver em sala de aula com os alunos do Ensino Superior, o ambiente em que será 

realizada e algumas falas desses sujeitos que levaram ao delineamento da pesquisa para a 

utilização da Modelagem Matemática. 

Será a Modelagem Matemática uma estratégia de ensino-aprendizagem satisfatória aos 

alunos de Licenciatura, no ensino de Cálculo Diferencial e Integral? 

Em vista de fazermos nossa investigação analisaremos o que os alunos esperam com 

relação a seus aprendizados, à prática docente e a metodologia, utilizando a Modelagem 

Matemática em sistema regular do ensino superior e organizado em semestres. Dessa forma, 

desenvolveremos atividades de Modelagem através de temas contextualizados, em uma turma 

de graduação de Licenciatura Plena em Matemática da Universidade Estadual da Paraíba – 

UEPB, campus Monteiro com um total de 06 (seis)alunos que serão os sujeitos da nossa 

pesquisa.  

Dessa forma, utilizaremos para análise das concepções dos alunos, as técnicas a 

seguir, como questionários semiestruturados e análises documentais: 

a) Questionários semiestruturados realizados com os sujeitos. 

 Pré-atividade: objetivará conhecer as inquietações dos alunos com relação ao ensino 

de Cálculo e as expectativas com relação à disciplina a qual fizemos a intervenção 

metodológica; 

 Pós-atividade: objetivará identificar o posicionamento dos alunos com relação ao 

aprendizado, a prática docente e a estratégia de ensino-aprendizagem utilizada durante 

as aulas da nossa intervenção. 

b) Análises Documentais: Das atividades de Modelagem realizadas com dois grupos 

de 3 alunos:  

 A primeira atividade: objetivará identificar a relação que os alunos faziam dos temas 

contextualizados com os seus conhecimentos de Física e cálculo avançado; 

 As outras atividades: objetivarão analisar o desenvolvimento dos alunos enquanto 

realizaram a construção do processo de Modelagem. 
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Partindo desse princípio, perceberemos que propondo essa intervenção, poderemos 

possibilitar aos alunos um diálogo entre eles, como também, entre aluno e professor, de forma 

que o conhecimento adquirido venha ser absorvido de forma prazerosa e motivadora. 

Dessa forma, acreditamos que há uma ligação intrínseca entre o que propõe a 

Modelagem Matemática, na visão do Educador Matemático, e o que se pretende do ensino e 

aprendizagem no Ensino Superior. Uma das relações está no fato de que “o professor terá 

substituído seu papel exclusivo de transmissor de informações para o de mediador pedagógico 

ou de orientador do processo de aprendizagem de seu aluno”. (TEODORO, 2002, p. 83,) 

Quando proporemos que os alunos se reunissem em grupo, trabalharemos com 

problemas que envolvessem situações reais. Com tais problemas, os alunos puderam discutir 

os conhecimentos que possuíam sobre esses assuntos, e a partir daí desenvolveremos o 

processo de Modelagem com a perspectiva desfazer em relações com a disciplina que ora se 

propunham fazer. Deste modo, acreditamos que: 

A organização curricular se apresenta integrando atividades e disciplinas que 

colaboram para a formação do licenciando, com o conhecimento sendo tratado de 

forma integrada; uma organização curricular aberta, flexível, atualizada, 

interdisciplinar, facilitando e incentivando os mais diversos modos de integrar teoria 

e prática, universidade e situações profissionais, disciplinas básicas e as 

profissionalizantes. (TEODORO, 2003, p. 84) 

 

Nesse sentido, a aprendizagem universitária pressupõe, por parte do aluno, aquisição e 

domínio de um conjunto de conhecimentos, métodos e técnicas científicas deforma crítica. 

Iniciativa para buscar informações, relacioná-las, conhecer e analisar várias teorias e autores 

sobre determinado assunto compará-las, discutir sua aplicação em situações reais. 

Pesquisas apontam que a Modelagem Matemática reformula a figura do professor 

apenas como transmissor do conhecimento (BURAK, 1994; BIEMBENGUT&HEIN, 2003; 

BARBOSA, 1999; BASSANEZZI, 2002). O uso dessa estratégia no ensino de Cálculo 

contribuirá, assim, para uma mudança na forma dos alunos de conceber a prática docente. 

A preocupação desse aluno não se resume ao conteúdo, mas se estende em aprender, 

adquirir conhecimento, deixando evidente a fundamental importância do papel do professor 

para aquisição do aprendizado, o que pode refletir no propósito do ensino superior onde se 

espera que haja um desenvolvimento de um universitário, em vários aspectos, como o 

“desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, de pensar, de raciocinar, de refletir, de 

buscar informações, de analisar, de criticar, de argumentar, de dar significado pessoal às 

novas informações adquiridas, de relacioná-las, de pesquisar e de produzir conhecimento”. 

(MASETTO, 2003, p. 82)  
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Bicudo (2005, p. 251) enfatiza o posicionamento dos sujeitos dizendo que “(...) a falta 

de interesse para estudar Matemática pode ser resultante do método de ensino empregado pelo 

professor, que usa linguagem e simbolismo muito particular, além de alto grau de abstração”. 

Desta forma compreendemos que o uso de uma metodologia diferenciada da 

tradicional é uma proposta para ter a consolidação do aprendizado, tendo em vista que “os 

aprendizes são diferentes; assim, o aprendizado nunca deve ser visto como um caminho único, 

pois onde existe umamaneira leve, quase por definição, haverá outra ou, talvez, várias outras 

maneiras”. (COWAN, 2002, p.18) 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir das informações obtidas pelo questionário que pretendemos aplicar, a 

Modelagem Matemática poderá contribuir para a aprendizagem dos alunos. Porém, como a 

pesquisa está no início, objetivamos prosseguir sempre que possível, recorrendo às 

contribuições que os autores possam nos dar, para fundamentarmos nossa pesquisa. Neste 

sentido será importante coletar e analisar os dados, tanto qualitativamente ou 

quantitativamente e também pretendemos fazer um banco de dados ou compara com outros 

trabalhos já exististes.  

Isso gerará um incentivo maior para darmos continuidade à realização da pesquisa 

fundamentada na atitude de utilizar, em sala de aula, a Modelagem Matemática como uma 

estratégia de ensino-aprendizagem diferenciada. Mas para isso precisamos “ter ausência de 

preconceitos e disposição para aceitar e implementar novas ideias, ter atitudes de 

responsabilidade baseada em princípios éticos e ter entusiasmo e coragem para adotar atitudes 

novas” (BICUDO,2005, p. 252).Acreditamos que no Ensino Superior há diversas 

possibilidades de educação e a Modelagem Matemática pode conceber nos alunos a percepção 

do que de aplicativo há na Matemática, propiciando ligações com os conteúdos de Cálculo 

presente no currículo proposto e a ser desenvolvido. Além disso, poderá formar um cidadão 

crítico e reflexivo em relação ao que ora está sendo estudado. 
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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de expor as possibilidades do Tangram para o desenvolvimento 

da criatividade que oportunizem o trabalho com problemas nas aulas de Matemática. 

Pretende-se apresentar o Tangram explorando seu uso a partir da experiência vivenciadana 

disciplina de Prática Pedagógica do Ensino de Matemática I, do curso de Licenciatura Plena 

em Matemática da UEPB, campus Monteiro, no primeiro semestre de 2015, no qual foi 

utilizada uma metodologia para desenvolver o pensamento crítico e interpretativo. A intenção 

foi de expor uma estratégia de trabalho com problemas em que o sentido da criatividade 

fossedesenvolvido. Cada um dos momentos da atividadefoi acompanhado de uma reflexão 

das potencialidades de ensino e da aprendizagem através dosmateriais manipuláveis, 

desencadeada tanto pela análise do recurso quanto da postura do professor. O foco do trabalho 

foi o desenvolvimento da criatividade, o espírito colaborativo e a aprendizagem da geometria 

através da Resolução de Problemas. Esta pesquisa é de caráter qualitativo. 

 

 

Palavras-chave:Tangram.Criatividade. Materiais Manipuláveis.Ensino de Matemática. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Para o NCTM (1991), a Matemática, como todas as ciências, sofreu uma grande 

evolução em seus métodos, processos e técnicas, na sua organização, na sua relação com as 

outras áreas da atividade humana e no alcance e importância de suas aplicações. Está presente 

em todos os ramos da ciência e da tecnologia, em diversos campos da arte, em muitas 

profissões e setores de atividades diárias. Por isso, espera-se da escola uma formação sólida 

para todos os alunos que contribua para seu desenvolvimento pessoal. As oportunidades dos 

alunos de aprender e desenvolver seu conhecimento matemático e a predisposição para a 

disciplina está intimamente relacionado com a sua forma de aprender. 
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Nos dias atuais vemos um aumento nas pesquisas, principalmente em Educação 

Matemática, que se debruçam sobre a análise de formas diferentes de ensinar Matemática. 

Professores e pesquisadores buscam encontrar e destacar formas de ensinar que possam 

contribuir para a participação ativa dos alunos no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática.  

Nessa perspectiva destacamos os trabalhos de Santos (2006; 2010), nos quais a autora 

discute o ensino de geometria com a utilização de materiais manipuláveis tendo como pano de 

fundo a pavimentação do plano e fazendo uma articulação entre Matemáticae Artes. E os de 

Batistela (2005; 2010) que fazem uso de espelhos e caleidoscópios nas aulas para o ensino de 

geometria com o intuito de despertar o interesse e a curiosidade dos alunos. 

Segundo BRASIL (1998), não há um caminho único para o ensino de um determinado 

conteúdo e que conhecer possibilidades de ação em sala de aula permite ampliar as 

possibilidades de aprendizagem do aluno. Nesse sentido, esta experiência visou, pela 

manipulação do Tangram, levando os participantes a construírem um caminho para 

desenvolver a criatividadeque, partindo de um problema, levasse a compreensão da ideia 

implícita na determinação de figuras geométricas.  

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo desse trabalho é buscar abordagens para o processo de ensino e de 

aprendizagem de forma a estimular a criatividade, a construção dos conceitos e das 

propriedades geométricas dos triângulos e quadriláteros propondo situações problemas a 

partir do uso do Tangram. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Corroborando a ideia de formas diferenciadas de se ensinar Matemática, este trabalho 

tem como objeto de pesquisa a possibilidade do uso do Tangram como recurso articulador da 

criatividade. Brolezzi (2013) afirma que a criatividade significa sair da rotina, e isso, muitas 

vezes pode ser contraditório para os alunos, uma vez que, a criatividade ajuda o aluno a 

pensar e entender as figuras geométricas, como também as atividades universais chamadas de 

recreações matemáticas. 
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O Tangram é um quebra cabeça chinês constituído por sete peças. São elas: dois 

triângulos grandes, dois triângulos médios, dois triângulos pequenos, um paralelogramo e um 

quadrado.  

Várias são as lendas sobre o surgimento do Tangram, dentre elas está a de um chinês 

chamado Tam que deixou uma placa quadrada de argila cair no chão e, ao cair, partiu-se em 

sete pedaços. Enquanto Tam tentava juntar os pedaços para formar novamente o quadrado, 

conseguiu formar várias figuras. Essas sete peças/pedaços são chamadas de Tans, cujo 

significado é sete tábuas da sabedoria.  

Segundo Souza et. al. (2008, p. 74), embora não se saiba ao certo qual a origem do 

Tangram, “há consenso que seu surgimento deu-se na China”. Segundo as autoras, o Tangram 

é um quebra-cabeça que permite, ao aluno, exercitar a criatividade, uma vez que abre 

possibilidade para a montagem de inúmeras figuras com as suas sete peças o que pode 

favorecer, ainda, a concentração e o raciocínio lógico. 

As autoras também mostram a possibilidade de a criatividade favorecida pelo quebra 

cabeças ser relevante ao professor, no contexto da sala de aula, para o desenvolvimento do 

trabalho com questões a partir de problemas. Para nós foi importante compreender o sentido 

de pensar na aula de Prática Pedagógica do Ensino de Matemática I e entendeu-se que, para 

que o professor desenvolva um trabalho nesse sentido em sua sala de aula, faz-se necessário 

uma reflexão – mínima que seja – acerca de suas potencialidades e objetivos.  

Segundo Souza et. al. (2008), a criatividade é considerada, por muitos autores, como 

um conjunto de habilidades cognitivas que caracteriza nossa expressão explicativa a respeito 

dos objetos da realidade, ou seja, ser criativo é fazer uso do pensamento divergente, é ser 

provocativo, lúdico com o próprio pensamento, de modo a encontrar sempre melhores opções 

e melhores caminhos para toda e qualquer situação da vida, tanto pessoal, quanto profissional. 

Segundo Brolezzi (2013), A resolução de problemas, desafios e enigmas da 

matemática pode ser um meio de desenvolver a criatividade dos alunos e trabalhar com a 

matemática de forma mais divertida e estimulante. 

Segundo D'Ambrósio (2009) nessa nova dinâmica de sala de aula em que os alunos 

tornam-se sujeitos ativos, eles se deparam com o desafio de expor suas ideias frente a uma 

comunidade, através do diálogo. Para isso, utilizam tanto a linguagem cotidiana quanto a 

linguagem matemática construindo uma mescla das duas na busca de dar sentido à suas ideias 

e ao seu trabalho, e tornarem-se capazes de dizer sobre o que é feito. 
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METODOLOGIA 

Como Metodologia para nortear nosso estudo realizamos, inicialmente, um estudo 

bibliográfico que envolve estudos teóricos, análise de livros didáticos, artigos sobre os objetos 

de pesquisa, construção e análise dos modelos do Tangram vistos nessa disciplina. 

A utilização de materiais manipuláveis no ensino da matemática está cada vez mais 

ocupando uma posição de destaque nas instituições de ensino. Nas interações de modelos 

concretos e Educação Matemática é necessário que esses recursos sejam utilizados de forma a 

trazer benefícios no processo de ensino e de aprendizagem. Mas para que isso aconteça é 

importante que haja um vínculo entre o saber construir e manipular o modelo concreto e o 

saber teórico científico. Sobe esta ótica foi formulado o seguinte problema de pesquisa: como 

a manipulação e exploração dos modelos concretos do Tangram podem contribuir para o 

processo de ensino e de aprendizagem dos triângulos e quadriláteros? 

Nossa pesquisa é de caráter qualitativo, nesse sentido o processo de análise, 

investigação, construção e manipulação dos modelos concretos foram desenvolvidos por meio 

de estudos teóricos e reflexões sobre a prática docente, visto que entendemos que é preciso 

refletir sobre novas formas de ensinar e aprender para que a manipulação dos recursos 

didáticos seja realizada de forma prazerosa e significativa, criando assim condições para a 

consolidação dos conhecimentos matemáticos explorados, além de favorecer o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade da docência envolvendo o uso de 

modelos concretos. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Um dos motivos que nos levou a realização deste trabalho foi o fato de que, fazer uso 

de materiais concretos e manuseáveis, particularmente utilizar a criatividade, que pode 

facilitar o aprendizado da matemática, superando a sensação de inutilidade e falta de sentido 

dos conceitos, principalmente nos conteúdos relacionados à geometria. 

Ao relatar esta experiência de aula queremos mostrar aos professores do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio que o tangrampode motivar ou facilitar a compreensão da 

Matemática. A seguir apresentamos alguns objetivos que foram atingidos nessa experiência: 

 Estudar as construções e formas do tangram; 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  276 

 

 
 

 Desenvolver a criatividade, o raciocínio lógico e o raciocínio espacial; 

 Explorar os conceitos das figuras geométricas planas: ângulos, áreas, perímetro, etc. 

 Trabalhar com a representação, identificação, comparação, descrição, classificação e 

desenho de formas geométricas planas; 

Nesta experiência utilizamos os seguintes materiais tanto para o experimental e para o 

instrumental: 

 Tesoura 

 Folha A4 (Folha de sulfite colorida) 

 Cola 

 Caneta e lápis. 

 Régua 

A seguir apresentamos o procedimento da experiência realizada: 

 Primeiramente, em sala de aula usando uma folha de papel sulfite, construímos um 

quadrado de lado 12 cm. Portanto, nosso ponto de partida foi o quadrado.  

 Em seguida, fizemos uma dobradura com os vértices no quadrado, traçamos uma diagonal 

e obtivemos dois triângulos retângulos grandes.  Depois, dobramos e recortamos a 

diagonal deste quadrado formando dois triângulos isósceles e semelhantes. 

 Continuando, dobramos um dos triângulos ao meio e cortamos formando mais 2 

triângulos isósceles e retângulos T1 e T2. 

 Agora, usando o outro triângulo grande, fazendo dobraduras, montamos um trapézio e um 

triângulo retângulo menor, que chamamos de (TM). 

 Com o trapézio isósceles que sobrou,juntamos ponta com ponta e formamos dois trapézios 

retangulares semelhantes. 

 Com um dos trapézios retangulares, montamos um paralelogramo que chamamos de (P) e 

um triângulo pequeno que chamamos de (Tp1). 

 Com o outro trapézio retangular formamos um quadrado que chamamos de (Q) e um 

triângulo pequeno que chamamos de (Tp2). 

 Assim obtemos todas as 7 peças do Tangram que são: dois triângulos  T1e T2, um 

triângulo menor (TM), dois triângulos pequenos (TP1 e TP2), um quadrado(Q) e um 

paralelogramo (P). 
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Figura1– As sete peças do Tangram. Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 

 

Algumas questõesforam colocadas pelo professor que estava ministrando a disciplina 

Prática de Ensino, onde nós tínhamos que resolver essas questões e refletir sobre a 

importância da geometria nessa aula prática: (1) Formar um quadrado com duas,com três, 

com quatro, com cinco, com seis e com sete peças. (2) Formar um triângulo utilizando duas, 

três, quatro, cinco, seis e sete peças. 

No fim da atividade, todos os alunos conseguiram concluir os problemas propostos e 

ressaltamos o envolvimento dos alunos em realizar uma atividade em um ambiente diferente. 

Todos os alunos, embora tivessem dificuldades em resolver os problemas solicitaram ajuda 

durante as aulas para sanar dúvidas sobre cada situação-problema proposta.  

 

CONCLUSÃO 

 

A experiência foi vivenciadapelos alunos do 1° período do curso de Licenciatura Plena 

em Matemática,no primeiro semestre de 2015, em várias situações distintas, que permitiu 

afirmar que as tarefas propostas com o uso do Tangram, tanto para o trabalho teórico e prático 

na aula de Matemática quanto para o desenvolvimento de conteúdos específicos relativos ao 

conhecimento matemático, poderão levar o aluno a expor suas ideias, questionar o sentido do 

que é feito, valorizar alternativas de solução e investigar possibilidades. Entende-se que tais 

características são essenciais à participação ativa do aluno em sua aprendizagem, pois os faz 

questionar sobre o que foi feito e analisar os resultados obtidos.  

A realização deste trabalho justifica-se a partir da compreensão de que o professor 

pode influenciar e até modificar o desempenho de seus alunos na disciplina de Matemática, se 

fizer uso de materiais concretos, como o Tangram, contribuindo para propiciar aos mesmos 

uma aprendizagem significativa. 

É importante levar em consideração que a educação é um fenômeno complexo e, 

portanto, vários fatores podem interferir no processo de aprendizagem. As características 

pessoais do aluno podem estar relacionadas à menor ou à maior atração e interesse pelo 

Tangram, no caso particular deste trabalho, o que influenciará nos resultados. Isto poderá 

levar a uma maior ou menor absorção e apropriação de conhecimentos, associados também a 
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diferentes graus de esforço pessoal, concentração e prontidão para a aprendizagem e a 

construção de um novo conhecimento. 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

BATISTELA, R. F. Um kit de espelhos planos para o ensino de Geometria. Dissertação 

(Mestrado em Educação Matemática) - Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2005.  

 

BATISTELA, R. F. Os espelhos e o ensino de geometria. In: Ana Paula PurcinaBaumann; 

Roger Miarka; Fabiane Mondini; Bruna Lammoglia; Marcelo de Carvalho Borba. (Org.). 

Maria em Forma/Ação. 1ed. Rio Claro/SP: IGCE-UNESP- Rio Claro, 2010. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998.  

 

D'AMBROSIO, B. Prefácio In. LOPES, C. E.; NACARATO, A. M. Educação Matemática, 

Leitura e Escrita: armadilhas, utopias e realidades. 1 ed. Campinas: Mercado de Letras, 

2009, pp. 9-17.  

 

FELISBERTO, K. G. de L.; LOPES, C. E. Leitura e Escrita na Aprendizagem de 

Matemática. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 9, 2007. 

Belo Horizonte. Anais do... Belo Horizonte: Sociedade Brasileira de Educação Matemática, 

2007. Disponível em <www.sbem.com.br/files/ix_enem/html/posteres.html>. Acesso em 

02/12/2011. 

 

LOPES, C. E; NACARATO, A. M. (Orgs). Educação matemática, leitura e escrita: 

armadilhas, utopias e realidades. Campinas: Mercado de Letras, 2009.  

 

NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS.Professional Standards for 

School Mathematics.Reston: NCTM, 1991. 196p. 

 

NOGUEIRA, C. F. A. Contadores e Contadores. Revista Ao Pé da Letra. Paraíba, n. 07: 39-

50, 2005. Disponível em  

<www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol207/Candice_Firmino_Nogueira.pdf>. Acesso em 

de 2015 

 

SANTOS, M. R. Pavimentações do plano: um estudo com professores de Matemática e 

Arte. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) - Universidade Estadual Paulista, Rio 

Claro, 2006.  

 

SANTOS, M. R. Construções e recreações geométricas. In: I Encontro Nacional de Ensino 

aprendizagem da matemática e VIII encontro capixaba de Educação Matemática, Anais do..., 

Vitória, 2010.  

 

SOUZA, E. R. et. al. A Matemática das sete peças do Tangram. São Paulo: 

CAEM/IME/USP, 2008. 

 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  279 
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RESUMO  
Este estudo apresenta uma pesquisa feita com professores de matemática em escolas de cinco 

cidades do agreste alagoano sobre as tecnologias em seu ensino. As mesmas vêm ganhando 

um aumento considerável em debates sobre seu uso como ferramenta útil no processo de 

ensino e aprendizagem. Os principais objetivos deste trabalho são analisar a capacidade para o 

uso das tecnologias no ensino-aprendizagem da matemática e também observar se o ambiente 

de trabalho oferece condições necessárias para trabalhar com as tecnologias e ainda a opinião 

desses docentes em relação a seu uso.  Para isso os entrevistados responderam a um 

questionário elaborado com esta finalidade, o qual foi analisado e seus resultados apontam 

para a exigência de novas posturas, tanto das instituições educacionais, quanto dos 

professores, que devem estar cientes enquanto seus papéis para a formação de um currículo 

que englobe o grande desafio da nossa era que é de encorajar alunos e educadores a partirem 

para o mundo das tecnologias que, sem dúvida, podem auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática.  

 

Palavras-chave: Tecnologias. Ensino. Aprendizagem. Matemática.   

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Devido à evolução tecnológica que vem ocorrendo há algum tempo e principalmente 

nos últimos anos, novas possibilidades de ensino estão surgindo, também na Matemática. As 

tecnologias vêm ganhando um aumento considerável em debates sobre seu uso como 

ferramenta útil no processo ensino aprendizagem. Percebe-se ainda que nem sempre estas 

questões são devidamente conhecidas no meio dos profissionais da educação, especialmente 

entre os professores das escolas públicas.  

Percebe-se que as tecnologias vêm sendo bastante utilizadas fora da sala de aula pelos 

alunos e a mesma é de fundamental importância para a formação do indivíduo para o convívio 

na sociedade atual, e sendo função da educação formar cidadãos livres e autônomos, sujeitos 

do processo educacional, envolvendo professores e estudantes assumindo o papel de 

pesquisador e analisador, num mundo cada vez mais informatizado e globalizado.  
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A escola só será capaz de associar as tecnologias de comunicação de modo 

competente e crítico se a mesma descobrir-se capaz de colocar as tecnologias a serviço do 

sujeito da educação - o cidadão livre - decorrendo obrigatoriamente pela atuação do educador. 

Já que a simples inserção de recursos tecnológicos não significa aprendizagem, é preciso 

qualidade na sua utilização e essa qualidade vai depender de como as propostas são 

interpretadas pelos professores.  

Por isso é importante que o professor aprenda a utilizar as ferramentas tecnológicas, 

pois do contrário, os mesmos não se sentindo preparados correm o risco da simples troca do 

giz, quadro e livro didático pelo computador sem surtir efeitos pedagógicos. Para que esses 

professores tenham preparação adequada é preciso que os cursos de formação inicial de 

professores tenham como prioridade a importância do desenvolvimento dos respectivos 

formandos no que se refere ao uso dos recursos tecnológicos no processo de ensino 

aprendizagem. É preciso também que o licenciando em Matemática receba uma formação que 

lhe prepare para assumir a prática docente como compromisso social, que seja um 

pesquisador de sua prática pedagógica e possa promover a integração entre tecnologia e 

educação.   

 

JUSTIFICATIVA  

 

Nos últimos tempos as tecnologias vêm ganhando um aumento considerável em 

debates sobre seu uso como ferramenta útil no processo ensino aprendizagem. Percebe-se que 

nem sempre estas questões são devidamente conhecidas no meio dos profissionais da 

educação, especialmente entre os professores das escolas públicas. Percebe-se também que as 

tecnologias vêm sendo bastante utilizadas fora da sala de aula pelos alunos e a mesma é de 

fundamental importância para a formação do indivíduo para o convívio na sociedade atual. 

Sendo função da educação formar cidadãos livres e autônomos, sujeitos do processo 

educacional, envolvendo professores e estudantes assumindo o papel de pesquisador e 

analisador, num mundo cada vez mais informatizado e globalizado, é importante que a escola 

associe as tecnologias de comunicação de modo competente e crítico e que a mesma descubra 

ser capaz de colocar as tecnologias a serviço do sujeito da educação - o cidadão livre, 

decorrendo obrigatoriamente pela atuação do educador. Já que a simples inserção de recursos 

tecnológicos não significa aprendizagem, é preciso qualidade na sua utilização e essa 

qualidade vai depender de como as propostas são interpretadas pelos professores. Também é 
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importante que o professor aprenda a utilizar as ferramentas tecnológicas, pois do contrário, 

os mesmos não se sentindo preparados correm o risco da simples troca do giz, quadro e livro 

didático pelo computador sem surtir efeitos pedagógicos. 

 

OBJETIVOS  

 

Os objetivos deste trabalho foram os elencados a seguir. Analisar a capacidade para o 

uso das tecnologias no ensino-aprendizagem da matemática, como também observar se o 

ambiente de trabalho oferece condições necessárias para trabalhar com essas tecnologias e 

ainda a opinião desses docentes em relação a seu uso. Ainda estudar a educação mediada 

pelas novas tecnologias: possibilidades no ensino da Matemática, novas práticas pedagógicas 

e ambientes de aprendizagem nas escolas pesquisadas; como está sendo utilizado o uso de 

novas tecnologias de informação: análise de softwares matemáticos enfatizando seu uso no 

ambiente escolar e sua influência no processo ensino-aprendizagem, como também o seu 

desenvolvimento de aplicações para o ensino básico. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Após nos debruçarmos no contexto histórico mundial acerca do ensino da matemática, 

adentraremos em alguns pontos do ensino da matemática no Brasil e sua progressão 

tecnológica ao longo do tempo. Quando o Brasil vivenciava o período Imperial Portugal já 

contava com universidades, e com estudiosos renomados, não tínhamos sistema de imprensa 

tampouco centros de ensino superior. Os melhores alunos das escolas Jesuíticas se tivessem 

condições viajavam a Portugal para prosseguirem seus estudos. (D´AMBRÓSIO, 1999) 

Ainda segundo D´Ambrósio após a chegada da corte real “fora criada a academia real 

militar onde alguns cursos foram ofertados no Brasil a partir do ano de 1811, dentre os cursos 

ofertados destacaram-se o de ciências-físicas e Matemática e Naturais” (1999 p, 12). Logo 

após a proclamação da república entramos em um período marcado pelas ideias positivistas de 

Auguste Comte, nesse sentido, o ensino da matemática e o uso de novas tecnologias pouco 

avançaram. O Positivismo que tanto prejudicou no progresso do ensino cai em desuso, novas 

faculdades são criadas e o conhecimento e ensino da matemática se propagam pelo Brasil. 

Hoje com a revolução tecnológica podemos visualizar um novo quadro didático-

pedagógico, assim todos tem acesso aos meios de comunicação de massa como a TV e o 
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rádio, e cada vez mais interagem com o ambiente em que convivem, porém, com a expansão 

do uso da internet muitos países passaram a inserir novos arranjos como visto anteriormente. 

Necessita-se um engajamento por parte do estado e do ministério da educação para 

viabilizar novas alternativas do conhecimento chegar até o aluno, investir também nas 

Universidades é um passo importante para formar professores com capacidade de 

promoverem uma revolução no ensino da matemática, já que essa disciplina é tão 

fundamental para o progresso da humanidade é também uma das menos prediletas dos 

estudantes secundaristas. Segundo Neto: 

 

O ensino da Matemática, como já é sabido provoca duas sensações contraditórias: de 

um lado, a constatação de que se trata de uma área de conhecimento importante; de 

outro, a insatisfação diante dos resultados negativos obtidos com muita frequência 

em relação à sua aprendizagem. (NETO, 2012, p. 14). 

 

 

Já que falta planejamento para engajar o aluno com dificuldade de aprendizado na 

didática escolar, porém demostramos aqui que alguns recursos tecnológicos unidos à 

metodologia de ensino servem para aproximar o aluno cada vez mais da disciplina e 

possibilitar ao professor fugir um pouco da monotonia em que vivemos na sala de aula. Sendo 

assim, nos baseamos principalmente nos estudos de D‟Ambrósio e Neto para realizarmos o 

presente trabalho. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

     

Os colaboradores são professores de escolas públicas municipais, estaduais e 

particulares situadas em cinco cidades da região do agreste alagoano. Os dados aqui 

apresentados foram coletados no mês de maio de 2013. Esses entrevistados responderam a um 

questionário cujo objetivo principal foi analisar a capacidade para o uso das tecnologias no 

ensino aprendizagem da matemática e também observar se o ambiente de trabalho oferece 

condições necessárias para trabalhar com as tecnologias e ainda a opinião desses docentes em 

relação a seu uso. A análise do questionário é realizada a seguir. 

O questionário objetivou verificar se os docentes são capazes de utilizar as tecnologias 

e, em caso afirmativo, se fazem uso das mesmas em suas aulas, com o propósito de tentar 

melhorar o ensino aprendizagem da matemática. Com o propósito de observar se as 

instituições de ensino dos entrevistados são equipadas das tecnologias e também verificar o 

conhecimento tecnológico dos docentes em sala de aula e ainda analisar sua capacidade para 

trabalhar com essas tecnologias. 
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De acordo com a análise dos resultados a maioria (60%) das escolas que os 

professores trabalham possui laboratório de informática para que os mesmos façam uso para o 

ensino nas aulas de matemática. Porém percebemos que apesar da maioria das instituições 

possuírem laboratório alguns professores (60%) o utilizam raramente e 30% não o utilizam 

nas aulas de matemática.      

Conforme os entrevistados quando perguntado se eles consideram capacitados para 

trabalhar com as novas tecnologias na educação, 60% não se consideram, enquanto 30% não 

sabem e apenas 10% responderam que sim. Essa situação nos leva a concluir que os 

municípios devem investir em cursos de capacitação para que os profissionais possam 

acompanhar essas novas tecnologias e utilizá-la na educação como ferramenta de ensino – 

aprendizagem. Porém, quando questionado se o município que os entrevistados trabalham 

oferece cursos de capacitação para o uso das tecnologias, a grande maioria (80%) afirma que 

os mesmos não oferecem essa formação e os outros 20% não souberam responder. Isso nos 

leva a concluir que talvez a falta de capacitação para os professores vem acarretando o pouco 

uso das tecnologias pelos profissionais da educação. 

Diante do estudo feito na pesquisa de campo, notamos que apesar da maioria dos 

municípios entrevistados possuírem laboratório de informática e muitos professores 

considerarem o uso do computador importante nas aulas de matemática e também 

concordarem que as tecnologias são ferramentas importantíssimas na educação. Porém a 

minoria está preparada para trabalhar com essas ferramentas tecnológicas por falta de 

interesse dos municípios em investir em cursos de capacitação. 

 

CONCLUSÃO  

     

É notório que o ensino da matemática vem sendo discutido ao longo dos tempos e tem 

se configurado nos dias atuais como uma das esferas mais problemáticas no que concerne o 

processo de ensino-aprendizagem. Podemos dizer que nesse foco, em nossos tempos pós-

modernos, através do advento das Tecnologias da Informação e da Comunicação – TIC, as 

diversas esferas da nossa sociedade vêm passando por emersas transformações, contribuindo 

com isso o acelerado desenvolvimento dessas tecnologias. Passando-se a exigir novas 

posturas, tanto das instituições educacionais, quanto dos professores, que devem estar cientes 

enquanto seus papéis vitalícios para a formação de um currículo que englobe o grande desafio 

da nossa era que é de encorajar alunos e educadores a partirem para o mundo das tecnologias 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  285 

 

 
 

nas nuvens que é o uso das TIC auxiliando, sem dúvida, no processo de aprendizagem da 

matemática. 

No entanto, devido a nossa pesquisa, percebe-se que boa parte das escolas e dos 

professores não se encontra capacitados para encarar estas e outras recentes exigências, isto é, 

a incorporação das TIC para o enriquecimento do ensino-aprendizagem. Diante do que foi 

pesquisado pode-se perceber que a formação inicial não é o fim, mas sim um meio onde o 

mesmo deve estar sempre apto a buscar novos conhecimentos e dando sempre o primeiro 

passo em prol de uma educação cada vez mais atualizada com as tecnologias, visto que a 

maioria dos alunos tem acesso às mesmas em seu cotidiano. 
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RESUMO 

Os jogos educativos, enquanto materiais lúdicos, estão presentes em nosso cotidiano, 

mostrando-se eficazes ao potencializar competências e habilidades no âmbito do ensino de 

matemática. O objetivo principal deste relato consistiu em aplicar uma experiência em sala de 

aula, a partir do uso do bingo como recurso didático facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática. O referente relato é de caráter qualitativo, ou seja, busca um 

acervo de opiniões acerca de uma atividade trabalhada em sala de aula. Os sujeitos 

investigados foram os alunos do nono ano, da Escola de Ensino Infantil e Fundamental 

Antônio Amâncio da Cruz, localizada no distrito Vila Tipi, município de Aurora, Ceará. É 

perceptível que o uso de jogos e materiais lúdicos, enquanto estratégia de ensino, é atrativo, 

além do que propor uma metodologia alternativa nas aulas de Matemática não é algo que 

possa ser considerado fácil. 

 

Palavras-Chave: Ensino de matemática. Jogos didáticos. Bingo. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O ensino de matemática é visto por educadores e pesquisadores como complexo. 

Geralmente temido pelos alunos, e apenas baseado em cálculos, o que é notável a dificuldade 

da maioria dos alunos em operacionalizar com os números e seus desdobramentos. Embora 

venha sendo muito criticado pelas práticas pedagógicas, o ensino tradicional ainda é a 

principal referência para o ensino da disciplina nas escolas, onde basicamente o professor 

detém todo o conhecimento e cabe a ele transmitir ao aluno de uma forma compreensível, ou 

apenas depositar conteúdo ao aluno, sem oportunizar sua atuação enquanto construtor do 

conhecimento. 
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As metodologias ativas possibilitam a exploração da Matemática no cotidiano do 

aluno. Intencionalmente, buscar estratégias metodológicas que proporcionem ao aluno 

possibilidades para que possam, a partir de experiências em sala, compreender conteúdos 

referentes a Matemática, além do que motiva-los a buscar o conhecimento e desmistificar a 

esfera negativa em torno da disciplina de matemática é nossa tomada de partida. 

Pensando nas dificuldades existentes do processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática, foi proposto uma atividade em sala de aula que contemplou uma metodologia 

alternativa para incentivar os alunos a buscarem a construção do conhecimento de forma 

significativa. Bancamos uma aula com abordagem dinâmica, ou seja, foi proposto um jogo 

matemático enquanto instrumento potencializador da percepção dos alunos em relação a 

matemática e facilitador do processo de ensino e aprendizagem de forma satisfatória. 

Diante disto, este relato aborda a importância do uso de jogos enquanto estratégia de 

ensino. Os jogos educativos, enquanto materiais lúdicos, estão presentes em nosso cotidiano, 

mostrando-se eficazes ao potencializar competências e habilidades no âmbito do ensino de 

matemática. Sendo assim, o objetivo principal consistiu em aplicar uma experiência em sala 

de aula, partir do uso do bingo como recurso didático facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo D‟Ambrósio (2001) a educação matemática deve potencializar estratégias 

que levem o aluno a uma atuação protagonizadora em seu entorno. Sendo assim, o professor 

deve utilizar ferramentas pedagógicas que viabilizem a inserção da Matemática em sala de 

aula e que valorizem sua importância aos sujeitos envolvidos. 

A utilização de materiais lúdicos em sala de aula possibilita a socialização dos alunos 

para que possam interagir em um ambiente propício de aprendizagem significativa, bem como 

tomada de partida para potencializar uma atuação de liderança e autonomia. Para Barros 

(2000) quando o professor usa os jogos, dinâmicas, ou objetos manipuláveis em sala de aula, 

em si, requerem dos alunos três habilidades importantes: a atenção, a concentração e a 

paciência. Consequentemente, instiga o educando a usar o raciocínio lógico e a buscar o 

método de resolução que seja mais rápido e mais eficaz na perspectiva do discente. 

Segundo Borin (1996, p. 9): 
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Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a possibilidade 

de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que temem a 

Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação de jogo, 

onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, notamos que, ao 

mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, apresentam também um 

melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de 

aprendizagem. 

 

Percebemos que a utilização destes recursos didáticos, tão eficazes na esfera 

psicopedagógica, são capazes de promover um ambiente potencial de aprendizagem em 

detrimento das limitações encontradas pelos alunos, que ilustram um cenário de transmissão 

do conhecimento, que não foram absorvidos de forma satisfatória, bem como, 

consequentemente dificultam o aprendizado tornando-se um empecilho na aprendizagem da 

Matemática. 

 

METODOLOGIA 

 

O referente relato é de caráter qualitativo, ou seja, busca um acervo de opiniões acerca 

de uma atividade trabalhada em sala de aula. Foi selecionado o jogo do bingo por apresentar 

aspectos competitivos que resultaram na participação geral dos alunos, bem como instigaram 

a agilidade na comunicação matemática. O bingo foi planejado para uma turma de nono ano, 

com intenção de abordar os desdobramentos dos conteúdos referente ao componente 

curricular indicado pelo docente regente. Optamos pelo o mínimo múltiplo comum e o 

máximo divisor comum.  

Os alunos participantes do referente relato são da Escola de Ensino Infantil e 

Fundamental Antônio Amâncio da Cruz, localizada no distrito Vila Tipi, município de 

Aurora, Ceará. A turma é composta por onze estudantes, sendo a faixa etária deles entre treze 

e quinze anos.  

A respectiva atividade durou em cerca de noventa minutos, e foi realizada no dia cinco 

de dezembro de dois mil e quatorze. A aula foi iniciada com uma breve explanação sobre 

como seria desenvolvida a atividade. Observamos uma grande expectativa dos discentes ao 

perceberem que participariam de uma aula interativa. Dando sequência foram distribuídas as 

cartelas do bingo que continham os números referentes as respostas das operações de MMC e 

MDC (Figura 1). 
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Figura 1: Apresentação da proposta do bingo 

Fonte: dados primários 

 

Após verificarmos que todos estavam com suas cartelas, foi iniciado o jogo. 

Sorteamos ao acaso uma pergunta por vez. Os alunos resolveram individualmente o problema 

sorteado em um determinado tempo, e logo após uma nova pergunta era escolhida 

aleatoriamente (Figura 2). Logo após algumas perguntas serem sorteadas, um aluno conseguiu 

completar todos os números da cartela e pôde desfrutar do prêmio, sendo que após afirmar 

que havia ganho, sua cartela foi conferida de forma coletiva. 

 

Figura 2: Execução da proposta do bingo 

Fonte: dados primários 

 

A coleta de dados foi feita a partir de um questionário com sete questões subjetivas 

que verificou a opinião dos alunos sobre a utilização dos jogos nas aulas de Matemática. O 
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anonimato garantiu aos alunos a total liberdade para expressar sua opinião em forma escrita, 

bem como o questionário foi feito com a autorização de todos. 

 

RESULTADOS  

 

A análise dos dados foi feita a partir da coleta das respostas dos alunos. Como são 

questões subjetivas, procuramos questões mais críticas e completas que pudessem representar 

outras respostas parecidas. 

A primeira pergunta tratou da opinião dos alunos sobre a Matemática, a fim de saber 

o porquê de considerarem a Matemática difícil, uma vez que é visível que a Matemática vem 

perdendo seu destaque em sala de aula e é considerada árdua e utilizada por muitos alunos 

como apenas útil para passar em testes avaliativos. De modo geral, depreendemos que a 

maneira como a Matemática é abordada pode comprometer o processo de ensino e 

aprendizagem. Segue alguns depoimentos: 

 “Depende do conteúdo, porque às vezes tem conteúdo que é difícil de aprender” 

(Depoimento aluno 3). 

 “Sim, pois envolve muitas contas” (Depoimento aluno 5). 

Um dos motivos de se trabalhar com jogos nas aulas de Matemática é a interação dos 

alunos, além do que possa potencializar o aprendizado significativo e a motivação em estudar 

Matemática, bem como desmistificar a concepção de que a Matemática não é para todos. 

Perguntamos sobre a importância do uso de jogos nas aulas de Matemática. De modo geral, 

sinalizamos para a prática pedagógica como ação transformadora. Segue outros depoimentos: 

 “Sim. Foi bastante divertido e ainda nos ajudou a prestar mais atenção em 

matemática e relembrar o MMC” (Depoimento aluno 9). 

 “Sim, pois é uma forma mais interativa de aprender” (Depoimento aluno 5). 

O principal objetivo de se trabalhar com uma atividade interativa é a possibilidade de 

aprender novos conteúdos. Sendo assim, questionamos se a proposta de atividade contemplou 

novos conhecimentos. As respostas abaixo ilustram o aprimoramento do conhecimento: 

 “Sim, pois nós aprendemos brincando” (Depoimento aluno 5). 

 “Sim, eu aprendi o MDC e eu não sabia como resolver” (Depoimento aluno 9). 

Seguido do questionamento anterior, buscamos verificar se o objetivo de rever 

conteúdos de forma dinâmica foi satisfatório. De modo geral, verificamos que o conteúdo já 

abordado anteriormente foi explorado de forma interessante: 
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  “Sim, pois a gente lembrou o conteúdo de nosso tempo de sexto ano” 

(Depoimento aluno 8). 

  “Sim, pois as coisas que esqueci pude lembrar” (Depoimento aluno 3). 

É de extrema importância que o professor procure estratégias alternativas que 

estimulem o aluno a buscar o conhecimento.  Os alunos foram indagados sobre a ação dos 

facilitadores quanto à proposta do jogo bingo, se foi satisfatória, que relataram: 

 “Sim, porque a gente fica mais atento ao conteúdo, ou seja, se interessa mais” 

(Depoimento aluno 7). 

  “Sim, porque todos os alunos acham muito interessante uma prática como essa 

envolvendo brincadeiras” (Depoimento aluno 4). 

Quando perguntamos aos alunos sobre as dificuldades em operacionalizar com o 

MMC e MDC, verificamos em seus depoimentos que a resolução do MMC foi mais fácil, 

diferentemente do que ocorreu com o MDC, o qual os alunos tiveram bastante dificuldade 

para resolver. As respostas obtidas foram:  

 “Com o MMC, não. Mas com o MDC sim, pois ele não é muito utilizado em sala 

de aula e fica difícil de relembrar” (Depoimento aluno 7). 

 “Só senti dificuldade no MDC, mas em um instante eu aprendi” (Depoimento 

aluno 9). 

Por fim, procuramos identificar os momentos da atividade que foram mais 

satisfatórios para os alunos, que registraram: 

 “Todos foram muito interessantes” (Depoimento aluno 4). 

 “Todos, pois eu vi que a matemática é muito divertida” (Depoimento aluno 10). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É perceptível que o uso de jogos e materiais lúdicos, enquanto estratégia de ensino é 

atrativo, além do que propor uma metodologia alternativa nas aulas de Matemática não é algo 

que possa ser considerado fácil. No entanto, a ludicidade deve ser pensada como uma prática 

que potencialize o quanto a Matemática é interessante e acessível, além do que permeia um 

amplo espaço no nosso cotidiano. 
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1.40 OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

Edilson Leite da Silva(UFCG -souedilsonleite@gmail.com)  

Adenilda Timóteo Salviano(UFCG - adenilda01@gmail.com) 

 

RESUMO 

Os objetos de aprendizagem são recursos que podem auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem nas mais diversas áreas do conhecimento,principalmente em curso da área de 

exatas como Matemática, Física e Química, que apresentam estes recursos nos vários níveis 

de ensino. No entanto, muitos professores e alunos ainda os desconhecem e/ou não os 

utilizam. Neste trabalho, objetiva-se apresentar objetos de aprendizagem, para os 

níveis:Fundamental, Médio e Superior, disponíveis no Banco Internacional de Objetos 

Educacionais. Os procedimentos metodológicos utilizados foram pesquisa bibliográfica, 

aplicada, descritiva e estudo de caso. Os resultados foram a seleção de objetos de 

aprendizagem utilizados nos três níveis de ensino de Matemática. Conclui-se como um 

trabalho relevante para o ensino de Matemática, tendo em vista levar este conhecimento sobre 

os objetos de aprendizagem para que possam ser utilizados por alunos e professores no ensino 

da Matemática. 

 

Palavras-chave: Objetos de aprendizagem. Níveis de ensino. Ensino de Matemática. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Os avanços tecnológicos recentes proporcionados principalmente por ocasião do uso 

da internet permitiram o surgimento de várias ferramentas para auxiliar as pessoas nas suas 

mais diversas atividades e áreas de conhecimento. Dentre estas ferramentas estão os objetos 

de aprendizagem que podem ser utilizados para auxiliar no processo de ensino aprendizagem 

em todos os níveis de ensino. 

Contudo, estas, entre outras tecnologias não são conhecidas e/ou utilizadas por alunos 

e professores por vários fatores como o próprio desconhecimento, falta de estrutura 

tecnológica, por não estarem inseridos no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, ou 

até mesmo por falta de interesse e/ou resistências ao uso das tecnologias com suporte ao 

ensino. 

Os objetos de aprendizagem entre outras ferramentas tecnológicas, se utilizadas 

apoiadas em fundamentos sólidos da educação e com metodologias que permitam seu uso e 

acompanhamento dos resultados, podem trazer diversos benefícios no processo de ensino 
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aprendizagem, principalmente para os jovens, os quais geralmente apresentam mais facilidade 

na manipulação das tecnologias. 

Diante desse contexto, este trabalho justifica-se por apresentar para alunos e 

professores objetos de aprendizagem do Banco Internacional de Objetos Educacionais 

(BIOE), que podem ser utilizados nos diversos níveis de ensino da matemática, desde a 

Educação Básica até a Superior, o que pode ser observados pelos seus objetivos apresentados 

a seguir. 

 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo principal é apresentar para alunos e professores objetos de aprendizagem 

que possam ser utilizados como apoio ao processo de ensino aprendizagem da Matemática 

nos níveis: Fundamental,Médio e Superior. Para alcançar este objetivo principal, o trabalho 

tem os seguintes objetivos específicos:selecionar por nível de ensino, os objetos de 

aprendizagemdo (BIOE);verificar em cada nível de ensino, os objetos de aprendizagem para o 

ensino de Matemática;apresentar objetos selecionados para o ensino de Matemática, por nível 

de ensino;indicar outros sites ou repositórios que também disponibilizam objetos de 

aprendizagem. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Tarouco (2003, p. 02) Objetos educacionais podem ser definidos “como 

qualquer recurso, suplementar ao processo de aprendizagem, que pode ser reusado para apoiar 

a aprendizagem”. O termo objeto educacional geralmente aplica-se a materiais educacionais 

projetados e construídos em pequenos conjuntos com vistas a maximizar as situações de 

aprendizagem onde o recurso pode ser utilizado. 

Os objetos de aprendizagem são materiais importantes no processo de ensino 

aprendizagem, pois possuem a capacidade de fornecer a possibilidade de simular e animar 

fenômenos, entre outras características, também é possível reutilizá-los em vários ambientes 

de aprendizagem. 

Sendo assim Spinelli (2007, p. 7) afirma que: 
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Um objeto virtual de aprendizagem é um recurso digital reutilizável que auxilia na 

aprendizagem de algum conceito e, ao mesmo tempo, estimula o desenvolvimento de 

capacidades pessoais, como por exemplo, imaginação e criatividade. Dessa forma, um 

objeto virtual de aprendizagem pode tanto contemplar um único conceito quanto 

englobar todo o corpo de uma teoria. Pode ainda compor um percurso didático, 

envolvendo um conjunto de atividades, focalizando apenas determinado aspecto do 

conteúdo envolvido, ou formando, com exclusividade, a metodologia adotada para 

determinado trabalho.  

 

Desde 1997 o governo brasileiro começou incentivar o desenvolvimentodas 

tecnologias para uso pedagógico, através de um acordo com os Estados Unidos, quando o 

Ministério da Educação(MEC) criou o projeto Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED), 

com a finalidade de disponibilizar os objetos de aprendizagem em um banco de dados para 

facilitar o armazenamento e organização dos mesmos, segundo informações constantes no site 

do projetorived.mec.gov.br na seção conheça o rived. 

Já o BIOE, segundo Afonso (2010) foi criado oficialmente em 2008 pelo MEC, em 

parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Rede Latino-americana de Portais 

Educacionais (RELPE), Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e outros, com o 

propósito de manter e compartilhar recursos educacionais digitais de livre acesso, mais 

elaborados e em diferentes formatos - como áudio, vídeo, animação, simulação, software 

educacional - além de imagem, mapa, hipertexto considerados relevantes e adequados à 

realidade da comunidade educacional local, respeitando-se as diferenças de língua e culturas 

regionais. 

Neste repositório existem objetos de diferentes países e línguas, permitindo a qualquer 

professor, de qualquer parte do mundo, acessar, utilizar e submeter os recursos em sua língua 

materna, publicando as suas produções em um processo colaborativo. 

O BIOE é um repositório de Objetos de Aprendizagem e funciona como depósitos 

virtuais onde ficam armazenados os materiais com fins educacionais, e os usuários podem 

colaborar enviando seus recursos, contando ainda com um manual de instruções de uso onde o 

usuário pode encontrar as normas, guia do usuário, manual de alimentação dos Metadados 

(dados sobre os dados) e procedimentos para validação de obras intelectuais.  Todas estas 

informações estão disponíveis a partir da sua página principal. 

Segundo Afonso (2010, p. 8); 

 

Os metadados são um conjunto de palavras ou sentenças (elementos) que resumem e 

descrevem o conteúdo de um recurso digital, fornecendo informações sobre a 

acessibilidade, organização e relacionamento entre os dados. Os metadados 

representam informações como título, autor, descrição, localização, tipo, formato, 

entre outras, permitindo um número maior de campos para pesquisas. Os metadados 

visam facilitar a gestão e o compartilhamento da informação. 
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No BIOE, para a catalogação dos objetos, são utilizados um subconjunto dos 

metadados do padrão Dublin Core (DC),que são os seguintes: Países e subdivisões - país de 

origem do recurso. Normalmente o país está vinculado à fonte do recurso;Idioma -idioma em 

que se encontra o conteúdo do recurso;Tipo de recurso -descreve o tipo genérico do recurso, 

ou seja, se é uma imagem, vídeo, etc.;Modalidade - é a modalidade de ensino na qual o 

recurso se encontra;Tema - descreve os temas do recurso ligados ao componente 

curricular;Componente curricular - são as áreas de conhecimento que se enquadra o 

recurso;Nível de ensino - especifica o contexto educacional ou de formação do público a que 

se destina o recurso. Afonso (2010). 

Objetosde aprendizagem como: imagens, vídeos, sons, animações, hipertextos, jogos 

educativos, softwares educativos, mapas virtuais, imagens por satélite, músicas, etc, podem 

ser acessados com facilidade, visto que para este acesso, são necessários basicamente o 

computador e internet. Estesmeios possibilitamaos professores e alunos, acesso aos objetos 

que podem auxiliar no processo de ensino aprendizagem. 

Sendo assim, o professor precisa ter uma formação que possibilite a construção de 

conhecimentos com a utilização do computador na sua pratica pedagógica, pois, quando 

utilizado de maneira correta, o computador, se constitui em uma ferramenta concreta e 

facilitadora do conhecimento, ou seja, ensino aprendizagem, então dessa forma irá contribuir 

de maneira significativa para a prática docente. 

Além do Banco Internacional de Objetos Educacionais, existem diversos outros 

repositórios com esses objetos, com o projeto RIVED aqui mencionado, disponível no 

endereço, http://rived.mec.gov.br/ , o portal do professor http://portaldoprofessor.mec.gov.br, 

todos estes diretamente ligados o MEC, além de outros iniciativas desenvolvidos por meio de 

projeto em diversas instituições. 

 

METODOLOGIA 

 

Quantoà natureza é uma pesquisa é aplicada, que segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 

51) “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas 

específicos”. Neste trabalho busca-se agregar conhecimento a professores e alunos de 

matemática para utilização prática dos objetos de aprendizagem nas suas atividades ensino. 

Em relação aos objetivos, éuma pesquisa descritiva que visa descrever fatos 

observados sem interferir neles. Neste caso, apenas foi feito a descrição dos objetos de 
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aprendizagem disponíveis no BIOE nos níveis Fundamental, Médio e Superior em 

Matemática. 

Do ponto de visto dos procedimentos técnicos é uma pesquisa bibliográfica e estudo 

de caso. Na pesquisa bibliográfica foi feito o levantamento conceitual sobre o objeto de 

estudo a partir de material já produzido, principalmente artigos. Trata-se também de um 

estudo de caso, pois busca uma aplicação prática de conhecimento (os objetos de 

aprendizagem) para solução de questões sociais, neste caso, contribuir no processo de ensino 

aprendizagem.Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 60) apud GIL (2008),“aspesquisas desse 

tipo estão voltadas para aplicação imediata de conhecimento a uma situação circunstancial”. 

Quanto à abordagem é uma pesquisa quantitativa, pois apresenta as quantidades de 

objetos de aprendizagem disponíveis no BIOE para o ensino de Matemática nos níveis 

Fundamental, Médio e Superior e suas respectivas categorias. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O BIOEé de acesso público, em vários formatos e para todos os níveis de ensino. 

Atualmente o banco possui 19.842 objetos publicados, 174 sendo avaliados ou aguardando 

autorização dos autores para a publicação e um total de 6.684.397 visitas de 191 países. 

Segundo o BIOE na sua página principal. 

No BIOE são disponibilizados recursos educacionais digitais nos níveis de ensino 

previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira sendoa Matemática uma das 

áreas mais contempladas em termos de quantidade de objetos, são 4.574, distribuídos nos 

níveis ou modalidades de ensino, da seguinte: Educação Infantil (89), Ensino Fundamental 

I(Séries Iniciais – 356), Ensino Fundamental II(Séries Finais – 867), Ensino Médio(1.814), 

Educação Profissional (0), Educação Superior (1.414), inclui ainda, as modalidades de ensino: 

Educação Escolar Indígena (1) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) primeiro ciclo (30) e 

segundo ciclo (3). Todas essas informações estão disponíveis nos respectivos links destes 

níveis e/ou modalidades de ensino, que podem ser acessados a partir da página inicial 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ a partir dos quais, estão organizados por disciplina e 

depois pelas categorias dos objetos. 

Como pode ser observada, a maioria de objetos para Matemática, são para os níveis 

Fundamental, Médio e Superior. Na sequência são mostrados os quantitativos dos objetos 

disponíveis no BIOE considerando suas categorias, que são: animações/simulações, áudios, 
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experimentos práticos, hipertextos, imagens, mapas, softwares educacionais e vídeos,nos 

níveis ou modalidades de ensino. Lembrando que de acordo com a proposta do trabalho, dos 

níveis ou modalidades de ensino, serátrabalhado apenas o Fundamental, Médio, e Superior. 

Na Figura1, são mostradas as categorias e suas quantidades de objetos de Matemática 

para o Ensino Fundamental I. 

 

 

Figura 1: objetos de matemática para o ensino fundamental I 

Fonte: BIOE. Acesso em: 25 de maio de 2015 

 

Na Figura 2, são mostradas as categorias e suas quantidades de objetos de Matemática 

para o Ensino Fundamental II. 

 

Figura 2: objetos de matemática para o ensino fundamental II 

Fonte: BIOE. Acesso em: 25 de maio de 2015 

 

Na Figura 3, são mostradas as categorias e suas quantidades de objetos de Matemática 

para o Ensino Médio. 

 

Figura 3: objetos de matemática para o ensino médio 

Fonte: BIOE.Acesso em: 25 de maio de 2015 
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Na Figura 4, são mostradas as categorias e suas quantidades de objetos de Matemática 

para Educação Superior. 

 

 

Figura 4: objetos de matemática para educação superior 

Fonte: BIOE. Acesso em: 25 de maio de 2015 

 

Em relação às categorias de objetos, percebe-se o destaque para as 

animações/simulações ou simplesmente simuladores, como sendo a que tem maior número 

em todos os níveis analisados. Em seguida vêm os softwares educacionais (neste caso, cabe 

destacar, que nesta categoria, são inclusos tudo que é considerado objeto de aprendizagem 

pelo BIOE, mas não enquadrada em nenhuma das outras categorias. 

Por outro lado, as categorias que apresentam menor número são os mapas e imagens 

(que são mais usados em Curso da área de Ciências Humanas como História e Geografia), e 

os hipertextos que são link para sites que abordam assuntos relativos àMatemática. 

Quanto aos níveis de ensino analisados, o que apresenta o maior número de objeto é o 

Ensino Médio (1.814), seguido da Educação Superior (1.414), depois o Fundamental II (867) 

e por último o Fundamental I (356). 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho analisou de forma quantitativa e descritiva, os objetos de aprendizagem 

ou objetos educacionais disponíveis no Banco Internacional de Objetos Educacionais, 

desenvolvidos para auxiliar no processo de ensino aprendizagem de Matemática nos níveis de 

Ensino Fundamental, Médio e Superior, fazendo um levantamento desses objetos em cada um 

desses níveis de Ensino e pelas categorias disponibilizadas. 
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Entende-se como contribuições do trabalho, apresentar estes objetos para alunos e/ou 

professores para que os mesmos passem a ter conhecimento e utilizá-los para auxiliar suas 

práticas de ensino da matemática. Além de citar outros repositórios como o Rived e o portal 

do professor onde também podem ser encontrados objetos semelhantes 
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RESUMO 

O presente artigo, classificado como relato de experiência, tem como objetivo dar 

continuidade ao projeto I OIMP (Olimpíadas Internas de Matemática do PREMEN) realizado 

em 2013, em uma escola pública de Campina Grande – PB. O projeto surgiu com o intuito de 

minimizar os problemas encontrados no processo de ensino-aprendizagem de matemática. Em 

abril de 2014, os alunos fizeram inscrições para aulões ministrados pelos alunos bolsistas do 

PIBID/UEPB e, consequentemente, participaram da prova da II OIMP de forma competitiva, 

com premiações para os primeiros colocados, como forma de estímulo. Assim, os alunos 

podem despertar o interesse pela matemática através da resolução de questões curiosas e 

desafiadoras, além de desenvolver o raciocínio lógico, proporcionando a eles uma maior 

afinidade com a disciplina, amenizando as dificuldades encontradas e preparando-os para 

provas, como a da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) e do 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).  

  
Palavras - chave: Olimpíadas Internas. Raciocínio lógico. PIBID. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A matemática é uma ciência viva, não apenas no cotidiano dos cidadãos, mas também 

nas diversas áreas de pesquisas, tendo conhecimento universal e dinâmico que pode ser 

percebido, explicado, construído e entendido de diversas maneiras, reconhecendo que cada 

estudante possui a sua forma de estudar matemática. O ensino da matemática vem sofrendo 

grandes modificações nos últimos anos em todo mundo. A maioria dos estudos e pesquisas 

realizadas na área de Educação Matemática parte do pressuposto de que esta disciplina é 
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efetivamente central na formação dos indivíduos e sua inserção social. Nesse sentido, um 

insucesso em Matemática significaria um fracasso não apenas na vida escolar, mas na própria 

condição de cidadão desses indivíduos.  

D‟ Ambrósio (1991, p.1) afirma que “[...] há algo errado com a matemática que 

estamos ensinando. O conteúdo que tentamos passar adiante através dos sistemas escolares é 

obsoleto, desinteressante e inútil”. As palavras deste autor evidenciam a necessidade de se 

abandonar o tradicionalismo, isto é, a visão da matemática como disciplina que desperta 

ansiedade e medo em crianças, jovens e adultos, além de apresentar o maior índice de 

reprovação nas escolas. A prática pedagógica deve procurar adaptar-se aos novos tempos da 

informação e tecnologia e aos desafios cada vez maiores e mais complexos da sociedade 

contemporânea, que têm influenciado de alguma maneira no desenvolvimento cognitivo dos 

alunos. É necessário, pois, que se busque moldar a uma nova postura e forma de trabalhar 

como, neste caso, as olimpíadas de matemática. 

  Com o intuito de melhorar a aprendizagem nessa disciplina, numa tentativa de 

minimizar as dificuldades de compreensão e aprendizagem dos conteúdos de proporção, 

razão, porcentagem, frações e outros, além de contribuir de forma positiva para o 

desenvolvimento psicológico e do raciocínio lógico, necessário para realização de provas 

como o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e a Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas - OBMEP, contribuindo para melhoria da qualidade da Educação Básica 

através da descoberta de novos talentos nessa área de conhecimento, como comenta Palis na 

apresentação do livro de Moreira (2003): 

 

As Olimpíadas de Matemática são hoje reconhecidamente um poderoso instrumento 

não só para a descoberta de talentos, mas também para difusão desta área 

fundamental do conhecimento, a que são expostas nossas crianças desde bem cedo.  

De fato, quando organizadas em várias etapas ou fases para o mesmo grupo de 

crianças ou jovens, pode-se ir desde testes amigáveis e atraentes até a etapa mais 

seletiva da descoberta de talentos, muitos deles tornando-se mais tarde excelentes 

cientistas ou profissionais em geral. 

 

O presente projeto relata a experiência da II Olimpíada Interna de Matemática do 

PREMEN (OIMP) realizada em 2014 por alunos bolsistas do subprojeto em matemática 

PIBID – UEPB. A presente proposta surgiu de uma pesquisa feita com os alunos e professores 

em que se percebeu o desinteresse dos alunos na sala de aula, assim como a abnegação dos 
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alunos nas aulas, em especial pela disciplina de matemática. Diante de tudo isto, procurou-se 

desenvolver uma experiência nova para conteúdos específicos da matemática, aprofundando 

seu estudo através de aulões e da olimpíada de matemática. 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo geral  

 

Mobilizar um estudo da matemática de forma significativa desenvolvendo o raciocínio lógico-

matemático do aluno e do professor, fazendo com que busquem uma formação mais completa e 

influenciando na melhoria do ensino. 

 

Objetivos específicos 

 Contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica; 

 Incentivar e estimular o estudo da matemática; 

 Envolver alunos das séries do ensino fundamental em atividades que envolvam o 

ensino da matemática de forma lúdica e prazerosa. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A prática pedagógica proposta pelos novos pesquisadores defendem que o indivíduo procure 

adaptar aos tempos da informação e tecnologia, aos desafios cada vez maiores e mais complexos da 

sociedade contemporânea, que têm influenciado de alguma maneira no desenvolvimento cognitivo dos 

alunos. É indispensável, pois, que se busque moldar a uma nova postura e forma de trabalhar com 

olimpíada de matemática. 

 

“... A aprendizagem entre eles, ocorre por assimilações de ações exteriores, 

interiorizações desenvolvidas através da linguagem interna que permite 

formar abstrações. Para Vygotsky, a finalidade da aprendizagem é a 

assimilação consciente do mundo físico mediante a interiorização gradual de 

atos externos e suas transformações em ações mentais...” (MAZZEU, 1998.) 

 

 

Os professores devem ser antes de tudo mediadores e, sobre tudo, motivadores daquilo que se 

quer ensinar. Para ensinar algo a um aluno, este deve ter qualquer motivo para aprender. É preciso que 

os professores trabalhem nesta motivação, com a finalidade de preparar, capacitar o aluno a participar 

de uma olimpíada de matemática. 
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Outros fatores de grande importância são as idéias poderosas que povoam as mentes de nossos 

alunos: a intuição. Precisamos melhorar sua intuição, depurá-la, para trabalhá-la num processo de 

construção em que o aluno por si só chegue a conclusões em lugar de confiar apenas nas equações 

valorizando sua bagagem cognitiva interior respeitando-o como um ser social.  

 

O aluno não é tão somente o sujeito da aprendizagem, mas, aquele que aprende junto a outras 

pessoas, colegas e professores, o que o seu grupo social produz, tal como: valores, linguagem e o 

próprio conhecimento. 

 
 “... O „(...) pensamento da criança evolui em função do domínio dos meios 

sociais do pensamento, quer dizer, em função da linguagem‟ (Vygotsky, 

1993, p. 116). Esta é uma mediação entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento...” (FACCI, 2004.) 

 

O papel do professor no processo ensino-aprendizagem vem ganhando novo significado, o 

professor se tornar um articulador do saber, deixando de ser o detentor do conhecimento e passa a 

desenvolver o conhecimento junto de seus alunos. 

 
 “No desenvolvimento de períodos críticos, com relação aos períodos 

estáveis, ´(...) passam ao primeiro plano os processos de extinção e retirada, 

decomposição e desintegração de tudo que se havia formado na etapa anterior 

e caracterizava a criança de dita idade. A criança perde o que já tinha 

conseguido antes de adquirir algo novo (Vygotsky, 1996, p. 257). Ela perde 

os interesses que ultimamente ocupavam a maior parte de seu tempo...” 

(FACCI, 2004.) 

 

 

A aprendizagem é fundamental ao desenvolvimento dos processos internos na interação aluno-

professor. Dante (1995) afirma que um dos objetivos do ensino da matemática é fazer o aluno pensar 

produtivamente e, para isso, nada melhor que apresentar-lhe situações- problema que o envolvam, o 

desafiem e o motivem a querer resolvê-las. Mas para resolver tais problemas é preciso desenvolver no 

aluno a habilidade de elaborar um raciocínio lógico e fazer uso inteligente e eficaz dos recursos 

disponíveis, para que ele possa propor boas soluções às questões que surgem em seu dia-a-dia, na 

escola ou fora dela.  

 

Palis na apresentação do livro de Moreira (2003) comenta:  

 
As Olimpíadas de Matemática são hoje reconhecidamente um poderoso 

instrumento não só para a descoberta de talentos, mas também para difusão 

desta área fundamental do conhecimento, a que são expostas nossas crianças 

desde bem cedo. De fato, quando organizadas em várias etapas ou fases para 

o mesmo grupo de crianças ou jovens, pode-se ir desde testes amigáveis e 

atraentes até a etapa mais seletiva da descoberta de talentos, muitos deles 

tornando-se mais tarde excelentes cientistas ou profissionais em geral. 
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Partindo das questões acima visa aproveitar o gosto natural dos jovens pelas competições e 

estimulá-los a um aprendizado menos burocrático, resolvendo problemas novos e desafiantes. 

Ademais, pretende conscientizar os alunos de que bons resultados são conseguidos com esforço e 

dedicação, valorizar o potencial de raciocínio criativo dos alunos, ajudando-os a fazer uso do mesmo 

em outras áreas do conhecimento; incentivar os professores a levarem situações do nosso cotidiano 

para a sala de aula tornando o ensino menos livresco e menos conteudista, e premiar os alunos que 

obtiverem os melhores resultados por nível. 

 

METODOLOGIA 

Para coleta de dados, foi realizado um exercício de verificação da aprendizagem da 

área de matemática, como também uma observação participante dos alunos. Baseado nisso, 

detectamos muitas dificuldades e desinteresse em relação à disciplina de matemática. Os 

sujeitos envolvidos foram o corpo docente, os alunos e os bolsistas do PIBID.  

O trabalho foi desenvolvido em cinco etapas de fundamental importância para a 

realização da OIMP.  

1º Momento: Foram desenvolvidas nas turmas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio atividades 

onde foram detectadas as dificuldades nos conteúdos das séries anteriores (6º, 7º, 8º e 9º ano), 

principalmente nos conteúdos de proporção, razão, porcentagem, frações, entre outros.     

2º Momento: Detectadas as dificuldades, foram abertas as inscrições para o aulão, com 

divulgação através de cartazes e convocação nas salas de aula, feitas pelos professores de 

matemática da escola.  

3º Momento: O aulão foi ministrado em um horário oposto ao das aulas, pelos alunos 

bolsistas do PIBID/UEPB, que se preocuparam em organizar uma lista de atividades com 20 

questões de acordo com o nível do aluno, com o intuito de melhorar a aprendizagem nessa 

disciplina. Dividimos o grupo de participantes em duas salas, cada bolsista ficou responsável 

por apresentar 3 questões, procuramos fazer uma aula interativa pedindo a “ajuda” dos alunos 

para a resolução das questões com o intuito de perceber se eles estavam entendendo o 

desenvolver da mesma. As 5 questões restantes deixamos para que eles tentassem sozinhos 

em casa. Essas, colocamos idênticas na prova para que eles percebessem o quão importante é 

responder os exercícios que os professores passam para casa.  



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  306 

 

 
 

4º Momento: Os alunos inscritos nos aulões tiveram a oportunidade de participar da prova da 

II OIMP, que foi realizada no dia 20 de agosto de 2014, onde os alunos bolsistas do 

PIBID/UEPB elaboraram a prova com 20 questões interdisciplinar e de raciocínio lógico, 

seguindo os critérios e as normas da OBMEP. Dividimos em 3 salas com aproximadamente 

30 alunos cada. Essa prova foi aplicada das 14 às 16 horas totalizando 2 horas de prova.  

5º Momento: No dia 27 de agosto de 2014, foi realizada uma cerimônia de premiação, 

onde os dez primeiros colocados receberam certificados e notas referentes a um bimestre, 

além de medalhas de ouro, prata e bronze para  1º, 2º e 3º lugar, respectivamente. Neste 

evento, estavam presentes nós bolsistas, os classificados, a diretora da escola, duas 

professoras de matemática da escola, a supervisora e a coordenadora do PIBID. 

 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A realização da olimpíada aponta para a necessidade de um trabalho efetivo quanto 

aos conteúdos da aprendizagem, de modo a promover reflexões sobre nossas práticas 

docentes. Ao se fazer um diagnóstico em relação ao conhecimento dos alunos na prova, de 

acordo com o levantamento, o maior índice de erros foi no campo da Álgebra (função, 

gráficos, tabelas: calcular, resolver, identificar), e logo em seguida no campo de Grandezas e 

Medidas. 

Em relação aos resultados, percebe-se que, inicialmente, como foram detectadas as 

dificuldades nos conteúdos das séries anteriores (6º, 7º, 8º e 9º ano), principalmente nos 

conteúdos de proporção, razão, porcentagem, frações, entre outros, vemos que dentre os dez 

classificados, 5 eram do 3º ano do ensino médio. Esse resultado nos mostra que grande parte 

dos alunos do terceiro estavam ativos quanto ao projeto do PIBID e os aulões os fizeram 

despertar a curiosidade para pesquisar e a vontade de querer aprender e solucionar problemas 

matemáticos. Inclusive, um deles acertou as 20 questões da prova.     

Em suma, a prova foi um sucesso e os resultados foram satisfatórios de modo que 65% 

dos alunos acertaram mais de 10 questões e os 10 primeiros lugares acertaram mais de 15 

questões. Logo após a divulgação dos resultados, os alunos ficaram satisfeitos com suas 

colocações.  
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CONCLUSÃO 

 

Para nós, bolsistas do PIBID, foi bastante satisfatório a experiência que tivemos antes, 

durante e depois da realização da prova, já que era perceptível o entusiasmo dos participantes 

antes da prova nos fazendo perguntas sobre ela, como iria proceder, quando seria a realização, 

quanto ao nível das questões, entre outros.  

Houve, também, uma reflexão dos docentes no incentivo de levarem situações do 

nosso cotidiano para a sala de aula, tendo como finalidade desenvolver nos alunos a 

capacidade de melhorar o entendimento, proporcionando uma nova visão da matemática. 

Percebemos que o desenvolvimento dos alunos, na disciplina, melhorou, tornando-os mais 

independente, com uma melhor compreensão de alguns conceitos matemáticos, resolvendo 

problemas novos e desafiantes, desenvolvendo o potencial criativo, ajudando-os a fazer uso 

do mesmo em outras áreas do conhecimento.  

 

REFERÊNCIAS 
 

CARNEIRO, E. Olimpíada de Matemática – Uma porta para o futuro. II Bienal da SBM, 

2004.  

 

CAVALCANTE, L. G. MAIS MATEMÁTICA: 5ª a 8ª séries. São Paulo: Saraiva 2001. 

Volumes 1 a 4. GARRE, Clarice Gonçalves. PESCANDO EXPERIÊNCIAS. Pelotas-RS: 

Gráfica Cefet – RS, sd. 60 páginas.  

 

DANTE, L. R. Didática da Resolução de Problemas de Matemática. 9ª edição. São Paulo: 

Ática, 1997.  

 

D´AMBRÓSIO, U. Matemática, ensino e educação: uma proposta global. São Paulo: Temas 

& Debates, 1991. 

 

GUSMÃO, G. A. P. REVISTA DA OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA DO ESTADO DE 

GOIÁS. Goiânia: UFG, IME, 2000. Volumes 1 a 3. 

 

IMENES, L. M. P.; LELLIS, M. MATEMÁTICA. 5ª a 8ª séries. São Paulo: Scipione, 1997. 

Volumes 1 a 4. 

 

MEGA, É.; WATANABE, R. OLIMPÍADAS BRASILEIRAS DE MATEMÁTICA, 1ª a 

8ª: problemas e resoluções. São Paulo: Comissão de Olimpíadas da SBM: Atual, 1995. 178 

páginas. Coleção Fundamentos da MATEMÁTICA Elementar.  

 

MEJÍA, A. I. PRINCIPIOS DE OLIMPIADA. México: Instituto de Matemáticas. UNAM, 

2001. 108 páginas. Série Cuadernos de Olimpíadas Matemáticas.  

 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  308 

 

 
 

MOREIRA, C.; MOTTA, E.; TENGAN, E.; AMÂNCIO, L.; SALDANHA, N.; 

RODRIGUES, P. OLIMPÍADAS BRASILEIRAS DEMATEMÁTICA, 9ª a 16ª.: 

problemas e resoluções. Rio de Janeiro: Comissão Nacional de Olimpíadas de 

MATEMÁTICA da SBM: IMPA/SBM, 2003. 172 páginas. 

 

MOREIRA, C. et al. (coords.). OLIMPÍADAS BRASILEIRAS DE MATEMÁTICA, 9ª a 

16ª.: problemas e resoluções. Rio de Janeiro: Comissão Nacional de Olimpíadas de 

Matemática da SBM: IMPA/SBM, 2003, 172 páginas. 14  

 

NETO, E. R. DIDÁTICA DA MATEMÁTICA. 1ªedição. São Paulo: Ática, 2001. 224 

páginas, Série Educação.  

 

SILVA, J. J.; LOPES, L. É DIVERTIDO RESOLVER PROBLEMAS. 1ª. edição, S.S. 

Lopes, 2000. 

 

 



 
 

 

1.42 OS DESAFIOS DO TANGRAM NO ENSINO MÉDIO 
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Evangelista (IFCE- rose.ifce@hotmail.com); Paulo Roberto do Monte (Escola José Bezerra 

paulorobertodomonte@gmail.com); Hildênio José Macêdo ( IFCE-hildenio@ifce.edu.br) 

 

RESUMO 
 

No ensino da disciplina de matemática, álgebra é o ramo que estuda as generalizações 

dos conceitos e operações de aritmética e é visível a problemática que os alunos enfrentam em 

tentar entender o abstrato que muitas vezes é proposto.  Já no ensino da geometria, onde 

podemos mostrar concretamente suas formas e aplicações, porém, para que aulas dinamizadas 

aconteçam a fim de mostrar demonstrações concretas que norteia a geometria, é necessário o 

uso de metodologias inovadoras. A oficina proposta por nós, bolsistas PIBID matemática de 

Juazeiro do Norte na Escola José Bezerra é parte de um trabalho elaborado por todo o corpo 

de bolsistas, bem como os coordenadores, onde se propõe instrumentos facilitadores no 

estudo de figuras geométricas planas, por isso este trabalho aborda a importância do Jogo 

Tangram como material lúdico no ensino da Matemática dando ênfase a Geometria Plana e a 

sua aplicabilidade. O Tangram é um quebra cabeças chinês formado por 7 peças, cujas 

mesmas podem juntas formar várias figuras.A oficina se destina a alunos de ensino médio que 

possuem a curiosidade matemática. 

 

Palavras-chave: Desafio. Jogos. Tangram. Pibid. 

 

INTRODUÇÃO  
 

Neste artigo apresentamos uma reflexão sobre a importância dos jogos matemáticos na 

aprendizagem dos conteúdos de geometria, ajudando na aprendizagem e deixando os alunos 

mais envolvidos, fazendo com que os mesmos aprendam com facilidade, de uma forma 

lúdica. Partindo deste pressuposto, relatamos como algumas práticas pedagógicas que o 

Tangram, pode despertar o interesse e a compreensão do aluno, procurando dar oportunidades 

para que eles possam expor suas idéias e participar ativamente desenvolvendo e fortalecendo 

o seu raciocínio lógico, aguçando sua criatividade e verificando a importância da matemática 

relacionada ao seu cotidiano. Segundo Piaget, “o jogo não é apenas uma forma de 

entretenimento, mas é uma maneira de contribuir e enriquecer o desenvolvimento intelectual 

do educando”. A proposta deste artigo traz como temática “Os desafios do Tangram”, tendo 

como objetivo principal trabalhar a modelagem matemática não apenas em projetos 

extracurriculares (não que esses projetos não sejam importantes), mas também em sala de aula 

tornando-a mais atrativa e dinâmica, proporcionando aos alunos não somente a solução de 
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problemas matemáticos, mas a criação e meios diversos param se chegar às soluções de tais 

problemas e possibilitando a interdisciplinaridade com a disciplina de Artes. Espera-se que 

por meio deste, se enriqueça o conhecimento do (a) leitor (a), cujo foco principal é que cada 

um sinta alegria ao montar as figuras com o intuito de relacionar a matemática com algo 

prático e de fácil solução, comprovando que cada aula de matemática pode ser divertida 

independente da série, o importante é renovar, criar, utilizar técnicas que estimulem o 

aprendizado, além de descobrir soluções aos desafios propostos, detecta-se que o discente só 

aprende fazendo, ou seja, quanto mais praticar, maior será a sua habilidade.  

 
 

JUSTIFICATIVA  

 

Propomos uma oficina ministrada pelos bolsistas PIBID- Programa de Incentivo de 

Bolsas de Iniciação à Docência, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFCE 

Instituto Federal do Ceará - campus Juazeiro do Norte, contemplando um dos temas da 

coletânea produzida na apostila Temas e Aplicações (material produzido pelos bolsistas do 

projeto PIBID). O público alvo os alunos de ensino médio das escolas públicas contempladas 

pelo PIBID, bem como os alunos do curso de licenciatura em matemática.  A realização dessa 

oficina torna-se necessária ao educando, para que possa além de aprender brincando, 

desenvolver a criatividade e também se expressar e comunicar-se em educação artística e 

outras disciplinas, fazendo leitura de textos visuais criados pelos próprios alunos, trabalhar em 

grupo e coletivamente, relacionando à percepção, criação, sensibilidade e emoção.  

 

OBJETIVOS 

 

 Mostrar uma alternativa lúdica para sanar as dificuldades dos alunos nos conceitos 

básicos de geometria plana; 

 Despertar a curiosidade e a criatividade diante de novas idéias. 

 Provocar interesse pelas aulas de Matemática; 

 Obter uma aprendizagem significativa;  

 Estimular o pensamento independente e, 

 Oportunizar o aluno a construir seu próprio conhecimento. 
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REFERENCIAL TEÓRICO  

O Tangram se mistura entre as lendas e mitos, que afirma tratar-se de um jogo milenar 

com surgimento na China, originando-se de um acidente onde uma cerâmica de forma 

quadrada, que ao cair no chão se desfez em sete pedaços, e desses pedaços se formava figuras 

como animais, plantas, objetos, entre outros. A utilização do Tangram geometricamente não 

se limita em apenas construir figuras, podem ser aplicados em estudos de áreas, ângulos, 

perímetros de algumas figuras geométricas. Levando o jogo para sala de aula é possível 

trabalhar com a modelagem (O Software educacional TANGRAM foi projetado e 

desenvolvido com uma interface de fácil utilização, interativa, onde o usuário possa ter uma 

participação ativa, podendo, visualizar, verificar, validar mudanças e alterações ocorridas, 

levando o aluno a construir o conhecimento) de várias figuras onde os desafios propostos aos 

alunos seriam calcular as medidas das figuras construídas, utilizando-se de instrumentos de 

medição como: régua; transferidor; compasso, desenvolvendo o manuseio de tais 

instrumentos e colocando em prática o conteúdo de geometria. A figura seguinte mostra o 

formato original do Tangram, bem como algumas figuras que podem ser construídas. O 

Tangram é formado por 7 peças, contendo, 4 triângulos, 1 quadrado e 1 paralelogramo. Com o 

jogo Tangram torna possível o desbloqueio em alunos que não gostam da matemática e se 

sentem incapazes de compreendê-la, é a mola impulsora para compor e decompor as figuras. 

Comprovando que a aula de matemática pode ser divertida independente da série, é um forte 

apelo lúdico interdisciplinar, ou seja, o aluno pode ver, tocar, construir, nas aulas de Artes 

desenvolvendo o raciocínio lógico geométrico. Exige reflexão, concentração, imaginação, 

paciência, persistência, sensibilidade, criatividade e perseverança. Além de que, esse jogo 

pode ser confeccionado em qualquer material como: sulfite, cartolina, isopor, EVA, madeira, 

etc. É um jogo que tem um milênio, prescreve esperteza e reprodução da imagem, na qual é 

eficiente para o ensino da Geometria Plana nas escolas. Por possuir regras evidentes e 

incentivas a todo o momento, o discente desvendará um mundo fascinante, desenvolvendo 

habilidades de concentração e observação em relação às posições das peças.  Para que essa 

construção saia perfeita, o aluno precisa ter a percepção do espaço com relação ao objeto por 

meio da imagem visual, assim, a sua montagem ficará mais clara e ampla no ambiente. 

 

A dinâmica da aula caracteriza-se pela ação do professor e dos alunos, sendo 

mediada pelo conhecimento. Ensinar e aprender são processos direcionados para o 

mesmo objetiva: o conhecimento ambos envolveram a cognição e a relação entre 

sujeitos. É nesse processo dinâmico, contraditório e conflituoso que os saberes dessa 

prática profissional são construídos  e reconstruídos. 

( ROMANOWSKL, 2008,  p. 55) 
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METODOLOGIA 
 

  A oficina que foi realizada na escola José Bezerra foi dividida em quatro momentos: 

inicialmente foi realizada a apresentação do tangram, com uma abordagem histórica e com as 

aplicações didáticas e matemáticas dessa ferramenta de ensino. Em seguida distribuímos o 

material de madeira para que os alunos pudessem manipulá-lo. No terceiro momento 

confeccionamos o tangram com dobraduras em papel ofício, é interessante ressaltar que 

utilizamos o passo-a-passo da confecção para explanar alguns conceitos básicos da geometria, 

como diagonal de um quadrado, ponto médio de um segmento, semelhança de figuras planas 

etc. Finalmente propomos uma gincana matemática que desafiava os alunos a montarem 

figuras planas regulares utilizando a quantidade de peças do quebra-cabeça estipulada por nós 

que, gradativamente íamos aumentando o nível de dificuldade.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tangram. Fonte: 

https://www.google.com.br/sear

ch?q=tangram 

Figura 3-Tangram. Fonte: 

https://www.google.com.br/search

?q=tangram 

Figura 3. Desafios com Tangram. Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=tangram 
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RESULTADOS 
 

A oficina obteve uma aceitação significativa, onde tinha o público de diferentes idades 

do Ensino Médio da escola de ensino fundamental e médio Jose Bezerra com o público de 20 

alunos, onde a participação dos mesmos foi bastante interativa e quando questionados e 

solicitados explicavam suas dúvidas e sugestões de forma clara, efetivando assim sua 

participação. Pudemos observar tanto durante a realização da oficina, quanto na leitura dos 

resultados obtidos na avaliação proposta, uma imensa satisfação dos participantes no que diz 

respeito à execução das tarefas propostas e na compreensão dos conteúdos de geometria 

abordados na oficina. O trabalho com o tangram permitiu aos participantes compreender de 

maneira significativa, conceitos de geometria como:polígono, congruência, semelhança, 

dentre outros. Quando o educador busca trabalhar com seus alunos metodologias inovadoras 

ele transmite não só conteúdos científicos de uma maneira diferenciada, mas também 

possibilita que a interação professor-aluno seja melhorada, que as avaliações sejam 

estabelecidas de maneira justa, que o ensino seja prazeroso. O aluno passa a se sentir melhor 

em sala de aula, estabelecendo vínculos e aguçando a curiosidade pelo conteúdo. A 

experiência foi exitosa tendo em vista que experimentamos de práticas que deveriam sempre 

estar em evidência no trabalho de um professor.   

 

 

       Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Momento de resolução dos 

desafios do Tangram. Fonte: arquivo dos 

autores. 

Figura 5. Momento de explicação do 

conteúdo. Fonte: arquivo dos autores. 
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CONCLUSÃO 
  

A execução desta oficina nos fez concluir que é bastante proveitosa, para professor e 

aluno, a realização de um trabalho bem planejado quando pensamos em ensino-aprendizagem. 

Concluímos que, na tentativa de mediar à aprendizagem fundamentada em uma teoria que nos 

informa da importância de um ensino da matemática mais humanizado e voltado às situações 

vivenciadas por cada um de nós no dia-a-dia, conseguimos incitar nos participantes o melhor 

que eles podiam oferecer em favor do seu desenvolvimento cognitivo, e fizemos fluir em nós 

mesmos capacidades didático-metodológicas que certamente nos acompanharão na nossa 

futura atividade docente. 
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RESUMO  

Esse artigo retrata de uma pesquisa em andamento, que tem por finalidade apresentar possíveis 

possibilidades de aplicar nas aulas de Matemática, atividades envolvendo problemas criptográficos a 

partir de conceitos matemáticos. Sabemos que a criptografia é definida como sendo um conjunto de 

técnicas que por vez, tem como objetivo transformar um conjunto de informações importantes em algo 

ilegível para que um intruso não autorizado não tenha acesso às informações originais. A Matemática 

é uma ciência que vai muito além de calcular e contar, é uma ciência que está envolvida de forma 

direta ou indireta no nosso cotidiano. Com isso, juntamente com essas duas ciências, durante essa 

pesquisa, buscaremos fazer levantamentos sobre a relação da Matemática para com a criptografia e de 

que forma o conceito de criptografia poderá contribuir para o contato inicial dos alunos em algumas 

atividades proposta nas aulas de Matemática nas séries de Ensino Fundamental e Médio usando como 

metodologia a Resolução de Problemas. Desenvolveremos reflexões sobre como a criptografia poderá 

ser útil para se trabalhar conteúdos matemáticos, enriquecendo mais ainda as aulas dos professores que 

ensinam Matemática. 

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática, Criptografia, Resolução de Problemas.  

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

Podemos observar de forma trivial a presença da Matemática nas mais diversas 

áreas do conhecimento. Sendo assim, é de extrema relevância enquanto futuros 

professores de Matemática pensarmos nas possíveis possibilidades de trabalharmos com 

atividades e metodologias diferenciadas.  

Optemos a trabalhar com o conceito de criptografia devido à importância da 

Matemática no processo de Cifragem e Decifragem de mensagens. Utilizar a 

Criptografia, nada mais é do que elaborar uma transformação que pode ou não ser 

matemática capaz, por exemplo, de modificar as letras de um alfabeto, de acordo com 

uma lei definida por uma transformação, originando assim, um alfabeto criptográfico. 

Durante esta pesquisa iremos observar as possíveis contribuições do conceito de 

criptografia nas aulas de Matemática para apresentarmos conceitos matemáticos ou 
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trabalharmos conteúdos matemáticos envolvendo criptografia a partir do conhecimento 

dos alunos já existente.  

A criptografia pode e deve ser utilizada no Ensino Básico a fim de servir como 

ferramenta no ensino e aprendizagem dos alunos. Podendo proporcionar um 

enriquecimento as aulas de matemática e contribuindo com a percepção dos alunos em 

relação à utilização dos conhecimentos matemáticos em situações do cotidiano.  

 

OBJETIVOS  

 

Desenvolver uma série de atividades didáticas a partir do conceito de 

Criptografia a fim de contribuir com o ensino-aprendizagem da Matemática.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A palavra Criptografia deriva das palavras gregas Kriptósegráhein, que 

significam escondido (ou oculto) e escrever, respectivamente. Uma mensagem original é 

conhecida como texto Claro, enquanto a mensagem codificada é chamada de texto 

Cifrado. O processo de converter um texto Claro em texto Cifrado é conhecido como 

Cifragem ou Criptografia. Restaurar um texto usual a partir de um texto cifrado é a 

Decifragem ou Decriptografia.   

Sabemos que, a criptografia é a arte de esconder informações para que intrusos 

não autorizados não tenham acesso a informações importantes. Sabemos ainda que a 

história da criptografia não é algo o que surgiu recentemente. Segundo Tkotz,  

A criptografia é uma das atividades mais universais e duradoras de que se tem 

notícia. Sua história mostra que recebeu influencias das mais diversas 

culturas e contribuições de pessoas das mais diversas áreas de conhecimento 

– uma presença discreta, porem marcante – pontilhando a história dos 

homens por quase quatro mil anos TKOTZ (2005, Pg. 243).  
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Se criptografia já existe há muitos tempos atrás, quem foi que usufruiu desta 

ciência que possui uma fantástica historia de transformações e de avanços até os dias de 

hoje que estão presentes cada vez mais em nosso cotidiano?   

Historicamente, quatro grupos de pessoas utilizaram e contribuíram para a 

arte de criptografia: os militares, os diplomatas, as pessoas que gostam de 

guardar memórias e os amantes. (TANENBAUM, 2003, p.771).  

 

Assim como a Matemática tem um papel bastante importante na história da 

humanidade a criptografia também assume desde muito tempos até os últimos segundos 

de cada hora em que vivemos um papel muito importante.   

De acordo com Groenwald e Olgin (2011) as atividades online, como compras e 

vendas, transações bancarias, auditorias eletrônicas, entre outros, são exemplos de 

situações da vida moderna que necessitam do uso da criptografia.  

 Problemas criptográficos não apresentam em seus enunciados formas e 

operações para a sua resolução. A metodologia Resolução de Problema é indicada para 

o desenvolvimento de atividades didáticas com o tema criptografia, proporcionando ao 

aluno a busca pelo novo, o interesse em investigar e chegar a uma resposta sem ser 

preciso seguir aqueles exercícios rotineiros em que o professor propõe. Ou seja, 

podemos dizer que assim, o aluno terá um melhor rendimento e que ele será capaz de 

resolver outros problemas que venha a surgir no decorrer de sua vida, já que essa 

metodologia não tem formulas nem regras a serem decoradas e sim a busca e a 

construção do seu próprio conhecimento.   

 

METODOLOGIA  

A pesquisa encontra-se em andamento e a princípio foram feitas diversos 

estudos a respeito do tema que tratam do tema de nosso interesse. No decorrer dos 

estudos, encontramos diversos conteúdos matemáticos que podem ser trabalhados com o 

conceito de criptografia, tais como: contagem, análise combinatória, matrizes, funções, 

Teoria dos números (o que não é do nosso interesse), entre outros. 

Temos como proposta para o desenvolvimento da pesquisa as seguintes etapas 

descritas a seguir:  

1. Introdução ao tema:  
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Nesta etapa os participantes da pesquisa serão convidados a trabalhar em equipes 

para resolver um problema proposto por nos. O objetivo dessa etapa é observar 

quais foram às técnicas utilizadas pelas equipes para se obter tais resultados. É 

interessante trabalhar com esta proposta, pois, através dela podemos observar o 

desenvolvimento dos conhecimentos prévios adquiridos pelos alunos.  
 

2. Discussão e apresentação da criptografia:  

Nesta etapa os participantes da pesquisa serão convidados a discorrer sobre o 

processo de resolução utilizado pela equipe para resolver a atividade. Após a 

discussão, haverá uma breve apresentação acerca do tema de Criptografia. O 

objetivo dessa proposta é apresentar o conceito de criptografia e conceitos 

matemáticos envolvidos a partir da percepção do conhecimento dos alunos.   
 

3. Criando:  

Nesta etapa os participantes da pesquisa serão convidados a criar um método de 

cifragem de dados (criptossistema) envolvendo o tema Criptografia com um 

determinado conteúdo matemático escolhido por seus grupos. O objetivo dessa 

etapa é fazer com que o aluno se estimule a pensar e a criar um método de 

cifragem. Essa etapa é importante, pois através dela o aluno começa a buscar e 

ter curiosidade pelo  novo.  
 

4. Crifrando:  

Nesta etapa os participantes da pesquisa cifrarão sua atividade de acordo com o 

conteúdo matemático escolhido por eles. O objetivo é colocar em ação os planos 

das equipes.  
 

5. Trocando cifras:  

Nesta etapa os grupos trocarão entre si as atividades desenvolvidas e terão como 

tarefa resolver a atividade dos colegas. O objetivo é observar as possibilidades 

de uma equipe buscar outro caminho ou outros meios de resolução de 

decifragem diferente ou semelhante à forma proposta pela equipe. Nesse 

momento deve haver a interação entre si dos alunos e das equipes.  
 

6. Discussão sobre a atividade:  

Nesta etapa será realizada a discussão sobre a produção que as equipes fizeram a 

cerca da criação e cifração da atividade, bem como da decodificação da 

atividade das equipes dos outros grupos. O objetivo dessa etapa é que cada 
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equipe vá até a lousa e exponha como foi feito o processo de cifragem utilizado 

pelo seu grupo e apresentar como foi feita a decodificação da atividade da outra 

equipe.   
 

7. Discussão sobre o tema:  

Será realizada uma discussão de natureza didática com os participantes da 

pesquisa. Neste momento, eles analisarão a aplicabilidade dessas tarefas em sala 

de aula. Serão apresentadas, ainda, aos participantes da pesquisa algumas 

atividades relacionando o tema Criptografia com os conteúdos do Ensino Básico. 

O objetivo dessa etapa é analisar a importância e a contribuição da criptografia 

nas aulas de Matemática e observar o desempenho dos alunos através de 

atividades matemáticas propostas por nós depois das etapas descritas a cima.  
 

8. Conclusão:  

Os participantes serão convidados a responder uma avaliação sobre o 

desenvolvimento da pesquisa. Durante o desenvolvimento da pesquisa iremos 

observar as possíveis perguntas para formularmos um questionário, que tem 

como objetivo saber se as atividades propostas são inerentes para serem 

aplicadas nas aulas de Matemática. Deve haver no questionário perguntas que se 

encaixem dentre as questões que aqui apresentamos:  

a) É possível ensinar Matemática a partir do conceito de criptografia?  

b) Atividades semelhantes a essas propostas são relevante para a 

aprendizagem?  

c) Meios de ensinos como esse, estimulam o aluno a pensar e a ser 

construtor de seu próprio conhecimento?  

d) É possível e necessário ensinar matemática com exemplos de nosso 

cotidiano?  

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Diante o objetivo apresentado, espera-se que ao término dessa pesquisa 

possamos identificar quais as possíveis contribuições que o conceito de Criptografia 

proporciona para o ensino – aprendizagem da Matemática.  
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RESUMO 

 

O presente projeto tem por objetivo auxiliar o aprendizado da Matemática no Ensino 

Fundamental, utilizando como material de apoio histórias em quadrinhos com o resumo dos 

principais conteúdos estudados por esses alunos. O uso desse material, através de pesquisas e 

aplicações em sala de aula,poderá ser de grande valia para a faixa etária dos alunos nesse 

período, pois associará a Matemática na mente das crianças a algo divertido e agradável, 

chamando a atenção das mesmas para a disciplina,estimulando a imaginação e acriatividade e, 

fundamentalmente, despertando o interesse pela pesquisa além de ser um ótimo recurso nas 

aulas deMatemática como revisão de conteúdo, ou mesmo uma forma de conhecer os 

conceitos prévios dos alunos. 

 

Palavras-chave:Quadrinhos. Auxílio. Aprendizado. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muitas pessoas afirmam não conseguir entender a Matemática e alegam ser sua 

existência sem propósito para na vida cotidiana.  

Todos encaram a matemática como uma montanha de fatos, verdades absolutas que 

devem ser absorvidas {...} A consequência disso é autoritarismo de professores e 

decepção geral de alunos frustrados por não conseguirem absorver coisas que não 

pertencem aos seus amplos róis de raciocínios, ideias, concepções e verdades 

próprias (BRODZINSKI, 2010).  
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Afirmam também que nunca entenderão essa ciência extremamente complicada, 

porém tão admirada por grandes pensadores. Essa aversão se dá, muitas vezes, por uma visão 

negativa trazida desde os primórdios da iniciação escolar e que atravessa o tempo.  

Pensando nisso, se propõe, neste trabalho, trazer um material que torne a Matemática 

mais atrativa e acessível aos alunos, alterando assim, positivamente a relação de amor e ódio 

das crianças e adolescentes com essa disciplina. Assim, seria possível desenvolver uma 

metodologia, ainda que alternativa, que levasse os alunos a uma melhor compreensão da 

Matemática. 

Observando-se muitas vezes a dificuldade apresentada na leitura dos livros didáticos, 

sente-se a necessidade de algo que favoreça o entendimento dos conceitos matemáticos.  

Boa parte das crianças e adolescentes tem afeição à histórias em quadrinhos. Pensando 

nisso, poderia se associar algo necessário – a matemática – a algo agradável aos alunos – os 

quadrinhos. 

 

 

OBJETIVO 

 

 Objetivo Geral 

Dar oportunidade para que o estudo da Matemática se torne mais agradável fazendo 

com que os alunos criem o interesse pela disciplina e tenham uma melhor compreensão, por 

meio do uso de histórias em quadrinhos. 

 

 Objetivos Específicos 

 Tornar o estudo da Matemática algo prazeroso e agradável contribuindo para a 

melhoria do ensino-aprendizagem nas escolas. 

 Cativar, através das HQs, a atenção do aluno e o interesse pela matemática. 

 Estimular o pensamento criativo e comparativo matemático com o dia a dia do 

aluno. 

 Proporcionar novos conhecimentos através do ensino lúdico da matemática. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O estudo da matemática, às vezes se torna pouco atrativo para os alunos do ensino 

fundamental, o que os leva, muitas vezes a desistir da aprendizagem. Pensando nisso, deve-se 

usar de meios alternativos para chamar a atenção destes alunos para a disciplina que é tão 

importante e essencial à vida escolar e ao dia a dia. Segundo Carvalho (2014) nos dias de 

hoje, pesquisas indicam que a simples leitura de quadrinhos melhora a proficiência de alunos 

e, mais ainda, se bem utilizadas, elas podem ser uma forte aliada do professor em sala de aula. 

Essas formas alternativas de ensino devem ser embasadas no interesse cotidiano da 

faixa etária do aluno e a História em Quadrinhos é um dos objetos lúdicos que mais chama a 

atenção de crianças dessa faixa de idade.  

O uso de Histórias em Quadrinhos, Gibis e Tirinhas no ensino pode ser tratadocomo 

método ou técnica para a melhoria do ensino de Matemática. É difícil conhecer 

alguém que não goste de quadrinhos desde a infância, como forma de desenvolver e 

estimular a leitura, até a idade adulta, como lazer (PEREIRA, 2010). 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

  

 Pesquisa direcionada aos alunos do ensino fundamental. 

 Enumerar as maiores dificuldades dos alunos do ensino fundamental na disciplina 

matemática. 

 A pesquisa será realizada por meio de questionário objetivo. 

 Criação, a partir de um conteúdo selecionado por meio da pesquisa, uma HQ com 

definições e exemplos práticos da matemática. 

 Utilização da HQ em aula prática, como material de apoio. 

 Observaçãodo desenvolvimento dos alunos. 

 Aplicação de um novo questionário para obtenção de informações sobre o resultado da 

utilização da HQ como material de apoio. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Por meio deste trabalho, espera-se despertar o interesse dos alunos do ensino 

fundamental pelo estudo da matemática e facilitar, através do uso das Histórias em 

Quadrinhos, a compreensão mais aprofundada dessa disciplina pelos alunos. Espera-se 
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aumentar o desempenho das atividades escolares e a participação ativa nas aulas de 

Matemática. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O uso de Quadrinhos no ensino da Matemática ainda é pouco utilizado, por isso 

poucas pesquisas estão direcionadas para esse estudo. No entanto, alguns livros até já utilizam 

tirinhas de quadrinhoscomo auxílio pedagógico, mas isso ainda é muito pouco. O que se pode 

fazer vai muito além, pois o potencial do uso das histórias em quadrinhos no aprendizado dos 

alunos é bastante elevado, visto que esta metodologia poderá elevar o interesse do aluno no 

saber mais. 
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RESUMO 

Este trabalho relata a experiência vivenciada por um mestrando em Ensino de Ciências e 

Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba. Objetivando descrever as formas 

de resolução utilizadas por agricultores residentes da Zona Rural da Cidade de Queimadas 

Estado Paraíba, alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Fundamental - Anos 

iniciais, ao resolverem problemas de permutação, arranjo, Combinação e produto cartesiano. 

O método usado foi a pesquisa pedagógica (LANKSHEAR, KNOBEL, M, 2008), sendo 

realizada em um encontro com duração de três horas. O levantamento de dados deu-se através 

de questionário, manifestação verbal e anotações no caderno de bordo. Como resultado, os 

alunos demonstraram diferentes métodos de resolução de problemas. Apresentaram formas 

criativas para superar seus limites e responder os problemas. Identificamos também, a 

contribuição dada pelo material didático no aprendizado dos alunos. 

 

Palavras-chave: Resolução de Problemas. Educação de Jovens e Adultos. Analise combinatória. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de Ensino–Aprendizagem de matemática é algo complicado. Cada 

indivíduo possui suas particularidades, o que gera diferentes maneiras de internalizar uma 

mesma vivencia e a diversidade de significados. Tendo em vista que diferentes indivíduos 

podem apresentar significados distintos ao mesmo acontecimento, mesmo que convivam no 

mesmo contexto social, cultural, político e econômico. 

Sendo assim, ao longo do tempo os educadores têm refletido e desenvolvido métodos 

com a finalidade de melhorar o ensino-aprendizagem. Entre eles podemos destacar a 

Resolução de problemas, muito aceita pela comunidade de Educadores, devido a 

comprovação de sua eficácia para o ensino e aprendizagem.  

 Diante dos estudos de Pessoa e Borba (2009) que apontam a capacidade dos alunos em 

resolver problemas combinatórios desde o principio de sua escolarização. Claro que sem 
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ênfase na definição de termos ou fórmulas, mas baseados em problemas que envolvam 

diferentes possibilidades de contagem. Unido a afirmação de Rodrigo e Correa (2007) que 

afirmam que os princípios da aprendizagem de crianças, jovens ou adultos é a mesma, o que 

difere a aprendizagem em cada fase é a vivencia de cada indivíduo, juntamente com a 

quantidade e a forma que estão organizadas as estruturas prévias de cada um. Questionamo-

nos quais as dificuldades encontradas por jovens e adultos com pouca ao nenhuma 

escolarização ao responder problemas simples de combinatória? Quais formas de 

representação seriam utilizadas? Qual contribuição do material Didático na resolução do 

problema? 

Diante disso, propomos a aplicação de problemas de análise combinatória a um grupo 

de 20agricultores de uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Heráclito do 

Rêgo,localizada na Zona Rural da cidade de Queimadas Estado da Paraíba. A turma é 

multietária com idades variando entre 20 e 65 anos. Nenhum dos alunos foi alfabetizado na 

idade certa, alguns chegaram a cursar a antiga primeira série (hoje segundo ano do ensino 

fundamental), mas, abandonaram os estudos para trabalhar na pretensão de contribuir com o 

sustento da família. 

O objetivo de nosso estudo é descrever as formas de resolução utilizadas por 

agricultores participantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Fundamental -

Anos iniciais,ao resolverem problemas de permutação, arranjo, produto cartesiano e 

Combinação. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A intervenção teve duração de três horas. Durante toda intervenção os alunos 

trabalharam individualmente e ao final de cada questão, compartilharam suas respostas com 

os demais alunos. Do total de seis problemas propostos, os dois primeiros eram de 

permutação, nos quais os alunos utilizaram material didático durante toda a resolução. 

Seguidos de quatro problemas em que o material didático não foi usado, esses últimos 

problemas foram elaborados envolvendo acontecimentos cotidianos dos alunos e expressões 

próprias da cultura local. 

 No Primeiro momento conversamos informalmente a respeito da aprendizagem de 

matemática, explicamos o porquê de nossa presença na aula e falamos um pouco a respeito da 

combinatória.No segundo momento os participantes receberam três cartões contendo as letras 
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A, O e R. Pedimos que eles formassem o máximo de palavras distintas, quer tenham sentido 

ou não e registrassem as possibilidades no papel. Após a socialização das respostas 

entregamos o quarto cartão contendo a letra M, completando as letras que formam a palavra 

AMOR. Então propomos que os alunos repetissem a ação anterior com as quatro letras, até 

esgotarem todas as possibilidades. 

Em seguida foi entregue aos alunos um questionário com quatro problemas simples. 

Um de permutação, outro de arranjo, outro de produto cartesiano e outro de combinação. Foi 

dito que eles poderiam representassem a resposta da forma como desejassem. 

Encerramos nossas atividades com uma avaliação verbal da intervenção. Nesse 

momento os alunos foram questionados a respeito das dificuldades que encontraram para 

resolverem os problemas e a respeito dos fatores que, ao ver deles, contribuíram para o 

sucesso ou fracasso na resolução dos problemas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através dos dados apresentados na tabela 1, nota-se que o melhor desempenho dos 

alunos foi na questão de arranjo. Segundo eles nessa questão foi mais fácil organizar o 

pensamento para descrever as possibilidades. De certa forma podemos atribuir, o êxito na 

solução do problema, a idéia gerida por um dos alunos. Ele separou três cadeiras e pediu que 

o pesquisador e a professora da turma encenassem as diferentes possibilidades, à medida que 

os alunos as descreviam. Todos eles interagiram, descreveram possibilidades e perceberam o 

esgotamento das mesmas, porém os alunos de mais idade não possuíam o domínio da escrita e 

a falta de coordenação motora fina dificultou o registro das respostas no papel. 

Tabela1: Percentual de acertos por questão 

 
Questão Esgotou as 

Possibilidades 

Não esgotou as 

Possibilidades 

Não conseguiu 

registrar 

Tipo de 

Problema 

Com 

Material 

Didático 

1 10 90 10 Permutação 

2 - 100 - 

Sem 

Material 

Didático 

1 20 80 - Permutação 

2 75 35 - Produto 

Cartesiano 

3 100 - 10 Arranjo 

4 70 30 - Combinação 

Fonte: O autor 
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A respeito dos problemas de permutação a aluna “A” verbalizou: “[...] Que quebra 

cabeça danado pra dá nó na cabeça”. Todos tiveram dificuldades em resolver os problemas 

com três elementos distintos, entretanto alguns conseguiram esgotar as possibilidades. Já o 

problema envolvendo quatro elementos distintos nenhum deles conseguiu esgotar as 

possibilidades corretamente, a maioria conseguiu entre dez e quinze possibilidades do total de 

vinte e quatro. Apenas um aluno aproximou-se do total, conseguindo representar vinte e três 

possibilidades corretas. 

Quanto às representações usadas pelos alunos identificamos:Escrita, encenação e 

desenhos. O problema com a maior variedade de representações foi a seguinte problema de 

permutação: Três amigas estão na igreja. Maria, Joaquina e Severina. De quantas 

maneiras diferentes elas podem sentar juntas? 

Para esse problema, as alunas B e C disseram que tinham muita dificuldade para 

escrever, então a aluna B fez três desenhos distintos para representar Maria, Joaquina e 

Severina conforme a figura 1.Já a aluna C desenhou três bonecas pra representar as amigas do 

problema, conforme a figura 2. A aluna G disse que não tinha dificuldade em escrever 

palavras simples, por isso representou conforme a figura 3. 

 

Figura1: Resolução da aluna B          Figura 2: Resolução da aluna C           Figura 3: Resolução da aluna G

        

Fonte 

Fonte: O Autor 
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CONCLUSÕES 

 

Consideramos que o nosso objetivo foi atingindo, pois percebemos as diferentes 

formas de resolução dos problemas de analise combinatória, através das diferentes 

representações usadas pelos alunos.  

No momento em que os alunos não dispunham do domínio da escrita eles utilizaram 

outros métodos para resolverem o problema, mostrando a capacidade que o ser humano tem 

em adaptar-se para enfrentar uma dificuldade. Percebemos que os alunos usaram da reflexão, 

tanto para resolver, quantos para desenvolver métodos próprios de representação. Nesse 

processo identificamos a codificação e descodificação do problema.  

Os alunos verbalizaram fatores que segundo eles dificultaram a resolução dos 

problemas de combinatória. Entre elas destacamos: O cansaço causado pelo trabalho, a 

dificuldade em ler e interpretar o problema, a dificuldade em representar a resposta no papel e 

a dificuldade de organizar as ideias. 

De maneira geral os alunos utilizaram-se de esquemas, desenhos e a própria escrita 

para representar suas respostas. Verificamos também que o material didático facilitou na 

contagem de possibilidades levando alguns alunos a estabelecerem relação entre o primeiro 

problema da lista e o primeiro problema proposto para ser resolvido com o auxilio do material 

didático (fichas com as letras), o que gerou a identificação instantânea da resposta. 
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Anexo 1: Questionário 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

Elivelton Serafim Silva 

Aluno:_____________________________________________________________ Idade:_____ 

1) Três amigas chegaram juntas na igreja. Maria, Joaquina e Severina. De quantas maneiras 

diferentes elas podem sentar juntas no mesmo banco? 

2) Compadre Antonio tinha 3 filhos (Renato, Marcelo e Marconi) e  comadre margarida tinha 4 

filhas (Maricota, Fiota, cocóta Carlota).Quantos casais diferentes poderíamos formar com os 

filhos de compadre Antonio e comadre Margarida? 

3) Ari e Lucia foram ao banco receber sua aposentadoria, quando chegaram lá, uma cadeira com 

três assentos, todos vazios. De quantas maneiras diferentes eles poderiam ocupar os assentos? 

4) Graça foi comprar doce pra mandar pra seus familiares no Rio de Janeiro, ela queria comprar três 

tipos de doce. Quando chegou lá na bodega tinha doce de caju, doce de Goiaba, doce de mamão 

e doce de banana. Quantas maneiras ela pode escolher os doces? 
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Anexo 2: Fichas 

 

A M O R 

A M O R 

A M O R 

A M O R 
 

 



 
 

 

1.46 REFORÇO DE MATEMÁTICA PARA O 9º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Francisco Ronald Feitosa Moraes – Universidade Federal do Ceará – UFC – 

ronaldmoraes@ymail.com 
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RESUMO 

Objetivamos neste trabalho apresentar as experiências vivenciadas através do projeto de 

extensão “AULAS DE REFORÇO EM MATEMÁTICA PARA O 9º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL”, aprovado mediante o edital nº. 01/2012 – para seleção de projetos de 

bolsas de extensão da Universidade Regional do Cariri - URCA – através do Departamento de 

Matemática e realizado na Escola de Educação Infantil e Fundamental José Augusto 

Sobrinho, de outubro de 2012 a outubro de 2014. O projeto teve como proposta promover 

aulas por meio de resolução de problemas contextualizados com a realidade dos alunos que 

apresentavam dificuldades de aprendizagem em Matemática, buscando melhorar o 

aprendizado nessa disciplina que é considerada a mais difícil pelos alunos. Acreditamos ter 

alcançado os objetivos propostos, pois como os resultados comprovam, mediante avaliações 

como a Prova Brasil, o nível de conhecimento dos alunos em relação à matemática melhorou 

significativamente, pois a escola obteve na avaliação de Matemática no ano de 2011 a nota de 

229.60, obtendo no ano de 2013 a nota de 247.50. 

 

Palavras-chave: Matemática. Ensino. Aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto intitulado AULAS DE REFORÇO PARA O 9º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL, apresentado à Universidade Regional do Cariri – URCA, foi aprovado, 

passando a integrar o programa de extensão da Universidade, em seguida, houve a seleção do 

aluno bolsista, para o qual fui selecionado através de prova escrita e didática, e junto com o 

professor coordenador do projeto desenvolveria as atividades propostas. 

Com o intuito de estimular a participação dos estudantes no programa de extensão e 

desenvolver sua sensibilidade em relação à necessidade de levar as ações da universidade para 

a comunidade a qual ela esta inserida, foi desenvolvido um projeto de extensão que tinha 

mailto:ronaldmoraes@ymail.com
mailto:alexflorianoo@gmail.com
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como objetivos proporcionar suporte pedagógico, referente a conteúdos de matemática do 9° 

ano do Ensino Fundamental, para alunos matriculados nas escolas da rede pública municipal 

de Campos Sales, Ceará, as quais apresentavam o maior índice de evasão no município, ao 

tempo que propiciasse a integração dos licenciandos em Matemática com a realidade, 

vivenciando a prática da sala de aula. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho justifica-se pelo fato de haverem sido identificados dificuldades 

referentes a aprendizagem da matemática dos alunos do 9º ano de Ensino Fundamental – EF, 

além dos resultados apresentados pela escola nas avaliações externas em anos anteriores a 

realização do referido projeto. Assim, apoiados pelos professores de matemática, bem como 

pela direção da escola, houve a necessidade de desenvolver uma sequência múltipla de 

atividades de resolução de situações problemas envolvendo os conteúdos de matemática 

abordados durante o ano letivo. 

Este trabalho consiste principalmente em apresentar um relato das experiências 

vivenciadas durante o período de desenvolvimento do projeto, que ocorreu entre outubro de 

2012 a outubro de 2014 e foi desenvolvido na Escola de Educação Infantil e Fundamental 

José Augusto Sobrinho, no bairro Alto Alegre, comunidade carente da periferia do município 

de Campos Sales, Ceará. Como ações o projeto visava identificar os problemas que estavam 

gerando dificuldade em relação à aprendizagem dos conteúdos de matemática nos alunos e a 

partir daí proporcionar atividades que instigassem os alunos e proporcionassem o prazer em 

aprender matemática, visando alcançar melhores índices de aprovação na disciplina e também 

diminuir o número de evasões registradas pela escola. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 

Proporcionar suporte pedagógico referente a conteúdos de matemática do 9° ano do 

Ensino Fundamental para alunos matriculados naEscola de Educação Infantil e Fundamental 

José Augusto Sobrinho,os quais apresentaram dificuldades de aprendizagem na referida 

disciplina.  
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Específicos 

 

 Identificar os problemas que estão gerando dificuldade nos alunos, em relação à 

aprendizagem dos conteúdos de matemática; 

 Desenvolver atividades que minimizem as dificuldades apresentadas pelos alunos 

realizando aulas de resolução de problemas contextualizados com a realidade dos 

alunos; 

 Contribuir para o melhor desempenho dos alunos nas avaliações externas como a 

Prova Brasil; 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Ensinar Matemática é uma das muitas metas e desafios da escola básica, entretanto, é 

importante refletir com cuidado o que isso significa. Durante muitos anos, a Matemática 

escolar foi confundida com uma linguagem cheia de símbolos e regras para o uso desses 

símbolos, ou sempre associada com operações entre números e suas aplicações em situações 

do dia-a-dia. Uma linguagem unidimensional, sem significado, um mero conjunto de regras 

sintáticas, sem preocupar-se com o valor semântico, sem a preocupação com o significado 

real de um problema.  

 Contudo, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN para o ensino de Matemática 

publicados em 1998, passaram a ter papel importante para a formação dos alunos, ampliando 

seu caráter instrumental e aplicado. E a partir disso as rotinas de muitas escolas se adequaram 

a nova realidade, deixando para traz a matemática das muitas regras e símbolos. O Ensino da 

Matemática ultrapassou a ênfase na memorização, o treinamento intensivo nos algoritmos e a 

resolução de problemas artificiais aos alunos. 

 Sabemos que é importante que o ensino da Matemática na escola possa propiciar aos 

alunos uma visão dessa disciplina no seu aspecto científico, com características próprias de 

pensar e de investigar a realidade e com linguagem específica para que possa apresentá-la, 

sem que impeça a aproximação com as outras Ciências, dada a importância da 

interdisciplinaridade.   

 As atividades sugeridas nas aulas de Matemática devem propor que o aluno busque 

desenvolver as metodologias e conceitos matemáticos, como também dominar estratégias que 
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permitam que ele possa desenvolver habilidades como a busca por informações, a análise de 

possibilidades, o levantamento e a testagem de hipóteses, tomar decisões e construir seus 

próprios argumentos.  Alrø e Skovsmose (2010) chamam a atenção para a importância de 

permitir ao aluno, através de um processo investigativo aberto que ele possa desenvolver suas 

próprias estratégias de aprendizagem, tornando-o agente condutor do seu próprio aprendizado. 

 Na busca por formas de ensinar Matemática de modo mais efetivo, tem-se 

desenvolvido inúmeras linhas de pesquisa em Educação Matemática que, tornaram-se 

verdadeiras tendências, ou na organização de práticas de ensino de Matemática mais 

eficientes ou no desenvolvimento de parâmetros para a construção de programas de ensino 

pelos educadores. 

 

METODOLOGIA 

 

O procedimento metodológico escolhido para a concretização deste trabalho foi, a 

observação das aulas de matemática realizadas na escola com os alunos das turmas de 9° ano 

do Ensino Fundamental II, a seleção dos alunos que apresentaram maior dificuldade em 

acompanhar os conteúdos propostos, mediante decisão do professor das turmas junto à 

direção da escola e realização de aulas de reforço a partir da seleção de situações problemas e 

material concreto que se referissem aos conteúdos abordados nas aulas de matemática durante 

o ano letivo, utilizando também o laboratório de informática. 

As ações foram planejadas de acordo com os conteúdos programados pela matriz 

curricular, junto ao corpo docente da unidade escolar. Além disso, ao final de cada semestre, 

fora realizada avaliação com os alunos que participaram do reforço que possibilitaram a 

construçãodeste trabalho. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

 Com o inicio das atividades do projeto, muitas dúvidas surgiram, tendo em vista que 

aquele era o primeiro contato do acadêmico selecionado no projeto com uma sala de aula e, 

portanto, não possuía conhecimento aprofundado sobre as teorias que norteiam o ensino da 

matemática, devido estar no primeiro ano da graduação em matemática, indagações do tipo: 

Qual abordagem pedagógica poderia favorecer a compreensão dos conteúdos matemáticos? 

Que estratégias utilizar? O que ensinar?Todos os conteúdos matemáticos presentes no 
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currículo, ou somente aqueles que se adéquam à realidade do aluno? Será se consigo ajudar os 

alunos a aprenderem matemática? 

 Lorenzato (2010, p. 09), destaca a importância do magistério como fonte de aquisição 

de saberes, ao se referir que “a experiência do magistério é fundamental para a orientação 

didática do professor, porque ela aguça a percepção docente fornecendo indicações de ordem 

didática.” 

 A partir das primeiras aulas, do contato com os alunos, percebi como conduzir o 

processo, que estratégias utilizar, qual a melhor forma de construirmos juntos um 

conhecimento que eles sentiam dificuldades em alcançar. Utilizamos a história da matemática 

para instigá-los a compreender como o conhecimento matemático é construído, tornando-o 

mais significativo, além de atividades de investigação matemática que desenvolvesse a 

curiosidade e o desejo de querer aprender, introduzimos também nas atividades o uso de 

jogos, que eles mesmos produziam e utilização das mídias tecnológicas, com o uso de 

softwares educacionais como o Geogebra para trabalhar trigonometria e uso da calculadora. 

As atividades do projeto aconteciam duas vezes por semana, no contra turno do 

período das aulas, envolvendo propostas deresolução de situações-problema com utilização de 

materiais concretos e jogos, de forma que todos os alunos pudessem participar, priorizaram-

se, desta forma, situações que desenvolvessem no aluno o interesse pela busca do 

conhecimento, permitindo que estes entendam o sentido de aprender e a necessidade da busca 

e construção do conhecimento sistematizado. Acreditando assim como Paulo Freire (2002, p. 

52) quando ele diz que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para sua própria produção ou a sua construção”. 

 Propomos atividades envolvendotrigonometria com atividades praticas no ambiente 

externo da escola, outras de matemática financeira com pesquisas no bairro ao qual a escola 

está inserida, abordamos a localização nos espaços através do sistema de coordenadas 

cartesianas, permitindo os alunos construírem seu sentido de localização no espaço onde vive, 

dentre outras que envolviam resolução de problemas práticos, promovendo maior 

engajamento dos alunos nas realização das atividades. 

 Os alunos avaliaram positivamente a experiência de participar de um projeto que 

utilizou novas metodologias, formas diferentes de tratar os conteúdos da disciplina que 

consideram a mais difícil de compreender, alguns alunos expressaram sua opinião sobre as 

aulas: 
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“Eu odiava matemática, em especial a parte de trigonometria, mas 

com as aulas praticas que tivemos no reforço pude perceber que eu 

posso utiliza-la em várias coisas, como quando medimos a altura da 

escola e da escada da escola utilizando o teodolito que fizemos com 

papelão, copo de requeijão, arame e outros matérias” (Aluna A, 9º ano 

A,2014) 

 

“ Com as aulas do reforço, aprendi um pouco mais, daí comecei a ter 

mais interesse nas aulas normais da escola” (Aluno B, 9º ano C, 2013) 

 

“ Não sabia das histórias que tinham por trás de todos aqueles 

números” (Aluno C, 9º ano A, 2013) 

 

 Nas ultimas avaliações feitas pelo Ministério da Educação, os índices de rendimento 

da escola obtiveram um significativo crescimento em relação às médias anteriores, além de 

números acima da média de escolas do mesmo porte do município ao qual esta inserida. 

 Os números obtidos na Prova Brasil, que têm o objetivo de avaliar a qualidade do 

ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de avaliações escritas  nas 

disciplinas de língua portuguesa e matemática, mostra que a E.E.I.F. José Augusto Sobrinho 

obteve na avaliação de Matemática no ano de 2011 a nota de 229.60, obtendo no ano de 2013, 

período em que foram avaliadas as turmas que participavam das atividades do projeto, a nota 

de 247.50. 

 Quando apresentados os resultados do IDEB – Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica referentes ao 9º Ano do Ensino Fundamental a escola no ano de 2013 obteve 

a nota de 4.3, media prevista a ser alcançada no ano de 2019 e um aumento de 1.1 ponto em 

relação aos últimos resultados obtidos em 2011, reflexo do trabalho desenvolvido no sentido 

de proporcionar melhor compreensão da matemática e sua utilização cotidiana. 
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RESUMO 

Dentre os motivos que fazem com que o Cálculo Diferencial seja amplamente conhecido e 

discutido, estão os problemas de máximos e mínimos, ou seja, problemas de otimização. Este 

trabalho faz referência a um estudo sobre livros didáticos de Cálculo Diferencial constante do 

acervo do IFCE – campus de Juazeiro do Norte. Foram analisados os referidos livros quanto 

ao tema de Problemas de Otimização, discutindo as derivadas de funções reais, analisando 

previamente os quantitativos de problemas resolvidos e de problemas propostos por área de 

aplicação. Este pesquisa, de caráter bibliográfico, tem por objetivo maior não só analisar 

comparativamente os livros de Cálculo Diferencial, mas também verificar quais metodologias 

são empregadas para auxiliar na aprendizagem do estudante. Alguns resultados alcançados já 

são apresentados, face que a pesquisa ainda se encontra em andamento. 

 

Palavras-chave: Resolução de Problemas. Otimização. Cálculo Diferencial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

AEducação Matemática enfrenta grandes dificuldades quando lida com o ensino de 

Matemática, uma vez que essa disciplina é tida como uma das mais difíceis na Educação 

Básica e também na Educação Superior, e por vezes é dita impossível de aprender ou 

simplesmente entender, de modo que este feito fica restrito a alguns estudantes com 

afinidades e habilidades específicas. 

Os professores dessa área tem o desafio de fazer com que os estudantes percebam a 

Matemática no cotidiano, em qualquer lugar e circunstância, de forma que seu aprendizado 

não seja algo mecânico baseado em memorizar exaustivamente fórmulas e teoremas, para 

com isso se conseguir notas altas nas avaliações, mas sim algo que eles possam entender 

aplicar e explicar de forma simples, com suas próprias palavras.  

Posto isto, pode-se sugerir este mesmo pensamento no estudo de Cálculo Diferencial, 

visto que é de grande valia a utilização de comparações e correlações entre situações reaise o 
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estudo teórico do Cálculo Diferencial. Situações essas que surgem em problemas de 

otimização e que são de fundamental importância para o ensino da Matemática e áreas afins, e 

que, em sua essência, tem o objetivo de determinar os valores mínimos ou máximos de uma 

função num dado intervalo. 

Entretanto, vários livros abordam as aplicações e exemplos de forma muito 

condensada, por vezes afirmando que o restante da dedução se dá de forma óbvia ou análoga à 

anterior. Mas isto vem a ser mais um empecilho ao estudante, pois essas aplicações apenas 

sugerem o caminho a ser percorrido, que deveria ser apresentado de forma clara e explicativa 

para que o domínio sobre o conteúdo e a resolução de exercícios ocorresse de forma simples e 

trivial. 

Para tanto, propõe-se analisar alguns livros de Cálculo Diferencial com o intuito de 

comparar os problemas resolvidos e propostos.Com um olhar especial dispensado aos 

exercícios resolvidos, modificando a forma de resolução, se possível, a fim de verificar outras 

abordagens para se trabalhar esse conteúdo em sala de aula, e observando ainda se estes 

problemas são apresentados de forma suficiente para a resolução e o entendimento dos 

discentes. 

 

OBJETIVOS 

 

Este trabalho objetiva de forma ampla realizar uma análise metodológica em livros de 

Cálculo Diferencial nos tópicos que tratam de aplicações de funções derivadas. 

Especificamente, tratar-se-á de perceber diferenças entre as metodologias empregadas 

naqueles livros, analisando os problemas resolvidos quanto às áreas de aplicação e formas de 

resolução. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os livros estão entre fontes de pesquisa e de estudo mais importantes que o ser 

humano desenvolveu. Apesar do advento da internet e de outros veículos de estudos, os livros 

não perderam sua força entre os estudantes e pesquisadores. Baseado nisso, se faz necessário 

estar sempre atualizando as informações e buscando diversas maneiras de inovar tanto no 

contexto visual quanto na metodologia trabalhada, a fim de que novos leitores possam 

usufruir deste recurso de forma simples e eficaz. Ferraz (2009, p.1), faz uma análise em livros 
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de Cálculo Diferencial, relacionando obras recentes com outras mais antigas, e chega à 

conclusão de que, 

A percepção de estudiosos do ensino-aprendizagem sobre livros texto, nas diversas 

ciências, é a de que existe um movimento de alterações das mais variadas matizes 

nas obras atuais, (2000 - 2003). No caso do Cálculo Diferencial e Integral, percebe-

se que os autores de obras voltadas para esse conteúdo, vêm alterando não só o 

layout das edições, mas, também, a metodologia. 

 

Compreender o livro como meio divulgador de conhecimento e analisar suas 

contribuições e seus impasses metodológicos, serve não para vetá-los ou considera-los 

inadequados e sim para buscar melhor forma de produção dos mesmos, proporcionando ao 

pesquisador, por vezes ainda estudante, possibilidades de maior aprendizado em relativo 

espaço curto de tempo.  

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho se configura numa pesquisa bibliográfica que, advogado por Marconi e 

Lakatos (2010), surge como um levantamento daquilo que já foi produzido à comunidade 

científica por diversos autores e veiculado segundo as várias formas de publicação. 

No decorrer deste trabalho pretende-se analisar comparativamente os livros de Cálculo 

Diferencial constantes no acervo da biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará – campus de Juazeiro do Norte, analisando especificamente os 

problemas resolvidos, quanto à área de aplicação prática e formas de resolução, e ainda 

fazendo uma discussão sobre alguns problemas propostos. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste tópico haverá a discussão sobre alguns livros didáticos que abordam o Cálculo 

Diferencial, dentre eles: Cálculo: um curso moderno e suas aplicações (Hoffmann e Bradley), 

Cálculo (Anton, Bivens e Davis), Cálculo (Stewart), O Cálculo com Geometria Analítica 

(Leithold), Cálculo (Thomas) e Cálculo (Munem e Foulis). 

O livro de Hoffmann e Bradley traz uma breve introdução sobre otimização, 

destacando o objetivo dos problemas de otimização, logo em seguida apresenta a definição 

dos extremos absolutos, apresentando três exemplos, dos quais apenas os dois últimos são 

contextualizados. Cita ainda princípios gerais de análise marginal, seja para lucro máximo 
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seja para custo médio mínimo. Entre problemas resolvidos e propostos, tem-se os 

quantitativos conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Problemas Resolvidos e Propostas - Cálculo: um curso moderno e suas aplicações (Hoffmann e 

Bradley) 

Área de Aplicação Quantidade Área de Aplicação Quantidade 

Biologia 1 Agropecuária 7 

Química 1 Estatística 1 

Física 23 Política 1 

Medicina 5 Espionagem 1 

Área 5 Diagramação 1 

Volume 9 Combinatória 1 

Economia 53 Matemática 62 

Fonte: Pesquisa direta 

  

O livro de Anton, Bivens e Davis faz uma classificação dos problemas de otimização, 

separando-os em duas categorias: problemas de maximizar ou minimizar uma função contínua 

em um intervalo fechado, e problemas de maximizar ou minimizar uma função contínua em 

um intervalo aberto. Apresenta ainda um quadro com cinco passos denominados 

Procedimentos para Resolver Problemas de Máximos e Mínimos em Aplicações. Traz, em 

seguida, um breve resumo sobre as três funções de importância para um economista ou um 

industrial que são: função custo, função receita e função lucro,posteriormente tratando da 

análise marginal, com ênfase no lucro marginal, receita marginal e custo marginal.Entre 

problemas resolvidos e propostos, apresenta-se os quantitativos conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Problemas Resolvidos e Propostas - Cálculo (Anton, Bivens e Davis) 

Área de Aplicação Quantidade Área de Aplicação Quantidade 

Biologia 1 Agropecuária 2 

Química 1 Economia 7 

Física 12 Área 20 

Volume 18 Matemática 17 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Já o livro de Thomas traz uma seção especifica para problemas de otimização 

aplicada. Iniciando com um breve resumo sobre o que é otimizar algo e em seguida apresenta 
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com um exemplo com desenhos em três dimensões, que auxilia na visualização e na 

compreensão do problema. Outro problema trata do volume de um cilindro, usando o mínimo 

de material possível. Também apresenta cinco dicas para se resolver problemas de 

otimização. A Tabela 3 traz os quantitativos de problemas propostos e resolvidos.  

 

Tabela 3 – Problemas Resolvidos e Propostas - Cálculo (Thomas) 

Área de Aplicação Quantidade Área de Aplicação Quantidade 

Medicina 2 Computação 2 

Química 1 Economia 13 

Física 13 Área 5 

Volume 14 Matemática 19 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Outro livro pesquisado foi o de Leithold que contém uma pequena seção para 

aplicações envolvendo extremos absolutos, ou seja, otimização. A obra inicia com uma breve 

explanação sobre a definição de extremos absolutos, e logo em seguida apresenta uma 

ilustração em duas dimensões e logo em seguida, apresenta os problemas ao estudante, aqui 

representados pela Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Problemas Resolvidos e Propostas –O Cálculo com Geometria Analítica (Leithold) 

Área de Aplicação Quantidade Área de Aplicação Quantidade 

Biologia 3 Volume 7 

Economia 11 Área 9 

Física 6 Matemática 5 

Fonte: Pesquisa direta 

 

O livro de autoria de Munem e Foulis, abordada o conteúdo de máximos e mínimos 

com aplicações em Geometria. Esta seção utiliza esse conceito para tratar de questões ligadas 

a área, volume, força, potência, tempo, lucro ou custo. Antes de resolver o primeiro problema, 

o autor dispõe um conjunto de fórmulas que serão necessárias para a resolução de problemas 

futuros. Tais fórmulas se aplicam em perímetros, áreas de superfície e volumes. 

Uma primeira seção é destinada ao estudo de otimização voltado para problemas 

geométricos, em seguida outra seção é dedicada a problemas de aplicação em Física, 

Engenharia, Negócios e Economia. A Tabela 5 ilustra os quantitativos pesquisados. 
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Tabela 5 – Problemas Resolvidos e Propostas - Cálculo (Munem e Foulis) 

Área de Aplicação Quantidade Área de Aplicação Quantidade 

Biologia 2 Economia 12 

Física 16 Área 12 

Volume 12 Matemática 42 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Por fim, o livro de Stewart se utiliza de exemplos simples do cotidiano para adentrar 

ao tema de otimização e fazer com que o leitor compreenda que otimizar nada mais é do que 

maximizar ou minimizar algo em uma determinada situação. Acrescenta ainda sobre uma das 

maiores dificuldades diante dos problemas de otimização: estabelecer a função que será 

minimizada ou maximizada. Assim como em outras obras pesquisadas, sugere ao leitor seguir 

alguns passos que o levarão a compreender melhor os problemas propostos. Importante frisar 

que o livro traz uma linguagem bastante simples e objetiva. Todas as questões estão dispostas 

na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Problemas Resolvidos e Propostas –Cálculo (Stewart) 

Área de Aplicação Quantidade Área de Aplicação Quantidade 

Medicina 1 Área 19 

Biologia 2 Volume 4 

Física 8 Matemática 30 

Fonte: Pesquisa direta 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho foi elaborado a partir da revisão bibliográfica dos livros texto de 

cálculo diferencial presentes no acervo da biblioteca do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará – campus de Juazeiro do Norte, verificando a abordagem do 

conteúdo e as questões resolvidas. 

Durante a análise de cada livro, observou-se um padrão na forma de abordagem dos 

conteúdos de maximização e minimização, que são os conteúdos dos problemas de 

otimização. Todos os livros iniciam com um exemplo único: maximização da área de uma 

certa caixa. A escolha dessa abordagem inicial do capítulo é bem compreensiva já que se trata 
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de um exemplo bem simples. O que também foi observado foi a quantidade de questões que 

apresentavam as diferentes áreas de estudo. As áreas de Matemática, Física, Economia, Área e 

Volume foram as mais frequentes no quesito quantidade, enquanto que as áreas de Biologia e 

Medicina não foram tão abordadas.  

As diferentes explorações sobre a aplicação destes problemas, fazem com que o 

estudante entenda melhor sua funcionalidade e importância, engrandecendo ainda mais seus 

conhecimentos sobre otimização. Ressaltando a importância deste tema no estudo do Cálculo 

Diferencial, pode-se chegar à conclusão de que este trabalho contribuirá nas discussão sobre 

ensino de Cálculo, apesar de ainda estar em fase de inicial 
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RESUMO  

Este trabalho surgiu da necessidade de ampliar a qualidade das metodologias a serem 

utilizadas nas aulas de matemática aliada à urgência da aplicação da lei nº 11.645 de 10 de 

março de 2008. Por outro lado, buscou-se, também, aumentar a autoestima dos discentes, 

alcançar resultados mais significativos no tocante à aprendizagem em matemática bem como 

experimentar, como bolsistas do PIBID, metodologias de ensino que possam minimizar o 

baixo rendimento dos alunos de nível médio em relação à matemática. Na tentativa de 

minimizar os impactos na aprendizagem dos alunos em relação à matemática, o uso de jogos 

tem se mostrado uma alternativa metodológica eficaz. Os jogos vêm somar-se às diversas 

possibilidades metodológicas como: aplicações no cotidiano, aulas de campo, resolução de 

problemas, entre outras, possibilitando inovar e aperfeiçoar as aulas dessa disciplina e 

objetivando sempre obter um desempenho mais satisfatório dos alunos na aprendizagem. 

Utilizamos o jogo Oware (versão do mancala), e através dele abordamos conteúdos 

matemáticos, como também temas importantes de outras disciplinas (transversalidade, cultura 

afro-brasileira e indígena, etc). Com isso, percebemos ser possível estimular o estudo da 

matemática e mostrar que ela não se constitui apenas de cálculos e que pode ser estudada de 

maneira interativa e descontraída. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Jogos. Transversalidade. Mancala. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A lei Federal n° 11.645 de 10 de março de 2008, torna obrigatório o ensino da cultura 

afro-brasileira e africana em todas as escolas. Ainda de acordo com a Lei 11645/08 “Os 

conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 

ministrados no âmbito de todo currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística 

e de Literatura e História Brasileira”. Mas como trabalhar tal assunto nas aulas de 

matemática? Uma boa alternativa seria recorrer a uma parte importante da cultura afro-

brasileira, a sua produção de jogos. 

mailto:dandinha1995@hotmail.com
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O jogo pode ser usado como uma ferramenta didático-pedagógica ideal para conseguir 

resultados satisfatórios não só com crianças, mas também com jovens e adultos. O emprego 

do lúdico pode proporcionar um leque de vantagens para os alunos (estratégias de 

pensamento, confrontar sua ideia com a do colega, aprender brincando, entre outras), isto se, 

bem explorado pelo professor. Geralmente, os jogos são usados para ensinar conteúdos novos, 

mas torna-se importante e muito interessante usá-los também para facilitar a aprendizagem de 

assuntos já ministrados. 

Uma das formas de obter um melhor aprendizado em matemática é usar jogos nas 

aulas, nos quais os alunos tenham a oportunidade de explorar os conceitos matemáticos 

contidos nos mesmos, principalmente aqueles jogos que tem álgebra, raciocínio lógico, 

geometria, etc, comentam STOCCO e DINIZ (2007).O mundo dos jogos matemáticos é vasto, 

mas dentre eles destaca-se nesse trabalho o Mancala, jogo africano que pode ser adaptado de 

acordo com o nível em que será aplicado e, além disso, possui versão manipulável e virtual.  

O Mancala mostra-se como uma oportunidade indispensável quando se trata de 

aprendizagem matemática, pois muitos são os pontos que podem ser explorados com esse 

jogo, dentre eles: raciocínio lógico, planejamento de estratégia, sentidos (horário ou anti-

horário), divisão, soma, etnia, temas transversais, até mesmo, as atitudes relevantes em nossas 

vidas como o ganhar, o perder, respeitar o outro independente do resultado final da partida, 

abordando, dessa forma, tópicos relevantes a serem trabalhados na educação para a cidadania.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

O jogo africano “Mancala" encerra uma oportunidade preciosa de ensinar matemática 

e abordar temas importantes e necessários nos estabelecimentos de ensino públicos ou 

privados pelo país afora, como por exemplo, a diversidade étnico-racial e cultural presente no 

Brasil. A cada dia, o homem precisa rever suas práticas e melhorá-las sempre que necessário. 

A humildade é essencial ao ser humano, pois sem ela não se percebe a necessidade de 

mudança e aperfeiçoamento, uma vez que as pessoas e o mundo mudam constantemente, 

tendo, portanto, o professor, que se adequar a essas mudanças. Com isso, acredita-se ser 

possível estimular o estudo da matemática e mostrar que ela não é composta apenas de 

cálculos e que pode ser estudada de maneira interativa e descontraída. 

Conforme destaca RIBEIRO (2008), o uso de jogos no ensino representa, em sua 

essência, uma necessidade de mudança de postura do professor no que diz respeito ao que é 

ensinar matemática, em outras palavras, o papel do docente assume o caráter de comunicador, 
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mediador, interventor e incentivador da aprendizagem, no processo de construção do saber do 

aluno, devendo o docente somente interferir quando for realmente necessário, através de 

questionamentos, por exemplo, que levem os discentes a refletir (avaliar) sobre suas decisões. 

O professor deve estar apto a auxiliá-los no que for necessário, mas nunca com respostas 

prontas, sempre possibilitando a construção do conhecimento a ser internalizado, e 

valorizando o conhecimento prévio já trazido pelo aluno. 

 

 

 OBJETIVOS 

 

 Desmistificar a visão negativa que os alunos possuem das aulas de matemática; 

 Incluir nas aulas de matemática a cultura afrodescendente seguindo a lei nº 11.645/08; 

 Difundir a utilização dos jogos pedagógicos como recurso metodológico no ensino de 

matemática. 

 Apresentar o jogo Mancala como ferramenta de contribuição para aprendizagem de 

Matemática. 

 

 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ao recorrer a essa fundamentação teórica, buscou-se revelar como é importante essa 

metodologia que faz o discente pensar estrategicamente e se motivar a aprender matemática. 

 

O JOGO COMO AMBIENTE CONSTRUTIVO DE APRENDIZAGEM 

 

Os jogos são fontes de prazer e descoberta tanto para as crianças como para os jovens 

e adultos, o que poderá contribuir no processo de ensino - aprendizagem; para que ocorra tal 

contribuição no desenvolvimento das atividades pedagógicas, a concepção que o professor 

tem sobre o jogo é fundamental, pois os jogos não são apenas uma forma de alívio ou 

divertimento para esgotar as energias dos alunos, mas sim, meios de enriquecer o 

desenvolvimento intelectual e podem colaborar significativamente para o processo de 

aprendizagem e de socialização dos discentes. Segundo PEREIRA M. (2001), qualquer jogo 

pode ser bom desde que seja transformado em situação de desafio.                                                                                                                                                                 
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O jogo não é somente um divertimento ou uma recreação. Atualmente o jogo não 

pode ser visto e nem confundido apenas como competição e nem considerado 

apenas imaginação, [...]. O jogo é uma atividade física ou mental organizada por um 

sistema de regras, não é apenas uma forma de divertimento, mas são meios que 

contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual, proporcionam a relação 

entre parceiros e grupos. Através da interação o ser humano terá acesso à cultura, 

dos valores e aos conhecimentos criados pelo homem. FRIEDMAN (1996, p.75) 

Apud: SILVA (2012, p. 39) 

 

Geralmente, para os alunos, o jogo é visto apenas por seu caráter competitivo, isto é, 

uma disputa onde se encontram ganhadores e perdedores. Para os educadores, o jogo não deve 

ser apenas uma competição, tendo em vista que esse tipo de atividade lúdica é uma das 

principais ferramentas de interação e aprendizagem nas atividades sociais e intelectuais, desde 

a Grécia Antiga. Os jogos são tão importantes, que o docente deve reservar um pouco do seu 

tempo para planejar esse tipo de trabalho, seja para ministrar o conteúdo novo ou para 

fundamentar o que já foi abordado em sala. 

 

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Os jogos matemáticos são ferramentas importantes para o desenvolvimento da 

aprendizagem nas aulas de matemática, seja de caráter cientifico ou social, pois dão 

oportunidade aos alunos de interagir, brincar e aprender, uma vez que na aula tradicional, os 

alunos se “fecham”, por terem vergonha de perguntar, causando-lhes dificuldades no trato 

com a disciplina.  

Os discentes não podem ver os jogos como algo que servirá para fugir das demais 

responsabilidades que lhes cabem (participar, colaborar, fazer trabalho, prova/teste), 

promovendo assim uma conduta de indisciplina e desordem. Devem estar conscientes de que 

os jogos são fundamentais para a sua formação. 
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A HISTÓRIA E AS REGRAS DO JOGO AFRICANO MANCALA 

 

Mancala, do árabe naqala (literalmente mover) é um nome comum de uma família de 

jogos de tabuleiro praticados ao redor do mundo, antes conhecidos como jogos de semeadura 

ou jogos de contagem e captura, cujo nome tem sua origem nas regras gerais do jogo. 

Originário da África (Egito) teria surgido por volta do ano 2.000 a.C.. Outras fontes indicam 

que este jogo tem mais de 7.000 anos. Existem aproximadamente mais de 200 variações, com 

regras diferentes, tabuleiros distintos (números de cavidades, linhas, e peças), mas sempre 

seguindo as características principais, como estratégia, raciocínio lógico e matemático. O 

tabuleiro é simples, composto de 12 cavidades pequenas distribuídas em duas fileiras com seis 

cavidades cada uma, e duas cavidades maiores (conhecida como “calá”) em cada um dos 

lados. 

 

Figura 1: Tabuleiro do jogo mancala. 

Fonte: http://www.iggamecenter.com/info/pt/oware.html 

 

VALORIZAÇÃO DA CULTURA DOS AFRODESCENDENTES NAS AULAS DE 

MATEMÁTICA 

 

O Brasil é um país rico em diversidade, ou seja, diferentes culturas oriundas das 

contribuições de várias etnias: africanos, europeus, índios entre outros povos que fazem parte 

da sociedade brasileira. Essa multiplicidade étnica se reflete no ambiente onde se inicia a vida 

cultural de um povo, a escola. 

 Na escola há uma multiplicidade de historias, de faixas etárias, de diferentes 

contextos familiares, cada um com sua peculiaridade, e uma enorme pluralidade cultural que 
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propicia uma rica interação entre professores e alunos, criando um elo necessário no processo 

didático-interativo em que um aprende com o outro, embora, muitas vezes isso não aconteça.  

Historicamente, registra-se dificuldade para se lidar com a temática do preconceito e 

da discriminação racial/étnica. O País evitou o tema por muito tempo, sendo 

marcado por “mitos” que veicularam uma imagem de um Brasil homogêneo, sem 

diferenças, ou, em outra hipótese, promotor de uma suposta “democracia racial”. Na 

escola, muitas vezes, há manifestações de racismo, discriminação social e étnica, por 

parte de professores, de alunos, da equipe escolar, ainda que de maneira involuntária 

ou inconsciente. Essas atitudes representam violação dos direitos dos alunos, 

professores e funcionários discriminados, trazendo consigo obstáculos ao processo 

educacional, pelo sofrimento e constrangimento a que essas pessoas se veem 

exposta. (PCN, p. 20) 

Conforme Santos, a realidade apresenta um índice elevado de evasão por parte dos 

negros como também o baixo grau de alfabetização quando comparados aos outros grupos 

étnicos. O professor também tem como papel mediar e equilibrar situações em que os negros 

sofrem preconceito seja por causa da cor da pele, questões financeiras ou cultura (hábitos), 

promovendo na sua prática docente a abertura a atividades que suscitem nos alunos valores 

como o respeito ao próximo e o respeito às diferenças. Outro aspecto a ser observado é que, o 

livro didático, a principal ferramenta didática da escola, apresenta os negros muitas vezes, 

como figuras folclóricas, motivando de maneira oculta, atitudes preconceituosas e a negação 

da própria etnia. 

Sabemos que o livro didático é o principal instrumento ideológico da escola. A 

criança não vê nele seu cotidiano representado, mas muitas vezes percebe a ausência 

de pessoas negras representadas ou ocupando posições subalternas. Isso resulta em 

uma sensação de estranheza, podendo levar a criança negra a autodepreciarão, e a 

construção de uma autoimagem negativa. (SOUZA, MOTTA, 2002, p. 44), Apud: 

SANTOS, p. 01. 

 

 METODOLOGIA 

 

Na aplicação da oficina foi utilizado o jogo Oware, uma das versões do mancala, com 

intuito de abordar conceitos matemáticos, trabalhar a cultura afrodescendente (direito 

resguardado pela lei n° 11.645), bem como, alguns temas transversais (ética, pluralidade 

cultural, meio ambiente). A oficina realizou-se em dois momentos.  

A princípio foi feita uma breve introdução do tema, ressaltando a importância da lei 

11645, seus objetivos como também o contexto histórico do jogo. Foram realizadas 

discussões de textos com caráter reflexivo a respeito da temática, incluindo o tema 

preconceito. Observando a reação dos alunos (interesse pelo tema e curiosidade pelo jogo), 
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solicitamos que os mesmos fizessem pesquisas sobre o jogo com o intuito de utilizar o 

conhecimento adquirido para fomentar um leve debate no início do próximo encontro. 

No segundo momento foram apresentados vídeos, trabalhou-se uma dinâmica sobre 

cooperação e comentou-se sobre as pesquisas que os alunos haviam feito. Logo após, foi 

iniciada a confecção do tabuleiro do jogo Mancala indagando os alunos quanto à produção e 

manipulação do mesmo. Em seguida, foram explicadas as regras do Mancala associando-as as 

questões de cooperação, respeito ao próximo e competição saudável. Para finalizar, os alunos 

usaram o jogo para por em prática o que aprenderam. 

 

 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A Matemática é vista, algumas vezes, como uma disciplina sem espaço para a 

criatividade, isso acaba gerando uma grande aversão nos alunos, fazendo com que acreditem 

que essa disciplina é difícil, distante da realidade e, sem utilidades. Através do Oware (versão 

do Mancala) procurou-se mostrar que a matemática não se trata só de números e cálculos, e 

que ela é uma das mais perfeitas ciências, pois, auxilia na organização do o pensamento, 

pensar estrategicamente, raciocinar, como também de resolver problemas. A ideia foi bem 

aceita pela turma e para a surpresa dos ministrantes, ao final da oficina um aluno pediu o 

material (caixa de ovo e sementes) para levar e jogar com seus pais e amigos. No decorrer da 

aplicação deste trabalho os alunos interagiram bem entresi, alguns expondo seus pontos de 

vista, outros tirando dúvidas e curiosidades. Antes de começar a oficina foi solicitado que 

confeccionassem o tabuleiro e em seguida distribuíssem as sementes (48 sementes pra dupla, 

metade pra cada: Quantas sementes cada um irão ficar? São 12 cavas e 48 peças então, serão 

quantas sementes em cada? Esses detalhes ficaram a cargo deles, apenas Foram lançado os 

questionamentos para que refletissem a fim de obter uma aprendizagem construtiva. 

 
Momento de debate sobre a cultura afro-brasileira, 

preconceito e respeito às diferenças. Fonte: registro de fotos em sala. 

Figura 2 - 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho é uma possibilidade de experimentação bastante ampla, pois, oferece um 

espaço de aprendizagem para quem participou da oficina e também para as ministrantes 

(aprendizado com os alunos, orientadores e pesquisas). Estas experiências puderam 

enriquecer cada participante sob o ponto de vista profissional e também pessoal. 

O professor deve estar atento à necessidade de implementar novas 

metodologias(práticas e métodos). Infelizmente ainda existem docentes que não conseguiram 

se adaptar à realidade e uma delas é trabalhar a lei n° 11.645 que surgiu da necessidade de 

Momento da aplicação do jogo. Fonte: registro de fotos em sala. 

Apresentação do jogo, regras e lenda do baobá (árvore africana). Fonte: registro de fotos em sala. 
Figura 3 

Figura 4 

Apresentação do jogo, regras e lenda do baobá (árvore africana). Fonte: registro de fotos em sala. 

Figura 5 
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desconstruir a visão negativa do negro, do índio e do combate a qualquer tipo de preconceito, 

em especial ao afrodescendente e à sua cultura. Professores de matemática tem dificuldade em 

tratar desses assuntos, por causa da escassez de material e qualificação na área. 

Foi prazeroso trabalhar com essa turma de alunos, utilizando Como metodologia, o 

jogo Mancala, pois os discentes participaram tirando dúvidas e interagindo com seus 

conhecimentos. Conhecimento aqui, interpretado como plural e abrangente, tendo em vista 

que o trabalho não observou a matemática de forma isolada, mas contextualizada no ambiente 

escolar e sociocultural. 
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1.49 SOBRE O USO DA BALESTILHA PARA A APRENDIZAGEM DE 
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RESUMO 

A Balestilha teve grande importância nos séculos XVI a XVIII, sua função era medir a 

distância angular, ou seja, a altura de uma estrela em relação à linha do horizonte, ou também 

medir a distância entre dois astros.Esse estudo tem o intuito de, a partir da construção da 

Balestilha, possibilitar o ensino de conceitos trigonométricos.Posteriormente, foi planejado e 

ofertadopela UECE um curso que enfoca a graduação do instrumento em forma 

trigonométrica. O público alvo era composto porcinco alunas do Ensino Médio da rede 

pública de Fortaleza que participavam do Projeto Meninas e Jovens fazendo Ciências. 

Durante o curso, percebeu-se que a maioria das alunas, não conhecia a Balestilha e sua 

relação com a Matemática, assim como os conceitos iniciais de Astronomia. Nesse sentido, 

vislumbrou-se com esse trabalho a contribuição para pesquisas relacionadas à história das 

Ciências, em particular à História da Matemática na busca de alternativas metodológicas para 

seu ensino. 

Palavras-chave:Balestilha.História da Matemática. Conceitos Trigonométricos. Ensino 

Médio. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com o ensino de Matemática na Educação básica, assim como, a 

formação de professores tanto na inicial como na continuada é uma preocupação constante na 

comunidade de pesquisadores brasileiros. São vários os trabalhos que estão sendo realizados 

na área da Educação e História da Matemática, dentre eles podemos citar o trabalho de Fauvel 

e Maanen (2000), que tem como objetivo investigar como o ensino e o aprendizado da 

Matemática podem ser utilizados na integração da História da Matemática em todos os 

aspectos da Educação Matemática: lições, trabalhos de casa, texto, leituras, projetos. 

Dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, uma das competências 

importantes a serem atingidas pelos alunos da Educação Básica, na parte de contextualização 

sóciocultural, é a de entender como um processo histórico a construção do conhecimento 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  355 

 

 

matemático sendo influenciado pelas condições políticas, sociais e econômicas de um 

determinado período e possibilitando o discente desenvolver uma visão crítica apartir dessas 

trocas de experiências. Nessa vertente, pode-se ver a História da Matemática como um 

elemento importante nas formas de fazer Matemática em sala de auladescrita pelos PCN 

(BRASIL, 1998).Além disso, a relação entre a História da Matemática e a Matemática 

possibilita a compreensão da origem e da construção de determinados conceitos, além de 

responder a alguns porquês presentes nas aulas de Matemática. 

Diante desse trabalho surgiu o interesse de explorar mais especificamente dentro da 

História da Matemática, os instrumentos náuticos que foram bastante importantes na 

marinharia entre os séculos XVI e XVIII. Pois, muitos deles sofreram influências da sua 

época e traziam na sua composição muitos cálculos matemáticos, como por exemplo, a 

trigonometria e a geometria, que foram importantes aliados no seu desenvolvimento em 

particular. Nesta pesquisa, optou-se por explorar o instrumento náutico conhecido por 

Balestilha. 

 

OBJETIVO 

 

Deste modo, esse trabalho possui o intuito de apresentar, a partir da construção física, 

graduação e aplicação da Balestilha, conceitos matemáticos relacionados à Trigonometria, 

principalmente no triângulo retângulo, de forma mais agradável e aplicável, não deixando de 

lado o desenvolvimento histórico, social, político e econômico da época em que foi construído 

esse instrumento. 

 

REFERENCIAL TEORICO 

 

Durante o decorrer da História da Matemática, muitos instrumentos foram fabricados e 

utilizados pata facilitar o cálculo de medidas. Nas grandes Navegações Portuguesas e 

Européias, os marinheiros faziam uso de diversos instrumentos náuticos com a finalidade de 

se obter a sua localização em alto-mar. Um desses instrumentos utilizados foi a Balestilha, em 

que se desconhece a sua origem e a data na qual começou a ser utilizada. Porém, sua primeira 

menção foi encontrada provavelmente no Livro de Marinharia de João de Lisboa, que consta 

algumas referências relacionadas à sua utilização durante as viagens marítimas. No entanto, 

não havia data neste livro, mas que poderíamos possivelmente situá-lo no primeiro quartel do 
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século XVI, não muito posterior ao ano de 1514 (ALBUQUERQUE, 1988). Fontoura da 

Costa afirma que a Balestilha permanecia ainda em uso até o final do século XVIII (Fontoura 

(1958) apud. Morey e Mendes, (2005)). 

Bastante utilizada pelos marinheiros entre os séculos XVI e XVIII, tinha a finalidade 

de medir a distância angular ou altura de um astro com relação à linha do horizonte, ou medir 

a distância entre dois astros (figura 01).No entanto, para medir a altura sol a Balestilha era 

usada de forma contrária ao seu uso normal, a esse método chamamos de revés (PINTO, 

2010). 

 

 

Figura 01 – Balestilha.Fonte: Morey e Mendes, 2005, p. 23 

 

Sua simples construção era composta por apenas uma vara de madeira de secção 

quadrada chamada de virote, com tamanho arbitrário. Porém, um virote com mais de 4 palmos 

de comprimento sofreria uma certa desvantagem em relação à outro com  pouco menos ou 

exatamente 4 palmos, pois durante as navegações ocorreriam muitas ventanias que 

impossibilitavam mira-la na linha do horizonte (Pimentel, 1762). Outro componente do 

instrumento seria as soalhas, pedaços de madeira menores que o virote e com um orifício no 

seu centro, onde seria introduzido o virote (figura 02). 
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Figura 02 - Virote e Soalhas.Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Segundo Pimentel (1762), as soalhas deveriam ter tamanhos na seguinte ordem: a 

primeira seria ½ do virote, a segunda ¼ do virote, a terceira 1/8 do virote e finalmente a 

quarta chamada também de martinete, teria como medida 1/16 do mesmo.Em seguida, vem o 

processo de graduação do virote que segundo Pimentel (1762) poderia ser executado de duas 

maneiras: 

 

A Baleftilhafepóde graduar ou geometricamente, ou por via de numeros. A 

graduação Geometrica tem muita difficuldade na execução, e neceffita de huma 

diligencia, e circumfpecçãoextraordinaria, pela qual razão he melhor, e mais 

facilufar de padrão Arithmetico por meio da taboadafeguinte, de cujo ufo, e fabrica 

logo trataremos (PIMENTEL, 1762, p. 142). 

 

No entanto, devido ao tempo que se leva para realizar cada graduaçãoachamos mais 

viável optar por uma das duas, escolhendo assim, a graduação Trigonométrica. Realizada da 

forma como está descrita no livro “Arte de navegar”, 1762, de Manoel Pimentel. Entretanto, 

com algumas adaptações feitas, devido a certos passos com grau de dificuldade elevado da 

época, que impossibilitavam a efetuação do trabalho por parte dos nossos alunos.  

 

METODOLOGIA 

 

Visando a Balestilha como um recurso mediador no ensino-aprendizagem do 

professor-aluno e que possibilitasse a abordagem de conteúdos matemáticos, como por 

exemplo, a Trigonometria, e mais especificamente, a exploração de conceitos de seno, 

cosseno e tangente, complemento de um ângulo, razões trigonométricas na circunferência e 
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transformações. Resolveu-se planejar e ofertar pela UECE um curso, no qual o público alvo 

foram 5 alunas do Ensino Médio da rede pública de Fortaleza-CE que participavam do Projeto 

Meninas e Jovens fazendo Ciências Exatas, financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em parceria com a Petrobrás.  Este projeto 

tem o intuito de motivar alunas entre 15 e 16 anos do Ensino Médio a ter interesse pelas 

Ciências Exatas e também estimula-las a ingressar em carreiras de Ciências Exatas ou 

Engenharias. 

O curso teve carga horária total de 20h/a, no período da tarde de 1h20min as 5h00min, 

com direito a intervalos. Durante o mesmo, aplicamos questionários iniciais e finais, com o 

objetivo de conhecer um pouco mais sobre as escolhas profissionais futuramente das alunas e 

saber suas expectativas a respeito do curso, além disso, foram distribuídas atividades 

complementares para serem respondidas de acordo com as aulas ministradas.  

No decorrer das aulas foi abordada um pouco da história da Balestilha juntamente com 

o esclarecimento de alguns conceitos astronômicos, necessários para ajudar o indivíduo a se 

orientar melhor na hora da aplicação do instrumento. Em seguida, foram apresentadas as suas 

funções e para quais fins era utilizada entre os séculos XVI e XVIII. Posteriormente, se 

realizou a construção física
11

 da Balestilha, na qual cada aluna construiu a sua 

individualmente e foi dado inicio aexplicação da graduação do instrumento, dando ênfase 

somente a graduação de forma Trigonométrica, apesar de que o mesmo poder ser graduado de 

maneira geométrica fazendo uso de conteúdos referentes a geometria. Mas, devido à carga 

horária do curso não foi possível expor as duas formas distintas. Na construção trigonométrica 

trabalhou--se com a trigonometria no triângulo retângulo, desenvolvendo assim uma 

expressão que nos desse a distância, em relação ao início da graduação, onde se deveria 

marcar o ângulo desejado. 

Depois de concluída a construção e a graduação da Balestilha, decidiu-se aplicá-la no 

propósito de que os alunos pudessem perceber que os resultados obtidos através da utilização 

do instrumento fossem corretos. Para isso, foram escolhidos postes ou prédios que no 

momento após as medições, nos permitisse medi-los com uma trena para verificar se o 

resultado obtido era certo (Figura 03). 

                                                           
 

11
Os materiais fornecidos para as discentes realizarem essa etapa do trabalho foram: canetinhas, réguas, 

calculadora cientifica, folhas depapel A4, cola de isopor,estilete e isopor de espessura 2,5 cm. 
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Figura 03 - Curso ofertado para as alunas do Ensino Médio.Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

De acordo com a análise dos questionários percebeu-se inicialmente que as 

participantes demonstravam bastante interesse pelas disciplinas de Matemática, Filosofia e 

Sociologia. E antes de participardo curso, 60% delas pretendiam cursar faculdade voltada para 

área das Ciências Humanas, nas seguintes profissões: Biomedicina, Fisioterapia, Música e etc. 

Segundo as discentes, os seus professores de Matemática do Ensino Fundamental e 

Médio, nunca utilizaram a História da Matemática como uma tendência pedagógica em sala 

de aula.Relataram também sobre suas dificuldades em relação à aprendizagem do conteúdo de 

Matemática, que muitas vezes surgem diante do método de explicação adotado pelo professor, 

transformando assim, assuntos simples em complexos para os alunos, como por exemplo, os 

cálculos em geral e o “jogo de sinais entre números e equações”. 

Ao término do curso as discentes concluíram que é possível utilizar a História da 

Matemática como uma fonte para estudar matemática tanto no Ensino Fundamental quanto no 

Médio, pois a teoria demonstrada de forma lúdica é bem mais atrativa e fácil de compreender 

para o aluno. Assim, pode se perceber que o curso de certa maneira ajudou e incentivou na 

escolha da faculdade futura das alunas, principalmente direcionando àárea das Ciências 

Exatas, porque diferente do início, agora 60% delas estavam mais interessadas em trabalhar 

nesta área. 
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CONCLUSÃO 

 

O estudo de instrumentos que foram famosos na história da Matemática e que 

ajudaram no desenvolvimento da Ciência pouco é atrelado à sala de aula, porém muitas vezes 

isso pode acontecer devido ao desconhecimento do próprio professor em relação a essas 

ferramentas e sua relação com o conteúdo matemático proposto. Nesse sentido, a formação do 

professor de Matemática, tanto inicial quanto continuada, pode sofrer acréscimos de alguns 

conhecimentos que ainda não foram adquiridos e que podem contribuir para melhorar as aulas 

e ajudar o aluno a entender de forma agradável e prática os conteúdos matemáticos, utilizando 

assim metodologias diferenciadas, como a História da Matemática. 

Nosso intuito é acrescentar outros instrumentos de medição que foram utilizados entre 

os séculos XV e XVIII ligados a navegação, como o quadrante, a corda da Índia e o 

astrolábio, estudando os conceitos matemáticos inseridos na construção, assim como, propor 

atividades didáticas utilizando sua aplicação para alunos do Ensino Fundamental II e Médio. 
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RESUMO 

Este artigo refere-se a uma aplicação futura com estudantes, através de uma abordagem em 

sala de aula com o conteúdo disciplinar de Lei dos Senos, Lei dos Cossenos e das Relações 

Métricas no Triângulo Retângulo, ou seja, um aparte trigonométricode grande importância nas 

relações matemáticas. Tem-se por finalidade relacionar e discutir os problemas contidos no 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) ao longo dos anos de 2011 a 2014, que são 

solucionados com base no conteúdo supracitado. A pesquisa é de natureza bibliográfica e a 

problemática consiste na valorização e interesse pela Trigonometria, para tanto serão 

discutidas as provas sob o foco da aplicação contextualizada. Esta é uma pesquisa inicial, com 

resultados esperados de despertar nos estudantes o desejo de se apropriar do conhecimento 

matemático, esperando-se obter uma exitosacontribuição na aprendizagem e interesse por 

parte do estudante da Educação Básica. 

 

Palavras-chave:Relações Trigonométricas. Resolução de Problemas. Lei dos Senos. Lei dos 

Cossenos 

 

INTRODUÇÃO 

 

A matemática surgiu, ou foi criada, para facilitar e/ou otimizar o trabalho do homem, 

seja na contagem de suas posses, seja em suas construções, ou em suas atividades comerciais. 

O mundo em que vivemos nos propõe o uso de várias ferramentas, sejam concretas ou 

abstratas, para nossas práticas cotidianas. Neste cenário, a Trigonometria, que se dedica a 

estudar as relações matemáticas obtidas através dos triângulos, especialmente do triângulo 

retângulo, tem papel significativo por auxiliar no desenvolvimento do raciocínio matemático 

no que concerne ao cálculo de distâncias, áreas, volumes, dentre outros. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (Brasil, 1997), a atividade 

matemática escolar não sugere a simples apreensão de conhecimentos, mas o olhar crítico 

sobre os mesmos, de modo que o estudante possa construir o conhecimento e com isso possa 
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ajudar na transformação da sua realidade. Sobre isto, Rodrigues e Magalhães (2010) também 

destaca como um dos objetivos da Educação Básica, o desenvolvimento no estudante da 

capacidade compreender e solucionar problemas. 

Ainda seguindo PCN, na área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, são previstas competências como metas a serem alcançadas durante a etapa de 

escolaridade básica quer no ensino fundamental quer no ensino médio. Tendo por base o 

contexto educacional acima citado e ainda percebendo a importância da Trigonometria, em 

especial das relações métricas e das leis de seno e cosseno, este trabalho propõe discutir a 

aplicação daquele conteúdo junto aos estudantes do ensino médio quando da realização da 

prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Vale ressaltar que o ENEM,criado em 28 de maio de 1998, segundo a Portaria MEC 

Nº 438, tem como objetivo principal avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação 

básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade (INEP - 

BRASIL, 2011). Desde o ano de 2009 que o ENEM passou a ser utilizado também como 

mecanismo de seleção para ingresso no ensino superior, principalmente em Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES). A partir do exposto, destaca-se e se justifica o uso do 

ENEM como elemento norteador desta pesquisa, enquanto instrumento oficial de avaliação 

educacional do ensino médio, sob a prerrogativa da aprendizagem significativa, sugere-se 

uma boa avaliação e, com isso, o acesso ao ensino superior àqueles que desejam obter esse 

conhecimento. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Trigonometria desde o seu início se embasa em específico nas Leis de Seno e 

Cosseno e nas relações métricas no triângulo retângulo, logo o tema do trabalho é de grande 

importâcia e valorização para os estudantes do Ensino Fundamental e Médio quanto do 

Ensino Superior e a relação entre eles deve ser sólida. E veremos se essas dificuldades terão 

uma fundamentação aritmética, se as dificuldades existem por falta de conteúdo ou se devido 

à interpretação do estudante. 

Pretendemos com o presente trabalho contribuir na valorização e interesse pela 

Trigonometria, sugerirao estudante que não goste das Leis de Seno, Cosseno e das Relações 

Métricas no Triângulo Retângulo passem a obter interesse e vontade de sempre está 

renovando o seu conhecimento, pois é um conteúdo que além de ser maravilhoso, está contido 
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no Enem que é o exame que oferece oportunidades de estudo a quem deseja ter um boa 

formação no futuro. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo maior desta pesquisa é buscar relacionar e discutir os problemas que caem 

no Enem ao longo dos anos de 2011 a 2014, que são solucionados com base na Lei dos 

Cossenos, na Lei dos Senos ou nas Relações Métricas. Como objetivos específicos, 

elencamos analisar a resolução desses problemas, analisar as metodologias para induzir o 

estudante na compreensão do conteúdo dito anteriormente e identificar os obstáculos dos 

estudantes ao resolverem estes problemas.Através dessa observação, veremos quais as 

dificuldades que os estudantes possuem diante do tema abordado, se possuem uma 

fundamentação aritmética, se as dificuldades existem por falta de conteúdo ou se é devido à 

interpretação do estudante.  

 

METODOLOGIA 

 

Este artigo se baseia em uma pesquisa bibliográfica com uso das provas do ENEM que 

foram aplicadas durante os anos de 2011 a 2014. Segundo Marconi e Lakatos (2010), a 

pesquisa bibliográfica trata do levantamento de estudos já publicados em diversos veículos de 

divulgação,tendo por finalidade maior auxiliar o estudante/pesquisador com o material escrito 

sobre determinadostemas, auxiliando na análise de pesquisas e discussão de informações. 

Esta pesquisa se utilizou da modalidade estudo de caso, que segundo Triviños (1987, 

p. 274), “é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente”.  Trata-se de uma pesquisa investigativa, que reuni o maior número de 

informações visando descrever a complexidade de um fato. De acordo com Gil (1991), o 

estudo de caso é caracterizado pelo estudo exaustivo e em profundidade de poucos objetos, de 

forma a permitir conhecimento amplo e específico do mesmo. 

Para apresentação, análise e discussão dos resultados, recorreu-se à observação livre e 

à discussão de alguns problemas que foram propostos na avaliação do ENEM ao longo dos 

anos de 2011 a 2014. Para tanto, contou-se que estudantes.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A constante utilização da resolução de problemas como metodologia de ensino na 

prática educativa da matemática merece destaque junto aos professores, uma vez que estimula 

o aprendizado aliado à capacidade de perceber, analisar e discutir situações práticas da vida 

cotidiana, doravante chamadas de problemas, além de ser uma forma bastante simples para 

fazer com que o discente construa sua auto desenvolvimento intelectual, ao passo que busca 

caminhos e aponta direções para conseguir êxito na dificuldade a ele imposta. Segundo o PCN 

de Matemática (BRASIL, 1998), a resolução de problemas possibilita aos estudantes 

mobilizar conhecimentos e desenvolver a capacidade para gerenciar as informações que estão 

ao seu alcance. Assim, os estudantes terão oportunidade de ampliar seus conhecimentos 

acerca de conceitos e procedimentos matemáticos bem como ampliar a visão que têm dos 

problemas, da Matemática, do mundo em geral e desenvolver sua autoconfiança. 

A Trigonometria se fundamenta no estudo do triângulo retângulo, enfatizando suas 

características, seus elementos e as suas relações métricas que interligam estes mesmos 

elementos. Dentre os estudos da Geometria, o triângulo é uma figura geométrica que possui 

três lados e três ângulos, e para formarmos um triângulo basta unirmos três pontos 

quaisquer por segmentos de reta, desde que não alinhados. A abertura obtida por duas 

retas, unidas pelo mesmo ponto, é chamada ângulo e é aferido em radianos (rad) noSistema 

Internacional de Medidas (SI), vale ressaltar ainda que nos triângulos a soma de seus ângulos 

internos é igual a 180º.O triângulo retângulo é uma figura geométrica plana que possui um de 

seus ângulos internos a 90º, sendo que este ângulo recebe a denominação de ângulo reto. No 

triângulo retângulo, denomina-se hipotenusa o lado oposto ao ângulo reto, ao passo que os 

demais lados chamam-se catetos.  

 

Elementos do Triângulo Retângulo 

 

O Triângulo Retângulo é todo triângulo que possui um ângulo reto, na Figura 1, o 

ângulo BÂC é reto. Costuma-se dizer, neste caso, que o triângulo ∆ABC é retângulo emÂ.  
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Figura 1 – Triângulo Retângulo.  

Fonte: Construção própria no software Geogebra 

 

Relações Métricas 

 

Sobre as relações métricas no triângulo retângulo convém observar a Figura 2, em que 

o ângulo Â é reto, e o segmento AD    é perpendicular ao lado BC    , nestes termos ficam 

definidos:BC    = a(hipotenusa), AC    = b(cateto), AB    = c(cateto), BD    = m(projeção do cateto 

AB sobre a hipotenusa), CD    = n(projeção do cateto AC sobre a hipotenusa), AD    = h(altura 

relativa a hipotenusa) 

 

Figura 2 – Relações Métricas no Triângulo Retângulo. 
Fonte: Construção própria no software Geogebra 

 

Importantes aplicações de semelhança de triângulos se dão nas relações métricas. 

Dados dois triângulos, diz-se que são semelhantes quando têm os ângulos correspondentes 

congruentes e os lados homólogos proporcionais. A altura relativa à hipotenusa de um 

triângulo retângulo ∆ABC o divide em dois triângulos retângulos semelhantes a ele e 

semelhantes entre si, conforme Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Semelhança de Triângulos Retângulos. 
Fonte: Construção própria no software Geogebra 
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A partir da Figura 3, pode-se construir a igualdade de razões que resultam em outras 

relações métricas. Observando os triângulos∆ABC e ∆DBA, temos que
AB    

BC    
=

BD    

AB    
⇒

c

a
=

m

c
⇒

c2 = a ∙ m. Enquanto que nos triângulos∆ABC e ∆DAC, temos
AB    

BC    
=

AD     

AC    
⇒

c

a
=

h

b
⇒ 𝐚 ∙ h =  b ∙

c,e 
AC    

BC    
=

DC    

AC    
⇒

b

a
=

n

b
⇒ b2 = a ∙ n. E ainda entre ∆DBA e ∆DAC, segue que

DA     

DB    
=

DC    

DA     
⇒

h

m
=

n

h
⇒ h2 = m ∙ n. 

Um dos mais conhecidos da Matemática foi demonstrado pela escola pitagórica, criada 

pelo matemático grego Pitágoras de Samos (séc. VI a.C.). Esse teorema estabelece uma 

relação entre as medidas dos lados do triângulo retângulo, somando membro a membro as 

relações métricasc2 = a ∙ me b2 = a ∙ n, temos que b2 + c2 = a ∙ m + a ∙ n, logo b2 + c2 =

a ∙ (m + n), percebendo que a = m + n, conclui-se que b2 + c2 = a2. 

 

Lei dos Senos 

 

A relação matemática, chamada de Lei dos Senos, estabelece a existência de uma 

razão constante entre a medida de um lado qualquer do triângulo e o seno do ângulo oposto a 

este lado, ou ainda, que esta razão é igual ao dobro do raio da circunferência circunscrita a 

este triângulo. Seja a Figura 4 contendo o triângulo retângulo∆CAH, logosen A =
CH    

b
⇒ CH    =

b ∙ sen A  e também contendo o triângulo retângulo∆CBH, logo sen B =
CH    

a
⇒ CH    = a ∙ sen B , 

daí segue que b ∙ sen A = a ∙ sen B , logo 
a

sen  A 
=

b

sen  B 
. Procedendo de modo análogo obtemos 

que 
b

sen  B 
=

c

sen  C 
e daí

a

sen  A 
=

b

sen  B 
=

c

sen  C 
. 

 

 

Figura 4 – Triângulo Retângulo. 
Fonte: Construção própria no software Geogebra 
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Lei dos Cossenos 

  

Em todo triângulo, o quadrado de qualquer um dos lados é igual à soma dos quadrados 

dos outros dois, diminuída do dobro do produto desses lados pelo cosseno do ângulo por eles 

formado.Seja o triângulo ∆ABC, acutângulo conforme Figura 4, e CH    = h a altura relativa ao 

lado AB    . Considerando o triângulo ∆BCH, em quea2 = h2 + (c − m)2 e o triângulo ∆ACH, 

em queh2 = b2 − m2, obtém-se que a2 = b2 + c2 − 2 ∙ c ∙ m. Considerando que m = b ∙

cos A , chega-se a a2 = b2 + c2 − 2 ∙ b ∙ c ∙ cos A . Com raciocínio análogo, pode-se escrever 

b2 = a2 + c2 − 2 ∙ a ∙ c ∙ cos B  e c2 = a2 + b2 − 2 ∙ a ∙ b ∙ cos C . 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Através das Leis dos Senos e dos Cossenos e das Relações Métricas no triângulo 

retângulo aplicados junto ao ENEM, pretende-se contribuir no processo de aprendizagem de 

Matemática, discutindo o conteúdo teórico e as possíveis aplicações cotidianas, de modo que 

desperte nos estudantes o desejo de se apropriar de mais conhecimentos matemáticos e/ou de 

(re) significar aquele que já foi abordado em diversas outras ocasiões. Espera-se com a 

discussão das provas do ENEM, contribuir na aprendizagem e interesse por parte do 

estudante, para que estabeleça, em sua rotina cotidiana, o hábito de estudar de forma crítica e 

contextualizada. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto e da proposta de aplicação em sala de aula, espera-se que os 

estudantes consigam assimilar o conteúdo referente à Trigonometria e, com isso, 

desenvolvero hábito investigativo necessário à solução dos problemas contidos no ENEM, 

desenvolvendo ainda a sua autonomia de resolução de situações problema. 
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RESUMO 
Percebe-se que o ensino da matemática é questionado pelos alunos que não conseguem 

visualizar onde a matemática está vinculada ao seu dia-a-dia e de certa forma à realidade 

social. A história da matemática apresentada por meio de episódios permite que os alunos 

vejam conceitos matemáticos desde sua origem, permitindo a eles reviverem descobertas da 

história. Através da tirinha, podemos ilustrar essas ideias de forma lúdica para o discente, 

buscando assim uma metodologia diferenciada para a aprendizagem do aluno e por essa razão 

iremos confeccionar tirinhas para o ensino de história da matemática. Essa pesquisa 

mostraráum processo de criação das tirinhas bem detalhado. Para essa produção foi realizado 

um curso de extensão, com os alunos de licenciatura em matemática. Com isso, acreditamos 

que um estudo como o nosso irá contribuir para a produção de materiais que ajudarão o atual 

e futuro professor de matemática em sala de aula. 
 

Palavras-Chave: História em Quadrinhos. História da Matemática. Educação básica. Ensino 

de Matemática. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A dificuldade na disciplina de Matemática tem ocasionado a busca de métodos que 

ultrapassem obstáculos tanto relacionados ao ensino quanto à aprendizagem. Os quadrinhos 

têm um grande potencial didático-pedagógico e são excelentes ferramentas para o ensino da 

Matemática. No processo de aprendizagem, a história da matemática, através dos quadrinhos, 

pode ser utilizada como uma ferramenta didática, pois auxilia na construção do conhecimento 

e na evolução de conceitos matemáticos. De acordo com D‟Ambrósio (1996, p. 29): 

mailto:beatriz.pereira@aluno.uece.br
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Uma percepção da história da matemática é essencial em qualquer discussão sobre a 

matemática e o seu ensino. Ter uma ideia, embora imprecisa e incompleta, sobre por 

que e quando se resolveu levar o ensino da matemática à importância que tem hoje 

são elementos fundamentais para se fazer qualquer proposta de inovação em 

educação matemática em geral. 

 

Essas inovações proferidas pelo autorsão a razão pela qual a história está se fazendo 

presente como um elemento motivador de suma importância em sala de aula. Nesse sentido, 

acreditamos que as correlações entre a confecção de tirinhas com conteúdo histórico 

possibilitem facilitar o processo de aprendizagem. 

Segundo Vergueiro (2009, p.20) “as histórias em quadrinhos aumentam a motivação 

dos estudantes para o conteúdo das aulas, aguçando sua curiosidade e desafiando seu senso 

crítico”. Esse interesse citado por vergueiro provém do misto da linguagem gráfica ás 

linguagem oral e seus recursos da “linguagem quadrinística” como o balão, ou as 

onomatopeias.  

Nesse sentido, foi elaborado um curso de extensão universitária para os discentes do 

curso de licenciatura em matemática, da universidade Estadual do Ceará com o intuito de 

proporcionar uma reflexão sobre o uso dos quadrinhos como uma forma de metodologia a ser 

utilizada nas aulas de Matemática, aprender o processo de confecção de quadrinhos, construir 

quadrinhos a partir de episódios de história da matemática e discutir as contribuições do uso 

dos roteiros como metodologia para o ensino de Matemática. 

 

METODOLOGIA 

 

Devido o aluno ter dificuldade em aprender matemática, os quadrinhos foram vistos 

como recurso de ajuda para os professores aplicarem seus conteúdos de modo. Por essa razão, 

a pesquisa tem como intuito ajudar os alunos a compreender melhor as aulas de matemática. 

Ainda segundo D‟Ambrósio (1996, p. 31): 

É muito difícil motivar com fatos e situações do mundo atual uma ciência que foi 

criada e desenvolvida em outros tempos em virtude dos problemas de então, de 

realidade, de percepções, necessidades e urgências que nos são estranhas. Do ponto 

de vista de motivação contextualizada, a matemática que se ensina hoje nas escolas é 

morta. Poderia ser tratada como um fato histórico. 

 

Essa motivação não necessariamente deve vir de momentos no cotidiano do aluno, 

mas pode ser “um fato histórico” que foi importante dentro do desenvolvimento de um 

conceito. Esse fato histórico pode ser inserido, por exemplo, a partir de episódios históricos 
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da matemática, verdades e/ou mentiras, que estão em livros textos de História da Matemática 

e que chegam as salas de aula. 

Todos esses fatos históricos permitem ao aluno uma viagem ao passado, e, 

adicionando a ele outro recurso, quadrinhos, vídeos, etc, permitirá ao professor abordar 

conteúdos empregando estratégias diferenciadas, atingindo os objetivos propostos. Atrelado a 

esses fatos ou episódios, nomenclatura que iremos adotar, pode-se propor a construção de 

histórias em quadrinhos preservando as experiências manipulativas e visuais do estudante.  

Em abril de 2015 na Universidade Estadual do Ceará - UECE, foi realizado um curso 

de extensão universitária intitulado: “Utilizando a interfase dos quadrinhos para estudar 

história da Matemática”, com duração de 30 horas, sendo 20 horas presenciais e 10 horas à 

distância, cujo intuito era que os alunos observassem e pudessem também confeccionar os 

seus próprios quadrinhos com conteúdo de história da matemática. 

No que diz respeito à construção dos quadrinhos, foram utilizados conceitos de retas 

paralelas e ângulos perpendiculares na confecção dos requadros (estrutura inicial dos 

quadrinhos). Na construção dos desenhos, abordamos alguns conceitos de perspectivas e 

técnicas de desenhos.  

Na etapa do enredo da história, foi dado foco na construção de um roteiro para a 

tirinha, pois o roteiro foi uma das etapas de construção mais importantes no processo de 

criação. Ele passa uma mensagem de forma clara e específica, sendo que o roteiro tem que 

conter começo, meio e fim bem delineados para que o conteúdo seja passado sem margens de 

dúvidas. Ele deve ser bem elaborado e seguir alguns passos, contendo pontos que jamais 

poderão ser esquecidos para a elaboração da tira. Tem que ser definida a história que pretende 

ser usada, tendo uma ideia geral da história da tirinha e entregando o episódio já pronto aos 

alunos. Uma observação que não pode ser esquecida é a quebra de raciocínio, pois ter algo 

cômico é de extrema importância, por isso tem que definir de antemão o humor que pretende 

usar. Com o roteiro bem feito, os alunos produziram a tirinha de forma mais rápida e clara. 

O momento de confecção foi realizado no meio do curso. No final dos encontros 

discutimos sobre a proposta de elaborarmos os roteiros para as aulas desses atuais e futuros 

professores de matemática. 
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RESULTADOS 

No curso dividimos a turma em cinco grupos, onde cada grupo iria produzir uma 

tirinha. Abaixo iremos disponibilizar um exemplo de um episódio produzido em uma 

pesquisa anterior e uma tirinha feita por alunos do curso a partir dos episódios. 

 

Episódio 04: Pit, o pai da música. 

Há muitotempo,um grande filósofo e matemático que viveunoséculo VIa.C. chamado 

Pitágoras de Samos resolveu passear. Ao passar em frente a uma oficina de ferreiro, escuta o 

som de martelos golpeando o ferro, derepente isso chama sua atenção. Pitágoras notou que 

alguns martelos usados ao mesmo tempo, produziam um som muito agradável, mas quando 

um só ferreiro batia um determinado martelo, o corpo fazia um som desagradável. Por essa 

razão, Pitágoras começou a observar os martelos, percebeu que a massa dos que geravam o 

som agradável eram proporções da massa dos demais. Ele viu que os martelos com a metade 

ou dois terços do outro, produziam sons harmônicos quando usados juntos. O martelo que 

ficava fora da harmonia, não tinha razão numérica com a massa dos outros. Com isso, 

Pitágoras concluiu que as notas musicais possuem proporção numérica. 

 

 

Figura01 – Exemplo de tirinha produzida no curso.Fonte:Coletada pelos autores. 

Os alunos do curso de extensão concordaram que a utilização dos quadrinhos nas aulas 

de matemática é de grande importância para o ensino e que utilizando os episódios de história 

da matemática ajudaria para que suas aulas ficarem mais atrativas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A proposta desse curso foi, inicialmente, de divulgação e de discussão sobre o uso de 

tirinhas nas aulas de Matemática, sua construção a partir de episódios ao longo da história. 
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Para a aplicação, consideramos que eles podem ser uma forma de iniciar uma aula, ou 

concluí-la, ou utilizar um quadrinho como elemento de um enunciado de uma questão de 

Matemática. Outro fato é que o quadrinho pode desmistificar a imagem da matemática 

eabordar conceitos matemáticos de forma lúdica e criativa, utilizando diferentes formas de 

linguagem: gráfica, matemática. 

Contudo, os quadrinhos podem ser uma excelente ferramenta para os professores em 

geral, mas é preciso que educadores e estudantes saibam como empregá-los. É necessário 

saber quais quadrinhos podem ser relevantes para serem trabalhados em sala de aula, separado 

por faixa etária e assunto. 

Dessa forma, acreditamos que nosso estudo esteja abrindo caminho para novas 

possibilidades para tornar as aulas de matemáticas mais dinâmicas e interativas, na busca de 

melhorar a compreensão do conteúdo programático por parte dos alunos. 
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RESUMO 
Este trabalho sintetiza algumas reflexões sobre o uso de jogos computacionais no meio 

educacional, enfatizando sua utilização no ensino-aprendizagem de matemática.Com o 

objetivo de analisar a importância deste tipo de atividade, realizou-se uma oficina utilizando o 

software Trilha Matemática 1.0 com alunos do ensino fundamental. O jogo consiste em 

percorrer um labirinto, sendo necessário responder perguntas de Matemática para 

avançar.Para avaliar a opinião dos discentes quanto a relevância do jogo, aplicou-se um 

questionário contendo seis perguntas relacionadas àeficácia na aprendizagem. Das respostas, 

obteve-se um grau de aceitação elevado e média de notas de 9,95. Além disso, cerca de 36% 

dos alunos afirmou não terem tido outras oportunidades de aprender matemática pelo 

computador.Acredita-se que instigar a competição utilizando o jogo estimule os educandos a 

exercitar seu raciocínio, além de despertar o interesse pela Matemática nas séries iniciais de 

ensino. 
 

Palavras-chave: Software. Matemática. Ensino. 
 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O ensino de matemática enfrenta um complexo obstáculo a ser vencido, que envolve a 

didática aplicada e o estímulo dos discentes ao aprendizado. Percebe-se que os alunos 

consideram a disciplina como difícil de aprender, e por conta disso acreditam que não são 

capazes de absorver o conteúdo. Um dos principais pontos que vem atrasando a aprendizagem 

de Matemáticaé o fato de que os discentes são aprovados para as séries seguintes sem ter total 

domínio das quatro operações básicas, que são fundamentais para aprendizagem dos 

conteúdos vindouros.  

Com isso, o problema vai atingindo patamares altíssimos, ou seja, os discentes vão 

prosseguindo nas séries apresentando maiores dificuldades devido a uma deficiência que não 
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foi solucionada no período correto. A partir desse pressuposto, pensou-se em um trabalho que 

pudesse estimular os discentes na aprendizagem das quatro operações básicas. Utilizou-se o 

software Trilha de Matemática 1.0 como ferramenta para instigá-los a aprender as 

propriedades e expressões que envolvem o conteúdo, tendo em vista que os softwares atraem 

a atenção dos alunos, pois, atualmente os instrumentos tecnológicos estão cada vez mais 

envolvendo os discentes e levando-os para esse meio. Foi proposta aos discentes uma nova 

experiência matemática utilizando jogos computacionais. 

 

OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como intuito averiguar e levar à reflexão as dificuldades que os 

discentes encontram em aprender as quatro operações básicas.  Com isso busca-se inserir este 

software para que seja possível analisar, se este pode ser uma ferramenta que colabore de 

modo dinâmico com aprendizagem e a partir dos dados coletados será possível entender se 

este funciona como mecanismo de ensino e aprendizagem de matemática básica. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 O ensino de matemáticatem sido alvo de grandes discussões, pois é considerada uma 

disciplina difícil, ou seja, os discentes encontram maior dificuldade de compreensão e 

assimilação. Para quebrar esse paradigma, faz-se necessário pensar em metodologias que 

possam aproximar o aluno ao conteúdo. Stahlet al (2013, p.1) afirma que: “no ensino 

fundamental e médio é comum observar, entre os alunos, discussão de como a disciplina é 

difícil de entender, abstrata e sem sentido”.Dessa forma, é fundamental que haja a utilização 

de recursos que possam reverter essa situação e assim possibilitar a aprendizagem de maneira 

fácil, em meio que os educandos tenham a oportunidade de encarar a matemática de uma 

forma diferente, pois isso pode proporcionar interação entre os alunos e despertar o interesse e 

participação nas aulas.   

Convém observar que o fato das aulas serem habitualmente expostas por meio de 

cálculos mecânicos, o que as tornam cansativas e sem atração, podem ser fatores que 

contribuem para o desinteresse nas aulas de matemática. Sobre isso Chagas (2004, p. 3) relata 

que: 
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Não é raro encontrarmos, dentro do trabalho cotidiano das escolas, professores de 

matemática ensinando esta disciplina de forma “rotineira”, onde os conteúdos 

trabalhados são aqueles presentes no livro didático adotado e o método de ensino se 

restringe a aulas expositivas e a exercícios de fixação ou de aprendizagem. Essa 

postura do professor faz com que os educandos entendam o processo de estudo 

como sendo mera memorização, desestimulando [...]. 
 

 Isso nos faz refletir sobre novas perspectivas de ensino, ou seja, metodologias que não 

se restrinjam apenas aos conteúdos abordados no livro didático, mas ir além do exposto e 

buscar mecanismos que possam dar sentido aos conteúdos de matemática, para que desse 

modo possa haver uma interação do educando com o conteúdo explorado. 

 Com base no exposto, os jogos computacionais apresentam-se como ferramenta 

favorável para aprendizagem de matemática, pois se sabe que a tecnologia tem influenciado 

significativamente o comportamento da juventude na atualidade, desse modo, esses 

instrumentos devem ser analisados como uma proposta para ser utilizada a favor do ensino. 

Grando (2000, p. 16) afirma que: 

 

O jogo de regras trabalha com a dedução, o que implica numa formulação lógica, 

baseada em um raciocínio hipotético-dedutivo, capaz de levar as crianças a 

formulações do tipo: teste de regularidades e variações, controle das condições 

favoráveis, observação das partidas e registro, análise dos riscos e possibilidades de 

cada jogada, pesquisar, problematizar sobre o jogo, produzindo conhecimento. 
 

 A partir disso, observa-se que os jogos podem contribuir em diversos aspectos para o 

crescimento intelectual do educando, pois além de desenvolver o raciocínio lógico, desperta a 

atenção do discente. 

 

METODOLOGIA 

 

O projeto foi aplicado no laboratório de informática do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Cedro, com 25 alunos do 8º ano da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Gabriel Diniz, do Cedro - CE. A aplicação foi dividida em dois 

momentos, o primeiro, consistiu de uma aula fazendo-se uma breve abordagem sobre as 

quatro operações básicas, enfatizando suas principais propriedades. Iniciou-se a aula 

utilizando-se conceitos básicos e de acordo com o desenvolvimento da aula elevou-se o nível 

das expressões expostas para que, desse modo, os alunos pudessem acompanhar o que estava 

sendo exposto, e assim poder sanar as eventuais dúvidas que surgissem.  
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No segundo momento propôs-se um jogo computacional, denominado Trilha 

Matemática 1.0, composto de um labirinto onde todos os alunos ficam dispersos dentro dele, 

como pode ser observado na Figura 1: 

 

 

Figura 1 - Imagem ilustrativa do jogo Trilha de Matemática 1.0. Fonte: Software 

 

No decorrer do jogo, os participantes encontram barreiras e para ultrapassá-las é 

necessário responder perguntas referentes às quatro operações básicas. Além disso, o software 

também desenvolve o raciocínio lógico, pois eles devem traçar a melhor estratégia para 

chegar ao seu objetivo final e assim ganhar o jogo. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Ao final das atividades da oficina, foram distribuídos 25 questionários aos discentes, 

como forma de avaliar a satisfação com a didática e os recursos aplicados na aula. Nestes 

questionários, os alunos deveriam responder sim ou não e justificar suas respostas a cada uma 

das seis perguntas, sendo que a última pergunta indagava o aluno a estabelecer uma nota à 

oficina numa escala de zero a dez, onde zero seria muito ruim e dez seria ótimo. Para este 

quesito, a média das notas dadas pelos alunos foi 9.95, sendo notória a satisfação geral com as 

atividades prestadas na oficina.  
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A partir desses dados, entende-se que os jogos computacionais podem facilitar e 

estimular a aprendizagem dos discentes. Segundo Grando (2000) é a partir do jogo que a 

aprendizagem matemática se torna parte de uma brincadeira, poisa sua estrutura desafia os 

alunos a dominarem os conceitos a fim de vencer o jogo. Como forma de visualizar melhor os 

resultados, abaixo segue a Figura 2 com os resultados das respostas para cada pergunta do 

questionário. 

 

 
Figura 2 - Resultado do questionário aplicado ao final da oficina. Fonte: Pesquisa direta 

 

Convém observar os resultados da segunda pergunta, cujo enunciado dizia: Você já 

teve outras oportunidades de aprender matemática através de jogos computacionais? De um 

total de 25 alunos, cerca de 36%, que corresponde a 9 alunos, responderam não. Esta 

porcentagem revela que a abordagem de jogos no computador, utilizados em sala de aula, 

ainda necessita de atenção, visto a grande satisfação dos alunos em participar deste tipo de 

aula interativa. Isto também pode ser observado nas respostas às indagações da terceira e 

quinta perguntas, que questionavam se o jogo auxiliou na compreensão do conteúdo e se a 

dificuldade do jogo estimula a aprendizagem.  

Para reforçar estes conceitos, observa-se o resultado da quarta pergunta, na qual foi 

questionado se os discentes gostariam que seus professores utilizassem jogos computacionais 

em suas aulas e se isso tornaria o conteúdo mais atrativo, o que teve 100% de respostas 

positivas. A primeira pergunta questionava sobre a confiança nos jogos para a facilitação no 

processo ensino–aprendizagem, onde 100% dos discentes responderam que sim. 
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CONCLUSÃO 

 

No cenário da sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem em Matemática é fruto 

das interações entre discentes e docentes. Para este processo, a partir dos resultados do estudo, 

percebeu-se que os discentes dependem de atividades educativas que despertem o interesse na 

disciplina, visto que, devido a sua complexidade, esta é considerada fatigante e 

desinteressante.  

A partir dos resultados obtidos nesta oficina, pode-se concluir que os jogos 

computacionais, envolvendo conteúdos da disciplina de matemática,é uma proposta de 

intervenção no ensino-aprendizagem, devido oferecer um diferencial atrativo para os 

discentes do ensino fundamental, o qual se caracteriza pela competitividade gerada entre os 

educandos. 

Portanto, entende-se que propor aos discentes meios alternativos para desenvolver 

suas habilidades matemáticas, e que lhes atraiam pode resultar na aprendizagem de modo 

dinâmico e simples. Afinal, estarão fazendo o que gostam e consequentemente absorvendo 

conhecimentos. Pôde-se observar com este trabalho que quando o discente sente-se atraído a 

solucionar algo ou até mesmo vencer uma competição, ele se empenha e na busca de querer 

ganhar aprenderá de modo espontâneo. 
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RESUMO 

Esse artigo tem como objetivo mostrar a importante contribuição da animação “Teia 

Cartesiana” para introdução e aperfeiçoamento do conceito geométrico para os alunos do 9º 

ano do ensino Fundamental, baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na teoria de 

aprendizagem significativa de David Ausubel.  A proposta foi à implementação de uma aula 

realizada no IFCE
16

– Campus Canindé no laboratório de informática para uso da animação 

“Teia Cartesiana”. Descreveremos no decorrer deste artigo as regências e aplicação de um 

pré-teste e pós-teste sobre o assunto trabalhado em sala de aula, a fim de trabalhar todas as 

nomenclaturas referentes ao estudo do plano cartesiano (eixo, abscissa, ordenada, ponto de 

origem, quadrante), além das impressões, perspectivas dos alunos investigados, resultados 

encontrados, assim como as reflexões sobre as dificuldades ao longo do processo e as 

experiências adquiridas durante a realização do estágio II. Essa experiência contribuiu para 

nossa formação, uma vez que estivemos próximo dos problemas dos alunos e pudemos 

contribuir com seu processo de aprendizagem e aprofundar nossos conhecimentos nas 

Tendências em Educação Matemática, tendo como destaque neste trabalho, as TIC
17

. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estágio é de fundamental importância na vida de um acadêmico, é uma atividade em 

que o aluno revela e pratica sua criatividade com total independência e flexibilidade, 

proporcionando uma oportunidade de perceber o quanto se identifica com a profissão. O 

estágio é um direcionamento para futuros professores, por isso é relevante a participação ativa 

enquanto futuro professor na sala de aula, desenvolvendo atividades que possam facilitar a 

compreensão de determinado conteúdo de forma lúdica e sistematizada estimulando a 

participação do aluno para uma aprendizagem significativa, quesegundo Bastos (2010 p. 198) 

a aprendizagem significativatrata-se de uma proposta da teoria de David Ausubel (1980; 

2003), em que o aprendiz tem condições de transformar significados lógicos de determinado 

conteúdo potencialmente significativo, em significados psicológicos, ou seja, a conexão de 

conhecimentos novos com conhecimentos já adquirido pelo aluno. 

A turmaobservada demonstrou uma grande dificuldade em concentrar-se nas 

atividades e compreender os conteúdos abordados pela professora supervisora do estágio. 

Durante as observações houve várias questões educacionais a considerar, mas devido a grade 

curricular que precisa ser cumprida e o tempo reduzido não foi possível trabalhar algo 

definido pelo estagiário, mas para concluir a investigação proposta pelo estágio optamos a 

continuar com os assuntos abordados pela professora, porém buscamos alternativas 

diferenciadas, a fim de facilitar o processo de aprendizagem desses alunos. 

A animação é um jogo onde o aluno movimenta uma aranha em uma teia, que 

representa o plano cartesiano, com o objetivo de capturar abelhas. As abelhas apresentam as 

coordenadas de um ponto no plano que fazem parte do seu percurso, pela teia, e nestas 

coordenadas a aranha tem a possibilidade de capturar a abelha para alimentar outra aranha 

companheira, sendo disponibilizado ao jogador o direito de 10 vidas e durante as jogadas 

poderá pontuar e classificar-se. 

Com essa dinâmica os alunos trabalham com todas as características de um plano 

cartesiano: as nomenclaturas referentes ao estudo do plano cartesiano (eixo, abscissa, 

ordenada, ponto de origem, quadrante); localizar um ponto no plano cartesiano através de suas 

coordenadas; identificar as coordenadas de um ponto do plano; representar os pontos do plano 

cartesiano em pares ordenados e o quadrante a qual pertence.Conforme figura 1: 
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Figura 1: “Teia Cartesiana”.  

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1845 

 

A aranha amarela na parte superior da figura é controlada pelo aluno (utilizando as 

setas de direção do teclado), seu objetivo é criar uma teia (utilizando a barra de espaço) no 

ponto indicado pela abelha para que essa seja capturada e sirva de alimento à aranha azul, 

fazendo com que o aluno receba mais coordenadas e marque mais pontos no plano e consiga 

analisar seus erros e aprimorar a jogada. Figura 1. Na medida em que fazem jogadas na 

animação os alunos são interrogados sobre os assuntos abordados no jogo, na intenção de 

conscientizá-los sobre o conteúdo que estão trabalhando. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Sabemos que o uso do computador ainda é muito pouco utilizado no âmbito escolar, 

mas em curto prazo o acesso poderá tornar-se possível em grande escala, pois é o instrumento 

que favorece autonomia ao aluno na resolução de problemas pelo uso de softwares, que 

permite pensar, refletir e criar soluções para diferentes problemáticas, pois é através da 

abordagem do construtivismo, definido por Piaget, que o educando cria o seu próprio 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1845


 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  384 

 

 

conhecimento por meio de instrumentos ou recursos, como o computador. Na concepção de 

desenvolver o conhecimento matemático e do processo cognitivo interno, tem a Geometria 

como destaque. 

Situações do cotidiano na atividade de diferentes profissões exigem do indivíduo a 

capacidade de pensar geometricamente, mas a geometria tem tido pouco destaque nas aulas de 

matemática, apesar da importância que tem no currículo ao proporcionar um pensamento 

particular em relação ao mundo em que vive. Pensando nesta capacidade que o aluno precisa 

ter para desenvolver seu pensamento geométrico, percebemos as dificuldades que os discentes 

estavam enfrentando para compreender o plano cartesiano e isso foi comprovado nas provas 

que realizaram e no pré-teste que aplicamos. Então pensamos em trabalhar com essa turma 

algo que fosse dinâmico e pudesse se apropriar do conhecimento da melhor forma possível, 

assim encontramos em nossas pesquisas a animação “Teia Cartesiana”, que só veio a 

contribuir com o aprendizado dessa turma. 

Durante o Estágio II pudemos perceber as dificuldades que os alunos têm em relação à 

geometria, especificamente no conteúdo, plano cartesiano. A turma observada apresentou falta 

de concentração durante as aulas de matemática e assimilação do conteúdo. As observações 

realizadas durante as aulas foram confirmada pela professora, depois de corrigir a prova dos 

alunos e constatar  que não se saíram bem na prova. O relato da professora supervisora do 

Estágio enfatizou a indisciplina dos alunos e a falta de motivação, o que tem prejudicado o 

desenvolvimento cognitivo desses alunos. 

A fim de contribuirmos com esta turma pesquisamos metodologias diferenciadas de 

ensino e surgiu a ideia de elaborar uma aula que pudessem aprender o conteúdo de forma 

dinâmica. Após várias pesquisas conheci a animação “Teia Cartesiana” 
18

, que explorava 

exatamente o que precisavam aprender.  

A proposta foi levá-los ao Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do 

Estado do Ceara, Campus Canindé para uma aula no laboratório, mas antes de introduzir a 

animação os alunos responderam um pré-teste para diagnosticar as principais dificuldades e 

analisar o que realmente não conseguiam compreender do conteúdo, em seguida foi agendado 

um dia para ministrar a aula no laboratório de Informática para utilização da animação, o que 

                                                           
 

18
A animação é um jogo onde o aluno movimenta uma aranha em uma teia, que representa o plano cartesiano, 

com o objetivo de capturar abelhas. As abelhas apresentam as coordenadas de um ponto no plano que fazem 

parte do seu percurso, pela teia, e nestas coordenadas a aranha têm a possibilidade de capturar a abelha para 

alimentar outra aranha companheira. Disponível em: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/8247. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/8247
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proporcionou a todos um interesse pela aula, bem como em alçar voos maiores em busca do 

conhecimento. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: Introduzir o conceito geométrico utilizando a animação “Teia Cartesiana”. 

Específicos:  

 Facilitar o processo de ensino e aprendizagem da turma utilizando a animação; 

 Estabelecer uma relação do conceito matemático com a TIC; 

 Trabalhar as nomenclaturas referentes ao estudo do plano cartesiano (eixo, abscissa, ordenada, 

ponto de origem, quadrante). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais aponta a geometria como “um campo fértil 

de situações-problema que favorece o desenvolvimento da capacidade para argumentar e 

construir demonstrações”. (BRASIL, 1998, p. 122). 

Há diferentes metodologias e recursos para enriquecer as aulas de geometria e 

proporcionar o desenvolvimento do conceito geométrico, especificamente na identificação da 

localização de pontos no plano cartesiano o que discutiremos no decorrer desse artigo, quando 

o professor deve verificar a habilidade de o aluno identificar a localização de um ponto em 

um plano cartesiano, ou seja, o aluno deve reconhecer um elemento (ponto) do sistema de 

eixos cartesiano ortogonal a partir de um par ordenado ou, com base em um par ordenado, 

determinar o ponto do sistema cartesiano, pois como afirma os PCN de Matemática do Ensino 

Fundamental: 

A matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao desenvolver 

metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a comprovação e 

justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e 

autonomia advinda da confiança na própria capacidade para enfrentar 

desafios.(BRASIL,1998, p. 27). 

 

A busca por softwares educativos é reconhecida e é possível identificar diferentes 

programas/animações para o ensino de geometria, entre eles o “Teia Cartesiana”, que é 

destaque nesse trabalho. Essa animação visa proporcionar o desenvolvimento e a aplicação do 

conceito de plano cartesiano, incluindo a localização das coordenadas.  
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Desenvolvida por Roque Anderson, publicado em 08/09/2003 por solicitação de 

uso, diretamente ao Ministério da Educação, que permite reprodução, tradução, distribuição e 

a transferência. Um dos desafios da escola é conciliar disciplinas e conteúdos as novas 

tecnologias para continuar em processo de mudança significativa, bem como desenvolver 

novas formas de buscar o conhecimento matemático com diferentes recursos, em que se 

utiliza o raciocínio lógico e dedutivo, simples, porque é fácil de aprender já que o aluno pode 

utilizar seus conhecimentos prévios, explorando a lateralidade, raciocínio e lógica. 

Atualmente os jovens tem um grande apreço por jogos, então pensamos que a “Teia 

Cartesiana”, poderia contribuir com a aprendizagem dos alunos, já que se trata de um jogo, 

mas com objetivos mais específicos, que seria introduzir o plano cartesiano. Atrelar o 

conhecimento prévio do aluno com um novo conhecimento de certa forma pode facilitar o 

entendimento do conteúdo, pois como afirma PELIZZARE A.(et al2002 p. 4) “A soma de sua 

competência cognitiva e de seus conhecimentos prévios marcará o nível de desenvolvimento 

dos alunos”, isso implica na construção das aprendizagens significativas, quando o  aluno é 

capaz de vincular o que já sabe com os conhecimentos novos. 

Ausubel propõe explicar em dois eixos diferentes como é produzida a 

aprendizagem escolar: aprendizagem memorística e aprendizagem significativa, este último 

trata-se da maneira de organizar o conteúdo, ou seja, como o aluno recebe o conteúdo que 

deve aprender. Em sumo a teoria de Ausubel sugere uma participação ativa do aluno na 

aquisição do conhecimento. 

Assim no decorrer deste artigo relatamos a importante contribuição dessa animação 

para introdução e aperfeiçoamento do conceito geométrico para os alunos do ensino 

Fundamental nos anos finais. Fazendo desses alunos não mais espectadores, mas protagonista 

de seu conhecimento ao organizar suas ideias e buscar técnicas que possam ajuda-los a 

compreender o conteúdo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Durante a execução da atividade foi observado várias dificuldades, uma delas era o 

manuseio e habilidade no computador, mesmo estando em uma era da tecnologia esses alunos 

demonstraram não ter intimidades com os acessórios do computador, bem como a prática de 

pesquisa. No decorrer das atividades todos demonstraram um desenvolvimento exponencial, 

pois na medida em que os alunos jogavam mais se aperfeiçoavam no jogo e descobriam 
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novidades sobre a animação, principalmente quando erravam os comandos do jogo. Suas 

habilidades vieram á tona e o processo de aprendizagem aconteceu, fato este claro em seus 

rostos e no relato de alguns, já que se percebia uma motivação na prática da atividade, que 

gerou novas impressões sobre o ensino da matemática. 

A intenção dessa aula foi observar o que os alunos sabiam antes do uso da animação e 

após a utilização do recurso tecnológico, além da oportunidade de conhecer o Instituto 

Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Estado do Ceara, Campus Canindé o que lhes 

proporcionou interesse em continuar os estudos e seguir uma profissão, realidade essa não 

vista nesses alunos em uma conversa anterior em sala de aula, onde demonstraram falta de 

interesse em ter uma formação acadêmica. 

No final da aula houve uma roda de conversas para expor suas sensações em relação 

a aula, onde houve relatos como: A aranha é muito rápida as vezes não consigo marcar os 

pontos. Aprender assim é muito mais fácil. O mais difícil é marcar os pontos antes da aranha 

comer a abelha e apenas uma pessoa falou. Prefiro papel e caneta. 

O ganho nessa atividade não foi só a aprendizagem dos alunos, mas a oportunidade 

que tiveram em conhecer a estrutura do Instituto e despertar neles uma motivação para os 

estudos, pois muitos alunos antes de participar dessa aula não tinham perspectivas de vida 

voltadas para a formação profissional, mas depois dessa experiência todos mostraram 

interesse em continuar os estudos e conseguir chegar no ensino superior. Não poderia deixar 

de comentar a felicidade da professora supervisora em ver seus alunos animados e motivados 

aos estudos demonstrando total apoio aos mesmos em suas decisões estudantis. A exemplo do 

pré-teste diagnostico aplicado antes da aula foi realizado também um pós-teste para analisar o 

desenvolvimento dos alunos após a aula diferenciada que tiveram e os resultados foram 

ótimos, pois surgiram dúvidas e curiosidades como a qual quadrante pertence o par ordenador 

(0, 0). 

 

CONCLUSÃO 

 

A proposta de trabalhar com as tecnologias não é algo aleatório, mas trata-se de uma 

proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática do Ensino 

Fundamental(1998) ao afirmar que as tecnologias “constituem um dos principais agentes de 

transformação da sociedade, pelas modificações que exercem nos meios de produção e por 

suas consequências no cotidiano das pessoas”. Essa atividade teve um significado importante 
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para a vida dos alunos, que puderam compreender todas as características do plano cartesiano 

e acima de tudo reconhecer a importância da matemática para a vida. Essa experiência só veio 

a acrescentar e capacitar-nos cada vez para o exercício da docência na busca de tendências 

que possam auxiliar e facilitar a aprendizagem no processo de desenvolvimento cognitivo dos 

alunos do 9º “B” do Ensino Fundamental da escola parceira. Os desafios encontrados só 

serviram para aprimorar as pesquisas e assim conseguir o melhor método de ensino para 

facilitar a assimilação do conteúdo e conseguir interagi-lo com outras áreas do conhecimento, 

trabalhando assim a multidisciplinaridade. 
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RESUMO 

Combinar prática e teoria no exercício da docência se torna conjuntura primordial. Este 

trabalho traz como objetivo principal descrever resultante de prática em sala de aula relativo a 

elaboração de trabalhos científicos. Traz como problemática a intensificação da passagem do 

conteúdo proposta na disciplina, justificando, assim, didáticas que possibilitem retenção de 

informações nos discentes para construção de conhecimento. Aponta-se na parte 

metodológica: levantamento prévio dos conhecimentos relativo ao conteúdo nos discentes, 

interação na prática proposta e observação das discussões dos discentes. A didática 

apresentada configurou em identificar potencialidades da prática produzindo nos discentes 
motivação em aprender de forma participativa e colaborativa. 

 

Palavras-chave: Trabalho científico. Educação à Distância. Didática. Formação Docente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino na modalidade à distância no que relaciona com a prática da pesquisa traz 

aspectos que merecem maiores discussões, partindo desta temática, estudantes da disciplina 

de Metodologia do Trabalho Científico (MTC) do curso de Licenciatura em Matemática 

(IFCE/Campus Juazeiro do Norte), turma 2014.2 do Pólo de Jaguaribe, explode manifestações 
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diversas quanto à ausência e a apropriação desta ação (pesquisar) para com a formação 

docente, objeto principal deste trabalho enfatizado pelo tutor à distância da referida disciplina. 

A disciplina constituída por 40h/a permite que ao tempo que se depara com o 

embasamento e a construção de um projeto de pesquisa, levanta que tais conhecimentos 

servirão para toda a vida profissional, principalmente na carreira docente. A problemática é 

reconhecida pelos participantes como sendo a intensificação da distribuição e passagem das 

informações em curto tempo de ensino aprendizado, levando-se em conta a montanha de 

conhecimentos. 

Este relato de experiência ganha relevância pela possibilidade a reflexões, discussões, 

debates e maiores estudos acerca do papel do professor dentro e fora da sala de aula. A 

Metodologia do Trabalho Científico basicamente é vista como uma disciplina teórica, todavia, 

a didática pode construir novas nuanças. 

Portanto, nestas vertentes pode-se acentuar que as práticas didáticas do professor no 

exercício da docência podem construir no profissional em educação que se está formando 

novas atitudes, novas ramificações, enfim novas posturas. 

 

OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal descrever resultante de prática em 

sala de aula relativa à elaboração de trabalhos científicos, e, como objetivo específico motivar 

o formando em Licenciatura em Matemática a reflexão e discussão das preocupações 

relacionadas às práticas de investigação. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A PESQUISA TRANSFORMANDO CONTEXTOS: FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Entende-se que o profissional de educação, especialmente o professor, precisa 

direcionar seus posicionamentos, enquanto pesquisador. De certa forma no transmitir a 

informação, o docente pode imprimir realidades diversificadas, Ghobril, Forte e Nassic (2009) 

constatam que para conciliar teoria e prática, integradas e complementares, é imprescindível 

que as atividades sejam compostas de atuações transformadoras, complementando, Ferreira 

(2014, p.9) enfatiza que “[...] a informação advém da organização de dados constituídos de 

sentido, esta por sua vez se torna a chave propulsora do conhecimento ao tempo que ganha 
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novas vertentes e arranjos.” De certa forma, a relação construtiva de saberes e conhecimentos 

pode advir de  formatos interligados, assim, Libâneo (1994, p.154)  afirma que: 

 

[...]objetivo-conteúdos-métodos constitui a linha fundamental de compreensão do 

processo didático: os objetivos, explicitando propósitos pedagógicos intencionais e 

planejados de instrução e educação dos alunos, para participação na vida social; os 

conteúdos, constituindo a base informativa concreta para alcançar os objetivos e 

determinar os métodos; os métodos, formando a totalidade dos passos, formas 

didáticas e meios organizativos do ensino que viabilizam a assimilação dos 

conteúdos e, assim, o atingimento dos objetivos. 

 

No contexto da formação docente a construção do formando pode-se considerar em 

constante desenvolvimento, esta estruturação advém da solidez dos elementos identitários da 

docência, destacados como:  

 

[...] história de vida, formação e prática pedagógica. Os três elementos [...] 

representam as duas dimensões envolvidas no processo de socialização pelo qual 

aprendemos a nos tornar professor: a pessoal e a profissional. A primeira reconhece 

a influência de elementos de natureza biográfica [...]; a segunda destaca a formação 

e suas relações com os saberes e experiências da docência (FARIAS ET AL, 2008) 

 

Na vivência da formação profissional as experiências em sala de aula podem ser 

consideradas como práticas, métodos edificadores, assim, Masetto (1977 apud SILVA; 

BORBA, 2011, p. 6) traz a didática como sendo “o estudo do processo de ensino-

aprendizagem em sala de aula e de seus resultados.” 

Desta forma a prática laboral em sala de aula ganha relevância para o ensino-

aprendizagem, ação que o professor pode direcionar e os formandos podem a partir destas 

atuações se construir enquanto futuro profissional, por fim, considerando as palavras de Paulo 

Freire (1998) que o importante da formação docente é a análise do momento fazendo uma 

reflexão crítica sobre a prática como contributa constante, tendo consciência que assumindo o 

porquê do estar sendo assim, posso me permitir ser capaz de mudanças. 

 

METODOLOGIA 

 

RELATANDO PRÁTICA EM SALA DE AULA: CONSTRUINDO 

CONHECIMENTOS 

  

Na Educação à Distância os encontros presenciais fornecem uma interação importante, 

são nesses encontros que o tutor à distância e os alunos se permitem conhecer e dialogar 
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potencialidades e fragilidades tanto da carência dos conhecimentos da disciplina como da 

formação profissional. 

  Na primeira aula presencial da disciplina de MTC do Pólo de Jaguaribe, como de 

práxis, foi apresentado a metodologia da disciplina e o conteúdo programado de forma 

sintetizada, explorando informações relativas às normas da ABNT, a caracterização dos 

trabalhos científicos com ênfase ao Projeto de Pesquisa, trabalho crucial a aprovação na 

disciplina. 

 Demonstrado e discutido a disciplina, prossegue o encontro com exposição dos 

procedimentos de uma prática, com a finalidade de conhecer dos alunos sobre o saber relativo 

a trabalhos científicos e em particular, artigo científico e Projeto de pesquisa, convidando-os a 

participação.   

Após um breve intervalo de informações para organização da prática em sala de aula, 

os alunos são convocados a relatar os elementos de um artigo científico. Os estudantes foram 

mencionando os que conheciam de forma aleatória. 

 Mas, a proposta seria a ordem, bem como, sua forma estrutural, então, foi colocado 

grande número dos elementos de um artigo científico e de um projeto de pesquisa no 

retroprojetor, aleatoriamente, a saber: 

 

Quadro1: Elementos de Trabalhos Científicos 

Relação de elementos - Artigo Científico/Projeto de Pesquisa 

 CAPA REFERENCIAL TEÓRICO TÍTULO ANÁLISE DE DADOS 

AUTORES PALAVRAS-CHAVE CONCLUSÃO REFERÊNCIAS 

RESUMO OBJETIVOS ESPECIFICOS SUBTÍTULO 2 APRESENTAÇÃO 

INTRODUÇÃO OBJETIVO GERAL TIPO DA PESQUISA PROBLEMÁTICA 

JUSTIFICATIVA CONSIDERAÇÕES FINAIS CRONOGRAMA ORÇAMENTO 

SUBTÍTULO 1 RESULTADOS PESQUISA SUBTITULO 3 METODOLOGIA 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A partir deste momento foi solicitado que a turma se dividisse em quatro equipes: 

a) Duas seriam para a partir dos elementos projetados no quadro esquematizar de forma 

ordinária um artigo científico; e, 

b) Duas seriam para com os mesmos dados do quadro acima estruturar um projeto de pesquisa. 

 Para esta prática foi disponibilizado papel, pincel e fita gomada. Cada equipe iria 

construir sua tarefa dispondo de um espaço na parede da sala de aula, com o propósito de ficar 
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amostra a todos para posterior discussão, colocando na ordem os elementos projetados no 

quadro, sendo solicitado que usassem todos os elementos, obrigatoriamente. 

 Paralelo à execução da prática, perguntas, observações e discussões se apresentavam, 

então, os resultados revelados pelos discentes continham propósito de acertar a ordem de cada 

trabalho científico. Terminada a estruturação de cada equipe, conforme trabalho definido, 

inicia-se, portanto, repasse de informações e construção de conhecimento em via de sentido 

duplo – tutor-aluno, aluno-aluno e aluno-tutor. 

Pôde-se perceber com os arranjos esquematizados pelos estudantes que a localização 

dos elementos estavam desconexos a estrutura dos trabalhos elencados, fato este não 

pormenorizado aqui. 

 Prosseguimento da prática. Para que as informações fossem realmente transformadas 

em conhecimentos, o tutor à medida que apresentava as estruturas fazia correções, 

realocações da ordem dos elementos e observações, a turma começava a interagir de forma 

que na primeira equipe, participaram com tímidas interferências, na segunda da mesma tarefa 

(artigo científico) já sabiam o que perguntar, relacionando os dois trabalhos científicos (artigo 

científicos e Projeto de pesquisa), a partir da terceira já conheciam onde havia equívocos 

quanto a ordem estrutural. Na última equipe já procuravam saber particularidades e 

especificidades das descrições dos textos em cada parte dos trabalhos científicos, como: 

composição do Resumo; definição de objetivos; tipologia da pesquisa; corpo da metodologia; 

arranjos dos resultados e discussão da pesquisa, dentre outros. 

 Ao final das exposições, os esboços dos artigos científicos e dos projetos de pesquisa, 

foram sistematizados conforme organogramas abaixo:  
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Figura 1: Organograma do Artigo Científico.  Figura 2: Organograma do Projeto de Pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelos autores.    Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

  

Ao terminar a didática exposta em sala de aula, grande parte dos discentes conhecia 

todos os elementos de um projeto de pesquisa e o emprego destes mesmos elementos na 

composição de um artigo científico e do projeto de pesquisa. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A didática apresentada configurou em identificar potencialidades da prática: 

construção de saberes, interação professor alunos; interação aluno-aluno; fortalecimento da 

consciência de grupo; aprendizado mútuo professor e aluno; motivação de aprendizado; 

descobertas de novos caminhos para a mesma tarefa dentre outras vertentes. 

Portanto, percebeu-se que a didática imprimiu nos alunos conhecimentos e diálogos, 

bem como, conjuntura de saberes. Enfim, produziu nos discentes a aspiração de aprender de forma 

participativa e colaborativa. 

 

NOTA: Apresentado recorte deste artigo na V SEPMAT - V Semana de Educação e Pesquisa 
Matemática – UECE, com tema - Matemática: da Licenciatura a formação continuada ampliando a 
visão acadêmica. Período de 16 a 19 de junho de 2015. Fortaleza/CE. 
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RESUMO 

O projeto de pesquisa intitulado como A Inconsistência da Formação Pedagógica na 

Licenciatura em Matemática, busca fazer uma abordagem referente à importância das 

disciplinas pedagógicas, tanto para os alunos graduandos quanto para os próprios 

profissionais da área, tendo em vista que os indicadores gerados pelo Ministério da Educação 

no seu censo sobre Ensino Superior, apontam que no nosso País a carreira docente é pouco 

atrativa em razão dos contextos de desvalorização e desprestígio social e econômico.  

Propomo-nos investigar algumas questões de natureza geral articuladas a formação 

desenvolvida na licenciatura, tendo como base estruturante as seguintes questões de partida: 

Por que os alunos graduandos em matemática minimizam o estudo das disciplinas 

pedagógicas? Qual a importância em estudar essas disciplinas? De que maneira essas 

disciplinas irão auxiliar esses alunos na sua formação como futuro professor? A presente 

proposta visa pontuar a essencialidade da aproximação, apropriação e reflexão em torno das 

possibilidades concretas de qualificação do desempenho acadêmico do aluno no contexto de 

uma maior aceitação da formação pedagógica pelo licenciando em Matemática, em que 

percebam que essas disciplinas, norteadas por outras dimensões teóricas metodológicas 

poderão nortear o trabalho de futuros professores.  

 

Palavras-chave: Disciplinas pedagógicas. Licenciatura em matemática. Formação 

pedagógica.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há certa complexidade para a abordagem do tema formação de professor, 

principalmente na área de ciências exatas, particularmente em relação ao ensino de 

matemática; tendo em vista que os indicadores gerados pelo Ministério da Educação no seu 

censo sobre Ensino Superior, apontam que no nosso País a carreira docente é pouco atrativa 

em razão dos contextos de desvalorização e desprestígio social e econômico. Assim, os dados 
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mailto:francier.y@hotmail.com
mailto:danilo_ferreiradasilva@yahoo.com.br


 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  397 

 

 

revelam poucos ingressos nos cursos de licenciatura em matemática, além de evidências 

concretas de alta taxa de evasão, desistência e/ou transferência para outros cursos. 

Apesar das evidências concretas, não é nosso objetivo mostrar dados referentes à 

antipatia com a disciplina, e sim, tentar trazer para o debate as questões focais que geram 

estes indicadores e que chamam atenção para a necessidade de uma formação consistente dos 

profissionais, visando o enfrentamento da crise que permeia o trabalho pedagógico, assim 

como, defender uma formação que fundamente solidamente o professor para lidar com a 

diversidade, que se produz e reproduz na escola.  

Nesse contexto nos propomos investigar algumas questões de natureza geral 

articuladas a formação desenvolvida na licenciatura, tendo como base estruturante as 

seguintes questões de partida: Por que os alunos graduandos em matemática minimizam o 

estudo das disciplinas pedagógicas? Qual a importância em estudar essas disciplinas? De que 

maneira essas disciplinas irão auxiliar esses alunos na sua formação como futuro professor? 

Essas indagações inquietam a todos os sujeitos envolvidos no processo pedagógico, haja vista 

que o conhecimento matemático é um referencial nos exames de monitoramento do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica, por meio do SAEB, ENEM, Provinha Brasil, bem 

como dos exames aplicados pelos sistemas estaduais. Esse contexto referenda a 

essencialidade da disciplina e a importância que deve nortear os processos de formação dos 

docentes que nela atuarão. 

Evidências conjunturais e resultados de estudos avançados desenvolvidos, sobretudo 

em programas de pós-graduação de conceituadas universidades do Brasil e no cenário 

internacional dão conta que, os alunos da licenciatura em matemática buscam indiretamente 

fugir do convívio com as disciplinas pedagógicas, da compreensão dessas disciplinas como 

instrumento de estudo e utilização em sala de aula.  

A intencionalidade se inscreve ainda na possibilidade de que ao se constituir essa 

interação entre licenciando e lócus da ação profissional na disciplina, o formando em 

matemática se identifique com a experiência e descubra estratégias de ressignificação 

concreta em estudar esse campo conceitual. Assim, a presente proposta visa pontuar a 

essencialidade da aproximação, apropriação e reflexão em torno das possibilidades concretas 

de qualificação do desempenho acadêmico do aluno no contexto de uma maior aceitação da 

formação pedagógica pelo licenciando em Matemática, em que percebam que essas 

disciplinas, norteadas por outras dimensões teóricas metodológicas poderão nortear o trabalho 

de futuros professores. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Enfatizar a existência de deficiências no curso de licenciatura em matemática, 

visualizando o desprestígio atribuído às disciplinas pedagógicas no processo de formação de 

futuros professores, na medida em que estes se distanciam de oportunidades, que favoreçam a 

compreensão e a produção de intervenções no cotidiano do processo de ensino-aprendizagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar por meio de análise documental o processo de construção do currículo de 

licenciatura em matemática. 

 Identificar os indicadores que produzem rejeição e/ou aceitação dos alunos de 

licenciatura em matemática. 

 Compreender as perspectivas dos profissionais da área, professores atuantes a respeito 

das disciplinas pedagógicas no que se refere à atuação em sala. 

 Fazer uma discussão relativa com os alunos do 7º e 8º semestre do curso de 

licenciatura em matemática de uma Universidade no cariri cearense sobre à 

importância das disciplinas pedagógicas para o curso de licenciatura em matemática. 

 Perceber como o conhecimento pedagógico específico durante a formação tornará o 

professor mais apto a dinamizar seu conteúdo. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA E A UTILIZAÇÃO DE 

NOVAS FERRAMENTAS PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DOS 

CONTEÚDOS MATEMÁTICOS 

 

Atualmente, na busca por uma formação mais consistente, parte significativa dos 

licenciandos demonstram relevante interesse em aprofundamento teórico que produza impacto 

positivo sobre o processo de formação de educador. Todavia, percebemos que há um 
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envolvimento substancial com as disciplinas específicas da Licenciatura em Matemática, ao 

mesmo tempo, um acentuado desinteresse pelas disciplinas focadas na formação e preparação 

pedagógica, para atuação em contextos de ensino e aprendizagem, que norteia a prática em 

sala de aula, que reconstitua a importância histórica do ensino e aprendizagem da matemática, 

da prática de ensino, dentre outras questões essenciais do trabalho e ação docente etc.,. Nesse 

contexto, Libâneo afirma que "[...] o modo como os professores realizam seu trabalho, 

selecionam e organizam o conteúdo das matérias, ou escolhem técnicas de ensino e avaliação 

a ver com os pressupostos teórico-metodológicos, explicita ou implicitamente" (Libâneo, 

1998). 

Nessa perspectiva, a interação envolvendo professor x aluno vai tomando proporções 

maiores, especialmente quando esse educador tenha conhecimento teórico e metodológico 

suficiente, para atender as necessidades de seus alunos, tendo a percepção das dimensões que 

integram a aprendizagem individual dos discentes. Os ingressantes nos cursos de 

licenciaturas, particularmente em matemática estão diminuindo, visto que o desinteresse pelo 

magistério afasta os neo-professores, inseminados pelos discursos e cenários de 

desvalorização e desprestígio profissional. 

Para a escolha do magistério, é importante a concepção de que durante o curso de 

formação, o aprendizado de todas as disciplinas tornará o professor capacitado para a 

docência, principalmente quando a ênfase em disciplinas pedagógicas unifica o formando em 

seu trabalho. A formação deve ser envolvente, estimulante e atrativa, de forma que seja vista 

sob uma perspectiva mais dinâmica e criativa.  

Smole e Diniz, coordenadoras do projeto Mathema, destacam que o trabalho tem como 

propósito pesquisar e experienciar novos métodos de ensino e aprendizagem, assessorando e 

acompanhando escolas, órgãos públicos e organizações não governamentais, voltadas para a 

educação, formando professores, provendo publicações, materiais e recursos pedagógicos que 

contribuam para o processo educativo e a melhoria do ensino público e privado. 

 

A CONCRETIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

 

A partir da observação do cotidiano dos alunos da Licenciatura em Matemática, bem 

como, professores atuantes na área, remetemo-nos a questionamentos pertinentes a escola 

campo, partindo da interrogação: por que as disciplinas pedagógicas não atraem os 

graduandos para aprofundamento em conteúdos mais aplicados? Essa questão surgiu com a 
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observação e interação com professores e alunos. Por meio dessas interlocuções podemos 

apontar que uma das principais causas desse distanciamento se inscreve na pouca prática de 

leitura, acentuada apologia ao praticismo matemático, que parece dar maior objetividade a 

constituição do ser docente na disciplina. 

Nessa concepção a formação de professor pode sofrer mudanças, visto que, as 

gerações atuais estão mais adeptas do uso do computador e outras tecnologias, que também 

compõem essa transformação em processo. Sobre essa questão, Freire (2011, p.67), afirma 

que: 

[...] a capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, mas, 

sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a, 

fala de nossa educabilidade a um nível distinto do nível do 

adestramento dos outros animais ou do cultivo das plantas. 

 

As mudanças referentes ao ensino e aprendizagem da matemática, devem ser 

respaldadas com novos métodos para transmitir os conteúdos matemáticos, aulas 

complementadas com o uso de tecnologias da informação e comunicação. É um processo que 

exige do licenciando interesse, em primeiro, pela carreira docente; em segundo, chegar a sala 

de aula com vontade e entusiasmo, e não, estar na docência porque não conseguiu alcançar 

outras oportunidades profissionais, manifestando, assim,  frustração e desesperança com o 

potencial de sua profissão.  

São relatos que permeiam nossa realidade como licenciando, são experiências 

adquiridas na prática e observação nas escolas. Daí a importância dos estágios, das 

observações sobre o trabalho desenvolvido pela escola e os professores, para a partir dessa 

observação, fazer uma análise critica das percepções e, tentar fazer interferências que 

contribuam positivamente com a qualidade da educação básica. Destarte, as disciplinas 

pedagógicas não vão dizer o que o graduando vai ser em sala de aula, mas cabe a ele, a 

assimilação dos conteúdos vistos no processo formativo, a transplantação da cultura da 

academia para a escola básica, a reconstituição e ressignificação da experiência na 

interlocução com os pares, na perspectiva que seja um trabalho proveitoso e significativo, 

tanto para o aluno como para o professor. 

 Para Fiorentini (2005, p.109), o professor precisa conhecer o processo histórico da 

produção e da negociação de significados em Matemática, bem como isso também acontece, 

guardadas as devidas proporções, em sala de aula. A pesquisa bibliográfica sobre o tema 

formação de professores remete-nos a dimensões e ressignificação da importância das 

disciplinas pedagógicas nos cursos de licenciatura em matemática, possibilitando percebê-las 
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como contributos para entender e praticar as aulas como momentos de significativa 

aprendizagem e incógnitas e explicações indiferentes aos contextos em que os sujeitos estão 

inseridos.  

 

METODOLOGIA 

 

Método é o caminho para se chegar a um fim, para se atingir um objetivo. Segundo 

Megale (1986, p.67) “o método é mais abstrato, é recurso mais mental, é posição teórica, é 

esquema de referencial de conhecimento prévio". 

No presente trabalho de natureza qualitativa, utilizaremos como instrumento de coleta 

de dados entrevistas estruturadas com os alunos do 7º e 8º semestres, professores formados 

que atuam na disciplina e professores que atuam mas não possuem formação específica em 

Matemática, a perspectiva é que a aplicação do instrumento possa revelar percepções e 

impressões dos sujeitos sobre a importância das disciplinas pedagógicas para a licenciatura 

em matemática. 

Ainda com a visão de pesquisa qualitativa afim de que possamos compreender o 

ambiente explorado e dessa forma contribuir com o debate a cerca da formação do professor 

de matemática. Dessa forma, realizaremos análise documental, tomando como referência o 

currículo da licenciatura em matemática, com o propósito de perceber as interfaces entre as 

disciplinas de caráter específico e as de formação pedagógica, objetivando identificar como as 

mesmas poderão contribuir para tornar o professor mais apto a dinamizar suas aulas, tornando 

o ensino de matemática mais significativo e prazeroso.   

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Na presente proposta de pesquisa pretende-se fazer um relato acerca da formação 

pedagógica dos licenciandos no curso de matemática, nesse aspecto leva-se em consideração 

as disciplinas do curso, tais como, didática da matemática, história da matemática, bem como 

as disciplinas de caráter específico. Nas literaturas, percebe-se a importância dada a essas 

disciplinas como forma de conhecer a matemática em seus aspectos formais (estrutura, 

legislação, entre outros) e a potencialidade que esses conhecimentos apresentam aos 

licenciandos. 
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 Pensamos que as disciplinas de caráter pedagógico auxiliam os licenciandos a refletir 

sobre a sua futura prática em sala de aula, dá suporte quanto ao uso de materiais tecnológicos, 

e discute a natureza do pensamento de matemático, entre outros temas que são levados em 

consideração nessas disciplinas. Espera-se também, que a pesquisa sirva como base para 

debate entre docentes e discentes, de tal forma que essa abordagem traga para o contexto da 

sala de aula reflexões da própria prática pedagógica e para a formação desses futuros 

professores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A crescente pesquisa em Educação Matemática com a preocupação de melhorar o 

ensino da matemática, a formação de professores, consequentemente propondo encontros, 

matérias online para debater tais assuntos. A proposta inicial desta pesquisa com o tema maior 

de, formação de professores, fez-nos refletir numa perspectiva crítica do conteúdo das 

disciplinas do curso superior de Matemática.  

Abordamos em nosso projeto, com o objetivo de identificar e compreender as 

deficiências advindas dos graduandos em matemática, visualizando o desprestígio atribuído às 

disciplinas pedagógicas no processo de formação de futuros professores, e os profissionais da 

área, como essas disciplinas pedagógicas são vistas por eles e no que se refere à atuação em 

sala de aula. A formação deve ser envolvente, estimulante e atrativa, de forma que seja vista 

sob uma perspectiva mais dinâmica e criativa.  

Destarte, as disciplinas pedagógicas não vão dizer o que o graduando vai ser em sala 

de aula, mas cabe a ele, a assimilação dos conteúdos vistos no processo formativo, a 

transplantação da cultura da academia para a escola básica, a reconstituição e ressignificação 

da experiência na interlocução com os pares, na perspectiva que seja um trabalho proveitoso e 

significativo, tanto para o aluno como para o professor. 
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RESUMO 
O presente escrito resultou de experiências vividas no componente curricular de Estágio I do 

Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará (IFCE), campus de Cedro. O trabalho tem for finalidade apresentar aspectos das 

atividades de estágio na formação inicial do professor de matemática. As vivências 

experimentadas durante o semestre 2012.1 foram sustentadas em estudos teóricos 

desenvolvidos em sala de aula do IFCE, campus de Cedro e serviram de referenciais e 

embasamento para o desenvolvimento de atividades práticas que aconteceram na escola 

campo, local do estágio. Esses estudos enfatizaram, principalmente, a função social da escola 

e do professor e a atuação docente diante da mediação do processo de ensino e aprendizagem 

matemática. Essas experiências ocorreram no 9º ano do ensino fundamental da Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Leandro Alves Correia, sediada na zona rural do 

município de Cedro, interior do Ceará. Por meio dessas experiências foi oportuno refletir 

sobre a prática de ensino em Matemática, o papel do professor diante do processo de ensino-

aprendizagem e os desafios docentes frente a um contexto de mudanças e incertezas. 
 

Palavras-chave: Formação inicial. Estágio Supervisionado. Prática de ensino. Ensino-

aprendizagem. 
 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

No momento em que um aluno de um curso de licenciatura, passa, a saber, de fato, se 

deseja ou não se tornar educador(a), é quando vivencia as atividades da disciplina de estágio 

supervisionado. Esse primeiro contato com o ambiente escolar ainda se dá no percurso do 

licenciando, pois o estágio é uma ferramenta importante que conduz os licenciandos a 

conhecer, de perto, o cotidiano escolar e as relações que se estabelecem entre os protagonistas 

do processo de ensino e aprendizagem, principalmente, a relação entre discentes e docentes no 

contexto da sala de aula.  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre 

experiências vividas na disciplina de Estágio I, componente curricular do Curso de 

Licenciatura em Matemática do IFCE campus de Cedro. Durante o estágio futuro educador 

conhecerá o dia a dia de uma instituição de ensino, as suas dificuldades, suas vitórias e como 
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se realiza o processo de ensino e aprendizagem nas experiências vivenciadas durante as 

atividades do estágio supervisionado. 

 

Nessas vivências foi possível aplicar os conhecimentos aprendidos em sala no 

ambiente de estágio, proporcionando assim, saberes múltiplos no que concerne a futura 

prática do licenciando; compreender as teorias do ensino e a sua importância no fazer diário 

das escolas; aperfeiçoar as técnicas de ensino e aprender com o professor regente as 

habilidades que compõe o currículo sistematizado das instituições de ensino; e especialmente, 

aproximar os licenciandos do seu futuro lócus de trabalho, diminuindo os seus anseios e 

estreitando laços entre o futuro professor e os alunos.  

Além disso, o dia a dia do aluno, a sua relação com o professor, à relação do professor 

com o aluno, as relações com os conteúdos programáticos e aceitação ou não da disciplina de 

matemática, todas as informações adquiridas irá subsidiar a “bagagem” teórica e a prática do 

futuro professor. Acredita-se que a principal função do estágio é dar sentido à teoria estudada 

em sala de aula e a prática no dia a dia dos discentes dentro de uma determinada Escola. 

Diante de certezas e incertezas, o estágio supervisionado em matemática, propicia a 

aprendizagem da docência, destacando-se como importante componente curricular que 

evidencia a relevância da profissão docente no contexto escolar e social, apresentando 

também o fazer docente como um ofício que carece de saberes teóricos e práticos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O estágio é o componente curricular que aproxima futuros professores da escola, como 

seu futuro campo de atuação profissional. Na licenciatura principalmente, o peso do estágio é 

maior, pois o mesmo é incumbido de ações formativas, que serão fundamentais para que o 

futuro docente seja capaz de produzir/construir a sua própria identidade profissional. 

Com as experiências vivenciadas no Estágio Supervisionado, o licenciando desenvolve 

saberes necessários ao desenvolvimento da prática. A aprendizagem de elementos teóricos 

nesse percurso se apresenta como indispensável, bem como outras premissas existentes no 

contexto educacional. Essas aprendizagens contribuirão para “ancorar” o trabalho do 

estagiário, propiciando bases para a tomada de decisão no lócus do estágio. 

 No semestre 2012.1 foi dado início a disciplina de Estágio I, primeiramente o 

professor explicou para a turma que esse processo é necessário e que precisa ser desenvolvido 
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em parceria entre a instituição na qual o licenciando está matriculado e a escola de educação 

básica, onde o futuro professor desenvolverá suas atividades como estagiário. 

Nas primeiras aulas, o professor regente, em sua atuação diária, procurava abordar os 

conteúdos programáticas de diferentes formas, permitindo o diálogo, a exposição de ideias e, 

principalmente a apresentação de dúvidas. Essa postura, possibilitou compreender que 

existem diferentes possibilidades de para ensinar conteúdos matemáticos, os quais poderão 

facilitar na transmissão das ideias, permitindo o desenvolvimento do raciocínio lógico 

matemático. Conforme Moreira e David (2010, p. 21): 

[...] a prática do professor de matemática da escola básica desenvolve-se num 

contexto educativo, o que coloca a necessidade de uma visão fundamentalmente 

matemática. Nesse contexto, definições mais descritivas, forma alternativas (mais 

acessíveis ao aluno em cada um dos estágios escolares) para demonstrações, 

argumentações ou apresentação de conceitos e resultados, a reflexão profunda sobre 

as origens dos erros dos alunos etc. 
Para que a formação inicial seja bastante diversificada, precisamos como estagiário, 

envolver-se nos processos sistemáticos e burocráticos do meio escolar. Como futuro 

professor, a primeira etapa inicia-se no Estágio I, sendo assim, o ideal é aproximar-se 

mutuamente com o corpo docente e núcleo gestor.  

O trabalho docente é algo desafiador, segundo Veiga e d‟Ávila (2008, p.13) “na 

realidade, estes desempenham um conjunto de funções que ultrapassam a tarefa de ministrar 

aulas”. Nesse sentido, o estagiário precisa ser conscientizado que a prática de ensino não é 

simplesmente “dá aula”, precisa-se de um forte empenho e dedicação. 

Na escola onde desenvolve-se o estágio é possível observar esses processos escolares, 

indispensáveis em se tratando de uma educação formal, ou seja, é impossível separar esses 

“trâmites” que permeiam o âmbito escolar. Em consequência dessas observações, precisamos 

fazer a seguinte reflexão, a universidade deve fornecer base para a atuação docente de forma 

dinâmica e efetiva.  

As críticas construtivas dentro da educação far-se-á positivamente em relação às 

metodologias que o professor deve utilizar em sala de aula. Seguindo essa linha de raciocínio, 

procurou-se pautar as ações realizadas, como procedimentos metodológicos, práticas 

avaliativas, sempre dentro de um percurso dinâmico, ou seja, deixando livre o pensamento 

reflexivo dos alunos, assim, quando era utilizada uma metodologia não adequada para aquele 

determinado assunto, em consonância dessa prática era evidenciada a não aprendizagem dos 

docentes, com isso, os discentes eram livres para propor sugestões de aulas mais atrativas, 

quebrando assim os muros da teoria tradicional. Segundo Lima (2012, p. 87), “para que o 
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professor efetive em seu cotidiano práticas eficazes, este precisa pautar-se numa perspectiva 

crítica acerca dos fundamentos de sua formação tomada como permanente”.  

Na maioria das aulas ministradas, o grande problema era a dificuldade de 

aprendizagem discente, como assim? Grande parte dos alunos não apresentava domínio de 

conteúdos prévios, necessários para aquisição de novos conhecimentos. Esse foi um desafio a 

ser enfrentado na sala de aula. A sala de aula funciona como um espaço que se constituiu de 

complexas tramas de relações, aliança, tensões e conflitos, de vivência de normas e estratégias 

individuais ou coletivas acordos (BRANDÃO, 1986) 

Diante desse universo, constituído por múltiplos anseios, foi preciso adotar métodos 

que auxiliassem na resolução daquele problema, ou que pelo menos amenizasse a dificuldade. 

Pensar estratégias pedagógicas, trabalhar conteúdos e traçar objetivos são ações docentes que 

acontecem no cotidiano da escola para ajudar o aluno a desenvolver habilidades necessárias 

ao seu processo de desenvolvimento. Libâneo (1994, p.154) elucida que: 

[...]objetivo-conteúdos-métodos constitui a linha fundamental de compreensão do 

processo didático: os objetivos, explicitando propósitos pedagógicos intencionais e 

planejados de instrução e educação dos alunos, para participação na vida social; os 

conteúdos, constituindo a base informativa concreta para alcançar os objetivos e 

determinar os métodos; os métodos, formando a totalidade dos passos, formas 

didáticas e meios organizativos do ensino que viabilizam a assimilação dos 

conteúdos e, assim, o atingimento dos objetivos. 

Diante desses acontecimentos, foi trabalhado com os discentes esses objetivos 

relacionando sempre com o conhecimento prévio dos alunos e no geral, a grande maioria dos 

discentes conseguiram entender o que estava sendo ensinado, sempre colocando a qualidade 

da aprendizagem em primeiro lugar. 

Mesmo com as dificuldades do processo de ensino, foi possível lograr êxito em certos 

pontos, exemplos: indisciplina, falta de atenção, pouco conhecimento da matéria, ausência do 

acompanhamento dos pais, enfim, diversas causas que atingem de uma maneira direta a 

aprendizagem dos alunos. Ainda convivendo com esses problemas, a falta de apoio, de 

subsídios que pudessem auxiliar o professor, o processo não foi parado em nenhum momento, 

e por um lado esses problemas acabaram ajudando o professor. 

Enfim, diversas aprendizagens foram desenvolvidas nesse processo, os alunos do 9º 

ano da escola em questão tiveram a oportunidade de participar de aulas dinâmicas, planejadas, 

puderam expor suas angústias, anseios e mesmo sabendo das dificuldades que existem diante 

do processo sistemático de ensino, os mesmos nunca desanimaram sempre ativos e dispostos 

aprender-aprender. 
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METODOLOGIA 

 

As atividades inerentes ao Estágio Supervisionado foram realizado na E. M. E. I. F. 

Leandro Alves Correia localizada na comunidade da Agrovila-zona rural, a escola está 

localizada a 20 quilômetros da sede do município de Cedro, tem como ponto de referência a 

unidade básica de saúde e o comércio central. A escola foi construída no ano de 1998 e, por 

conseguinte, foi inaugurada no dia 08 de março do mesmo ano. O núcleo gestor e corpo 

docente atualmente são formados por uma diretora, coordenadora pedagógica, secretária 

escolar, quatro auxiliares de serviços distribuídas em dois turnos e nove professores, também 

distribuídos nos dois turnos, manhã e tarde. 

A turma onde foram realizados os trabalhos de estágio foi à turma do 9º ano. A mesma 

era composta de treze alunos, sendo nove homens e quatro mulheres, com uma média de 

idade de quinze anos, ou seja, perante a lei de diretrizes e base da educação, os discentes estão 

na faixa etária. Exatamente três alunos moravam em logradouros distantes da escola, mas os 

mesmos faziam o trajeto através do veículo escolar.  Por meio de reuniões, a gestão da escola 

procura de forma conjunta com os pais, estabelecer limites e sempre pautando pela 

participação dos mesmos, uma incessante busca para que os mesmos possam ser mais assíduo 

com os trabalhos escolares, que participem mais do dia a dia escolar do seus filhos. 

A escola auxilia os professores com materiais didáticos e planejamentos que envolvem 

a todos, sempre enfatizando os objetivos buscados ao longo do ano letivo, nesse fator a escola 

favorece condições para que os docentes possam fazer um diálogo entre os filhos e pais. A 

família, na sua grande maioria, ainda acompanha pouco os seus filhos nas atividades 

escolares, sem esse apoio, se torna ainda mais difícil aprendizagem desses alunos.   

É dever da escola propiciar uma estrutura física adequada, confortável, desta forma o 

nível de aprendizagem dos discentes será cada vez mais significante. Neste sentido, a escola 

lócus do estágio possui um amplo setor pedagógico que auxilia os professores. Esses pontos 

estão inseridos no projeto-político-pedagógico das escolas. Conforme Pimenta (2012, p.165) 

“o estágio em atividade não docente deverá acontecer em estreita relação com as atividades de 

compreensão da sala de aula. Poderá constituir uma etapa de estudo do projeto político-

pedagógico da escola, tendo como objetivo a reflexão sobre seus fundamentos e organização”. 

 Na área da matemática há bastante material, mais para ser trabalhado com a educação 

infantil. Ainda falta material para ser trabalhado com os alunos do fundamental II, como o 

apoio dos órgãos competentes da escola no que se refere à material didático, existindo esse 
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subsidio na escola, os professores poderão trabalhar com mais opções metodológicas, visando 

sempre uma aprendizagem de qualidade. 

Em resumo, os trabalhos foram realizados de maneira significativa, tentando sempre 

pautar-se no diálogo. Durante experiência anterior, como professor de matemática da referida 

escola, o núcleo gestor sempre auxiliou dentro do que era possível, principalmente quando se 

tratava de avaliação, domínio de sala, a direção sempre estava de acordo com as decisões, 

obviamente quando as decisões eram tomadas em conjunto e não prejudicasse o discente. O 

núcleo gestor auxiliou bastante dentro do que era possível, enfatizando sempre que o âmbito 

escolar faz parte de uma vida democrática dos jovens, dando início a uma aprendizagem que 

visa o conjunto de valores éticos e morais. 

 

EXPERIENCIA NA DOCENCIA: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

O estagiário já era regente de sala de aula. Já exercia a função de professor. Mesmo 

com certa experiência no magistério as dificuldades ainda eram notórias, mas esses fatores 

não influenciaram de maneira direta nas atividades do estágio.  

Esse ponto é decisivo na vida profissional de um educador, procurar entender as 

questões sociais e políticas que envolvem a escola e sala de aula. E o Estágio Supervisionado 

auxilia nesses enfoques educacionais. A relação entre a teoria e prática foi evidenciada nesse 

período e a correspondência entre conceitos foi importantíssima no decorrer desse processo de 

desenvolvimento profissional e humana do estagiário. 

A relação entre o professor e os alunos era de cumplicidade, respeito, amizade e 

sobretudo, companheirismo. Sempre mantendo relações interpessoais permeadas pelo diálogo 

e o respeito à individualidade em um ambiente coletivo. Essa cumplicidade faz-se necessária, 

pois as relações afetivas acabam sendo desencadeadas entre docentes e discentes.  

Em seu contexto de trabalho, o professor não precisa fazer intimidações, “bancar o 

terror” para com os alunos, esses métodos arcaicos precisam ser superados, não se tem mais 

espaço na educação para as práticas ineficazes, o professor precisa aprender frente a novos 

contextos de ensino e aprendizagem contínua. 

Durante a regência de sala e estágio, as metodologias oscilaram, ou seja, para 

determinados conteúdos precisa-se de cuidados específicos, diante de diversas metodologias, 

ainda impera no cotidiano das escolas a utilização o somente quadro e giz. Isso se deve, talvez 

as condições de trabalho dos professores ou o desejo de pensar outras maneiras de abordar os 
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conteúdos, compreendendo que a metodologia varia de acordo com os métodos e ambas 

fazem uma união inseparável. 

Os alunos tinham dificuldades nas operações aritméticas, mesmo na etapa final do 

ensino fundamental I. Sabendo disso, antes de iniciar um novo conteúdo, eram trabalhados 

aspectos relacionados a aprendizagem da tabuada e as quatro operações básicas. Desse modo 

sempre era realizada uma revisão, tanto do conteúdo programático como dos conteúdos 

necessários para fundamentar a continuidade do processo de ensino aprendizagem. Seguindo 

essa perspectiva metodológica, o trabalho foi pautado em ações que pudessem promover o 

desenvolvimento da aprendizagem do grupo de educandos. 

Os resultados das avaliações eram debatidos nos encontros quinzenais, esses 

planejamentos são essenciais para uma discursão conjunta com os demais educadores, o 

professor como estagiário precisa entender que estamos inseridos em um sistema, é uma 

reação encadeada, em outras palavras, é uma classe de docentes. Então o planejamento 

precisa ser voltado para as discursões de aprendizagem dos discentes, uma política voltada 

para os educandos. Em resumo, os objetivos propostos no início do ano letivo foram 

alcançados ao decorrer do ano, mesmo estando inserido no processo de estágio, a regência de 

sala de aula foi importante para melhor entender a práxis educativa que está inserida em cada 

parte das instituições de ensino. Enfim, são saberes diversos para aprendizados diversos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Toda e qualquer prática referente à experiência educacional, é de fato bem vinda para 

um futuro educador(a). Na elaboração e organização dos relatórios a gama de conhecimentos 

adquiridos pelos alunos do curso de Licenciatura em Matemática foi de extrema relevância.  

Constata-se que a prática escolar é um universo complexo que vai se conhecendo na 

medida em que se mantém contato com o fazer diário da instituição escolar. É nesse aspecto 

que se torna tão relevante a disciplina de estágio. Os momentos de observação das atividades 

desenvolvidas em sala de aula e fora de sala de aula. Todos esses momentos são fatores 

decisivos na formação do futuro docente. 

A convivência dentro da sala de aula com os alunos foi de uma importância 

indescritível, pois diante das experiências, o ser humano consegue aprender e crescer cada vez 

mais de forma inteligente, sábia. O futuro educador só conseguirá sobressair-se das 

dificuldades do dia-a-dia a partir de seus saberes teóricos e práticos os quais aprendemos na 

formação inicial e, por conseguinte, na formação continuada.  
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Acredita-se que todas as atividades e observações do estágio, estarão sempre 

guardadas na memória de cada licenciando, pois, com os relatos produzidos por meio das 

observações, das participações de maneira direta e indireta, deixou claro que teoria e prática 

caminham lado a lado, e a junção desses elementos dar-se-á de fato quando o futuro docente 

estiver de fato à frente de uma sala de aula, essas ligações, esses elementos como já foram 

mencionados, já são adquiridos anteriormente no estágio através dos relatos. 

Diante dessas perspectivas, tais observações irá acrescentar saberes positivos no 

licenciando. Ficou evidenciado que o docente que se acomoda e não busca mais aprender, se 

distancia do novo que está presente no nosso cotidiano. Portanto, a Disciplina de Estágio I 

mostrou que o conhecimento se dá, não somente entre as quatro paredes de uma sala de aula, 

mas sim, na dinâmica de todo o trabalho desenvolvido pela instituição de ensino. 
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RESUMO 

Nos últimos 30 anos têm-se observado um crescimento no número de pesquisas que abrange 

interesses na área de História da Matemática, resultando num grande impacto na educação 

matemática. Dentre varias subáreas de pesquisas, a história da educação matemática e seus 

personagens têm sido abordados com frequência em artigos e trabalhos de eventos. Deste 

modo, a pesquisa tem o intuito de resgatar a história do curso de licenciatura em matemática 

da UECE, buscando seu trajeto histórico, personagens e sua relevância na formação de 

professores no estado do Ceará. Para isso iremos realizar entrevistas com professores e ex-

professores do curso de licenciatura em matemática da UECE, análise documental do Projeto 

Político Pedagógico da instituição, grades curriculares, diários de classe, entre outros. Dessa 

forma, é notável para a área de História da Matemática, no Brasil, investigar a criação e o 

funcionamento dos primeiros cursos superiores de formação do professor de Matemática no 

Ceará. 

 

Palavras-chave:Licenciatura em Matemática. Formação de Professores. Matemática no 

Ceará. Investigação Histórica 

 

INTRODUÇÃO  

A UECE é uma universidade multicampi com vinculação ao governo do Estado do 

Ceará que em março de 2015 completou quarenta anos de história. Sua estrutura multicampi 

visa à formação de profissionais em todas as regiões do estado, abrangendo diversas áreas do 

conhecimento. Com essa caracterização, a UECE tem como objetivo a formação de 

professores para a educação básica. Até o presente momento, já formou mais de 60.000 

alunos em seus 63 cursos de graduação.  

Os cursos de Licenciatura em Matemática da UECE devem possibilitar aos graduados 

uma formação sólida de conteúdos específicos e uma formação didático-pedagógica que lhes 

prepare para enfrentar os desafios do cotidiano escolar, numa perspectiva de acompanhar as 

transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício 

profissional. Além disso, espera-se que o graduado tenha visão do papel social de educador 
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que desempenha e da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode oferecer à 

formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania; capacidade e sensibilidade para se 

inserir nas diversas realidades dos alunos, interpretando suas ações, compreendendo que o 

conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos e desempenhando seu papel na 

superação dos preconceitos, traduzidos pela angústia, inércia ou rejeição, que muitas vezes 

ainda estão presentes no ensino-aprendizagem dessa disciplina. 

Os primeiros cursos de graduação em Matemática no Brasil foram criados nos anos 

1930. Diversos autores apontam que a criação destes cursos possibilitou a formação dos 

primeiros grupos de pesquisa em Matemática. Neste sentido, é relevante para a área de 

História da Matemática, no Brasil, estudar a criação e o funcionamento dos primeiros cursos 

de Matemática criados em território nacional e particularmente no Ceará. Assim, a UECE tem 

um notável papel e consideramos importante um resgate histórico que mostre o caminho 

trilhado pelo curso de licenciatura em matemática da UECE no sentido da contribuição para a 

formação de professores no Ceará, traçando seu percurso histórico, personagens e sua 

importância na formação de professores do estado do Ceará, que sedeu no inicio na década de 

1950 do século passado. 

 

JUSTIFICATIVA 

Os primeiros cursos de graduação em Matemática no Brasil foram criados na 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (FFCL) da Universidade de São Paulo, em 1934 e na 

Escola de Ciências da Universidade do Distrito Federal, em 1935. Nas duas décadas 

subsequentes, algumas instituições de ensino superior passaram a oferecer o curso de 

Graduação em Matemática e, já nos anos 60 e 70 do século XX, houve uma grande expansão 

de cursos de nível superior de Matemática. 

Antes da criação de cursos desta natureza em território nacional o ensino de 

Matemática em nível superior estava ligado ao militarismo ou a escolas de engenharia e não 

existia, efetivamente, uma comunidade matemática brasileira (HÖNIG, GOMIDE, 1979). 

Desta forma, entendemos ser importante no âmbito da História da Matemática brasileira 

estudar a criação e o funcionamento de cursos de Matemática em território nacional. 

Corroborando a esta ideia Baroni e Nobre (1999), enfatizam a relevância da realização de 

trabalhos que abordem a história de instituições de ensino de Matemática superior no Brasil. 

Ressaltamos que alguns trabalhos já foram realizados sobre cursos de graduação em 

Matemática em instituições específicas, dentre os quais destacamos Bortoli (2003) e Mauro 
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(1999). No Ceará pesquisas deste tipo ainda não foi realizada. Existe apenas uma menção da 

importância por meio da citação de Cavalari (2015, p. 5): 

No Ceará, em 1947 foi inaugurada a Faculdade Católica de Filosofia, instituição que 

já nos primeiros anos de funcionamento passou a oferecer o curso de Matemática. 

Esta faculdade, posteriormente, foi incorporada a Universidade Estadual do Ceara. 

Não encontramos informações relativas a estrutura curricular deste curso e 

tampouco de pesquisas realizadas pelo seu corpo discente e docente. 

 

Assim, a presente pesquisa tem o diferencial de expor informações históricas da 

Universidade Estadual do Ceará no que se refere à criação do curso de licenciatura em 

Matemática. 

 

OBJETIVO 

Resgatar a história do curso de licenciatura em matemática da UECE, traçando seu 

percurso histórico, personagens e sua importância na formação de professores do estado do 

Ceará, iniciada na década de 1950 do século XX. 

 

METODOLOGIA 

Para essa pesquisa utilizaremos alguns aportes metodológicos. Nos momentos que 

iremos tratar dados estatísticos coletados utilizaremos uma metodologia quantitativa pois 

exigirá o manuseio de tabelas e gráficos para melhor alcançar os resultados. 

Em outros momentos iremos utilizar a metodologia qualitativapois iremos nos 

preocupar com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. 

Para tanto, iremos desenvolver a pesquisa em três momentos. Algumas dessas etapas 

podem ser realizadas concomitantemente. 

No primeiro momento, iremos entrevistar alguns professores e ex-professores da 

UECE que possam nos direcionar sobre as origens do nascimento do curso de Licenciatura 

em Matemática da UECE, na década de 1950 do século XX. 

No segundo momento, iremos desenvolver uma pesquisa documental, partindo de 

documentos oficiais que encontrarmos no decorrer da pesquisa, tais como, Projeto Político 

Pedagógico, grades curriculares, diários de classe, entre outros, dados documentais no 

Conselho de Educação do Ceará e no próprio Departamento de Ensino e Pesquisa da UECE. 

Também iremos coletar dados de alunos ingressos e egressos no curso de Licenciatura em 
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Matemática da UECE dos últimos 18 anos, para verificar como está a situação do curso, bem 

como fazer uma sondagem da atual situação dos alunos egressos em termos de atuação 

profissional. Nesse momento iremos trabalhar com a pesquisa documental que segundo 

Fonseca (2002, p. 32): 

(...) trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo fácil por vezes 

distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já́ 

elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos localizados em 

bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, 

sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 

documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de 

empresas, vídeos de programas de televisão, etc.  

 

Baseado nesses dados e documentos ressaltaremos a importância da UECE para a 

formação do professor de Matemática no estado do Cearáe posteriormente confeccionaremos 

um material ou memorial contendo um breve histórico da criação do curso de licenciatura em 

matemática da UECE e apontar indícios do processo de consolidação da instituição. 

Acreditamos que assim,este trabalho trarácontribuições para área de História da Matemática, 

no Ceará. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa está sendo desenvolvida com o intuito de regatar a história do 

curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Ceará, dando ênfase aos 

primeiros anos de funcionamento de tais cursos e destacando informações sobre o seu corpo 

docente e sua matriz curricular. 

Convidaremos alguns professores e ex-professores da Universidade Estadual do Ceará 

para uma sondagem sobre a instituição na década de 1950 do século XX por meio de relatos 

que os colaboradoresirão nos propiciar, diante disto, a coleta de dados e entrevistas 

constituirãocomo norteadores para a realização investigativa da evidente pesquisa. 

Entendemos que, assim, este trabalho trará contribuições significativas para a área de 

Historia de Matemática no Ceará abordando a história da criação dos cursos de matemática 

desde de sua origem até os dias atuais. 
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RESUMO 

O presente trabalho trata de uma pesquisa realizada e desenvolvida com alunos do curso de 

graduação em Matemática da UEPB campus VI e tem como objetivo mostrar alguns 

pressupostos que foram essenciais no desenvolvimento do conceito de função no período 

moderno, bem como mostrar os principais obstáculos observados por autores no ensino 

aprendizagem do conceito de função, em especial da função quadrática, e verificar a 

abordagem do estudo da função polinomial do 2º grau no livro didático do 1º ano do Ensino 

Médio indicado pelo PNLEM (2009 A 2011), Já que o livro didático tem grande influência na 

prática docente. Apresenta-se um panorama histórico sobre o desenvolvimento no estudo da 

função do 2º grau e como está sendo exposto esse conteúdo no livro didático. 

 

Palavras-chave: Ensino da Matemática. Função quadrática. Obstáculos epistemológicos.  

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Desde a antiguidade até o período moderno o conceito de função passou por várias 

evoluções, e vários matemáticos mostraram uma definição até chegar à noção moderna de 

uma correspondência entre dois conjuntos de números. 

Com isso, diversos autores possuem opiniões diferentes sobre a época em que o 

conceito apareceu definitivamente. 

O presente trabalho apresenta um estudo histórico dos principais matemáticos que 

contribuíram para o desenvolvimento do conceito de função no período moderno, o qual a 

classe das funções analíticas tornou-se a principal classe utilizada e, em especial como o 

conteúdo de função quadrática está sendo apresentado no livro didático, o qual tem grande 

influência na prática docente. 

mailto:ricardodesandra@hotmail.com
mailto:cicero.bv_2007@hotmail.com
mailto:paulamaria081@hotmail.com
mailto:adrianaa_ribeiro2@hotmail.com
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É baseado nas dissertações de Oliveira (1997) e Maia (2007), as quais apresentam os 

principais obstáculos no ensino aprendizagem do conceito de função, como confundir função 

com incógnita de uma equação e ao ler um  monômio 0x²≠ x² onde o coeficiente 1 ou -1 não 

esteja explícito, relacionar com a não existência do mesmo, associando-o com o número zero, 

por parte dos alunos. 

Sobre o estudo histórico, além de idéias das dissertações das autoras citadas 

anteriormente, também é baseado no trabalho de Correia (1999) o qual tratou da evolução do 

conceito de função na segunda metade do século XVIII. 

Por fim, é apresentada a análise de um livro do 1º ano do ensino médio do conteúdo de 

funções quadrática com o intuito de evidenciar os tipos de exercícios e a abordagem de 

ensino. 

 

OBJETIVOS 

 

Apresentar um estudo histórico dos mais relevantes matemáticos que colaboraram para 

o desenvolvimento do conceito de função no período moderno e analisar o conteúdo de 

funções quadráticas abordado no livro didático. 

 

 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Maia (2007, p. 17) o conceito de função passou por um processo de evolução 

que de acordo com Youschkevitch (1976), diversos autores têm opiniões diferentes sobre a 

época em que apareceu definitivamente o conceito de função, o qual destaca que a real idéia 

de funcionalidade a qual se exprime através da utilização de coordenadas surgiu pela primeira 

vez por Descartes.  

Com relação à Fermat o conceito de função e a idéia de símbolos como representantes 

de variáveis não se encontram em nenhum trabalho daquela época. 

Para Correia (1999, p.11) em seu trabalho sobre a evolução do conceito de função na 

segunda metade do século XVIII, destaca que: 

Para os matemáticos do século XVIII, uma função era entendida prioritariamente 

como uma fórmula. Eles trabalhavam com expressões e funções de uma forma 

global e, usualmente, estavam interessados nas expressões como um todo e não no 

comportamento dessas expressões para certos valores das variáveis. As regras e os 

procedimentos do cálculo infinitesimal eram considerados válidos na generalidade. 

Quando uma dificuldade local não afetava um determinado resultado no seu todo, 

isso não constituía motivo de grande preocupação. (CORREIA, 1999, p.11).  
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Ainda de acordo com o autor, Euler propôs uma teoria de curvas o qual estabeleceu a 

relação entre as linhas curvas e as funções, onde apesar de muitas curvas poderem ser 

descritas como o movimento contínuo de um ponto, ainda assim podem ser consideradas 

como tendo sua origem em funções, onde toda a função de x fornece uma curva ou uma linha 

reta e, inversamente, uma curva pode definir uma função. O seu propósito era preservar a 

noção de função de quaisquer considerações de natureza geométrica ou cinemática. Porém, 

seria um erro concluir que para Euler, toda a curva tinha origem numa função, pois ambas as 

classes de objetos pareciam gozar de uma existência autônoma. 

Foi em meados do século XX que a filosofia formalista predominou em textos e 

publicações matemáticas a seguinte definição de função de acordo com o grupo Bourbaki: 

Sejam E e F dois conjuntos, distintos ou não. Uma relação entre uma variável x de E 

e uma variável y de F é dita uma relação funcional em y, ou relação funcional de E 

em F, se qualquer que seja x є E, existe um e somente um elemento y є F que esteja 

associado a x na relação considerada. Dá-se o nome de função à operação que desta 

forma associa a todo elemento x є E o elemento y є F que se encontra ligado a x na 

relação dada; diz-se que y é o valor da função para o elemento x, e que a função está 

determinada pela relação funcional considerada. Duas relações funcionais 

equivalentes determinam a mesma função. (MENDES, 1994, p.53, apud 

OLIVEIRA, 1997, p.21). 

 

Oliveira (1997) em seu trabalho sobre o processo ensino- aprendizagem do conceito de 

função analisa os obstáculos relativos, utilizando os obstáculos epistemológicos e os 

didáticos, segundo Brousseau (1989). 

Os obstáculos epistemológicos são aqueles que tiveram um papel importante no 

desenvolvimento histórico do conhecimento. 

Os obstáculos didáticos são aqueles que parecem depender apenas de uma escolha ou 

de um projeto do sistema educativo, que resultam de uma transposição didática que o 

professor pode dificilmente renegociar no quadro restrito da classe. Eles nascem da escolha 

das estratégias de ensino, permitindo formar, no momento da aprendizagem, conhecimentos 

errôneos ou incompletos que se revelarão mais tarde como obstáculo ao desenvolvimento da 

conceituação. 

 

METODOLOGIA 

 

Nossa pesquisa foi criteriosamente elaborada em duas etapas a primeira é um estudo 

histórico sobre as funções fazendo uma abordagem aos primórdios desse conteúdo que poucos 
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sabem de onde e como surgiu e à segunda etapa é a parte que mais nos dedicamos que está 

sendo a análise de um livro didático acerca do conteúdo de funções quadráticas. 

A primeira etapa foi elaborada para que pudéssemos perceber o surgimento das 

funções e a finalidade desse surgimento, para depois podermos relacionar com a prática 

docente adotada nos dias atuais, para que possamos verificar se há uma relação do conceito 

aplicado nos dias de hoje para o que era aplicado antigamente. 

A análise do livro didático tem como finalidade evidenciar os tipos de exercícios e a 

abordagem de ensino sobre função quadrática proposta no ensino médio, pois como afirma 

vários autores o livro didático tem grande influência na prática do professor. 

Visando verificar a proposta do livro sobre o estudo da função polinomial do 2º grau, 

selecionamos um livro do 1º ano do Ensino Médio. O qual foi indicado pelo PNLEM (2009 A 

2011). 

O livro ao qual analisaremos está composto de 8 tópicos sequenciados, a partir dessa 

análise iremos verificar como está a abordagem do conteúdo de funções quadráticas no livro 

didático que é um auxiliar que muitos professores utilizam nos dias de hoje nas suas aulas. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Com o breve comentário sobre o contexto histórico das funções foi possível perceber 

que ocorreu em um longo período de tempo para que pudesse ser formulado o conceito de 

função e compreende-se também que existem muitos estudos que apontam as dificuldades dos 

alunos, todavia não se tem visto propostas para a melhoria da situação do ensino-

aprendizagem do conceito de função, o qual não é levado em conta o aspecto qualitativo, nem 

os obstáculos epistemológicos e didáticos ligados ao conceito. 

Quanto à etapa da análise do livro didático foi verificado que a estrutura do capítulo 

sobre função quadrática inicia-se com um breve histórico sobre o estudo das quadráticas com 

o tema “A história Conta”, relatando que os babilônios há 4000 anos, já resolviam problemas 

com equação do 2º grau, como também outros povos contribuíram até chegar à representação 

atual, na qual o valor do x é obtido pela fórmula de Bháskara. Em seguida apresenta o 

seguinte título “o gráfico de uma função do 2º grau é uma parábola” e relata em poucas linhas 

a contribuição de Arquimedes para calcular a área limitada pelo arco de uma parábola. 

Em seguida inicia com um primeiro tópico intitulado “Função quadrática”, no qual 

apresenta um exemplo, mostrando uma aplicação da função quadrática em física, de um 
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móvel que se desloca em movimento uniformemente variado e com aceleração constante, 

onde o seu gráfico é uma curva a qual ele denomina como parábola e obedece a uma função 

horária em que s é dado em metros e t em segundos. 

É construída uma tabela atribuindo valores a t e em seguida o esboço do gráfico. Daí, 

então, é apresentada a definição “chama-se função quadrática a função f: R→R que associa, a 

cada número real x, o número real ax²+bx+c, com a, b e c reais e a≠0.” E algumas expressões 

algébricas como exemplos. 

O próximo tópico trata de gráfico da função quadrática, onde define que é 

representado por uma curva, à qual se dá o nome de parábola, e apresentam as funções y= x²-

2x-3 e y=-x²+2x+3 e assim como o exemplo do móvel, organiza com auxílio de uma tabela 

atribuindo números inteiros de -2 a 4 para x e obtendo valores para y e esboça os gráficos. 

Com um novo sub tópico “Relação entre a concavidade de uma parábola e o 

coeficiente a” reforça a idéia que o gráfico sempre será uma parábola e terá a concavidade 

voltada para cima quando a˃0 e a concavidade voltada para baixo quando a˂0. Daí apresenta 

quatro exercícios onde o aluno deve identificar os coeficientes da função e relacionar a 

concavidade da parábola com o coeficiente a e esboçar o gráfico de algumas funções. 

No terceiro tópico faz uma descrição das raízes ou zeros da função que igualando a 

função a zero podem obter valores de x є R, onde se costuma usar símbolos como x‟ e x‟‟ ou 

x¹ e x² para fazer referência às raízes, e apresenta a fórmula de Bháskara para fornecer essas 

raízes e considerar os casos em que o discriminante é maior que zero, menor ou igual e 

através de esboço de gráficos mostra as possíveis raízes. Em seguida o autor apresenta oito 

exercícios, nos quais é enunciados algumas tarefas: determinar os zeros ou as raízes das 

equações; escrever condições para que as funções apresentem raízes reais e diferentes, e 

raízes reais e iguais. 

Com um novo tópico, introduz o conceito de vértice e a noção de eixo de simetria, já 

em um sub tópico deste, justifica as coordenadas do vértice como sendo a abscissa do vértice 

a medida aritmética entre as raízes, e a ordenada obtida através da substituição da abscissa do 

vértice na função preocupando-se em demonstrar como chegar às coordenadas do vértice 

através de uma fórmula.  

Quanto à noção dos pontos de máximo e de mínimo, o autor ressalta que tais valores 

irão depender se a concavidade da parábola está voltada para baixo ou para cima, 

respectivamente, e apresenta a fórmula para determiná-los. O autor também apresenta uma 
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aplicação para o uso da função quadrática com relação entre a área e perímetro em que são 

propostos exercícios semelhantes modificando apenas o valor do perímetro. 

Nos dois últimos tópicos é proposto o estudo do conjunto imagem da função ao final 

de cada tópico é apresentada uma série de funções referentes a cada tópico. 

Com essa analise verifica-se que em todos os exercícios apresentados os coeficientes 

da representação algébrica da função quadrática, em sua maioria são números inteiros, 

dificilmente aparecem, por exemplo, números fracionários. Como também, não há evidências 

da forma canônica da função. 

 

CONCLUSÃO 

 

Constata-se com esse estudo como o conceito de função passou por um grande 

desenvolvimento ao longo do tempo, e como o conteúdo de função quadrática apesar de ser 

no conjunto dos números reais é costumeiramente apresentado de forma que os alunos 

atribuam valores apenas nos inteiros, no momento da representação gráfica, sem dá ênfase aos 

outros conjuntos numéricos. 

Foi possível também perceber que o conceito de função precisa ser evidenciado com o 

cotidiano dos alunos, isso muitas vezes o professor deixa de indagar, ponto importante para a 

construção e a disseminação do conhecimento dos alunos e de uma abordagem significativa 

do conteúdo. 

Com essa pesquisa foi capaz também de perceber como o estudo separado das diversas 

funções também é um obstáculo didático, pois não é feita nenhuma relação entre estas 

funções. E quando o aluno tem que resolver algum exercício em que envolve várias funções, 

de uma só vez, ele começa a fazer confusão. 

Disso percebe-se a grande importância de buscar solucionar as dificuldades 

encontradas no processo de ensino-aprendizagem não só da função quadrática, como do 

conteúdo de função em geral. 
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Oliveira.pdf>. Acesso em: 17 mai. 2015.  
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RESUMO 

Este trabalho constitui-se como uma pesquisa básica na qual visamos investigar quais as 

percepções dos docentes que atuam na licenciatura em Matemática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus Juazeiro do Norte sobre as principais 

causas de repetência, evasão e possíveis soluções para resolver o problema. Escolhemos 

investigar o fenômeno da repetência e evasão sob a ótica da percepção docente porque estes 

profissionais lidam longitudinalmente com o problema. O estudo de percepção também 

favorece dar outro sentido às tradicionais explicações sobre o problema da repetência e 

evasão, que sem ouvir a voz dos docentes, acabam por culpá-los pelo fracasso e evasão 

escolar. Portanto, eivados do espírito investigador, analisamos dados do Sistema Acadêmico 

sobre a repetência e evasão na Licenciatura em Matemática no campus Juazeiro do Norte e 

aplicamos um questionário semiestruturado aos docentes do curso, o que nos permitiu analisar 

que o fenômeno da repetência e evasão é decorrente de três categorias: fatores institucionais, 

dificuldades de assimilação dos conteúdos e metodologia de ensino inadequada; portanto, a 

solução para minimizá-los depende de um trabalho conjunto de todo o IFCE, como apontado 

pelos próprios docentes no decorrer da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Percepção. Docente. Repetência. Evasão. 

 

INTRODUÇÃO 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados pela Lei n. 

11.892, de 28 de dezembro de 2008, integrando Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFET‟s), Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas vinculadas às universidades federais, 

com o objetivo de formar profissionais para atuar em diversos setores da economia e para 

promover o ensino focado na ciência e na tecnologia. Desde 1994, os CEFET‟s foram 

autorizados a ofertar cursos de Licenciatura nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática e 

pela Lei n. 11.892/2008, 20% dos cursos ofertados pelos IF‟s devem ser licenciaturas 
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destinadas à formação de professores para atuar na Educação Básica e Profissional; o que 

contribuiu para aumentar a oferta de vagas nas Licenciaturas em Matemática. 

Contudo, dados do Ministério da Educação (MEC) comprovam que (fora o índice de 

reprovação), 56% dos matriculados evadem nos semestres iniciais; o déficit de professores 

formados no Ensino Médio é de 35.270 professores e no Ensino Fundamental II, de 71.364, 

totalizando um déficit de 106.634 professores. Em virtude disto, apenas 27% dos professores 

lotados na disciplina de matemática são realmente formados na área (BRASIL, 2007). 

Para orientar a organização das Licenciaturas nos IF‟s, o MEC divulgou um 

documento intitulado Contribuições para o Processo de Construção dos Cursos de 

Licenciatura dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, no qual são 

apresentadas orientações para organização da carga-horária dos cursos superiores nos IF‟s, 

conforme explicitado na Figura 1: 

 

Figura 4 - Formulação de uma matriz curricular para os cursos de licenciatura nos IF‟s. 

Fonte – MEC. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/licenciatura_05.pdf 

 

Embora a intenção do Documento Orientador seja aumentar o número de formados 

com qualidade, observa-se que o percurso formativo é bastante reduzido. Se formos analisar, 

são 400 horas de Prática como Componente Curricular, 400 horas de estágio, 200 horas de 

atividades complementares e 560 horas para a formação pedagógica (que em boa parte das 

Licenciaturas em Matemática ocorre desvinculada da formação específica), só restam 1.240 

horas para os estudos referentes às disciplinas matemáticas. 

No caso do IFCE Juazeiro do Norte, a Licenciatura em Matemática já era ofertada 

antes da criação dos IF‟s (2003) e o percurso formativo é superior à carga-horária mínima 

(3380 horas), o que contribui para que os alunos tenham mais tempo de aprofundar os estudos 

nas áreas em que possuem mais dificuldades; sem contar que as práticas de PPC são 

estruturadas em formas de disciplinas convencionais. 
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Sendo este o universo de análise desta investigação, passamos a discorrer sobre as 

Licenciaturas de um modo em geral, comparando-as com o curso de Licenciatura do IFCE 

Juazeiro do Norte, a fim de investigarmos como os professores deste campus percebem o 

problema da repetência e da evasão. 

 

JUSTIFICATIVA 

A Licenciatura em Matemática deve estar comprometida em formar profissionais 

capazes desenvolver uma nova visão sobre o conceito e a importância da matemática na vida 

dos estudantes da Educação Básica, formando jovens capazes de superar a rejeição por esta 

disciplina. Por isto, o licenciado em Matemática, deve ser capaz de responder de forma teórica 

e prática as seguintes questões: 

 Como preparar o licenciado em Matemática para analisar a eficiência do método 

escolhido para ministrar aulas na Educação Básica?  

 Como relacionar os conteúdos com práticas de contextualização, modelagem e 

matemática aplicada às situações do cotidiano, relacionando-as com a informática?  

 

Contudo, a superação desta problemática não é tão simples, pois os estudantes das 

licenciaturas também enfrentam problemas proporcionalmente similares aos enfrentados pelos 

discentes da Educação Básica, tais como: complexidade dos conteúdos, ausência de 

contextualização, metodologias inadequadas e avaliações que não propiciam o replanejamento 

das aulas nas licenciaturas. 

Se este é um desafio para os estudantes, também é para os professores formadores, que 

precisam lidar com as dificuldades de diversas ordens que conduzem os graduandos da 

Licenciatura em Matemática à repetência e à evasão, muitas vezes, logo nos semestres 

iniciais. 

Tendo em vista que os docentes correspondem ao corpo estrutural que permanece 

longitudinalmente em um curso superior, decidimos centrar o objeto de estudo desta pesquisa 

sobre repetência e evasão na percepção destes profissionais. 

A análise de percepção que apresentamos neste trabalho, tem como objetivo descrever 

a experiência dos docentes da Licenciatura em Matemática do IFCE Juazeiro do Norte sobre o 

fenômeno da repetência e evasão, vivenciada por eles durante vários anos em que atuam como 

docentes do ensino superior. 
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OBJETIVO 

 Analisar a percepção dos docentes do Curso de Licenciatura em Matemática sobre as 

principais causas da repetência e evasão dos estudantes, bem como investigar quais as 

estratégias consideradas mais eficazes para superar o problema. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O curso de Matemática divide-se em Bacharelado e Licenciatura. Conforme Parecer n. 

1302, de 6 de novembro de 2011 “os cursos de Bacharelado em Matemática existem para 

preparar profissionais para a carreira de ensino superior e pesquisa, enquanto os cursos de 

Licenciatura em Matemática tem como objetivo principal a formação de professores para a 

educação básica” (BRASIL, 2011, p. 1). 

Embora a formação destine-se a objetivos diferenciados, o licenciado em Matemática 

também pode atuar no Ensino Superior e conforme o Parecer n. 1302/2001 (2001, p. 5-6), não 

há tanta diferença entre o percurso formativo dos dois cursos superiores, conforme 

demonstrado na Tabela 1: 

Tabela 2 - Comparativo entre os conteúdos que devem compor o percurso formativo dos bacharéis e dos 

licenciados em matemática. 

Conteúdos comuns a todos os cursos de 

Bacharelado em Matemática 

Conteúdos comuns a todos os cursos de 

Licenciatura em Matemática 

Cálculo Diferencial e Integral 

Álgebra Linear 

Topologia 

Análise Matemática 

Álgebra 

Análise Complexa 

Geometria Diferencial 

Probabilidade 

Estatística 

Cálculo Diferencial e Integral 

Álgebra Linear 

Fundamentos de Análise 

Fundamentos de Álgebra 

Fundamentos de Geometria 

Geometria Analítica 

Álgebra 

Geometria 

Análise 

Fonte 1- Adaptação dos autores. Disponível em:http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES13022.pdf 

Ainda é comum entre os dois cursos, a informática aplicada. Para os bacharéis e os 

licenciados, o Parecer n. 1302/2001 (2001, p. 5) recomenda que o estudante adquira 

“familiaridade com o uso do computador, utilizando-o como instrumento de trabalho para 

formulação e solução de problemas” e que licenciados utilizem este recurso como um meio de 

“contribuir para o ensino de Matemática” (BRASIL, 2001, p. 6). 

As competências e habilidades a serem construídas pelos bacharéis e pelos licenciados 

são as mesmas; a principal diferença é que nas licenciaturas são inseridos conteúdos sobre 

“Ciência da Educação, da História e Filosofia das Ciências e da Matemática” e das “Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a formação de professores em nível superior, bem como as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Médio” (BRASIL, 2001, p. 6). 

Quem faz a escolha pela licenciatura encontra pela frente um caminho cheio de 

incertezas e desafios, visto que o licenciado precisa construir praticamente os mesmos 

conhecimentos matemáticos que os bacharéis e ainda desenvolver competências e habilidades 

típicas do magistério: 

a) elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a educação 

básica; b) analisar, selecionar e produzir materiais didáticos; c) analisar criticamente 

propostas curriculares de Matemática para a educação básica; d) desenvolver 

estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do 

pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar com mais ênfase nos 

conceitos do que nas técnicas, fórmulas e algoritmos; e) perceber a prática docente 

de Matemática como um processo dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, um 

espaço de criação e reflexão, onde novos conhecimentos são gerados e modificados 

continuamente (BRASIL, 2001, p. 4). 

 

Estas múltiplas responsabilidades acabam interferindo nos altos índices de repetência 

no curso de Licenciatura em Matemática; fato agravado por inúmeros fatores que motivam o 

estudante a querer evadir do curso. Dentre estes fatores, observa-se a progressiva mudança no 

perfil do universitário brasileiro. Segundo Lima (2008) e Baggi (2010), houve o aumento de 

matrículas nas Licenciaturas de Matemática nos anos 1990, contudo, o numero de evadidos 

elevou-se consideravelmente. 

Entre os evadidos, existe uma parcela significativa de estudantes que precisam 

trabalhar. Segundo Ferretti e Madeira (1992), nos últimos 10 anos, muitos estudantes 

trabalham para ajudar na renda familiar e adquirir subsídios para permanecer no ensino 

superior. A dupla jornada trabalho/estudo dificulta o processo de assimilação do 

conhecimento, contribuindo para diminuir o rendimento acadêmico, e de forma indireta, 

estimulando o estudante à desistência. 

Em decorrência deste processo, as escolas dispõem de poucos professores de 

matemática atuando na Educação Básica, contribuindo para perpetuar a queda na qualidade do 

ensino não só na Região do Cariri Cearense, mas no Brasil como um todo. 

Segundo Silva Filho et al (2007, p.642) “a evasão estudantil no ensino superior é um 

problema internacional que afeta o resultado dos sistemas educacionais. As perdas dos 

estudantes que iniciaram, mas não terminaram seus cursos são desperdícios sociais, 

acadêmicos e econômicos.” Por isto, Silva Filho et al (2007) afirma que a falta de professores 

qualificados é uma perda de recursos para o setor público e para o setor privado. 
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Quem sai prejudicado em tudo isso? Para Lobo (2012, p.8) “todos perdem com isso: 

além do próprio estudante, a IES e todos os que nela trabalham, quem o financia e a sociedade 

como um todo”, visto que segundo Gatti (1997) apud Bitar (2012) “do total de alunos 

ingressantes em licenciatura em matemática, somente 6,2% as concluem”. 

Segundo Saliba et al (2006) a implementação de um novo modelo curricular poderia 

contribuir para minimizar a evasão no ensino superior; assim como a criação de estratégias 

para fazer o estudante se identificar com o curso, trabalhar para que as notas das primeiras 

provas não fossem decisivas para que muitos se motivassem a desistir do curso. Por fim, Silva 

Filho et al (2007) identifica que o problema da evasão está nos semestres iniciais, de modo 

que, os cursos superiores precisam envidar esforços para combatê-la, tão logo o estudante 

adentre na instituição. 

Em face destas considerações, passaremos a discorrer sobre o problema da repetência 

e evasão no IFCE do Juazeiro do Norte, descrevendo sob a ótica dos docentes, quais seriam as 

formas mais adequadas para superá-la. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa que realizamos é de caráter básico e descritivo, fundamentado nos estudos 

sobre percepção, visto que seu objetivo foi analisar sob a ótica dos professores do campus 

Juazeiro do Norte do IFCE o fenômeno da evasão e repetência no curso de Licenciatura em 

Matemática.  

Aplicamos um questionário semiestruturado a 30% dos 22 professores que compõem o 

corpo docente da Licenciatura em Matemática do campus Juazeiro do Norte. O tamanho da 

amostragem foi aleatória simples, baseada nos estudos de Gil (2010). Os dados coletados 

foram analisados de forma quantitativa e qualitativa, visto que estruturamos as respostas em 

três categorias: visão pedagógica, perfil discente e superação do problema e as analisamos 

com base na compilação numérica e na interpretação qualitativa dos dados. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

No que concerne à primeira categoria, observamos que todos os docentes que 

responderam ao questionário acreditam que a visão pedagógica do processo de ensino e 

aprendizagem é de suma importância para superar o problema da evasão e da repetência. 

100% dos entrevistados afirmaram que modificam as metodologias de ensino de um semestre 

para outro, a fim de adaptar o processo de ensino às especificidades das turmas e ajudá-las a 
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superarem as dificuldades de aprendizagem. Por isto, relatam que a metodologia de ensino 

possui máxima importância e influência no processo de aprendizagem. 

Apesar da importância, a metodologia de ensino ocupa a 2ª colocação na lista dos 

principais fatores que facilitam o processo de ensino, sendo o primeiro colocado o domínio de 

conteúdo e o terceiro o interesse dos estudantes.  

Embora o interesse dos estudantes esteja nesta lista em 3º colocado, aparece em 

primeiro lugar na lista dos principais fatores que dificultam a assimilação dos conteúdos, ou 

seja, na percepção de 75% dos docentes não há relação direta entre as dificuldades de 

aprendizagem e a metodologia de ensino. 

Na percepção dos docentes, o interesse e o esforço (em uma escala de 0 a 5) deve 

atingir a intensidade máxima para que os estudantes aprendam os conteúdos de forma 

satisfatória, contudo, consideram que os estudantes só atingem 50% desta escala. Desta 

forma, os docentes acreditam que o esforço e o interesse deveria ser dobrado para que os 

resultados da aprendizagem fossem mais bem sucedidos. 

Além da falta de interesse, as dificuldades de aprendizagem são atribuídas à base 

deficitária de conhecimentos matemáticos construídos na educação básica (segundo colocado) 

e a falta de identificação com o curso (primeiro colocado). 

Os docentes não relacionam as dificuldades de aprendizagem ao alto índice de evasão 

na Licenciatura em Matemática, pois 100% daqueles que responderam ao questionário, 

consideram que o principal motivo para este fenômeno é a falta de identificação com o curso 

e falta de vocação (primeira colocada), a falta de pré-requisitos de conhecimentos construídos 

no Ensino Médio (segundo colocado) e o desinteresse (terceiro colocado). 

 

CONCLUSÃO 

A percepção dos docentes da Licenciatura em Matemática revela que os problemas de 

repetência são relacionados aos discentes: pouco esforço e base deficitária do Ensino Médio. 

No que concerne à evasão, a principal causa é a falta de identificação com o curso. 

Para os docentes, a minimização destes dois graves problemas ocorreria se fossem 

tomadas as seguintes medidas: pedagógicas e administrativas - acompanhamento individual 

e apoio institucional, motivação do estudante, criação de grupos de estudo e pesquisa; perfil 

discente – responsabilidade, interesse e esforço. 
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2.8 PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: UM ESTUDO 

SOBRE O PERFIL DOS ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
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Ricardo de Souza Bandeira (UEPB Campus Monteiro - ricardodesandra@hotmail.com) 

Prof. Orientador:Ms. José Luiz Cavalcante (UEPB/Monteiro – luiz-x@hotmail.com)  

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo é analisar qual o perfil dos alunos recém-chegados no Curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual da Paraíba Campus Monteiro – PB. Ao 

traçar esse perfil a pretensão é investigar quais as suas motivações para ingressar numa 

formação para docência em Matemática. Sabemos que existe hoje um déficit de professores 

na área de exatas e essa realidade não é diferente no Curso de Licenciatura em Matemática 

ofertado, no entanto, ao vivenciarmos experiências curriculares como Programas de Iniciação 

a Docência, (PIBID-UEPB-CAPES) percebemos o interesse de muitos alunos em concluir sua 

licenciatura. Com esse estudo esperamos contribuir para minimizar as situações de evasão no 

Curso. Para conhecer esse perfil utilizamos uma metodologia quantitativa-qualitativa através 

de umquestionário aplicado numa turma de ingressantes no Curso de Licenciatura em 

Matemática para a coleta de dados a fim de perceber o que esses alunos esperam e o que lhes 

motivaram a escolher esse curso. Apartir da pesquisa os resultados que encontramos foram 

expressivos diante de uma turma bem numerosa, onde a maioria está satisfeita com o curso e 

cerca de 90% pretendem continuar no curso de matemática, isso indica que há necessidade de 

garantir e estimular a permanência desses alunos. 

 

Palavras-chave:Licenciatura em Matemática. Formação Profissional Docente. Formação 

inicial de professores. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A realidade do Curso de Licenciatura em Matemática do Campus VI da Universidade 

Estadual da Paraíba não é diferente de uma parte considerável de licenciaturas em Matemática 

do nosso País. Como estudantes e formadores observamos problemas quando se refere ao 

abandono por parte dos alunos que ingressam no curso de Licenciatura Matemática oferecido 

pela instituição. Percebemos que existem turmas onde há apenas 2 alunos e isso é preocupante 

para a estrutura e funcionamento do curso, precisamos investigar os motivos que estão 

levando os alunos a desistir do curso mesmo antes de ser concluído os primeiros períodos.  

mailto:cicero.bv_2007@hotmail.com
mailto:silvaaraujothais@gmail.com
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Para elaboração deste trabalho, foi realizada uma pesquisa quantitativa-qualitativa, 

com a finalidade deencontrar os motivos pelos quais os estudantes ingressantes optaram pelo 

curso de Licenciatura em Matemática. A pesquisa foi realizada em uma turma de primeiro 

período que contam com um número bem considerável de alunos. 

Apartir dessa pesquisa será feitouma análisedos dadoscoletados sobre os motivos que 

levam os alunos a escolherem o curso de Matemática da UEPB e sobre as suas perspectivas 

que esperam alcançar no decorrer dos anos na licenciatura. 

De acordo com Gatti et al (2009) as razões para a escolha da profissão, podem estar 

ligadas a diversos fatores, da mesma forma que a “não escolha”. O fortalecimento da 

identidade do profissional docente pode ser uma forma motivar a permanência desses alunos 

no Curso evitando a evasão. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo é analisar qual o perfil dos alunos recém-chegados no Curso 

de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual da Paraíba no Campus Monteiro – 

PB. Ao traçar esse perfil a pretensão é investigar quais as suas motivações para ingressar 

numa formação para docência em Matemática. Também pretendemos com essa pesquisa 

identificar nos alunos se os mesmo pretendem ou não continuar no curso. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Após primeiro período da Educação em nosso país, marcado pela presença dos 

Jesuítas. O ensino da Matemática no Brasil toma visibilidade mais concretamente logo após a 

chegada da famíliareal, tendo em vista a preocupação do ensino da realeza. Em 1810 foi 

criado o Curso deMatemática real da Academia Militar no Rio de Janeiro, o primeiro no país 

(CASTRO, 1992). 

No século XIX o ensino de Matemática tinha pouco enfoque, as escolas da época 

davammaior ênfase ao artesanato, leitura, arte e música. Somente no final do século para o 

início doséculo XX houve uma maior motivação para as pesquisas Matemáticas 

(D‟AMBROSIO, 1986). 
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De acordo com Floriani (2002), os licenciadossão levados a buscar outras áreas que 

lhes proporcionem uma renda mensal mais atrativa, isso pode muitas vezes ser um dos 

motivos que os alunos desistam antes mesmo de encontrar o desejo pela profissão. 

Pesquisadores defendem que a diminuição na escolha pelo curso de Matemática deve-

se ao fato dos alunos terem a concepção que essa ciência é considerada entre todas a mais 

complicada e de difícil aprendizado, e os alunos desde os anos iniciais encaram a matemática 

de uma maneira tradicional e distanciada da sua realidade. A aversão pelaMatemática é fruto 

decorrente de fatores psicológicos e intelectuais, efeitos este causadores dabaixa auto-estima e 

fraco desempenho do aluno (DAL VESCO, 2002). 

 

METODOLOGIA 

 

Para composição da pesquisa utilizamos um referencial qualitativo, de acordo com 

Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa está interessada em conhecer intimamente uma 

realidade tendo, como principal instrumento de coleta de dados o próprio pesquisador. Ainda 

sobre a pesquisa qualitativa os autores afirmam que ele pode se utilizar de instrumentos 

quantitativos, como gráficos, tabelas e questionários fechados. Dessa forma, preferimos 

qualificar a pesquisa como quantitativa-qualitativa. A pesquisa foi realizada em duas etapas, 

na primeira preparação e aplicação de um questionário com a turma e na segunda, a 

procedência com o processo de análise. 

Foi aplicado o questionário com a turma do primeiro período noturno do curso de 

licenciatura em matemática (2015.1). Nessa turma há atualmente 35 alunos, a entrega e 

aplicação foi aleatória, isto é, escolhemos um dia da semana, aplicamos o questionário com os 

alunos presentes naquele dia. 

O questionário que foi aplicado era composto por5 questões de múltipla escolha, 

aonde o aluno deveria responder apenas uma das alternativas que estavam a sua disposição. A 

seguir mostraremos o questionário que foi aplicado na turma. 
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As perguntas foram aplicadas para 32 alunos durante 10 minutos, foi explicado para os 

alunos do que se tratava a pesquisa e pedimos permissão ao professor, que no momento estava 

ministrando aula para a turma, para que pudéssemos aplicar a nossa pesquisa. Os alunos não 

apresentaram dúvidas quanto ao questionário e responderam todas as perguntas. 

Depois de feito a aplicação do questionário houve o momento de se dedicar à coleta 

dos dados para que em seguida fosse feita a apuração desses dados, logo em seguida de ter 

feito o processamento dos dados obtidos se deu a exposição dos dados em gráficos para que 

houvesse a análisedas respostas dadas pelos alunos chegando assim aos resultados. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Depois do criterioso processo de apuração dos dados foram sendo montados e 

finalmente os resultados foram obtidos, através da pesquisa que tinha sido aplicada na turma.  

A primeira pergunta foi feita para que os alunos relatassem o que motivou a escolha 

pelo o Curso de Licenciatura em Matemática. 
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Com relação a essa pergunta é possível comprovar que a maioria dos alunos tem 

afinidade com a disciplina de matemática desde o ensino médio e isso determinou a escolha 

pelo curso. 

Apartir da figura também foi possível observar que poucos alunos optaram pelas 

outras opções, e isso revela que a maioria já tinha desejo pela a matemática desde os anos 

anteriores. E isso nos mostra que o motivo dentre a maioria dos alunos é que a escolha pelo o 

curso se deu pela a matemática ensinada lá no ensino médio. 

 

Já com relação a segunda e a terceira pergunta do questionário percebemos que foi 

comprovado pelos dados obtidos que 84% dos alunos afirmam em ter a vocação para 

ensinar,mas isso é comprometido pois quando foi perguntado se os alunos sempre pensaram 

em cursar a licenciatura em matemática o quadro muda e 59% respondem que não pensava 

em fazer matemática. Podemos ver essas informações graficamente como mostra as figuras 2 

e 3. 

No que se refere às duas últimas perguntas que foram investigadas sobre o que os 

alunos do primeiro período do curso de matemática estão achando sobre o que o curso está 
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oferecendo nesse inicio e diagnosticar se eles pretendem ir até o final e foi possível perceber 

que a maioria afirma que sim, as expectativas diante do curso estão sendo supridas e os 

mesmos pretendem ir até o final. 

Diante desses dados obtidos constata-se que os alunos em sua maioria escolheram o 

curso de matemática por afinidade e que os mesmos apresentam uma opinião formulada sobre 

a docência em matemática. 

Foi notório que mais da metade dos alunos, antes de entrarem na universidade não 

apresentavam o desejo para o curso de licenciatura em Matemática e que esses alunos 

demonstram que querem ir até o fim do curso, mostrando uma opinião satisfatória para a 

nossa pesquisa.  

Isso comprova as questões levantadas por Gatti et al (2009) sobre a importância de 

programas e estratégias que possam manter os alunos no Curso de Licenciatura e descobrir 

suas aptidões para a docência. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados da pesquisa foram surpreendentes, acreditava-se que boa parte dos 

sujeitos tinha outras razões para estar no Curso de Licenciatura, porém como foi possível 

observar a maioria está lá por afinidade com a Matemática, e tem uma predisposição para o 

ensino. 

Alguns dos ingressantes nos cursos de licenciatura em matemática, só descobrem esse 

desejo e afinidade com o passar do Curso e também em experiências de iniciação à docência 

no PIBID-UEPB-CAPES. No entanto,alguns questionamentos surgem e que indicam 

possibilidades para estudos futuros: se a evasão não está relacionada com a motivação para 

escolha, quais razão a turmas de 35 alunos chegaram ao final do curso somente com 2 ou 3 

alunos? Como estarão esses alunos no 2º Período, quantos realmente vão seguir a diante? O 

que a universidade pode efetivamente fazer para permanência desses alunos. Essas questões 

poderão ser investigadas em estudos futuros.  

Espera-se com esse trabalho ter contribuído para o debate ao mostrar que muitos 

alunos que ingressam na licenciatura de Matemática, o fazem por escolha própria e por 

afinidade com a Matemática. 

 

 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  439 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à 

teoria e aos métodos. Tradução Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo 

Mourinho Baptista. Porto: Porto Editora, 1994. 

 

CASTRO, F.M. de Oliveira; A matemática no Brasil. Campinas, SP: ed. UNICAMP, 1992. 

 

D‟AMBROSIO, Ubiratan: Da realidade a ação. Reflexão sobre a educação e matemática. 

5. ed.são Paulo. Summuseditorial, 1986. 

 

DAL VESCO, Álida Argenta. Alfabetização matemática e as fontes de estresse no 

estudante. RS. ed.UPF, 2002. 

 

FLORIANI, José Valdir. Professor e pesquisador: exemplificação apoiada na 

Matemática. 2. ed. Blumenau: Furb, 2000. 142 p. 

 

GATTI, B. A.; TARTUCE, G. L. B. P.; NUNES, M. M. R.; ALMEIDA, P. C. A. 

Atratividade da Carreira Docente no Brasil. Fundação Carlos Chagas – Relatório 

preliminar. São Paulo. 2009. Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/pdf/relatorio-

final-atratividade-carreira-docente.pdf Acesso em: 19 de maio de 2015.  

 



 
 

 

2.9 UM ESTUDO DE CASO SOBRE AS MOTIVAÇÕES QUE LEVAM À 

EVASÃO ESTUDANTIL NOS SEMESTRES INICIAIS DA 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA  

 

Tayná Morais Grangeiro - IFCE Juazeiro do Norte (taynamorais7@gmail.com) 

Elisângela Ferreira Floro - IFCE Juazeiro do Norte (elisafloro@yahoo.com.br) 

 

RESUMO 

Este estudo sobre evasão escolar nos semestres iniciais da Licenciatura em Matemática do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia campus Juazeiro do Norte, caracterizou-

se como uma pesquisa básica que visou investigar as razões subjetivas que conduzem às 

desistências à persistência dos estudantes no curso. A pesquisa visou encontrar respostas para 

questões, como: Por que formamos poucos alunos em matemática? Por que muitos entram e 

desistem logo em seguida? Por que outros persistem, por seis anos ou sete anos, alguns 

recuperando um sentido pessoal em fazer matemática, outros aparentando pouco entusiasmo e 

envolvimento? Para responder tais questões, seguimos os procedimentos metodológicos: 

pesquisa bibliográfica (sobre cultura clássica e o ensino da matemática, evasão escolar); 

aplicação de questionário aos alunos dos semestres iniciais. Os dados coletados foram 

organizados em categorias motivacionais e analisados de forma quantitativa e qualitativa, fato 

que nos permitiu considerar que os principais fatores que motivam os alunos a desistirem do 

curso estão: dificuldades de aprendizagem, processo de ensino inadequado e problemas 

extraescolares como necessidade de trabalhar e pouco tempo para estudar. 

 

Palavras-chave: Matemática. Evasão. Motivação.  

 

INTRODUÇÃO 

A evasão nos Cursos de Licenciatura no país é muito alta, em especial nas 

Licenciaturas em Matemática. Como acadêmicos da área, deparamo-nos com a realidade da 

desistência de muitos colegas logo nos dois primeiros semestres do curso, fato que nos 

motivou a desenvolver uma pesquisa empírica para investigar as principais motivações que 

conduzem os estudantes a desistirem logo nas etapas iniciais do seu processo de formação. 

Para proceder à investigação, entramos em contato com os alunos do primeiro 

semestre do Curso de Matemática do IFCE Juazeiro do Norte, a fim de coletarmos dados que 

nos permitisse compreender as motivações que levam mais de 50% dos estudantes deste curso 

a desistirem entre os dois ou três primeiros semestres. A escolha pelo primeiro semestre deu-

se pelo fato de que neste período não há só ingressantes, mas também estudantes retidos em 

disciplinas específicas da área, o que segundo nossas hipóteses, motivava o abandono. Como 
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também estávamos guiados pela hipótese de que esta não era a única motivação do abandono 

elaboramos o seguinte percurso metodológico, a fim de identificar as várias causas que 

motivam a evasão: 

 Conversa com os estudantes a fim de identificar o interesse inicial pelo curso; 

 Aplicação de um questionário semiaberto composto de 15 questões, cujas perguntas 

foram organizadas por categorias motivacionais; 

 Sistematização dos dados por meio de gráficos informativos com as referidas 

porcentagens equivalentes às categorias identificadas no questionário. 

 

A partir da sistematização e análise dos dados, construímos um referencial analítico 

que pode contribuir para que os professores e os alunos (não só dos primeiros semestres) do 

Curso de Matemática possam conhecer os problemas relativos à evasão e a baixa 

terminalidade no IFCE Juazeiro do Norte, e assim, contribuir para a construção de 

intervenções adequadas para superar as dificuldades circunstanciais do referido curso. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Aranha e Martins (1988, p. 39), a cultura é tudo que o ser humano produz 

com o intuito inicial de modificar suas condições de existência. Contudo, as produções 

culturais nem sempre são acessíveis e de fácil compreensão por todos os membros de um 

dado grupo social.  

Este é um fato comum quando estamos tratando da fruição cultural, na área das Artes 

Visuais, da Música, do Teatro, e também dos componentes que formam o currículo escolar. 

Por este motivo, a educação que deveria ser responsável por encontrar estratégias para 

facilitar o aprendizado de vários conhecimentos culturais, como é o caso da cultura 

relacionada ao ensino da Matemática, acaba contribuindo para discriminar e a separar os 

estudantes em “cultos” ou “incultos”, ao invés de cumprir sua verdadeira tarefa de informar, 

discutir e tornar acessível os bens culturais à população (ARANHA; MARTINS, 1988). 

No caso da Licenciatura em Matemática, o alto nível de complexidade dos conteúdos 

combinado com uma sucessão de dificuldades de apreensão dos conhecimentos básicos, 

acumulam-se ao longo da escolaridade, contribuindo para que os estudantes tenham cada vez 

mais dificuldade nas disciplinas das áreas exatas. Por isto, Aranha e Martins (1988, p. 43) 

afirmam que ensinar não é tarefa simples, sendo “necessário” o esforço conjunto da sociedade 

e da comunidade escolar para que todos possam de fato aprender. 
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Para superar esta problemática, o Curso de Licenciatura em Matemática do IFCE 

Juazeiro do Norte tem envidado esforços com a criação de cursos de nivelamento e com o 

programa de tutoria, no qual os professores acompanham os estudantes, visando identificar 

possíveis causas de evasão para encaminhá-los aos serviços de assistência estudantil; bem 

como aos programas de monitoria. 

Apesar destes esforços, a evasão no Curso de Licenciatura em Matemática do IFCE do 

Juazeiro do Norte ainda é alto, fato que nos impeliu a realizar esta pesquisa, visando 

identificar do ponto de vista dos alunos, as motivações que os levam a pensar em desistir do 

curso. 

 

OBJETIVO 

 

 Analisar o processo de evasão do curso de Licenciatura em Matemática do IFCE 

Juazeiro do Norte, identificando os principais motivos que conduzem os estudantes à 

desistência. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Formar licenciados tem-se constituído em um desafio para o sistema educativo 

brasileiro. O problema não é restrito à área de Matemática. Dados do Ministério da Educação 

(MEC) demonstram que o percentual de evasão nas licenciaturas situa-se em torno de 42% a 

75%, conforme exposto na Tabela 1: 

Tabela 1 - Evasão nos cursos de Licenciatura, 1997 

CURSO PERCENTUAL DE EVASÃO 

Licenciatura em Matemática 

Licenciatura em Química 

Licenciatura em Física 

Licenciatura em Biologia 

Licenciatura em História 

Licenciatura em Geografia 

Licenciatura em Letras 

Licenciatura em Educação Artística 

 

56% 

75% 

65% 

42% 

44% 

47% 

50% 

52% 

Fonte - http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf 

 

Portanto, o problema da evasão não é apenas relacionado à Matemática, mas às 

licenciaturas de um modo geral; o que não minimiza a preocupação em buscar respostas para 

suas causas, nem mesmo justifica a inexistência de programas de permanência com sucesso 

dos estudantes das licenciaturas.  
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Os dados são preocupantes por que as altas taxas de evasão convertem-se em poucos 

profissionais formando nas áreas em que ministram disciplinas, contribuindo para perpetuar 

uma prática leiga que reproduz um círculo vicioso nas dificuldades de o professor ensinar os 

conteúdos da área de matemática e de os alunos aprenderem-nos. Pesquisas do MEC revelam 

que nas áreas exatas, em especial, Matemática, Física e Química a quantidade de docentes que 

atuam sem ser formados fica entre 73%, 87% e 91%. 

Tabela 2 – Percentual de docentes com formação específica, por disciplina. 

CURSO DOCENTES COM 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Biologia 

Física 

Química 

Língua Estrangeira 

Educação Física 

Educação Artística 

História 

Geografia 

 

56% 

27% 

57% 

9% 

13% 

29% 

50% 

20% 

31% 

26% 

Fonte - http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf 

 

Os estudos sobre evasão escolar não são unânimes. Para Bueno (1993), evasão é 

quando o aluno desliga-se do curso por sua própria responsabilidade, a exemplo, do que 

ocorre quando não se identifica com a área escolhida. Quando o motivo do desligamento é 

devido ao fato de falta de condições de se manter no curso (trabalho, transporte, alimentação 

etc.,), ocorre a expulsão do aluno, ou seja, a instituição é responsável por não conseguir criar 

estruturas para que o estudante permaneça no curso. Já há outros autores que distinguem 

evasão de mobilidade estudantil, como é o caso de Ristoff (1995, p. 56): 

Parcela significativa do que chamamos de evasão (...) não é exclusão, mas 

mobilidade, não é fuga, mas busca, não é desperdício mas investimento, não é 

fracasso – nem do aluno nem do professor, nem do curso ou da instituição, - mas 

tentativa de buscar o sucesso ou a felicidade, aproveitando as revelações que o 

processo natural de crescimento dos indivíduos faz sobre suas reais potencialidades. 

 

Apesar de haver esta diferenciação sobre a caracterização da evasão, no âmbito do 

ensino superior, o MEC trabalha com três classificações da evasão: transferência interna ou 

aprovação para outro curso na mesma instituição, evasão da instituição (mesmo que haja 

transferência externa ou aprovação em outra instituição) ou evasão do sistema de forma 

permanente ou temporária. 

Este tipo de classificação contraria as teorias de Bueno (1993) e Ristoff (1995) porque 

qualquer forma em que a matrícula de um aluno não permaneça ativa, está-se diante de uma 
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evasão. Esta é a forma de calcular a evasão nos cursos dos Institutos Federais, ou seja, mesmo 

que um aluno mude de curso, tranque por um período e retorne algum tempo depois, será 

considerado evadido, mesmo que isto ocorra de modo temporário. 

Este pode ser um dos motivos para que, apesar de se atribuir um alto índice de evasão 

nas Licenciaturas em Matemática, o número de diplomados em uma faixa temporal 

longitudinal indique que a taxa de diplomados nesta área, seja em alguns casos, superior a 

algumas licenciaturas das áreas humanas, conforme dados do próprio MEC. 

Tabela 3 – Concluintes por Cursos de Licenciatura no período entre 1990 e 2005. 

CURSO DOCENTES COM 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Biologia 

Física 

Química 

Educação Artística 

Educação Física 

Língua Inglesa 

Língua Espanhola 

Língua Francesa 

História 

Geografia 

 

177.845 

103.225 

95.856 

13.504 

23.925 

43.629 

130.801 

112.112 

17.385 

4.386 

120.488 

88.549 

 

Fonte - http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf 

 

Tendo em vista a complexidade de retratar o processo de evasão nas Licenciaturas em 

Matemática, passamos a discorrer sobre os motivos que levam os estudantes desta área do 

conhecimento no IFCE do Juazeiro do Norte a evadir do curso, tomando este conceito 

conforme ponto de vista do MEC: ou seja, qualquer processo que conduz à não manutenção 

da matrícula ativa no curso. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para compreendermos os motivos que levam o aluno a querer evadir da Licenciatura 

em Matemática nos semestres iniciais, aplicamos um questionário semiaberto, de 15 questões 

a uma turma do primeiro semestre do curso de matemática do IFCE (Instituto Federal do 

Ceará), campus Juazeiro do Norte. 

No início do semestre letivo a turma 2014.2 possuía 33 alunos matriculados, contudo, 

houve a evasão de 38% destes. Dos alunos que permaneceram 60% são homens e apenas 40% 

são mulheres. 
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Dentre o total de estudantes que permaneceram, a faixa etária varia entre 17 a 35 anos, 

na seguinte proporção:  

Gráfico 1 - Estudantes da Licenciatura em Matemática conforme grupo por faixa etária. 

 

Fonte - Dados dos autores. 

 

Estes dados demonstram que 67% dos estudantes da Licenciatura em Matemática são 

jovens na faixa etária compatível com o período de ingresso/conclusão tido como regular para 

um curso superior. A entrada destes estudantes ocorre pelo ENEM/SISU (um processo 

eletrônico, no qual se escolhe o curso mediante a nota de corte). Conforme se aumenta o 

número de candidatos que disputam a vaga; a nota decresce e os estudantes podem alterar a 

opção, sendo considerada válida a última inscrição confirmada (que é utilizada para classificar 

os candidatos mais bem sucedidos em cada curso). Será que a licenciatura em matemática era 

a primeira opção dos estudantes do IFCE? 

Para investigar, perguntamos aos estudantes se a Licenciatura em Matemática havia 

realmente sido sua primeira opção. Dentre o universo dos alunos do primeiro semestre, apenas 

65% confirmaram que o curso era realmente sua primeira opção. Isto significa que o curso 

matriculou 35% de estudantes que não almejavam fazer o curso, o que é um forte indicativo 

de que são alunos propensos a desistir tão logo apareçam dificuldades. 

Contudo, quando indagamos quais eram os cursos pretendidos antes da opção pela 

Licenciatura em Matemática, até mesmo entre os 65% que afirmaram que esta fora sua 

primeira opção, houve quem listasse vários cursos que eram preferidos em relação à 

Licenciatura em Matemática. Enfim, entre todos os que responderam ao questionário apenas 

21% não apresentou interesse em ter feito outro curso superior.  

Entre os cursos que figuraram como mais interessantes para os estudantes, estavam: 

Engenharia Civil, Biomedicina, Medicina, Automação, Engenharia da Computação, 

Engenharia de Materiais, Direito, Administração, Construção de Edifícios, Engenharia 
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Ambiental, Psicologia, Odontologia, Nutrição, Física, Química, e dentre estes, as engenharias 

eram as mais desejadas. 

Assim sendo, o quadro inicial que se desenha nos semestres iniciais é de um 

quantitativo de jovens (ainda em processo de construção da personalidade), cujo desejo inicial 

não era pela Licenciatura em Matemática; fato que contribui para motivar a desistência 

quando eles se deparam com dificuldades de aprendizagem. 

Em relação à dificuldade de aprendizagem, perguntamos quais são os principais 

fatores que dificultam a assimilação dos conteúdos nos semestres iniciais, as respostas que 

mais apareceram foram: 

 A falta de conhecimento, em relação aos conteúdos; 

 A metodologia dos professores; 

 Muita cobrança; 

 Pouco tempo para estudar; 

 A base do ensino médio muito deficiente; 

 

Com base nessas respostas, identificamos que 87% dos estudantes pensaram em 

abandonar o curso por causa destas dificuldades. Para 65% da turma, as primeiras avaliações 

influenciaram na vontade de desistir do curso, visto que as notas baixas lhes dão sensação de 

incapacidade. Outro ponto que traz dificuldades na aprendizagem é o fato de que 45% dos 

estudantes trabalham, e estes afirmaram que não têm tanto tempo para estudar em casa e sanar 

as dúvidas que não são esclarecidas em sala. 

Apenas 13% afirmaram que suas experiências prévias sobre a matemática tinham sido 

suficientemente necessárias para lhe ajudar no processo de aprendizagem nos semestres 

iniciais, sem que sentissem dificuldades nos conteúdos transmitidos em sala. 

Mesmo diante de algumas dificuldades, os alunos não querem desistir fácil da 

licenciatura, pois eles gostam da mesma, e ainda afirmam que a estrutura do instituto lhe 

ajudou bastante na transição entre o mundo universitário e o não universitário. Pois o campus 

lhes oferece várias ajudas, como auxílios, consultas com os médicos do próprio instituto, 

restaurante, fazendo com que o aluno se sinta mais bem preparado para o mundo universitário 

e tenha uma boa estruturação para seguir a carreira acadêmica. 

Contrariando as pesquisas do MEC, que afirmam que “os baixos salários, a violência 

nas escolas e a superlotação das salas de aula”, assim como outras condições desfavoráveis do 

trabalho docente são responsáveis pela baixa procura e evasão nas licenciaturas, 91% dos 
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estudantes da Licenciatura em Matemática, informaram no questionário que questões 

relacionadas ao salário, condições de trabalho e falta de reconhecimento não influenciam no 

desejo de querer abandonar o curso. Pois todos confirmaram que a partir do momento em que 

escolheram a licenciatura em matemática, pensavam em atuar como professores, pois já 

tinham conhecimento do curso e da profissão e das dificuldades inerentes a ela.  

 

CONCLUSÃO 

 

Em resumo, através deste estudo realizado foi possível identificar os principais fatores 

que motivaram os discentes a evadir do curso de Licenciatura em Matemática. Colocamos em 

destaque, a falta de tempo para se dedicar aos estudos, a metodologia abordada perante aos 

conteúdos, as dificuldades trazidas do ensino médio. 

O curso poderia contribuir com a minimização se operasse com projetos de 

monitoração mais ativa, para atender as dificuldades iniciais encontradas pelos graduandos no 

seu primeiro contato com a instituição. A monitoria deveria ser totalmente eficaz, trabalhando 

com os conhecimentos já adquiridos e visando identificar a complexidade encontrada nas 

disciplinas. O incentivo para a atuação efetiva dos alunos da Licenciatura em Matemática no 

campus também seria um bom subsídio, assim transformando o ensino por meio de uso de 

práticas inovadoras que busquem a superação de problemas identificados no processo de 

ensino-aprendizagem, essa forma faria com que os discentes analisassem se este era mesmo o 

curso pretendido.  
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RESUMO 

 

O presente trabalhotem como objetivo principal, exibir a relação existente entre as equações 

diferenciais ordinárias e as Leis de Kepler. Tais leis serão enunciadas,porém não serão 

provadas, lembrando que as demonstrações das mesmas se dão por meio de métodos 

matemáticos provenientes do Cálculo, além das equações diferenciais lineares de primeira 

esegunda ordem com coeficientes constantes. Será realizada uma breve explanação de como 

são feitas tais demonstrações. O referencial teórico é iniciado com uma breve revisão de algumas 

propriedades das cônicas além da definição de forças gravitacionais centrais. A partir daí as equações 

diferenciais passam a ser utilizadas para se deduzir as três Leis de Kepler. Nas considerações finais 

são destacados: a importância das aplicações matemáticas, alguns exemplos de órbitas, o nível 

de dificuldade de derivação das leis e a importância de uma abordagem matemática das 

mesmas para as ciências. 

 

Palavras-chave:Equações. Diferenciais. Kepler 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho traz não só o enunciado das Leis de Kepler, mas também um tratamento 

matemático em relação às mesmas. Começa-se definindo o que é uma elipse e as equações 

que à representam tanto em coordenadas cartesianas como em coordenadas polares. Em 

seguida é feita uma decomposição de força, aceleração e velocidade em componentes 

perpendiculares e paralelas à reta que liga um determinado planeta ao Sol por exemplo. Estes 

são os pontos básicos a serem discutidos para então ser dada a definição de força gravitacional 

e finalmente dar início às derivações das Leis de Kepler. 

mailto:g3n1ls0n@live.com
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Johannes Kepler (1571-160) foi um astrônomo que deu fim a confusão que havia em 

na época, em relação ao movimento dos planetas, derrubando assim o chamado sistema 

ptolomaico trazido pelo tratado Almagesto de Ptolomeu. Kepler era assistente de um bem 

sucedido astrônomo dinamarquês chamado TychoBrahe, onde este quando morreu, deixou 

vários dados que foram estudados fervorosamente por Kepler, que dentro de um intervalo de 

aproximadamente 20 anos, enunciou suas três leis relativas ao movimento dos planetas. As 

demonstrações de forma matemática de suas leis foram dadas pelo ilustre Isaac Newton, que 

para isto utilizou seus conhecimentos de Cálculo, desenvolvidos por ele mesmo, e a Lei do 

Inverso do Quadrado das Distâncias. As contribuições de Newton para a Física, Matemática e 

Astronomia foram e são extremamente importantes para o desenvolvimento de tais ciências. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A escolha deste trabalho se deu pelo fato de que muitas vezes, os conteúdos de 

Matemática são abordados de forma algébrica, sem ser estabelecido um contato com 

aplicações dos mesmos. As equações diferenciais ordinárias compõem um ramo da 

Matemática que possui inúmeras aplicações interessantes, onde uma delas é relacionada às 

leis de Kepler. Além disso, busca-se reforçar a ideia de interdisciplinaridade, relacionando os 

assuntos e consequentemente ampliando a bagagem de conhecimento já trazida pelo leitor. É 

importante ressaltar que o tratamento das Leis de Kepler sob um ponto de vista matemático, 

pode servir como motivação para pesquisas mais aprofundadas sobre este assunto, ou outras 

aplicações da Matemática à Astronomia e Física. 

 

OBJETIVOS 

 

Um dos objetivos principais deste trabalho é tratar de maneira mais aprofundada as 

Leis de Kepler, onde estas serão enunciadas (mas não provadas) e a relação existente entre 

estas e as equações diferenciais ordinárias será explicada. Será dada ao leitor a oportunidade 

de enxergar com outros olhos uma parte da teoria vista em uma disciplina de E.D.O, pois a 

mesma estará tratando de fenômenos naturais de forma matemática, o que acaba por ampliar a 

visão do aluno sobre tal disciplina e consequentemente ter um maior interesse pela mesma. 

Além disto, o trabalho visa despertar o interesse pela pesquisa de aplicações da Matemática 

em outras áreas, afim de demonstrar cada vez mais a importância destapara o 

desenvolvimento científico. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Para iniciar o processo de derivação das Leis de Kepler, é conveniente relembrarmos 

alguns conceitos relacionados às cônicas e entendermos o que são forças gravitacionais 

centrais. Como se sabe, a equação 

                                                              𝑟 =
𝑒𝑝

1 + 𝑒 cos 𝜃
                                                                        (1) 

representa as cônicas em sua forma polar, onde 𝑟 é a distância  do ponto 𝑃 ao foco 𝐹 (veja a 

Figura 1), ou seja, o raio vetor, 𝑒 é a excentricidade, 𝑝 é a distância do eixo 𝑦 até a reta 𝑑 

(paralela a tal eixo) e 𝜃 é o ângulo entre 𝑟 e o eixo 𝑥. O caso a ser tratado é o que 𝑒 < 1, ou 

seja, quando a equação acima representa uma elipse. 

 

 

Figura 1. Fonte:http://pt.scribd.com/doc/163419119/Differential-Equations-With-Historical-Notes-by-George-

F-Simmons#scribd 

OBS.: A excentricidade da elipse é o valor que define o quão é aproximada de uma 

circunferência a órbita de um planeta. Planetas como Vênus e Netuno possuem suas órbitas 

praticamente circunferenciais, devido à baixa excentricidade das mesmas. Um dos corpos do 

sistema solar de maior excentricidade é o Cometa Halley, cuja órbita tem 𝑒 = 0,98 e 

comprimento de aproximadamente 1,5. 108 km. O tempo de revolução deste cometa é por 

volta de 76 anos e sua primeira visualização foi feita em 1682 pelo astrônomo Edmund 

Halley, que por sinal, era amigo de Newton. 
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Para deduzir as Leis de Kepler será realizado um estudo sobre o movimento de uma 

pequena partícula de massa 𝑚 (um planeta) e uma partícula grande fixa de massa 𝑀 (o Sol) 

que atrai tal partícula. Para problemas que envolvem o movimento de uma partícula sobre a qual age 

uma força na direção da reta que liga a partícula a um ponto fixo, é bem mais simples decompor 

velocidade, aceleração e força em componentes paralelas e perpendiculares à esta mesma 

reta.(SIMMONS, 1991, pag. 115, tradução nossa). 

Colocando a partícula 𝑀 sobre a origem de um sistema de coordenadas polares (Figura 

2): 

 

Figura 2 – Esquema de forças.  Fonte:http://pt.scribd.com/doc/163419119/Differential-Equations-With-

Historical-Notes-by-George-F-Simmons#scribd 

 

O raio vetor pode ser expresso por 𝐑 = 𝑟𝐮𝑟 , onde 𝐮𝑟  é um vetor unitário perpendicular a 𝐮𝜃 , 

onde este também é um vetor unitário. Temos então que a aceleração da partícula 𝑚 é dada 

por 

                                     𝐚 =  𝑟
𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
+ 2

𝑑𝑟

𝑑𝑡

𝑑𝜃

𝑑𝑡
 𝐮𝜽 +  

𝑑2𝑟

𝑑𝑡2
− 𝑟  

𝑑𝜃

𝑑𝑡
 

2

 𝐮𝑟                   (2) 

 

Pela Segunda Lei de Newton e (2), segue-se que a decomposição da força Fque age sobre a 

partícula móvel 𝑚 é dada por 

 

𝐅 = 𝐅𝜃𝐮𝜃 + 𝐅𝑟𝐮𝑟                                                                   (2) 
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Podemos agora definir o que é uma força gravitacional central, onde esta é uma força 

que não possui componentes perpendiculares a R. Isto significa que 𝐅𝜃 = 0, o que implica em 

𝑟2 𝑑𝜃

𝑑𝑡
= ,  constante. Afirmando que Fseja uma força gravitacional central cujo módulo é 

dado pela Lei do Inverso dos Quadrados das Distâncias de Newton −
𝑘𝑚

𝑟2 , com 𝑘 = 𝐺𝑀, pode-

se obter sem dificuldade 
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2 − 𝑟  
𝑑𝜃

𝑑𝑡
 

2

= −
𝑘

𝑟2. Como o objetivo é obter a equação da órbita 

de 𝑚 em sua forma polar 𝑟 = 𝑓(𝜃), basta considerar 𝜃 e 𝑟 variáveis dependentes de 𝑡, além 

de acrescentar uma nova variável 𝑧 =
1

𝑟
. Resolvendo a equação diferencial 

𝑑2𝑧

𝑑𝜃2 + 𝑧 =
𝑘

2, 

obtemos a solução geral 

 

                                                       𝑧 = 𝐴𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝐵𝑐𝑜𝑠 𝜃 +
𝑘

2
                                                     (3) 

 

Tomando 𝑟 mínimo por simplicidade com 𝜃 = 0, decorre que 𝑧 é máximo e pelo teste da 

derivada segunda tem-se 
𝑑𝑧

𝑑𝜃
= 0 e 

𝑑2𝑧

𝑑𝜃2 < 0. Daí obtemos facilmente que  

 

                                                                𝑟

=
2/𝑘

1 + 𝑒 cos(𝜃)
                                                                    (4) 

 

onde𝑒 = 𝐵2/𝑘 .Como o movimento dos planetas não se dá de forma indefinida, segue que o 

único caso possível é 𝑒 < 1, ou seja, uma elipse de acordo com o que foi dito acima. Logo, 

podemos enunciar a 

 

Primeira Lei de Kepler: A órbita de cada planeta é uma elipse, tendo o Sol em um dos 

focos. 

 

Vamos agora édesenvolver um raciocínio para enunciar a segunda Lei de Kepler. Para 

isto, consideremos 𝑎 = 𝑎𝑖(𝑡) como sendo as áreas percorridas pelo raio vetor Rem um 

intervalo de tempo. Sendo assim, temos que em um dado intervalo, a área varrida por Ré 

 𝑎𝑖
𝑁
𝑖=0 . Note que diminuindo as áreas 𝑎𝑖 , estas se tornam cada vez mais próximas das áreas 

de triângulos de base ∆𝑟𝑖 = 𝑟𝑖
𝑑𝜃

𝑑𝑡
∆𝑡 e altura 𝑟𝑖 , e o número de intervalos aumenta. É fácil ver 

que  
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                                                                           𝑑𝐴 =
1

2
 𝑑𝑡                                                                   (5) 

 

Integrando (5) de 𝑡1 a 𝑡2, decorre 

                                                             𝐴 𝑡2 − 𝐴 𝑡1 =
1

2
 𝑡2 − 𝑡1                                                  (6) 

 

Obtemos assim a 

 

Segunda Lei de Kepler: O segmento de reta que une o Sol a um planeta, varre áreas iguais 

em intervalos de tempo iguais. 

 

Para chegar a terceira Lei de Kepler, basta lembrar que as equações polares e retangulares de 

uma partícula 𝑚 de órbita elíptica são 𝑟 =
2/𝑘

1+𝑒  cos (𝜃)
 e 

𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 = 1 respectivamente. 

 

 
Figura 3. Fonte:http://pt.scribd.com/doc/163419119/Differential-Equations-With-Historical-Notes-by-George-

F-Simmons#scribd 

 

 

Sabendo que 𝑒 = 𝑐/𝑎 e que o semi-eixo maior 𝑎 da órbita elíptica, chamado de distância 

média, é igual a metade da soma dos valores máximo e mínimo de 𝑟 (quando 𝜃 = 180° e 

𝜃 = 0° respectivamente) podemos obter sem dificuldade 

 

                                                                                 𝑏2 =
2𝑎

𝑘
                                                                 (7) 

 

Seja 𝑇 o período de 𝑚, i.e., o tempo necessário para uma revolução completa em sua órbita. 

Temos pela Segunda Lei de Kepler que durante 𝑇, a área varrida por R é dada por  
1

2
 𝑇. 

Além disso, sabe-se que a área de uma elipse é dada por 𝜋𝑎𝑏. Decorre daí que  
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                                                                                    𝑇 =
2𝜋𝑎𝑏


                                                             (8) 

 

Quadrando ambos os membros de (8) e substituindo (7) no resultado obtido, vem que 

 

                                                   𝑇2 =  
4𝜋2

𝑘
 𝑎3                                                      (9) 

 

Sabendo que a constante 𝑘 = 𝐺𝑀 não depende de 𝑚, mas sim da massa central de atração de 

𝑀, pode-se concluir que é válida para todos os planetas do sistema solar a terceira Lei de 

Kepler: 

 

Terceira Lei de Kepler: Os quadrados dos períodos de revolução dos planetas são 

proporcionais aos cubos de suas distâncias médias. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Para o presente estudo foram utilizados conteúdos do Cálculo Diferencial Integral e 

das Equações Diferenciais Lineares de primeira e segunda ordem com coeficientes constantes 

como ferramentas principais para a dedução das Leis de Kepler. Toda a pesquisa foi realizada 

em materiais já publicados, como livros e artigos científicos. Algumas afirmações tiveram 

suas demonstrações omitidas, porém todas podem ser encontradas nas referências. Vale 

ressaltar que as omissões não prejudicam o entendimento do trabalho em questão, pois houve 

preocupação em manter a linearidade do contexto, a fim de evitar a incompreensão da 

pesquisa. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que o leitor obtenha um ponto de vista diferenciado em relação à 

Matemática, ao manter contato com uma das inúmeras aplicações desta, mais 

especificamente, das equações diferenciais ordinárias. Além disso, incentivar o desejo pela 

pesquisa, seja para aprofundamento na linha de raciocínio desenvolvida neste trabalho, como 

para pesquisa de aplicações da Matemática em outros ramos da ciência, ou até nela própria. O 

avanço científico é de grande importância, e por isto deve ser estimulado ao máximo, 

buscando sempre aplicações de conteúdos, sejam de forma aplicada ou pura. 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  456 

 

 

Outro ponto a ser citado é a interdisciplinaridade, onde o presente trabalho almeja 

contribuir para a mesma, relacionando Matemática e Astronomia, tanto para dar uma visão 

mais rigorosa às Leis de Kepler, mas também servir como base para trabalhos futuros, sejam 

artigos científicos, monografias ou até mesmo aulas explicativas utilizando lousa e pincel. 

 

CONCLUSÕES 

 

O que se pode perceber diante deste trabalho é que existem muitas aplicações da 

Matemática a serem estudadas. Até mesmo os assuntos que parecem muito abstratos devem 

ser analisados com mais cautela, pois é provável que uma parte dos mesmos não sejam tão 

abstratas assim. A forma com que as leis de Kepler são tratadas pelo Cálculo Diferencial 

juntamente com as Equações Diferenciais Ordinárias é surpreendente, pois as mesmas 

derivam de forma natural, sem apelar para muitas suposições, com uma pequena exceção da 

primeira lei.  

Dentre as três leis, a que possui maior demonstração é a primeira. Isto por que a 

equação da órbita da partícula 𝑚 (um planeta por exemplo) deve ser obtida em sua forma 

polar, pois dependendo do valor da excentricidade, a órbita pode ser elíptica, parabólica ou 

hiperbólica, porém a existência de uma órbita parabólica é significativamente improvável. No 

caso das hiperbólicas, estas pertencem a alguns cometas que entram no sistema solar com 

velocidades extremamente altas, contornam o Sol e voltam para o espaço externo novamente. 

Com relação a órbitas elípticas, estas já foram discutidas ao longo do desenvolvimento deste 

trabalho, mas vale citar o famoso cometa Halley, cuja excentricidade chega a 

aproximadamente 0,98, ou seja, sua órbita chega muito próxima de ser parabólica, i.e., 

quando 𝑒 = 1. É por ser tão alta sua excentricidade, que o mesmo leva em torno de 76 anos 

para completá-la. 

A importância da relação existente entre as E.D.O.'s e as Leis de Kepler é bastante 

considerável, pois ela é um exemplo que mostra como os fenômenos da natureza possuem 

relação com a Matemática. Isto é relevante, uma vez que pode mudar a visão de quem olha 

para conteúdos matemáticos apenas como um amontoado de cálculos, teoremas e definições. 

Além disso, esta relação existente entre leis e equações é um dos fatores que auxiliam os 

cientistas a darem prosseguimento em seus estudos no campo da Astronomia. 
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OBJETOS DE APRENDIZAGEM  
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RESUMO 
O estudo mostra o uso de Objetos de Aprendizagem no ensino de Análise Combinatória, 

visando uma aprendizagem significativa através de aplicações práticas no cotidiano. O 

trabalho foi aplicado com 27 alunos do 2° ano do ensino médio da EEEP Lysia Pimentel 

Gomes Sampaio Sales, situada em Sobral - Ceará, em Outubro à Dezembro de 2014. Os 

sujeitos dessa pesquisa foram selecionados por apresentarem dificuldades de aprendizagem do 

referido conteúdo, necessitando assim de um recurso auxiliar à aprendizagem significativa 

deste assunto. O trabalho foi executado por meio de aula experimental no laboratório de 

Informática, onde se apresentou o site integrado à Rede Interativa Virtual de Educação – 

RIVED – que possibilita explorar situações-problemas por meio de jogos e atividades virtuais 

interativas. Observou-se a partir dos resultados que o uso dessa ferramenta proporcionou 

maior assimilação do conteúdo, pois apresenta aplicações práticas que exigem o 

conhecimento de Análise Combinatória. 

 

Palavras-chave: Objetos de aprendizagem. Análise Combinatória. Aprendizagem 

significativa. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os Objetos de Aprendizagem (OA), de acordo com o PROATIVA são “recursos 

digitais (vídeo, animação, simulação etc) os quais permitem que professores e alunos 

explorem conceitos específicos em diversas áreas de conhecimento, voltados para o ensino 

médio e fundamental.” 

A utilização das tecnologias para o ensino da Matemática é hoje essencial para atingir 

as mentes dos alunos dessa nova geração, pois eles já nascem imersos na dinâmica da 

sociedade informatizada, cheia de avanços e mudanças rápidas das tecnologias.  

A matemática é considerada por muitos alunos uma disciplina muito difícil e abstrata. 

Diante disso surge a importância de se trabalhar com recursos didáticos que auxilie a 

visualização das aplicações práticas encontradas nos conteúdos, isto é, contextualizar a 

matemática com a realidade do aluno. SILVA (2013, p.18) complementa dizendo que: 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  459 

 

 

Os OA oferecem aos alunos as oportunidades de exploração de fenômenos 

científicos, muitas vezes inviáveis ou inexistentes nas escolas, seja por questões 

econômicas ou de segurança, como por exemplo: experiências em laboratórios com 

substâncias químicas; experiências conceito de genética, velocidade, grandeza, 

medidas, força, dentre outras. 

 

Dessa forma, para tornar o aprendizado matemático mais atraente e fixar melhor o 

conteúdo de Análise Combinatória, foi planejada uma atividade utilizando os Objetos de 

Aprendizagem (OA) para os alunos do 2° ano do Curso Técnico em Fabricação Mecânica da 

EEEP Lysia Pimentel Gomes Sampaio Sales, situada na cidade de Sobral - CE.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

A problemática desse trabalho surgiu a partir da dificuldade de compreensão e/ou 

aprendizado da maioria dos alunos do curso Técnico em Fabricação Mecânica do 2° ano no 

conteúdo de Análise Combinatória, especificamente nos assuntos de Permutação, Arranjo e 

Combinação, observada a partir do primeiro teste de aprendizagem aplicado pela professora.  

Com isso, surgiu a motivação de se aplicar uma ferramenta de ensino, Objetos de 

Aprendizagem, para o aprendizado desses educandos com dificuldade, além de aprofundar ou 

complementar o conhecimento dos demais alunos da turma, de uma forma prática e divertida 

de se aprender Matemática.  

 

OBJETIVOS 

 

O trabalho teve como objetivo geral promover uma aprendizagem significativa de 

Análise Combinatória, através de aplicações práticas encontradas no seu cotidiano, além de 

estimular o raciocínio em resolver situação-problema. E tendo como foco os seguintes 

objetivos específicos: Complementar de forma prática o conhecimento de Permutação, 

Arranjo e Combinação estudados teoricamente em sala de aula; Identificar aplicações do 

conteúdo dentro da sua realidade; Instigar nos alunos a capacidade de resolver situações-

problemas envolvendo Análise Combinatória; Exercitar nos alunos habilidades específicas no 

sentido de interpretar situações concretas envolvendo problemas de contagem; Instigar um 

pensamento lógico que lhe permita a elaboração de novas situações envolvendo o assunto, e 

por fim, tornar o ensino de matemática interessante e divertido.  
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REFERENCIAL TEORICO 

 

 

TECNOLOGIA NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

No âmbito educacional a tecnologia vem ganhando espaço nas escolas seja nos 

aparelhos eletrônicos, até mesmo nas metodologias pedagógicas utilizadas em sala de aula, na 

perspectiva de auxiliar o professor (mediador) para fins que instiguem o estudante na busca de 

aquisição de novos conhecimentos, culminando numa aprendizagem significativa 

proporcionando práticas pedagógicas que podem subsidiar no trabalho docente. Novello e 

Laurino (2013, p.10) dizem que,  

A educação inserida no contexto das tecnologias necessita constituir-se num 

processo de comunicação aberta entre professores e alunos, no qual o professor 

assume uma nova relação no ensinar e aprender, tornando seu fazer mais flexível e 

participativo, ao considerar o ritmo e as habilidades específicas de cada aluno.  

Devido aos estudos feitos no âmbito do ensino tem demonstrado que a aprendizagem 

não é mais dada só pela a repetição mecânica descontextualizada, ou através da explicação 

exaustiva do professor, e sim com a interação dos estudantes com o saber, o desenvolvimento 

das competências e habilidades dos conceitos de matemáticos. Atualmente o processamento e 

a distribuição de informação tem uma velocidade que surpreende na conexão da rede, isso 

refleti como o computador e os aparelhos eletrônicos são indispensáveis na vida do homem 

(BRAGA & PAULA, 2010).  Este é um cenário da realidade de sala de aula sendo cada vez 

mais fácil perceber que o aluno tem um celular mais moderno do que o próprio professor, com 

essa “geração da informática”, não só o papel, o lápis e a borracha, fazem parte do 

instrumento de estudo, mas sim as tecnologias digitais com vídeos/aulas, softwares, jogos 

educativos, objetos de aprendizagem, midiáticas, aplicativos educativos e inúmeras 

ferramentas, com o único intuito de promover uma aprendizagem significativa, o 

desenvolvimento do saber, o apreender do estudante tornando um ser pensante, criativo e 

crítico. Nessa perspectiva a tecnologia pode ser uma ferramenta auxiliar para os educadores e 

os educandos na promoção de conceitos sejam eles de Análise Combinatória ou de outro 

conteúdo.  
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CONHECENDO O RIVED 

 

O RIVED é “um programa da Secretaria de Educação a Distância (SEED), que tem 

por objetivo a produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de objetos de 

aprendizagem” (SILVA, 2013, p.16). Com isso, a meta é desenvolver os conteúdos de 

maneira que possibilitem incentivar o raciocínio lógico e pensamento crítico da clientela 

(aluno) paralelamente associado ao potencial cibernético aliando-se as tendências pedagógicas 

inovadoras.  

Os produtos elencados estão disponíveis na web (conteúdos digitais) sendo gratuita 

sua aquisição, até 2003 a equipe do RIVED (Figura 1) e na SEED foi responsável de criar 

mais de 120 objetos de aprendizagem em disciplina de Matemática, Física, Química e 

Biologia no Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Interface da página inicial do RIVED. Fonte: http://rived.mec.gov.br/ 

 

Nessa visão é um repositório público acessível tanto para instituições de ensino 

superior como para a Educação Básica. Oferecendo uma melhor preparação para a formação 

dos estudantes de licenciatura e mais uma ferramenta de ensino para os professores da rede 

pública, além de mais um recurso de aprendizagem para os estudantes em geral.  

 

O QUE É OBJETO DE APRENDIZAGEM? 

 

O Objeto de Aprendizagem (OA) é uma tecnologia hipermídia convergido do inglês 

Learning Object – os conteúdos pedagógicos digitais explorados com um instrumento auxiliar 

de aprendizagem, ele pode ter mais de uma significativa, visto que não há consenso único 

para o mesmo. Ou seja, “apresentaremos não só a relação de professor e aluno, mas uma 

interface a mais, os objetos de aprendizagem como mediadores de um saber de forma lúdica, 

crítica e criativa”. (SANTOS & MOITA, 2009, p.2).  

http://rived.mec.gov.br/
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Cada conteúdo/atividade realizada no Objeto de Aprendizagem apresenta as 

seguintes informações: 

 Guia do professor: apresenta sugestões de uso do assunto; 

 Download: no qual permite baixá-los e salvá-los para ser utilizados posteriormente 

(sem internet); 

 Detalhes: detalha as informações técnicas e pedagógicas de cada conteúdo; 

 Comentar: um espaço para opinar, socializar, dá sugestões referente as ações 

realizadas no objeto. 

 

APRESENTAÇÃO DO OBJETO DE APRENDIZAGEM DE PERMUTAÇÃO 

 

Os objetos avaliados são da temática “Análise Combinatória” no qual separamos para 

fazerem parte dessa pesquisa três: Permutação, Arranjo e Combinação. Em todos os objetos 

inicia-se por uma problematização com a contextualização a respeito do assunto abordado no 

OA. Veja na figura 2, a interface da página inicial do OA de Permutação. 

 
 

Figura 2: OA de Permutação – Mostrando a interface e os menus. Fonte: 

http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/permutacao/permutacao.swf 
 

O Objeto de Aprendizagem de Permutação é uma atividade numa tela interativa cujo 

ambiente é uma cidade virtual que apresenta situações problemas, conforme mostrado na 

figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Ambiente virtual da placa PARE. 

Fonte:http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/permutacao/permutacao.swf 

 

http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/permutacao/permutacao.swf
http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/permutacao/permutacao.swf
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Os demais objetos como Arranjo e Combinação apresentam o mesmo ambiente, uma 

cidade, então o que mudará serão as atividades propostas.  

 

METODOLOGIA E MÉTODO DO PROJETO  

 

A pesquisa foi desenvolvida com 27 alunos do curso Técnico em Fabricação Mecânica 

do 2° ano da EEEP Lysia Pimentel Gomes Sampaio Sales, situada na cidade de Sobral - 

Ceará, durante os meses de Outubro a Dezembro de 2014.  

Optamos por uma pesquisa qualitativa do tipo Estudo de Caso por ter em sua essência, 

segundo Gomes (2008) “uma estratégia para pesquisa empírica empregada para a investigação 

de um fenômeno contemporâneo, em seu contexto real, possibilitando a explicação de 

ligações causais de situações singulares”.  

O trabalho foi dividido em duas etapas, teoria e prática, classificadas como Expositiva 

e Experimental, respectivamente. Primeiramente foi realizada explanação pela professora, dos 

conteúdos de Análise Combinatória, especificamente os assuntos de Permutação, Arranjo e 

Combinação de forma detalhada e contínua, usando apenas a teoria apresentada no livro 

didático e realizando as atividades propostas.  

Depois dessa aprendizagem teórica, foi planejada uma aula no laboratório de 

Informática da escola com o uso do objeto de aprendizagem do RIVED para o ensino de 

Permutação, Arranjo e Combinação. 

A diferença entre essas duas experiências (aula expositiva e experimental) foi que a 

primeira enfatiza a parte algébrica e aplicação direta do assunto, enquanto a segunda, enfatiza 

a memorização das figuras e a manipulação dos números usando apenas as quatro operações 

aritméticas. 

Por fim, aplicou-se um Questionário de Avaliação de Aprendizagem com o intuito de 

verificar o conhecimento teórico e prático dos discentes durante esse período de estudo e, em 

seguida, compará-los de um modo razoável.  

 

RESULTADOS  

 
 Os resultados desse trabalho foram bastante significativos, pois observou-se que muitos alunos 

não tinham domínio dos conteúdos teóricos repassados em sala de aula, mas no momento que foi 

realizada essa aula-prática foi verificado que muitos conseguiram manipular os OA. Os discentes 

tiveram acesso aos OA e os manipularam aplicando seus conceitos teóricos, adquiridos em sala, e 

agora visualizando seus conhecimentos teóricos em aplicações práticas encontradas em seus 
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cotidianos, pois os Objetos de Aprendizagem ofereceram a possibilidade de aprofundar os assuntos 

matemáticos de forma prática e divertida.  

 

CONCLUSÃO 

 

A internet pode oferecer vários conteúdos de ensino, como por exemplo, o RIVED, e 

dentro dele encontramos os OA que trabalham várias temáticas de Matemática, Física, 

Química e Biologia, como forma de introduzir um assunto ou complementar o mesmo, nunca 

de forma substitutiva de uma aula expositiva, pois a mesma oferece uma maior visão do 

assunto, deixando para os OA a parte prática. 

Através deste trabalho evidencia a oportunidade de analisar o desenvolvimento dos 

alunos após a utilização dos objetos de aprendizagem, observando a agilidade deles no 

manuseio dos computadores e a aplicação de seus conhecimentos teóricos, para os que já 

haviam entendido com a aula expositiva, e as tentativas daqueles que apresentavam 

dificuldade em sala, e com a aula experimental passaram a raciocinar de forma diferente 

diante de uma situação-problema.  

Dessa forma, pode-se concluir que o objetivo deste trabalho foi alcançado, pois foi 

possível perceber uma maior instigação dos alunos na capacidade em resolver problemas e de 

identificá-los dentro do seu cotidiano, e ver a matemática de uma forma mais atraente e 

divertida.  
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3.3 APLICAÇÕES DE CONGRUÊNCIAS NA RESOLUÇÃO DE 

EQUAÇÕES DIOFANTINAS 
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RESUMO 
Vários problemas de matemática se resumem a resolver uma equação e em alguns casos o 

que nos interessa são as soluções inteiras destas equações e quando isto ocorre temos o 

que chamamos de uma Equação Diofantina. O presente trabalho trata sobre um método 

particular de resolução para certos tipos equações diofantinas exponencial, onde 

consideraremos uma conjectura semelhante à conjectura de Skolem (1937). Neste estudo 

buscaram-se informações acerca dos teoremas básicos para fundamentar a estratégia de 

solução apresentada, e utilizou-se como auxílio para realização dos cálculos uma 

ferramenta computacional o programa Pari/GP CALCULATOR Versão 2.7.1. 

 

Palavras-chave: Teoria dos Números. Equações Diofantinas. Números Inteiros. Pari/GP. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando resolvemos problemas de teoria dos números, são importantes os problemas 

em que é dada uma equação diofantina cujas incógnitas são expoentes. Há muitas maneiras de 

resolver tais equações dentre estas maneiras trabalharemos a utilização de congruências ou 

sistemas de congruências. 

Apresentaremos o método através de congruências módulo algum primo ou potências 

de primos convenientes. Como auxilio utilizaremos uma ferramenta computacional o software 

Pari/GP o qual exploraremos suas vantagens no que tange a modelagem para situações de 

contorno que reduzam o campo das soluções. 

Trataremos, de fato, dois casos particulares de equações diofantinas exponenciais que 

são:  

𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 = 𝑐                                                                 (1) 

e   

5𝑎7𝑏 + 4 = 3𝑐                                                             (2) 

 

Aceitaremos em geral que vale a seguinte conjectura: 
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Considere a equação Diofantina exponencial 

𝑎1𝑏11
𝛼11 ⋯ 𝑏1𝑙

𝛼1𝑙 + ⋯ + 𝑎𝑘𝑏𝑘1
𝛼𝑘1 ⋯ 𝑏𝑘𝑙

𝛼𝑘𝑙 = 𝑐.Suponha que a equação não tenha 

solução em inteiros não negativos, α11, ···, α1l, ···, αk1,···,αkl. Então, a 

congruência𝑎1𝑏11
𝛼11 ⋯ 𝑏1𝑙

𝛼1𝑙 + ⋯ + 𝑎𝑘𝑏𝑘1
𝛼𝑘1 ⋯ 𝑏𝑘𝑙

𝛼𝑘𝑙  ≡  𝑐 (𝑚𝑜𝑑 𝑚)não tem solução 

para algum inteiro 𝑚 ≥ 2 (HAJDU, 2014, p.2). 

 

O método apresentado será bastante “ad-hoc”, mas, recentemente Hajdu e Betók 

(2014, p.2) mostrou que podem ser construídas de forma sistemática estas soluções para 

certos casos. 

Foi construído um comando no Pari/GP para análise das equações módulo um inteiro 

m e para alguns casos particulares das mesmas. 

 

OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um método elementar para resolução de 

equações diofantinas exponenciais de forma construtiva utilizando como auxílio do software 

Pari/GP CALCULATOR Versão 2.7.1, aplicando-o de forma a simular e explorar as situações 

de contorno que possa reduzir o conjunto domínio das soluções dessas equações. 

 

METODOLOGIA 

 

Utilizaremos a pesquisa exploratória, pois não iremos fazer testes que comprovem que 

esse é o melhor método para solucionar as equações consideradas, nos restringiremos apenas 

a definir objetivos e buscar mais informações sobre o assunto em estudo. 

Apresentaremos alguns teoremas básicos a seguir. 

 

TEOREMAS BÁSICOS 

 

Os teoremas que definiremos a seguir encontram-seem Niven e Zuckerman(1960). 

Teorema 1. (Euler). Sejam𝑚, 𝑎 ∈ ℕ com m >1 e  𝑎, 𝑚 = 1. Então,𝑎𝜑(𝑚) ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑚). 

Proposição 1. Dado 𝑎 ∈ ℕ, existe  ∈ ℕtal que 𝑎 ≡  1 (𝑚𝑜𝑑 𝑚)se, e somente se, (𝑎, 𝑚)  =

 1. 

Definição 1. Seja 𝑎, 𝑚 ∈ ℕ, com m >1 e  𝑎, 𝑚 = 1. Chamaremos de Ordem de a com 

respeito a m o número natural 𝑜𝑟𝑑𝑚  (𝑎) = min{𝑖 ∈  ℕ; 𝑎𝑖 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝑚)}. 

Proposição 2. Temos que 𝑎𝑛 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑚)se, e somente se, 𝑜𝑟𝑑𝑚  𝑎 |𝑛. 
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Corolário 1. Sejam a, 𝑚 ∈ ℕ, com  𝑎, 𝑚 = 1. Temos que 𝑜𝑟𝑑𝑚  𝑎 |𝜑(𝑚). 

Definição 2. Se 𝑜𝑟𝑑𝑚 (𝑎)  =  𝜑(𝑚)dizemos que a  é uma raiz primitiva módulo m. 

Teorema 2. Sejam a, 𝑚 ∈ ℕ, com  𝑎, 𝑚 = 1. Temos que 𝑎𝑗 ≡ 𝑎𝑘  (𝑚𝑜𝑑 𝑚)se, e somente 

se, 𝑜𝑟𝑑𝑚  𝑎 |𝑗 − 𝑘. 

Claro que 𝑜𝑟𝑑𝑚  𝑎 |𝑗 − 𝑘é equivalente, por definição de congruência, a𝑗 ≡

 𝑘 (mod ordm (a))ou 𝑗 ≡  𝑘 (𝑚𝑜𝑑 𝜑(𝑚)). 

Teorema 3. Se a é uma raiz primitiva, então os números 𝑎, 𝑎2,··· , 𝑎𝜑(𝑚)formam um sistema 

reduzido de resíduos módulo m. 

Corolário 2. Sejam a, m e 𝑏 ∈ ℕ. Se a é uma raiz primitiva módulo m e (𝑏, 𝑚)  =  1, então 

existe um e somente um𝑎𝑖  ∈ {𝑎, 𝑎2 ,··· , 𝑎𝜑(𝑚)}tal que 𝑎𝑖 ≡  𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑚). 

Especificamente, quando tivermos algo como 𝑎𝑥 ≡  𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑚), onde (𝑎, 𝑚)  =  1e 

tomando  =  𝑜𝑟𝑑𝑚 (𝑎), então pela Proposição 1 , teremos duas situações: 

 

a) se 𝜑 𝑚 =ord𝑚 𝑎 =h, ou seja, se a for raiz primitiva módulo m, então pelo Teorema 3, 

𝑅 = {𝑎, 𝑎2,··· , 𝑎𝜑(𝑚) ≡ 1}é um sistema reduzido de resíduos módulo m. Daí temos, 

pelo Corolário 2, se (𝑏, 𝑚)  =  1, então existe 𝑎𝑖 ∈ 𝑅tal que 𝑎𝑖 ≡  𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑚). Desta 

forma se tivermos interessados em levantar informações sobre o expoente x de 𝑎𝑥 −

 𝑏𝑦 =  𝑐, como 𝑎 ≡  1(𝑚𝑜𝑑 𝑚)e supondo (𝑏, 𝑚)  =  1, logo existe 𝑎𝑟  ∈  𝑅tal que 

𝑎𝑟 ≡  𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑚)e portanto para todo 𝑘 ∈  𝑁, temos 𝑎𝑘+𝑟 ≡  𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑚) , então 

𝑥 ≡  𝑟 (𝑚𝑜𝑑 ). 

b) se 𝜑 𝑚 ≠ ord𝑚  𝑎 =h. Neste caso o conjunto 𝐼 = {1, 𝑎, 𝑎2, … , 𝑎−2, 𝑎−1} são 

formados por elementos incongruentes módulo m e como 𝑜𝑟𝑑𝑚 (𝑎) | 𝜑(𝑚) ⇒

𝑜𝑟𝑑𝑚 (𝑎)  <  𝜑(𝑚)este conjunto não é um sistema completo de resíduos. Nesta 

situação as soluções se tornam mais restritas. 

 

APLICAÇÕES NA SOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DIOFANTINAS EXPONENCIAIS 

 

Segundo Hajdu e Bertók (2014) a conjectura de Skolem, pode ser é enunciada da 

seguinte forma. 

Conjectura 1. Dada uma equação exponencial Diofantina 

 

𝑎1𝑏11
𝛼11 ⋯ 𝑏1𝑙

𝛼1𝑙 + ⋯ + 𝑎𝑘𝑏𝑘1
𝛼𝑘1 ⋯ 𝑏𝑘𝑙

𝛼𝑘𝑙 = 𝑐.                                          (3) 
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e supondo que a equação acima não tem solução em inteiros não negativos, α11,··· ,α1l,··· , 

αk1,···,αkl. Então, existe um inteiro 𝑚 ≥ 2tal que a congruência 

 

𝑎1𝑏11
𝛼11 ⋯ 𝑏1𝑙

𝛼1𝑙 + ⋯ + 𝑎𝑘𝑏𝑘1
𝛼𝑘1 ⋯ 𝑏𝑘𝑙

𝛼𝑘𝑙  ≡  𝑐  𝑚𝑜𝑑 𝑚                   (4) 

 

não tem solução em inteiros não negativos 𝛼11 ,··· , 𝛼1𝑙 ,··· , 𝛼𝑘1,··· , 𝛼𝑘𝑙 . 

Conforme Hajdu e Bertók (2014) para o caso 𝑘 = 1a conjectura é verdadeira, para os 

casos em que 𝑘 = 2vários trabalhos apontam também neste sentido. 

Para o caso particular da equação 𝑎𝑥 −  𝑏𝑦 =  𝑐, temos: 

Conjectura 2. Se 𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 ≡  𝑐(𝑚𝑜𝑑 𝑚)tem solução para todo inteiro positivo m, então 

 

𝑎𝑥 −  𝑏𝑦 =  𝑐                                                                 (5) 

 

tem solução inteiros positivos x e y. 

Ainda neste contexto Pillai (1936, p. 3) mostrou que a equação 5 tem apenas um 

número finito de soluções inteiras (𝑥, 𝑦)e apenas uma solução se c for suficientemente grande 

em relação a ae b. Nos primeiros trabalhos de Pillai, ele havia considerado as equações 

diofantinas𝑎𝑥 −  𝑏𝑦 =  𝑐onde a, b e c eram fixos, ou seja, apenas x e y eram variáveis, mas 

em trabalhos posteriores ele também consideraria o caso em que apenas um dos inteiros 

(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑥, 𝑦) é fixo, para mais informações veja Waldschmidt(2009).  

A estratégia proposta será a seguinte: 

 

(I) Encontre a lista de suspeitos de todas as soluções para a equação diofantina 

exponencial, por uma busca exaustiva. 

(II) Escolha uma das incógnitas, digamos 𝛼𝑖𝑗 , e com base na lista de suspeitos de todas 

as soluções tome um inteiro 𝛼0com 𝛼𝑖𝑗 < 𝛼0. 

(III) Em vez da equação original considere a equação obtida substituindo o coeficiente 

𝑎𝑖com𝑎𝑖𝑏𝑖𝑗
𝛼0 . 

(IV) Encontre um m tal que a nova equação não tem solução módulo m. Tendo tal m, 

concluímos que 𝛼𝑖𝑗 < 𝛼0vale para todas as soluções da equação original. 
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Assim, no procedimento que utilizaremos neste trabalho determinaremos uma solução 

inicial para a equação 𝑎𝑥 −  𝑏𝑦 =  𝑐por inspeção, (𝑥0, 𝑦0), e a partir desta vamos supor por 

absurdo a existência de outra solução maior que a solução considerada, ou seja, um 𝑥 > 𝑥0, 

por exemplo. 

No que segue iremos aplicar estratégia de forma mais detalhada. 

Teorema 4. A equação 3𝑛 − 5𝑚 = 4tem apenas uma solução inteira não negativa n,m dada 

por (𝑛, 𝑚)  =  (2,1). 

Prova. De fato, se n = 0, temos que 5𝑚 =  −3, que é falso para todo inteiro m, pois 5
m 

 

é positivo para todo m. Se n = 1, temos que 5𝑚 =  −1, novamente pelo mesmo argumento 

está igualdade é falsa. 

Como 5|5𝑚 , temos que 3𝑛 ≡  4 (𝑚𝑜𝑑 5)e 𝜑(5)  =  𝑜𝑟𝑑5(3)  =  4, então pela 

Definição 2, 3 é raiz primitiva módulo 5, da pelo Teorema 3 temos que 𝑆 =

 {3, 32 , 33, 34}forma um sistema reduzido de resíduos módulo 5, e portanto pelo Teorema 2, 

sendo (4,5)  =  1, temos que deve existir x tal que 3𝑥 ≡  4 (𝑚𝑜𝑑 5), com 3𝑥 ∈ 𝑆. De fato, 

32 ≡  4 (𝑚𝑜𝑑 5)por transitividade e pelo Teorema 2, resulta que 𝑛 ≡  2(𝑚𝑜𝑑 4). 

Analogamente, como n = 2 é uma solução, obtemos 𝑚 ≡  1 (𝑚𝑜𝑑 6). Das 

congruências acima concluímos que n é par e m é ímpar. 

Agora analisamos a existência de soluções maiores que estas e compararemos com a 

paridade de n e m que já determinamos. 

Suponhamos, então que n >2, logo devemos ter que 33|3𝑛 , assim5𝑚 ≡  23 (𝑚𝑜𝑑 27). 

Como 𝜑(27)  =  𝑜𝑟𝑑27(5)  =  18 o conjunto 𝑆 =  {5, 52 ,··· , 518}forma um sistema reduzido 

de resíduos módulo 27, e sendo (23,27)  =  1deve existir t com 5𝑡 ∈ 𝑆tal que 5𝑡 ≡

23(𝑚𝑜𝑑 27). De fato, 513 ≡  23 (𝑚𝑜𝑑 27)e obtemos 𝑚 ≡  13(𝑚𝑜𝑑 18)que mostra que 

𝑚 =  18𝑘 + 13para algum 𝑘 ∈ ℕ. O resultado desta equivalência não é necessariamente 

uma contradição. Dessa forma, considerando a congruência3𝑚 −  5𝑛 ≡ 4(𝑚𝑜𝑑 𝑥)queremos 

encontrar um primo x de modo que 𝑚 =  18𝑘 +  13para algum 𝑘 ∈ ℕ, que contradiga a 

hipótese de n ser par. 

Nesse momento testamos alguns primos para os valores de x no comando da Tabela 1 

abaixo: 

 
Tabela 1: Comando para 3

n 
− 5

m 
= 4 

Equação Comando no Pari/GP 

3
n 
− 5

m 
= 4 r=znorder(Mod(3,x));s=znorder(Mod(5,x));for(n=0,r-1,for(m=0,s-1, 

if(Mod(3,x)^n-Mod(5,x)^m-4==0,print([n,m]))));[r,s]] 
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Faremos alguns testes utilizando o comando da Tabela 1 a fim de encontrarmos um m 

tal que 𝑚 ≡ 13(𝑚𝑜𝑑 18)e que nos dê uma contradição relativa à paridade de n, que já 

sabemos ser par. 

Para x = 17 temos para este módulo que:3𝑛 −  5𝑚 ≡ 4(𝑚𝑜𝑑 17). Como 𝜑 17 =

𝑜𝑟𝑑17 3 = 𝑜𝑟𝑑17(5)  = 16, os conjuntos {3, 32,··· , 316} e {5, 52 ,··· , 516} formam sistemas 

reduzidos de resíduos módulo 17, e de 518𝑘+13 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑 17) resulta 3𝑛 ≡ 7(𝑚𝑜𝑑 17). 

Agora, como (7,17) = 1deve existir 3𝑓 ∈ 𝑆3tal que 3𝑓 ≡ 7(𝑚𝑜𝑑 17), de fato 

311 ≡ 7(𝑚𝑜𝑑 17)e por transitividade, 311 ≡ 3𝑛(𝑚𝑜𝑑 17), mas isso significa que 𝑛 ≡

11(𝑚𝑜𝑑 16), que é absurdo, pois n é par. 

Utilizaremos as mesmas estratégias utilizadas até aqui para resolver um problema que 

como poderemos observar traz outras dificuldades a serem contornadas. 

Teorema 5. A equação 5𝑎7𝑏 + 4 = 3𝑐 tem apenas uma solução inteira positiva a,b,c dada por 

(𝑎, 𝑏, 𝑐) = (1,0,2). 

Prova. Faremos uso do seguinte comando no Pari/GP descrito na Tabela 2: 

 

Tabela 2: Comando para 5
a
7

b 
+ 4 = 3

c 
módulo m 

Equação Comando no Pari/GP 

5
a
7

b 
+ 4 = 3

c
 r=znorder(Mod(5,m)),s=znorder(Mod(7,m));t=znorder(Mod(3,m));for(a=0,r-

1,for(b=0,s-1,for(c=0,t-1,if(Mod(5,m)^a*Mod(7,m)^b+4-

Mod(3,m)^c==0,print([a,b,c])))));[r,s,t]] 

 

Queremos escolher um valor para m em que 3, 5 e 7 têm ordem relativamente 

pequena. Para essa tarefa, faremos o seguinte procedimento, escolheremos uma ordem x e 

depois determinaremos todos os módulos onde ”a” tem ordem dividindo k, tais módulos serão 

pela Proposição 2, divisores de 𝑎𝑘 − 1, ou seja, dado k e 𝑜𝑟𝑑𝑚 𝑎  𝑘 ⇒  𝑚 𝑎𝑘 − 1. 

Note que c = 0 ou c = 1 não são soluções. Como 3
c 
 é divisível por 3, isso significa que 

 5𝑎  7𝑏 ≡ −1(𝑚𝑜𝑑 3). Sendo 7𝑏 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 3)e 5𝑎 ≡   −1 𝑎(𝑚𝑜𝑑 3)daí resulta 

(5𝑎)(7𝑏) ≡  −1 𝑎 ≡ −1(𝑚𝑜𝑑 3)a partir do qual podemos concluir que a é um número 

ímpar.Agora, reduzindo módulo 8, (5𝑎)(7𝑏) + 4 ≡ 3𝑐(𝑚𝑜𝑑 8). Como, 5𝑎 = 52𝑘+1 ≡

5(𝑚𝑜𝑑 8)e 32 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 8) temos32𝑘 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 8)e 32𝑘+1 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑 8), portanto 3𝑐 ≡ 1ou 

3(𝑚𝑜𝑑 8), se c for par ou ímpar, respectivamente. 

De 7𝑏 ≡   −1 𝑏(𝑚𝑜𝑑 8),obtemos que (5𝑎+1)(7𝑏)  ≡ 5(3𝑐 −  4)(𝑚𝑜𝑑 8)logo, 

 −1 𝑏 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 8), se c for par,  ou  −1 𝑏 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑 8), se c for ímpar, o que implica que b 
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é par e em particular, temos que c épar. Supondo 𝑎 ≥ 2, então 52|5𝑎 , resulta 4 ≡

 3𝑐(𝑚𝑜𝑑 25). 

Como 𝜑(25) = 𝑜𝑟𝑑25(3) = 20e o conjunto {3, 32,··· , 320} é um sistema reduzido de 

resíduos,o que nos dá 𝑐 ≡ 6(𝑚𝑜𝑑 20)isso significa que 𝑐 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 5). Fazendo no Pari/GP 

𝑚 = 11, encontramos para 𝑎 ≥ 2e 𝑐 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 5)os seguintes resultados: [𝑎, 𝑏, 𝑐] ∈

 {[2,1,1], [3,9,1], [4,7,1]}o que mostra que b é ímpar, o que é uma contradição pois  já 

havíamos mostrado que b é par. De fato, como 𝑜𝑟𝑑11(3) = 5o conjunto {1,3, 32 ,··· , 310} é 

formado por elementos incongruentes módulo 11. De 35 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 11)temos para todo 𝑞 ∈

ℕ, 35𝑞+1 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑 11), logo 3𝑐 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑 11)e, portanto  (5𝑎)(7𝑏) ≡ −1(𝑚𝑜𝑑 11). 

De𝑜𝑟𝑑11(5) = 5, o conjunto {1, 5, 52 , 53, 54} é formado por elementos incongruentes módulo 

11 e sendo a ímpar devemos ter 5𝑎 ≡ 5(𝑚𝑜𝑑 11)ou 5𝑎 ≡ 53 ≡ 4(𝑚𝑜𝑑 11). Por outro lado, 

como 𝜑 11 = 𝑜𝑟𝑑11(7) = 10 o conjunto {7, 72.··· , 710} é um sistema reduzido de resíduos 

módulo 11. Como b é par, então 7𝑏 ≡ 𝑟(𝑚𝑜𝑑 11)com 𝑟 ∈ {3,4,5,9,10}.  

Multiplicando as congruências acima com 5𝑎 ≡ 5(𝑚𝑜𝑑 11)ou 5𝑎 ≡

4(𝑚𝑜𝑑 11)verificamos que em nenhum caso teremos (5𝑎)(7𝑏) ≡ −1(𝑚𝑜𝑑 11). Portanto a 

equação não possui solução módulo 11 para 𝑎 ≥ 2. 

Resta verificar se para os caos a = 0 e a = 1 há ou não soluções. Na primeira situação, 

para 𝑎 = 0,7𝑏 + 4 = 3𝑐 . Fazendo algumas simulações no Pari/GP aplicando o comando da 

Tabela 3 obtemos algumas informações sobre a equação 7𝑏 + 4 =  3𝑐 . 

 

Tabela 3: Comando para 7
b 
+ 4 = 3

c 
módulo m. 

Equação Comando no pari/GP 

7
b 
+ 4 = 3

c
 s=znorder(Mod(7,m));t=znorder(Mod(3,m));for(b=0,s-1,for(c=0,t-1, 

if(Mod(7,m)^b+4-Mod(3,m)^c==0,print([b,c]))));[s,t] 

 

Relativo a módulo 8 temos que 𝑜𝑟𝑑8(7) = 𝑜𝑟𝑑8(3)  =  2. Assim, 7𝑏 ≡  −1 𝑏 ≡

3𝑐 − 4(𝑚𝑜𝑑 8). Consideremos dois casos: 

• Se c for par, ∀k 32𝑘 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 8), logo  −1 𝑏 ≡ 1 − 4 = −3(𝑚𝑜𝑑 8) e 

concluímos que tanto para b par ou b ímpar  −1 𝑏 ≢ −3(𝑚𝑜𝑑 8)e, portanto não podemos ter 

c par. 

• Se c for ímpar, ∀k 32𝑘+1 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑 8), logo  −1 𝑏 ≡ −1 = 3 − 4(𝑚𝑜𝑑 8)daí 

para b par  −1 𝑏 = 1 ≢ −1(𝑚𝑜𝑑 8)e para b ímpar  −1 𝑏 = −1 ≡ −1(𝑚𝑜𝑑 8). 

Portanto c e b devem ser ambos ímpares. 
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Por outro lado, considerando 7𝑏 + 4 ≡ 3𝑐 (𝑚𝑜𝑑 13)e sabendo que c e b são ímpares, 

resulta que b é divisível por 3. Sendo 𝑜𝑟𝑑19(7) = 3, o conjunto {70, 7, 72} é formado por 

elementos incongruentes módulo 19. Como b é ímpar e múltiplo de 3, temos 3𝑐 ≡

5(𝑚𝑜𝑑 19). Agora como 𝜑(19) = 𝑜𝑟𝑑19(3) = 18, o conjunto {3, 32,··· , 318}forma um 

sistema completo de resíduos módulo 19. Assim, 3𝑐 ≡ 34(𝑚𝑜𝑑 19)e obtemos que 𝑐 ≡

4(𝑚𝑜𝑑 18), logo c é par, contradição. Portanto não existe solução para equação 7𝑏 + 4 = 3𝑐 . 

Finalmente verificaremos que a = 1 é a única solução para a e equação 5𝑎7𝑏 + 4 =

3𝑐 . 

Seja a = 1, se b = 0 então c = 2.  Agora verificaremos que não existem soluções para b 

>0. Como feito anteriormente começaremos utilizando alguma das potências que ainda 

constam na equação e, como estamos interessados em b, examinaremos em relação ao módulo 

7. Supondo por absurdo b >0, então 7|7𝑏 , logo 4 ≡ 3𝑐(𝑚𝑜𝑑 7). 

Note que 𝑐 ≡ 4 (𝑚𝑜𝑑 6). Agora se examinarmos os fatores de 36 − 1. Tomando 

5 · 7𝑏 + 4 ≡ 3𝑐(𝑚𝑜𝑑 13)obtemos que para todo k, 36𝑘+4 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑 13), ou seja, 3𝑐 ≡

 3(𝑚𝑜𝑑 13). Por outro lado, como 𝜑 13 =  𝑜𝑟𝑑13(7) = 12temos que 7 é raiz primitiva 

módulo 13, então 7𝑏 ≡ 73(𝑚𝑜𝑑 13)donde obtemos 𝑏 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑 12). 

Sabendo que para todo q, 712𝑞+3 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 19)desse fato obtemos 32 ≡

3𝑐(𝑚𝑜𝑑 19)logo 𝑐 ≡ 2 (𝑚𝑜𝑑 18)o que é absurdo, pois já tínhamos 𝑐 ≡ 4(𝑚𝑜𝑑 6). Portanto, 

não podemos ter b >0, sendo então b = 0 a única solução possível, o que implica que c = 2 e a 

= 1. 

 

CONCLUSÕES 

 

Nas soluções dos Teoremas 4 e 5 tivemos que considerar implicitamente a conjectura 

de Skolem e se verificou sempre a existência de tais módulos. Porém o método utilizado é 

bastante “ad-hoc”, onde queremos dizer que o método foi elaborado especificamente para esta 

determinada situação em que os módulos apropriados foram determinados, sendo assim o 

próximo objetivo é buscar intervalos de existência para estes módulos. 

Além disso, presenciamos diversas aplicações do Pari/GP que se mostrou uma 

importante ferramenta de auxilio para testar e comparar soluções nos tipos de problemas 

considerados. Destaca-se, portanto, o grande potencial do Pari/GP na exploração e 

levantamentos de informações sobre vários aspectos de contorno dos problemas considerados. 
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RESUMO 

O presente trabalho enfoca o estudo em Probabilidade, ressaltando sua importância e 

enfatizando as distribuições de probabilidade. À medida que entende-se a matemática como 

ferramenta essencial no cotidiano, pois a sociedade evolui com o avanço da mesma, não 

obstante o estudo das distribuições de probabilidade tem a sua importância nas aplicações das 

variáveis aleatórias que podem ser contínuas ou discretas. É importante destacar que vários 

fenômenos nas ciências sociais e exatas são pautados a partir do estudo em Probabilidade. 

Dando suporte não somente às ciências, mas à sociedade que pode através de conceitos 

inerentes ao estudo de Probabilidade, verificar o bom emprego que a mesma faz 

corriqueiramente, ajudando no desenvolvimento do estudo em Probabilidade e criando novas 

distribuições que possam moldar situações do seu cotidiano. Assim esse trabalho apresenta-se 

como uma forma de enfocar as distribuições de probabilidade, em especial a de Laplace e 

Bernoulli, dando ênfase ás suas aplicações. O método escolhido para a realização do trabalho 

consiste no estudo de conceitos referentes à Probabilidade. Portanto a contribuição desse 

trabalho se faz na medida que a sociedade pode verificar o estudo da Probabilidade no seu 

cotidiano e em consequência o da Matemática. 

PALAVRAS-CHAVE:Probabilidade.Distribuições de Probabilidade. Laplace e Bernoulli. 
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INTRODUÇÃO 

Os fenômenos naturais e sociais são alvos de estudos da humanidade, onde estes 

procurama possibilidade de eficientemente tornaressas ocorrências cotidianasem 

discriçõesmatemáticas, essasdiscriçõesse faz por meio do estudo de Probabilidade que é um 

campo da Matemática que se preocupa em prever as possibilidades de ocorrência de um 

evento, tendo seu início com a curiosidade em explicar os fenômenos dos jogos de azares 

(dados, cartas entre outros), claro que a Teoria da Probabilidade não se aplica somente aos 

jogos, mas aos mais diversos campos de estudo. Como o próprio nome sugere, probabilidade 

vêm do latim probare, significa “provar” ou “testar”. Esse estudo acontece durante milênios, 

mas somente na modernidade teve um caráter matemático.  

Evidencia-se que alguns matemáticos ilustres como: Pierre de Fermat, Blaise Pascal, 

Daniel Bernoulli, Abraham de Moivre, Pierre-Simon Laplace entre outros tiveram seus 

estudos de fundamental importância para a formulação da Probabilidade tal qual conhecemos. 

É interessante ressaltar que os eventos estudados pela Teoria da Probabilidade são eventos 

aleatórios, que como enfatiza Correa (2003, Pág: 66), “Os fenômenos aleatórios podem 

conduzir a diferentes resultados e mesmo quando as condições iniciais são as mesmas, existe 

a imprevisibilidade do resultado. Ex: lançamento de um dado”. Ou seja, mesmo que se 

execute um experimento várias vezes, não podemos previamente determinar seus resultados, 

geralmente a representação da probabilidade de ocorrência de um evento está entre os 

números 0 e 1, onde o 1 representa a certeza da ocorrência do evento e 0 cuja a representação 

indica que é impossível o evento ocorrer, é importante destacar que a recíproca não é 

verdadeira. Assim iremos deter-nos apenas as distribuições de probabilidade, com ênfase nas 

distribuições de Bernoulli e Laplace. 

OBJETIVO GERAL  

Analisar a importância das distribuições de probabilidade para a Matemática, em 

especial as de Laplace e Bernoulli e suas aplicações, através do estudo de conceitos inerentes 

a Teoria da Probabilidade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Destacar a Probabilidade como um ramo de estudo da Matemática, bem como 

sua origem e conceitos; 
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 Diferenciar as distribuições aleatórias contínuas e discretas, através dos 

conceitos de variáveis aleatórias; 

 Entender a utilização das distribuições de Laplace e Bernoulli para o estudo de 

fenômenos sociais e naturais. 

JUSTIFICATIVA 

 A Matemática, corriqueiramente está presente em nosso cotidiano, suas aplicações 

ajudam a entender os conceitos abstratos inerentes a esta ciência. As transformações vividas 

pela humanidade fazem com que se tenha o interesse de tentar prever fenômenos que afetam o 

seu cotidiano, para isso os estudiosos fazem o uso de conceitos matemáticos como as 

distribuições de probabilidade que ajudam a entender a chance de ocorrência de um evento. 

 Portanto este trabalho se faz importante na medida em que mostra para a comunidade, 

a utilização da Probabilidade no seu cotidiano. Assim a escolha do tema se justifica pelo 

interesse por conceitos referente ao tema, bem como pela distinção das distribuições de 

variáveis aleatórias contínuas e discretas, destacando os conceitos e principalmente suas 

aplicações.    

REFERENCIAL TEÓRICO 

 Existem várias maneiras de explicar um fenômeno, quando este é aleatório, a 

matemática utiliza as distribuições de probabilidade que auxiliam na modelagem do 

fenômeno, tornando-o passível de interpretações, sendo assim a distribuição associa certo 

valor da variável, que no nosso estudo é aleatória, à probabilidade de sua ocorrência. Logo ela 

é uma função onde o domínio são os valores das variáveis e a imagem é a probabilidade de 

ocorrência, lembrando que a mesma estará entre 0 e 1. Antes de definirmos uma distribuição 

de variável aleatória contínua e discreta é necessário determinarmos uma varável aleatória que 

segundo Magalhães (2011; pág: 64) é: “uma função do espaço amostral Ω nos reais, para qual 

é possível calcular a probabilidade de ocorrência de seus valores”.  Vale ressaltar que o 

espaço amostral na probabilidade é o conjunto de todos os possíveis resultados de um 

experimento. 

 A maioria dos problemas relacionados a variáveis aleatórias é do tipo discreto que 

para Morenttin (1999; pág: 42) deve: “[...] assumir valores em um conjunto finito ou em um 

conjunto infinito, porém enumerável”. Podemos citar como exemplo o número de coroas em 

oito lançamentos de uma moeda, pois sabemos que o resultado dos lançamentos são 
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apenas,caras ou coroas. Já a variável aleatória contínua é definida por Magalhães e Pedroso 

(2004; pág: 57) como sendo um: “conjunto de valores é qualquer intervalo dos números reais, 

o que seria um conjunto não enumerável”. Para exemplificar uma variável contínua, 

consideremos um lançamento de dardo nas olimpíadas, sabemos que este tem um valor 

mínimo para o lançamento e um valor máximo, assim todos os arremessos estarão nesse 

intervalo. 

METODOLOGIA 

 O método utilizado para a realização do trabalho foi o estudo de conceitos referentes à 

probabilidade, dando suporte aos processos matemáticos utilizados no mesmo. Assim com 

relação às variáveis aleatórias estamos interessados nas suas distribuições, que podem ser 

classificadas em discretas ou contínuas e em suas aplicações. As distribuições discretas são 

aquelas cuja probabilidade da variável X assumir x é dada por: 

F x = P X ≤ x =  p(xi)xi≤x (1) 

Muitos autores chamam a função distribuição (1) de acumulativa, pois as 

probabilidades das variáveis irão se acumular até o número 1, que representa a soma das 

probabilidades. Dentre as muitas distribuições contínuas, destacaremos as principais que são: 

Bernoulli, Binomial, Geométrica e Poisson. Não iremos descrever todas, apenas a distribuição 

de Bernoulli, a qual recebe este nome em homenagem ao matemático Jacob Bernoulli, e tem 

como base o processo de Bernoulli que é a sequência de tentativas, cada uma com dois 

resultados possíveis, sendo na maioria das vezes de natureza qualitativa. 

 O processo de Bernoulli é baseado em n tentativas, nas quais os resultados são 

classificados em fracasso ou sucesso. O sucesso é denominado por p e tem a mesma 

probabilidade de ocorrência, além disso, as tentativas são independentes, ou seja, o resultado 

da tentativa anterior obtido, não influenciará no resultado da nova.  Sabe-se que a tentativa de 

Bernoulli assume o valor x = 1 para o sucesso e x = 0 para o fracasso, assim define-se o 

modelo de Bernoulli, se a varável aleatória assume apenas os valores 0 e 1. 

 Pode-se definir a função distribuição do modelo de Bernoulli como: 

F(x) = P(X<x) = 
0       𝑠𝑒𝑥 < 0

1 − 𝑝𝑠𝑒 0 ≤ 𝑥 < 1
1       𝑠𝑒𝑥 > 1

         (2) 
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A importância da distribuição (2) pode ser vista claramente em suas aplicações, que 

estão presente corriqueiramente principalmente em enxames médicos cujo resultado é 

positivo ou negativo; resultados de provas, como vestibulares ou concursos, onde o sucesso é 

ter o nome na lista dos aprovados e o fracasso é não passar na prova; a ocorrência ou não da 

face de número 4 de um dado; em um lançamento de moeda ocorrer unicamente cara ou 

coroa, é interessante destacar que nesse exemplo se a probabilidade de sucesso for a metade 

(0,5), dizemos que a experiência é dita justa, pois ambos tem a mesma probabilidade. Uma 

importante aplicação da distribuição de Bernoulli acontece na hidrologia, a qual estuda o 

movimento e distribuição da água no planeta.  Assim o modelo de distribuição é aplicado se 

considerarmos as vazões de água que ocorrem em um determinado ano se essa for maior que 

a média, obtidas após um monitoramento, podemos afirmar que o experimento é dito de 

sucesso. Porém, se a vazão do ano referido for menor ou igual a média, considera-se o 

insucesso ou fracasso, quando a vazão for maior que a média. 

 Os exemplos apresentados acima, ilustram a importância da distribuição de Bernoulli, 

bem como das distribuições discretas. Diferente das distribuições discretas, as contínuas são 

aquelas em que a variável X assume probabilidade em determinado intervalo. Na maioria dos 

processos de distribuições contínuas, a função distribuição é encontrada a partir de um 

processo de integração da função densidade, esta fornece a probabilidade da variável X 

assumir algum valor em um determinado intervalo, portanto a função densidade não trabalha 

com pontos de valores exatos e sim com intervalos. 

 A função densidade é representada por f(x), desse modo, a partir dela pode-se 

encontrar a função distribuição que é dada por: 

F(x) =  𝑓 𝑢 𝑑𝑢
𝑥

−∞
                                                          (3) 

 A expressão (3) fornece-nos as distribuições contínuas, das quais as mais importantes 

são: Normal, Laplace, Gama, Cauchy, T Student e Exponencial. Destas iremos nos deter a 

distribuição de Laplace, que recebe esse nome em homenagem ao matemático Pierre-Simon 

Laplace, onde o mesmo publico-a em 1774. Essa distribuição é conhecida como dupla 

exponencial e tem a função densidade dada por: 

f (x/ µ , b)= 
e

− x −μ 
b

2b
(4) 
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Onde µ e b na expressão (4) são os parâmetros de localização e de escala, 

respectivamente, com b > 0, esses parâmetros serão considerados como constantes para o 

processo de integração, assim para encontrar a função distribuição iremos integrar a função 

(4), logo: 

F(x)=   
e
− u−μ 

b

2b
 𝑑𝑢

𝑥

−∞
                                                     (5) 

Assim devemos considerar dois casos: O primeiro para u-µ< 0 e o segundo para u-µ ≥ 

0. Para o primeiro caso a expressão (5) é escrita como:  

F(x) =  
e

u−μ
b

2b
 𝑑𝑢

𝑥

−∞
                                (6) 

 Integrando pelo método de substituição, temos que 𝜃 =
𝑢−𝜇

𝑏
  =>bd𝜃=du, logo temos: 

 
𝑒𝜃

2𝑏
bd𝜃 = 

𝑒
𝑢−𝜇

𝑏

2
                                (7) 

Aplicando os limitantes de -∞ a x, observamos que quando u tende -∞, a expressão 

(7), tende a zero, já que é uma probabilidade onde o mínimo é zero. Para u tendendo a x 

temos a seguinte expressão: 

𝑒
𝑥−𝜇

𝑏

2
                               (8) 

Assim o resultado da integral aplicada nos limitantes é a expressão (8).Para o segundo 

caso que é quando u-µ ≥ 0, devemos resolver a integral: 

F(x)=   
e
−u+μ

b

2b
 𝑑𝑢

𝑥

−∞
                                 (9) 

Integrando por substituição, temos que β = 
−𝑢+𝜇

𝑏
 =>-bdβ= du, logo temos: 

 
𝑒𝜃

2𝑏
 –bd𝜃 = - 

𝑒
−𝑢+𝜇

𝑏

2
                              (10) 

Onde os limitantes vão de -∞ a x. Assim para u tendendo a -∞, a integral tende a seu 

valor máximo que sabemos que é 1, pois é uma função de distribuição e quando u tendendo a 

x, obtendo: 
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- 
𝑒

−𝑥+𝜇
𝑏

2
                                           (11) 

Assim o resultado da integral aplicada nos limitantes é: 

1- 
𝑒

−𝑥+𝜇
𝑏

2
                                           (12) 

 Resumidamente a distribuição de Laplace é dada por: 

F(x) =  

𝑒
𝑥−𝜇

𝑏

2
  se  u − µ <  0  

1 −   
𝑒

−𝑥+𝜇
𝑏

2
 se  u − µ ≥ 0

                               (13) 

A expressão (13) representa a distribuição de Laplace que vem sendo aplicada em 

diversas áreas científicas, como no sistema financeiro através da modelagem de variáveis, no 

clima para os ajustes de dados sobre a mudança de vento em pequenas distâncias, nos estudos 

sobre erros de posição em navegação, na análise dos eventos extremos no Japão. Serve ainda 

como parâmetro de escalonamento para a sensibilidade de uma função, é usada na adição de 

ruído de uma distribuição Laplaciana. E também aplicada à saída de uma consulta de banco 

de dados estatísticos, entre outras aplicações. 

 Portanto, evidencia-se que as distribuições de um modo geral têm suas aplicações não 

somente no ramo científico, mas no cotidiano, sendo importante para que a sociedade conheça 

o estudo de probabilidade, que é um ramo da Matemática, influenciando na curiosidade sobre 

o estudo das diversas aplicações que as distribuições possuem e o aprofundamento das 

mesmas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Com frequência, há ocorrência de fenômenos que aguçam a curiosidade humana, estes 

fazem com que formulemos hipóteses sobre suas causas e que tentemos modelá-los de modo a 

entender a sua ocorrência, para muitos deles utiliza-se da Matemática. Esta ciência ajuda a 

entender um fato por meio de enunciados, que podem ser numéricos ou não, dando um caráter 

mais quantitativo a eventos que são muitas vezes qualitativos.  

 Portanto, espera-se que este trabalho possa contribuir para que mais pessoas conheçam 

as distribuições de probabilidade e possam utilizar em diferentes áreas do conhecimento, 

aperfeiçoando-as e criando novas distribuições a partir destas, afim de que mais eventos 
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possam ser modelados, contribuindo para o avanço da sociedade. Almejamos ainda que o 

estudo de probabilidade tenha um maior enfoque, como sendo uma área da matemática de 

grande importância para o cotidiano.  

CONCLUSÃO 

 A Matemática se faz presente desde os primórdios da humanidade, sua importância faz 

com que a mesma seja cada vez mais necessária, pois ajuda na construção do mundo e 

principalmente na sociedade na qual estamos inseridos. Problemas corriqueiros colocam a 

prova o nosso aprendizado em Matemática e faz com que interpretemos a situação de maneira 

a transformá-la em algo que possa ser explicado e teorizado pela Matemática. 

 Portanto, é necessário evidenciar cada vez mais o estudo em probabilidade, para que 

este se torne interessante não somente cientificamente, mas que a sociedade possa ver e 

entender as aplicações da Probabilidade como natural e eficaz no seu cotidiano. Assim 

estaremos enaltecendo e fomentando ainda mais o estudo do tema aqui abordado, 

possibilitando o desenvolvimento da sociedade. 
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RESUMO 

A distribuição Watson é um dos modelos mais utilizados para descrever dados axiais. Essa 

distribuição tem suporte na esfera unitária e dois parâmetros: um expressa a direção 

dominante (denotado por  𝜇 ∈ ℝp
 ) enquanto outro representa a concentração (denotada por 

𝜅). Esse trabalho tem como objetivo  propor e comparar novos métodos de classificação para 

dados seguindo uma distribuição Watson. Os métodos de classificação propostos são 

submetidos a  estudos, sobre os quais suas  performances são quantificadas. Inicialmente, três 

métodos de classificação são propostos com base nas distâncias: qui-quadrado, geodésica e 

geodésica modificada. Por meio de um estudo de simulação Monte Carlo, o desempenho dos 

três classificadores é avaliado, adotando como figuras de mérito o erro de classificação e o 

acerto de alocação. Resultados mostram evidências em favor dos novos classificadores. Para 

concentração variando de 10 à 15 e rotação de 162° o método com base na distância 

geodésica superou os outros dois, mostrando ser, o melhor classificador.  

 

Palavras-chave: Estatitísca Aplicada. Análise Multivariada. Distância Geodésica. Distância 

Qui-quadrado. Distância Geodésica Modificada. Distribuição Watson.  

 

INTRODUÇÃO 

 Com o avanço tecnológico, a análise estatística na esfera tem sido requerida em 

aplicações sob vários segmentos científicos. A sofisticação dos recursos de extração de dados 

possibilita estudar fenômenos antes não explorados, entretanto necessita-se de modelos 

probabilísticos e métodos estatísticos especializados para análise dos dados resultantes.  

 Dados esféricos podem ser facilmente representados como uma linha reta no espaço 

(ver, Fisher et al., 1987, p.1). Se a linha é direcionada, temos um vetor e chamamos este tipo 

de dado de  direcional. Se a linha é não-direcionada, temos um eixo e chamamos este tipo de 

dado de axial.      

 Seguem-se alguns exemplos do uso de dados direcionais em diversas áreas: na 

Astrofísica - as direções de chegada de raios cósmicos (Fauth et al., 2007); na Meteorologia - 

as direções do vento observados em um determinado lugar (Bitencourt et al., 2009); e na 

Geologia Estrutural - a direção viradas de aviões em cónica dobradas (Fisher et al., 1987). E 

como exemplos de dados axiais, tem-se: Cristalografia - as direções dos eixos ópticos de 

mailto:raquelmendiola@yahoo.com.br
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cristais de quartzo (Chvátall, 1999); na Astronomia - as normais para os planos orbitais de 

uma série de cometas (Carroll e Ostlie, 2006); e na Geologia Estrutural - orientações de 

superfície de clivagem de plano axial (Fisher et al., 1987) 

 É importante ressaltar que dados direcionais podem ser representados como pontos 

em uma esfera, enquanto dados axiais podem ser representados como pares de pontos 

antípodas (i.e. pontos opostos) em uma esfera.  

 Sejam G1, ... ,Gr (para r ≥ 2)  r populações. Assuma que cada população Gj esteja 

associado a uma função densidade de probabilidade fj (x) em ℝ𝑝 . O problema de 

discriminação entre dois ou mais grupos consiste em obter funções matemáticas aptas a 

classificar um indivíduo x em uma das populações Gj, para j= 1,...,r com base em medidas de 

um número p de características, buscando minimizar a probabilidade de classificar um 

indivíduo em uma população Gi quando na verdade ele pertence a população Gj, para i ≠ j e i, 

j = 1, ... ,r. Para tanto, deve-se determinar uma regra que possa informar a que população é 

mais provável um determinado indivíduo pertencer. 

 Uma regra discriminante d corresponde a uma divisão do ℝ𝑝em regiões disjuntas 

R1, ... ,Rr, em que alocamos a observação x em Gj se x ∈ Rj. Uma boa regra deve resultar em 

poucas classificações incorretas, sendo então importante olharmos para o custo de má 

classificação. Neste trabalho, apresenta-se novos métodos no contexto da distribuição Watson.  

 

JUSTIFICATIVA  

 

 Embora a distribuição Watson seja natural para modelagem de dados axialmente 

simétricos (isto é, vetores unitários em que ± x são equivalentes), usá-la para altas dimensões  

pode ser difícil. Isto, em grande parte, porque na distribuição Watson,  mesmo tarefas básicas 

tal como obter as estimativas de máxima verossimilhança podem consistir em problemas não 

triviais. 

 Em anos recentes, várias aplicações têm dados axiais como informações resultantes. 

Este tipo de dados tem uma natureza que inviabiliza o uso de métodos essencialmente 

euclidianos. Assim, a proposta de métodos no suporte da esfera unitária tem-se mostrado uma 

frente de pesquisa.  Mesmo que a quantidade de aplicações com dados no espaço euclidiano 

seja maior do que com dados esféricos (direcionais ou axiais), existem muitas situações em 

que dados esféricos são relevantes, de onde veio o interesse em estudar esses dados. Nesse 

trabalho, propomos a trabalhar com dados esféricos axiais, por apresentar poucas 

propriedades sobre os mesmo. 
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OBJETIVOS 

 

 Este trabalho objetiva propor e discutir, de forma clara e direta, meios que 

possibilitem futuros usuários a classificar novos elementos axiais às populações de interesse. 

Em particular, os métodos são propostos com base em três medidas de distâncias: qui-

quadrado, geodésico e geodésica modificada (essas distâncias não foram previamente usadas 

como métodos de classificação para dados que seguem a distribuição de Watson). 

 

REFERÊNCIAL TEORICO 

DISTRIBUIÇÃO WATSON 

 A distribuição de Watson, também conhecida como a distribuição Dimroth Watson, 

segundo Li e Wong (1993) é importante na modelagem de dados axiais sobre a esfera os quais 

são distribuídos com simetria  rotacionada na forma bipolar ou  girdle. 

 Seja 𝕊p−1 =   x x ∈  ℝp ,  x 2 = 1  uma hiperesfera unitária de dimensão (p - 1) 

centrada na origem, em que  x =   xT  x . Trabalharemos com vetores axialmente 

simétricos, ou seja, ± 𝑥 ∈  𝕊𝑝−1  são equivalentes, o qual é também denotada por x ∈  ℙ𝑝−1 , 

em que ℙ𝑝−1  é um hiperplano projetivo da dimensão  (p – 1). Neste caso, x ~ Wp (𝜇, 𝜅,k). A 

função de densidade de probabilidade de x é dada por  

𝑓 ±𝒙;  𝝁, 𝜿 =     𝑀  
1

2
,
𝑝

2
 , 𝜅   

−1

𝑒𝑥𝑝 𝜅 𝜇𝑇𝒙 2 , 

onde ± 𝒙 ∈  𝕊𝒑−𝟏, 𝝁 ∈  𝕊𝒑−𝟏 , 𝜿 ∈  ℝ  e 𝑀  
1

2
,   

𝑝

2
, ∙  é a função confluente 

hipergeométrica Kummer, definida por Erdélyi et al. (1953) ou Andrews et al. (1999), cuja a 

fórmula é dada por  𝑀 𝑎, 𝑏, 𝜅 =  
Γ 𝑎+𝑛 Γ 𝑏 𝑘𝑛

Γ 𝑎 Γ 𝑏+𝑛 𝑛 !
∞
𝑛=0  ,  onde a, b,  𝜅 ∈  ℝ  e 𝜇  um vetor. 

 A Figura 1, apresenta uma ilustração do efeito da concentração sobre os dados 

quando 𝜅 > 0. Note que à medida que aumentamos o valor de 𝜅, as realizações ficam mais 

concentradas em torno de 𝛍, apresentando uma natureza bipolar. Por outro lado, a Figura 2, 

apresenta uma ilustração do efeito da concentração sobre os dados quando 𝜅 <  0. Elas 

concentram-se em torno do grande círculo ortogonal a 𝛍, representando uma natureza do tipo 

simétrica girdle. Nesse trabalho, apresentam-se contribuições no contexto de dados bipolares, 

isto é, para 𝜅 > 0. 
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Figura 1: Ilustração da dinâmica do parâmetro de concentração para  𝜿 > 0 da distribuição Watson. 

 

 

 
 
Figura 1: Ilustração da dinâmica do parâmetro de concentração para  𝜿 < 0 da distribuição Watson. 
 

MÉTODOS  PROPOSTOS 

 
 A seguir apresentaremos os métodos utilizados na composição de novos 

procedimentos de classificação. Como regra geral, todos os métodos propostos tentam 

resolver um problema comum:  classificar um indivíduo x0 com base em medidas de 

distância, em uma das populações Gi, (i= 1,2), tendo como critério a minimização da 

probabilidade de classificar erroneamente um indivíduo em uma população Gi quando ele 

realmente pertence à população Gj, (i ≠ j = 1,2). Segue-se as medidas de distância para a 

construção dos métodos de classificação. 

Dado uma realização Watson, x, e uma variável populacional y ~ Wp (𝜇, 𝜅), defini-se a 

distância qui-quadrado como 

di(x, [μi,, κi]) = 2κ{ 1 −  μiT   x 2 com i = 1, 2,  e   di 
𝐷
→  𝒳𝑝−1

2 ,  quando 𝜅i ⟶ ∞ para i= 1, 2, 

em que  " 
𝐷
→ "  representa convergência em distribuição.  

 Como regra de classificação, aloca-se x0  a G1 se  𝑑𝑄(𝐱𝟎  , 𝛍𝟏) ≤  𝑑𝑄 𝐱𝟎  , 𝝁𝟐 , caso 

contrario, aloca-se x0 a G2  . 

 Temos que  distância geodésica entre dois vetores é dada por 

𝐺 𝐱𝐢, 𝛍 = min{arccos  xi ,  μi
^  , arccos  −xi ,  μi

^  },  

em que < ∙ > representa a função produto interno em R
3
 (Small, 1996). 
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 Uma etapa na elaboração de um classificador para classificar uma observação x0 em 

uma entre as duas populações G1 e G2 é dada por 

 Aloca-se x0  a  G1 ao invés de G2,  se  𝑑𝐺   𝐱𝟎 , 𝛍𝟏  ≤   𝑑𝐺   𝐱𝟎 , 𝛍𝟐 ,  caso contrário, 

aloca-se 𝒙𝟎 a G2. 

 A distância de Mahalanobis entre x e [𝜇𝑇 , 𝑣𝑒𝑐 Σ 𝑇],  em que (∙) é o operador de 

vetorização, é dado por  

DM  𝐱, [𝛍, 𝚺  ] =    𝐱, 𝛍 𝑇    −1  𝐱, 𝛍 .

 

 

 A distância Geodésica modificada é a distância de Mahalanobis estendida à esfera 

unitária e definida por 

DGM (𝐱𝐢, [𝛍𝐢, 𝚺 ] ) = arccos(  𝐱𝐢
𝐓𝚺 −𝟏µ   ). 

 Na prática, 𝚺  e µ são tratados como desconhecidos e devem ser estimados. 

Então,  aloca-se x0  a G1 ao invés de G2,  se  𝑑𝐺𝑀   𝐱𝟎 , 𝛍𝟏  ≤   𝑑𝐺   𝐱𝟎 , 𝛍𝟐 , caso contrário, 

aloca-se 𝒙𝟎 a G2. 

 

 Resultados 
 

 A proposta de classificadores para dados axiais é relevante tendo-se em vista que 

existem poucos classificadores propostos na literatura. Em particular, gerou-se duas amostras 

de uma distribuição Watson com mesmo parâmetro de concentração e subsequentemente uma 

delas é rotacionada, por meio da  matriz de Rotação de Fisher (ver, Fisher et al., 1987). 

 Realizou-se uma simulação de Monte Carlo com o objetivo de analisar o 

desempenho dos métodos apresentados. Foram usadas 1000 réplicas, considerando os 

tamanhos amostrais 20, 50 e 100 e valores de concentração  k= 4 a 15. Cada amostra foi 

particionada em duas subamostras, sendo uma de teste e outra de treinamento. 

Especificamente 80% das observações de cada amostra escolhidas aleatoriamente sem 

reposição forma a amostra de treinamento. As amostras de treinamento de cada população 

serão referenciadas como grupoi, i= 1, 2. Os 20% restantes de cada uma das amostras foram 

misturados e definidos como amostra de teste, para serem alocados em algum dos grupos 

usando os classificadores considerados. 

 Na Tabela 1, apresenta-se  taxas de acertos do grupo I (A.G1) e grupo II (A.G2) e 

taxa de Erro Total (E.Total). 

 Para a situação em que n = 20, em que as observações foram geradas com parâmetro 

de concentração k = 4, 6, 10, 13 e 15 e sempre k1 = k2. Notou-se que os três métodos de 
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classificação - método qui-quadrado (MQ), método geodésico (MG) e o método da geodésica 

modificada (MGM) apresentaram  as porcentagens de acertos de classificação superior a 70%. 

À medida que aumentamos o valor do parâmetro, o E. Total diminui consideravelmente nos 

três métodos. Note que no MG para k=15, como rotação 162°, o E. Total é igual a zero, ou 

seja,  a porcentagem de acertos de classificação é 100%. O que nos leva a concluir que, à 

medida que aumentamos o valor de k e da  rotação para n=20, o MG apresenta melhor 

desempenho. O tamanho n = 50 apresenta comportamento similar a n = 20. Já para o tamanho 

de amostra n = 100, nota-se que à medida que aumentamos o valor de k o E. Total diminui 

nos três classificadores. Para os valores de k variando de 10 a 15, a porcentagem de acertos de 

classificação é superior a 90% nos três métodos, como esperado. Verifica-se também que, 

para a rotação 162° quando k varia de 10 a 15, os três métodos apresentam 99% de acertos de 

classificação. 

 

Conclusão 
 

 Foram propostos três novos classificadores com base nas distâncias qui-quadrado, 

geodésica e geodésica modificada. Os desempenhos dos testes são quantificados e 

comparados por meio de um estudo de simulação de Monte Carlo e a eles são aplicados a 

dados reais. Resultados mostram evidências de que: 

 À medida que aumentamos o tamanho da amostra, o valor do parâmetro e sua 

rotação a taxa de erro de classificação cai consideravelmente em todos os métodos. Os três 

métodos apresentam taxa de acerto de classificação superior a 70%. Podemos dizer ainda que 

para os tamanhos amostrais, 20, 50, e 100 com  rotação 162° quando k varia de 10 a 15, os 

três métodos apresentam 90% de acertos de classificação. Tais resultados mostram que o 

método geodésico apresentou melhor desempenho, esse por sua vez apresentou porcentagem 

de 95% de acertos de alocação quando o parâmetro de concentração varia de 10 a 15 em 

qualquer uma das rotações analisadas nos diferentes tamanhos amostrais. 

 

Tabela1: Taxa de acerto e erro total por grupo para as distâncias qui-quadrado, geodésica e 

geodésica modificada. 

  

Qui-quadrado 

 

   n k \ 𝜃                 18°                   108°                 162° 

  A. G1   A. G2  E.Total A.G1     A.G2    E.Total A.G1   A. G2   E.Total 

 
20 

4 0.758     0.809     0.241   0.817     0.814     0.184 0.842     0.837     0.160 

10 0.881     0.890     0.113 0.932     0.942     0.068 0.943     0.950     0.053 

15 0.887     0.880     0.109 0.923     0.924     0.076 0.934     0.931     0.067 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  489 

 

 
 

Geodésica 

 

 A. G1   A. G2  E.Total A.G1     A.G2    E.Total A.G1   A.G2    E.Total 

       

20       

4 0.792     0.790     0.208 0.854     0.846      0.149 0.872     0.869     0.129 

10 0.950     0.953     0.047 0.988     0.991      0.010 0.997     0.995     0.006 

15 0.983     0.982     0.017 0.983     0.982      0.017 0.998     0.999     0.000 

Geodésica Modificada 

 

  A. G1   A. G2  E.Total A. G1   A. G2  E.Total A. G1   A. G2  E.Total 

20 4 0.717    0.735      0.273 0.816    0.810       0.186 0.832     0.828     0.169 

10 0.919    0.919      0.080 0.984    0.985       0.015 0.991     0.989     0.009 

15 0.958    0.969      0.031 0.994    0.995       0.005 0.997     0.999     0.001 

Qui-quadrado 

 

                    

50 
 

 A. G1   A. G2  E.Total A. G1   A. G2  E.Total A. G1   A. G2  E.Total 

4 0.791    0.787      0.210 0.843     0.846      0.155 0.864     0.858      0.138 

10 0.950    0.951      0.049 0.983     0.984      0.015 0.990     0.991      0.008 

15 0.973    0.976      0.025 0.994     0.993      0.005 0.996     0.997      0.003 

Geodésica 

 

                   

50 

 A. G1   A. G2  E.Total A. G1   A. G2  E.Total A. G1   A. G2  E.Total 

4 0.805    0.799      0.197 0.861     0.865      0.136 0.877     0.875      0.123 

10 0.959    0.955      0.042 0.990     0.989      0.010 0.995     0.994      0.005 

15 0.983    0.986      0.015 0.998     0.997      0.001 0.999     0.999      0.000 

Geodésica Modificada 

 

            

50 

 A. G1   A. G2  E.Total A. G1   A. G2  E.Total A. G1   A. G2  E.Total 

4 0.726     0.718     0.277 0.807     0.812      0.189 0.854     0.840      0.153 

10 0.926     0.927     0.073 0.982     0.980      0.018 0.986     0.984      0.015 

15 0.972     0.970     0.028 0.996     0.996      0.004 1.000     0.998      0.001 

Qui-quadrado 

 

          

100 

 A. G1   A. G2  E.Total A. G1   A. G2  E.Total A. G1   A. G2  E.Total 

4 0.800     0.800     0.199 0.854     0.856      0.144 0.872     0.875      0.126 

10 0.954     0.952     0.046 0.987     0.988      0.011 0.993     0.994      0.006 

15 0.980     0.983     0.017 0.997     0.997      0.002 0.999     0.999      0.000 

Geodésica 

 

          

100 

 A. G1   A. G2  E.Total A. G1   A. G2  E.Total A. G1   A. G2  E.Total 

4 0.810     0.807     0.191 0.864     0.862   0.136 0.881     0.881      0.118 

10 0.955     0.955     0.044 0.989     0.990   0.010 0.994     0.994      0.005 

15 0.983     0.984     0.016 0.997     0.998   0.001 0.999     0.999      0.000 

Geodésica Modificada 

             

100 

 A. G1   A. G2  E.Total A. G1   A. G2  E.Total A. G1   A. G2  E.Total 

4 0.729     0.731     0.269 0.816     0.805      0.189 0.838     0.837      0.161 

10 0.929     0.919     0.075 0.982     0.981      0.018 0.990     0.991      0.009 

15 0.971     0.971     0.028   0.996     0.996      0.003 0.999     0.998      0.001 
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RESUMO 

Este trabalho é o resultado de uma oficina realizada na escola de Ensino Fundamental e 

Médio Dona Maria Amélia Bezerra pelos Bolsistas do PIBID matemática do IFCE – campus 

Juazeiro do Norte que foi pensada a partir da apostila contextualizada intitulada TEMAS E 

APLICAÇÕES, anteriormente planejada e concretizada pelos mesmos num trabalho coletivo 

de pesquisa, com o objetivo de melhorar os conceitos já sabidos pelos alunos e despertar a 

curiosidade e o prazer pela matemática através de métodos práticos de ensino. A aplicação 

teve uma parte teórica com o objetivo de revisar e repassar conceitos como propriedades e 

características da parábola e a parte prática, cujo objetivo foi mostrar de forma concreta o que 

foi ensinado de maneira teórica reforçando assim a assimilação e a compreensão dos alunos. 

Procuramos nesta prática superar o método convencional de aula, propiciando aos alunos a 

participação e a interação com o conteúdo, provocando o despertar e o interesse para a 

importância do estudo de matemática e suas aplicações.   
 

Palavras-chave: Parábola. Ensino de Matemática. Modelagem Matemática. 

  

 

INTRODUÇÃO 

O estudo das cônicas no ensino médio é muito teórico e por isso se torna cansativo, o 

que causa falta de interesse pelo assunto e isso acaba refletindo sobre outros temas da 

matemática, tornando assim o estudo da disciplina desmotivador. Nesse sentido um método 

prático de ensino oferece um novo incentivo para o desenvolvimento do conteúdo. Ao lançar 

mão da modelagem matemática para dar um sentido prático para o estudo de matemática 

motivamos a curiosidade do aluno fazendo ele se interessar pelo tema abordado e estudar a 

parábola através de sua construção, com isso se percebe com melhor clareza os elementos que 

a envolvem e suas relações, além disso, com a visão da parábola em três dimensões o aluno 

pode fazer comparações da forma do objeto com outros que ele já conhece, assim 

proporcionando ao estudante uma aproximação da realidade matemática na prática.   
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JUSTIFICATIVA 

 A matemática muitas vezes se apresenta como algo abstrato ao entendimento dos 

estudantes e, portanto não é compreensível para todos, até que sua importância prática seja 

revelada. Há uma grande dificuldade na aprendizagem da matemática, sob o ponto de vista 

teórico, justamente por o aluno não conseguir visualizar seus conceitos e suas características 

de modo geral por isso novos métodos de ensino como a modelagem matemática se torna 

necessária com o único objetivo de melhorar a aprendizagem do tema proposto.  

A modelagem matemática pode ser caracterizada como uma metodologia de ensino 

que explora elementos indispensáveis ao trabalho genuíno de fazer matemática, pois ela tem 

como objetivo interpretar e compreender os mais diversos fenômenos do nosso cotidiano, 

devido ao “poder” que a modelagem proporciona pelas aplicações dos conceitos matemáticos. 

 No decorrer da construção prática, se torna visível para o aluno as condições 

necessárias para desenvolver seu próprio conhecimento sobre a parábola, assim como também 

fica mais nítido toda a sua parte teórica, anteriormente estudada. 

  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem por objetivo proporcionar aos alunos uma melhor compreensão 

sobre parábolas, e de modo paralelo, despertar a curiosidade e o prazer pela matemática 

através de métodos práticos de ensino, como também estudar conceitos, propriedades e 

características da parábola de modo prático.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   Proporcionar aos alunos uma visão prática acerca da construção da parábola, 

propriedades, características e conceitos; 

 Despertar a curiosidade o prazer na aprendizagem, ajudando-o na sua compreensão 

do conteúdo teórico; 

 Demonstrar de modo prático e construtivo uma metodologia interativa que explore 

uma experimentação prática. 
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REFERENCIAL TEORICO 

A parábola faz parte das chamadas secções cônicas. Um dos grandes nomes da 

matemática envolvido no estudo das cônicas é Apolônio, do século III a.C. Apolônio nasceu 

por volta de 262 a.C. em Perga, no sul da Ásia menor e morreu por volta do ano 190 a.C. Os 

estudos sobre secções cônicas de Apolônio são os mais abrangentes de sua época, pois 

superam os estudos de Euclides, Manaecmo e os de Aristeu sobre o assunto. Apolônio foi 

quem percebeu que era possível obter todas as secções cônicas através de um cone circular 

duplo, reto ou obliquo. Os nomes elipse, parábola e hipérbole foram introduzidos por ele 

também. A parábola é a secção formada quando “cortamos” o cone circular com um plano 

concorrente ou paralelo a sua geratriz. 

Segundo os autores do artigo “Outra parábola na Igreja?”, “ao se tratar o conteúdo de 

maneira contextualizada, é possível aproveitar ao máximo as relações existentes entre esses 

conteúdos e o contexto pessoal ou social do aluno, de modo a dar significado ao que está 

sendo aprendido. E para que isso ocorra é preciso levar em consideração que todo 

conhecimento envolve uma relação ativa entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Ainda é 

possível analisar que a apresentação prática da parábola pode ser vista pelo aluno desde seu 

primeiro contato com o termo parábola, no 9° ano do ensino fundamental, quando se é 

apresentado o gráfico da função quadrática”. (MAIOLI, M., SEIFERT, L.C.E., BRANDT, 

S.J., RODRIGUES, S.V.O. (2012)). 

 Atividades como investigação, experimentação, tabulação de dados, observação de 

padrões, descrição de um modelo matemático e revisão de resultados, podem ser observadas 

no trabalho com a modelagem. 

 
“Podem ser citados argumentos favoráveis ao uso da modelagem matemática em sala 

de aula, como: a motivação, facilitação da aprendizagem, cooperação e interação entre 

alunos e professores no trabalho escolar, desenvolvimento de habilidades de 

investigação, oportunidade de aplicar a matemática em diferentes contextos e a 

compreensão sociocultural da matemática”. (CARGNIN-STIELER; BISOGNIN, 2009. 

p.2). 

 

O simples fato de construir a parábola permite ao aluno visualizar não somente como 

se caracteriza uma parábola, mas também entender melhor suas aplicações. Toda essa parte 

prática desenvolve uma experimentação rica de conhecimentos, e por isso facilita a 

assimilação do conteúdo e sua importância. 
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METODOLOGIA 

A princípio o tema foi explanado de forma teórica usando pincel e quadro com o 

objetivo explicar a parte teórica referente à parábola, para depois começarmos a parte prática 

através da oficina.  

A realização das atividades foi de forma individual, cada aluno recebeu o material para 

fazer sua construção. Também foram orientados sobre como usar os materiais de construção 

da parábola: papel A3 milimétrico, régua, lápis e borracha. À medida que as dúvidas iam 

surgindo os alunos eram ajudados. A apresentação da parábola em três dimensões, foi usada 

para mostrar aos alunos as propriedades de reflexão da parábola através da reflexão da luz 

para isso foi utilizado um laser, a partir daí abrimos espaço para explicar o porquê da forma 

parabólica das antenas e o porquê das concavidades das lanternas terem forma parabólica. 

Devido ao tempo, não foi possível realizar com os alunos a construção da parábola em três 

dimensões. Os experimentos com a parábola em três dimensões foram feitos com um modelo 

pronto, levado para sala de aula. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir da concretização de cada atividade que foi proposta aos participantes da 

oficina, pode-se destacar a importância de diversificar as práticas de ensino em sala de aula, 

do professor apropriar-se das diferentes formas de linguagem para alcançar o objetivo maior, 

a aprendizagem do aluno.   

A atividade docente envolve, entre outros elementos, a perspicácia de convencer os 

seus alunos a pensarem produtivamente e, por conseguinte, concretizarem e divulgarem as 

suas ideias, os seus resultados. 

O trabalho com a modelagem propicia a aprendizagem significativa, uma vez que 

parte de problemas da realidade para explorar temas matemáticos. Entretanto, diante do 

extenso currículo de matemática a ser ensinado na educação básica, nos encontramos com um 

adversário intitulado por “tempo”. Percebemos que, o tempo disponibilizado à realização de 

oficinas no dia-a-dia da escola, dentro da proposta curricular, pode ser  insuficiente, porém, 

alertamos que a não realização de tais práticas, mesmo que pontualmente, tem fadado o 

ensino-aprendizagem de Matemática a resultados distantes do ideal. A partir daí, observamos 

que em sala de aula, à medida que se faz importante a presença de metodologias 

diversificadas, é imprescindível que o professor tenha o cuidado de otimizar o seu tempo e de 
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abordar os conteúdos com a profundidade necessária à aprendizagem do seu aluno. As figuras 

abaixo ilustram a participação dos alunos na oficina.  

 
 
Figura 1 – Confeccionando parábola. Fonte:Aplicação da oficina estudo e confecção da parábola em duas e 

três dimensões e suas aplicações 

 

 
Figura 2 – Parábola. Fonte: Aplicação da oficina estudo e confecção da parábola em duas e três dimensões e 

suas aplicações 

 

 
Figura 3 – Parábola em três dimensões. Fonte: Aplicação da oficina estudo e confecção da parábola em duas 

e três dimensões e suas aplicações 

 

 
Figura 4 – Experimento da reflexão da Parábola. Fonte: Aplicação da oficina estudo e confecção da 

parábola em duas e três dimensões e suas aplicações 
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CONCLUSÃO 

 

Com a realização desse trabalho, pudemos refletir a respeito da docência e sentir de 

maneira mais concreta, como se dá o trabalho em sala de aula e como “atacar” a matemática 

objetivando enfrentar o estigma da sua difícil compreensão. Fomos capazes de instigar os 

participantes a observarem com mais crítica a matemática presente no seu dia-a-dia, ainda que 

sem a interferência da escola, de forma autônoma. Finalmente concluímos que, apesar dos 

elementos contrários a esta prática, como o tempo, obtivemos resultados positivos, pois 

durante a execução das tarefas o aluno pode ter uma compreensão mais clara e objetiva sobre 

o conteúdo em estudo, o conteúdo abordado deixou de está no contexto do “pra que isso 

serve?” que tanto os alunos perguntam ao professor quando estudam matemática, assim 

podemos concluir que o objetivo inicialmente traçado foi alcançado. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho intitulado “Investigação Matemática Através da Derivada de uma 

Função”, cuja autoria é de Raimundo Façanha da Rocha Neto e Juliana Bezerra Patrício, 

orientados pelo professor Msc. Júnio Moreira de Alencar foi elaborado dentro do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação Científica Júnio do Instituto Federal de Educação, Ciências 

e Tecnologia do Ceará no Campus Juazeiro do Norte (PIBICJr) aprovado pelo edital Nº 

003/2014. Neste trabalho apresentaremos algumas investigações matemática por meio de 

exemplos simples e concretos. Levantaremos alguns questionamentos sobre o comportamento 

do gráfico de uma função, tais como a taxa de variação de crescimento ou decrescimento, de 

tal maneira que o conceito de derivada de uma função seja introduzir naturalmente. 

Finalmente, exploraremos diversas aplicações da derivada tais como problemas geométricos 

na matemática, problemas de cinemática na física, análise do custo marginal na economia, o 

estudo do crescimento de uma população de uma colônia de bactérias na biologia e muitas 

outras aplicações. Tais aplicações da derivada serão trabalhadas na forma de investigação 

matemática o que conduzirá o aluno participante do projeto a vivenciar as mesmas 

experiências de um pesquisador que usa a matemática como ferramenta de modelagem em 

suas pesquisas. 
 

Palavras-chave:Investigação. Matemática. Derivadas. Modelagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A disciplina de cálculo diferencial e integral Imais conhecida como Cálculo I faz parte 

da grade curricular de diversos cursos de nível superior, tais como Matemática, Física, 

Biologia, Química, Engenharia Civil, Administração de Empresas, Economia, Automação 

Industrial e Sistemas de Informação. A presença dessa disciplina nesses diversos cursos se dá 

basicamente pela impossibilidade de compreender certas aplicações práticas e de fazer 

determinadas pesquisas sem um conhecimento básico do Cálculo I. Tradicionalmente, a 
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disciplina de Cálculoé ofertada nos semestres iniciais e é uma das que mais reprovam. Uma 

forma comum de combater as dificuldades no aprendizado desta disciplina do cálculo I esta 

na oferta de disciplinas preparatórias ou de nivelamento que geralmente são conhecidas como 

pré-cálculo. Entretanto, mesmo com os cuidados de ofertar o pré-cálculo não é raro 

reprovações no curso de Cálculo I. Sendo assim é razoável pensar em trabalhar as ideias 

básicas do cálculo diferencial e integral ainda no ensino médio. Acreditamos que ao trabalhar 

com o conceito de derivada em tópicos, por exemplo, da cinemática na física e no estudo do 

comportamento de uma função na matemática, é uma ótima oportunidade de fazer 

investigações matemática que conduza o aluno do ensino médio a um grau maior de 

maturidade matemática que o ajudará no sucesso da disciplina de Cálculo I ao ingressar em 

um curso superior na área de exatas e que lhe proporcionará a oportunidade de entender 

através da modelagem matemática como se dá o trabalho de um pesquisador que usa a 

matemática como ferramenta para produzir pesquisas aplicadas. Além dos resultados que 

beneficiam a carreira acadêmica do aluno, esperamos produzir a partir desse projeto 

minicursos e oficinas a serem apresentadas em eventos da matemática e materiais para 

pesquisa no ensino da matemática.  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A escolha do tema do referido trabalho se deu pelo fato de que muitas vezes, os 

conteúdos de Matemática são abordados de forma algébrica, sem ser estabelecido um contato 

com aplicações dos mesmos. A preocupação do ensino de calculo diferencial e integral, ou 

simplesmente Cálculo I, vem se mostrando constante ao longo do tempo, pesquisas foram 

feitas como na Faculdade de Matemática PUCRS em 2006 e Universidade do Estremo Sul 

Catarinense – UNESC em 2009 essas unidades fizeram uma investigação sobre dificuldades 

dos alunos no curso de cálculo diferencial e integral. E resultados mostram a dificuldade que 

o aluno tem ao aprender tal disciplina, apresentado até o pré-calculo como forma de diminuir 

essa dificuldade. Daí surge à necessidadede aplicar atividades que sirvam de auxilio para um 

melhor aprendizado dessa disciplina e trabalhar o ensino por meio de Investigações 

matemáticas é a proposta aqui apresentada para atingir tal objetivo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Desenvolver o espirito matemático investigativo 

 

Objetivos Específicos 

 Aprofundar alguns conceitos básicos da matemática do nível médio. 

 Relacionar alguns tópicos distintos da matemática através do estudo das derivadas. 

 Estudar aplicações da derivada na física, biologia, química e em outras ciências. 

 Compreender o processo de modelagem matemática. 

 Desenvolver a capacidade de fazer conjecturas matemáticas. 

 Identificar alguns modelos clássicos da matemática úteis em problemas de aplicações. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Contexto Histórico 

 

Apesar do curso de cálculo I seja tradicionalmente estruturado de maneira a trabalhar 

primeiro o conceito de limite, depois de derivadas e encerrar com as integrais. 

Historicamente, as primeiras ideias do cálculo surgiram na Grécia antiga através do método 

da exaustão segundo o qual era possível aproximar a área de uma figura plana por falta ou por 

excesso através, respectivamente, de inscrições e circunscrições de polígonos na figura plana 

original. O método da exaustão é historicamente creditado a Eudóxio. No entanto, 

Arquimedes que nasceu em Siracusa, foi aquele que melhor explorou essa técnica de 

aproximação tornando-a conhecida através de seus talentos matemáticos. Nos nossos dias 

usamos as somas de Riemann, uma ideia similar ao método da exaustão, para definir uma 

ferramenta matemática chamada a integral definida que é usada para realizarmos cálculo de 

áreas de figuras planas. Por sua vez, o problema de calcular a equação de uma reta tangente a 

uma curva dada nos remete a ferramenta matemática conhecida por derivada da função que só 

foi inventada no século XVII mais de dois mil anos após o Cálculo integral. Durante todo o 

século XVII e em parte do século XVIII não havia ainda o conceito de limite. Isaac Newton 
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foi o primeiro a explicitar as ideias de limite e derivada. No entanto Newton reconhecia as 

contribuições de seus precursores na sua celebre frase; 

 

“Se vejo mais longe do que outros homens, é porque estou sobre os ombros de 

gigantes”. (NEWTON, 1660. P.139). 

 

Dois desses gigantes eram Pierre Fermat (1601-1665)e Isaac Barrow (1630-1677).  

Vale ressaltar que apenas no ano de 1815 depois de contribuições de diversos 

pesquisadores matemáticos o conceito de limite é que se tornou numa teoria bem estruturada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Método da Exaustão.Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arquimedes-metodo-

exaustao.png 

 

Metodologia aplicada 

 

A metodologia de ensino que será aplicada neste projeto segue linhas diferentes da 

metodologia tradicionalmente trabalhada no ensino superior de cálculo I o que está de acordo 

com o pensamento de ÁVILA que defende a importância de ensinar cálculo no ensino médio, 

desde que se tenha o cuidado de ensinar de maneira adequada a esse nível de ensino, não 

como se faz nas disciplinas dos cursos universitários de Cálculo. Com efeito, não nos 

preocuparemos em primeiro fundamentar a teoria dos limites para depois iniciar nos estudos 

das derivas. Mas buscaremos trabalhar com investigações matemáticas que permitam ao aluno 

a desenvolver sua intuição matemática e compreender de maneira natural as ideias centrais 

das aplicações das derivadas nas diversas áreas do conhecimento.   

A metodologia de trabalhar com investigações matemática em sala de aula é uma das 

tendências em educação matemática. Segundo PONTES uma atividade de investigação 

desenvolve-se habitualmente em três fases (numa aula ou conjunto de aulas):  
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(i) Introdução da tarefa, em que o professor faz a proposta à turma, oralmente 

ou por escrito; 

(ii) Realização da investigação, individualmente, aos pares, em pequenos 

grupos ou com toda a turma; 

(iii) Discussão dos resultados.  

Nessa metodologia, que será a metodologia aplicada nesse projeto, o professor deverá 

conduzir o aluno a desenvolver seus trabalhos de forma autônoma, portanto o professor 

assume o papel de orientador de pesquisas. Durante o processo de investigação matemática o 

aluno será avaliado pelos seus progressos, receberá suporte teórico, será desafiado, sentirá a 

necessidade de fazer conjecturas matemáticas e de comprovar suas inferências por 

argumentos matemáticos.  

Um dos fatores mais importantes de adotar a metodologia de investigações matemática 

está na oportunidade de levar o aluno a entender o que é um modelo matemático e como se dá 

o processo de modelagem matemática. Podemos entender o que é um modelo matemático 

segundo o pensamento de BIEMBENGUT que associa esse conceito a um conjunto de 

símbolos e relações matemáticas que procura traduzir, de alguma forma, um fenômeno em 

questão ou problema de situação real. Nesse sentido, a medida que trabalhamos as 

investigações matemáticas o aluno estará lidando na prática com a produção de um modelo 

matemático. Entendemos como modelagem matemática o processo de construção de um 

modelo matemático. Ainda segundo BIEMBENGUT podemos, genericamente, entender que 

matemática e realidade são dois conjuntos disjuntos e a modelagem é um meio de fazê-los 

interagir. Existem diversas maneiras de levar o aluno a produzir modelos matemáticos com o 

uso da derivada a nível médio, um belo exemplo é proposto por WALTER como a vivência 

dos três passos da construção de um modelo matemático através de uma parte do trabalho de 

Galileu sobre a gravidade. Para WALTER modelagem matemática se dá em três passos: 

formulação, manipulação matemática e avaliação, onde muitas vezes é preciso percorrer esses 

passos ciclicamente até chegar-se um modelo razoável que dê respostas satisfatórias ao 

problema investigado. 

Para podermos aplicar com sucesso nossa metodologia nesse trabalho seguiremos boa 

parte do roteiro sugerido por ÁVILA para ensinar derivas no ensino médio. O que ÁVILA faz 

em seu roteiro é apenas o essencial para que o aluno perceba a necessidade de iniciar os 

estudos sobre a derivada de uma função. Traduzindo para o linguajar popular de alguns 

professores o que ÁVILA faz em seu roteiro é uma diagonal do conteúdo do ensino médio. O 
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roteiro consiste em discutir primeiro sobre a equação de retas que passam pela origem em 

conexão com a ideia de proporcionalidade entre grandezas e regra de três.  

 

Figura 2 – Função de Proporcionalidade.Fonte:http://slideplayer.com.br/slide/332662/ 

 

Nada de despejar sobre o aluno diversas terminologia tais como equação geral da reta, 

retas perpendiculares, equação segmentária da reta, função injetiva, sobrejetiva, bijetiva, 

contradomínio e etc. Em seguida falar sobre acréscimos e decréscimos das variáveis, 

familiarizando o aluno com a notação x (delta x) e y (delta y), e com o fato de que o 

declive da reta é 

∆x

∆y
                                                       (1) 

 

Em seguida continuar as explorações de alguns tipos de funções, iniciando pela função 

y = f x = x2                                                     (2) 

  

Através da função  

y = f x = x2                                                     (3) 

O professor terá oportunidade de conduzir o aluno a fazer algumas investigações matemáticas 

dessa função para que o aluno assimile o aspecto simétrico do seugráfico, a necessidade do o 

gráfico precisa ter a forma de uma parábola geralmente imposta nos livros didático, etc. 
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Figura 3 – Função 𝒚 = 𝒙𝟐.Fonte: http://ecalculo.if.usp.br/derivadas/int_geom/interp_geom.htm 

 

Nesse momento o aluno perceberá a necessidade de recorrer a uma forma de encontrar 

o declive da reta tangente conceito esse que aponta diretamente para a derivada de uma 

função. Após trabalhar as ideias acima o professor já poderá introduzir de forma natural o 

conceito de derivada e fazer algumas aplicações da derivada ao aspecto do gráfico de algumas 

funções. Depois dessas aplicações o professor poderá expor ao aluno a relação existente entre 

a derivada de uma função e o assunto de cinemática vista pelo aluno 1º ano do ensino médio 

na matéria de Física. A partir de então o professor como orientador irá propor outras 

investigações matemática para o aluno aprofundar seus conhecimentos e desenvolver suas 

habilidades de fazer modelagem matemática.  

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que o leitor obtenha um ponto de vista diferenciado em relação à 

Matemática, ao manter contato com uma das inúmeras aplicações desta. Além dos resultados 

que beneficiam a carreira acadêmica do aluno, esperamos produzir a partir desse projeto 

minicursos e oficinas a serem apresentados em eventos da matemática, transformando 

também em materiais de pesquisas para o ensino da matemática. Além disso, proporcionar 

uma ferramenta de desejo pela pesquisa, seja para aprofundamento na linha de raciocínio, 

como para pesquisa de aplicações Matemáticas em outros ramos da ciência. 
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CONCLUSÕES 

 

Levando em consideração os dados apresentados nesta pesquisa, o que se pode 

perceber é que existem aplicações da Matemática capazes de levantar uma investigação 

fundamentada em exemplos simples, transformando o estudo do Calculo Diferencial e 

Integral mais dinâmico. O projeto em si trás para o leitor vivenciar as mesmas experiências de 

um pesquisador que usa a matemática como ferramenta de modelagem em suas pesquisas. 

Conduz ao aluno do ensino médio a um grau de maturidade matemática que ajudará no 

sucesso da disciplina de Cálculo I ao ingressar em um curso superior na área de exatas. 
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3.8 MÉTODO GEOMÉTRICO PARA RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES 

ALGÉBRICAS 

Guttenberg Sergistótanes Santos Ferreira (IFCE – guttenberg@ifce.edu.br) 

 

RESUMO 
Este trabalho faz referência a uma discussão metodológica no ensino de resolução de equações de 1º e 

2º graus com uso da geometria plana. Compreendendo que o ensino de matemática, por vezes apenas 

de forma algébrica, causa fragilidades no aprender do estudante e com isso, aversão à matemática, que 

é tratada apenas como um emaranhado de fórmulas que devem ser exaustivamente praticadas, é que se 

propõe esta ressignificação da resolução das equações algébricas mais triviais através da geometria 

plana. Através de uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, foram evidenciadas as resoluções 

de equações de 1º grau através do Teorema de Tales; e resoluções de equações de 2º grau, a partir do 

método de Descartes e do Método das semicircunferências tangentes. Durante todo o trabalho houve a 

inserção tecnológica, pois todas as construções geométricas apresentadas foram realizadas no software 

GeoGebra®, estimulando o uso contínuo dos recursos tecnológicos para aperfeiçoar o ensino de 

matemática. 

Palavras chave:Ensino de Matemática.Geometria.Equações Algébricas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A educação escolar, no que se refere à Matemática, enfrenta uma série de obstáculos, tais 

como memorização exaustiva de fórmulas e teoremas, falta de aplicações práticas de alguns dos 

tópicos abordados e dificuldades na dedução de fórmulas e compreensão da teoria relacionada às 

mesmas. Com isso, os estudantes, desde os primeiros anos na educação básica, seja no ensino 

fundamental seja no ensino médio, e por fim no ensino superior, são levados a praticar amatemática 

apenas por meio do emprego de fórmulas diversas, de modo que as resoluções por eles trabalhadas são 

apenas numéricas, inexistindo o incentivo à dedução algébrica ou à diversificação de métodos de 

resolução.  

Com o intuito de discutir formas de resolução de equações de 1º e 2º graus, utilizando o 

método geométrico para tal fim, é que se propôs este trabalho e a partir desta ação, espera-se que 

desperte nos estudantes maior apreço por este tema e, com isso, seja estimulado a desenvolver 

variadas formas de resolução de situações-problema, ao passo que se estimula o raciocínio lógico-

matemático e contribui para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

 

mailto:guttenberg@ifce.edu.br
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OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi realizar um estudo sobre métodos de resolução geométrica 

para equações e problemas algébricos, através de demonstrações de fórmulas e apresentação de 

métodos para solução de equações algébricas sob o enfoque geométrico com abordagem tecnológica. 

 

REFERFENCIAL TEÓRICO 

 

Uma vez assumida a condição de ciência surge na matemática a ideia de laboratório de 

práticas. Neste contexto educacional as ideias de conjectura e formulação de hipóteses aparecem como 

parte integrante essencial do processo de experimentação da matemática. De acordo com Lorenzato 

(2006) é na experimentação que o estudante se envolve com o tema estudado, favorecendo inclusive a 

socialização, além de levar o discente à reflexão, provocando o raciocínio e a construção do 

conhecimento através de novas proposições. Portanto, inserir diferentes formas de resolução de 

equações algébricas, pode e deve ser consideradocomo fatores preponderantes para a disseminação do 

conhecimento matemático.  

Este estudo trata da resolução de equações algébricas a partir de uma abordagem geométrica. 

Deste modo, faz-se necessário definir os tipos de equações que existem, quais sejam: equações 

algébricas e equações transcendentes. Sendo assim, de acordo com Garbi (2010), equações algébricas 

são aquelas em que as incógnitas são submetidas apenas às operações algébricas mais elementares, tais 

como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação inteira e radiciação; enquanto que 

equações transcendentes são aquelas em que as soluções não podem ser expressas através de funções 

elementares.A partir destas definições, percebe-se que as equações algébricas são aquelas que são 

resolvidas com o uso de funções polinomiais, enquanto que as equações transcendentes se utilizam de 

métodos computacionais.  

Com o uso cotidiano das equações algébricas, naturalmente surge a necessidade de se 

conseguir a sua resolução. Neste sentido, o significado prático da resolução uma equação algébrica é, 

na verdade, calcular sua(s) raiz(es) ou zero(s) da função, ou seja, determinar para quais valores a 

equação se torna nula. As equações algébricas podem ser representadas por polinômios da forma (1) 

abaixo. 

P x =  a0xn  + a1xn−1  + a2xn−2  +  …  +  an−1x + an  (1) 
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METODOLOGIA 

 

A compreensão de questões sobre os mais diversos temas se inicia com a pesquisa e através 

deste instrumento o pesquisador formula hipóteses visando dar suporte à conjectura de teses, que 

contribuem para o progresso do conhecimento. Entende-se que o objetivo da pesquisa é discutir a 

realidade educacional a partir dos dados obtidosatravés de documentos diversos, tais como livros, 

artigos científicos, revistas especializadas, periódicos e/ou internet, usados como fonte de referência, 

nos quais se realizaram estudos analíticos (LAKATOS E MARCONI, 2010). O caminho seguido 

almejando o pleno desenvolvimento deste trabalho se deu através de uma pesquisa bibliográfica de 

cunho exploratório, visando à fundamentação sobre a temática abordada, a partir do qual foi possível 

identificar e estabelecer relações históricas com o conhecimento já produzido, no sentido de analisar 

as demonstrações existentes e apresentar as mais diversas abordagens para o desenvolvimento dos 

problemas. 

Este trabalho está estruturado segundo três abordagens de resolução geométrica para equações 

de 1º e 2º graus. Inicialmente o uso do teorema de Tales para resolução de equações de 1º grau e, 

posteriormente, o método de Descartes para resolução de equações quadráticas bem como o método 

das semicircunferências secantes. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste tópico será realizada uma discussão sobre a resolução de equações algébricas através do 

método geométrico, ou seja, formas de resolver as equações algébricas com o auxílio do estudo 

geométrico, como assim o fizeram René Descartes (matemático francês, 1596 – 1650) para a equação 

quadrática e Gerolano Cardano (matemático italiano, 1501 – 1576) para a equação cúbica. 

 

Método para resolução da equação de 1º grau 

 

As equações de 1º grau, do tipo ax  b =  0, cuja solução algébrica é orientada pelas 

proposições de Euclides, também possui uma abordagem geométrica para o cálculo das suas raízes. 

Este método de resolução faz referência à semelhança de triângulos, utilizando o teorema de Tales de 
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Mileto (matemático grego, 640 – 550 a.C) sobre proporcionalidade de segmentos paralelos cortados 

por transversais.  

Esta construção geométrica se inicia com dois segmentos de reta, partindo da origem, um de 

comprimento b (segmento OB    ) e outro com comprimento a (segmento OA    ). Em seguida deve-se traçar 

um novo segmento de reta (AB    ), denotado por r, unindo os extremos de OB     e OA    . No segmento OA    , 

marca-se um ponto C, de comprimento igual a 1 unidade, e sobre este ponto deve-se traçar um novo 

segmento de reta, denotado por s, que é paralelo  ao segmento AB    . O segmento s faz intersecção com 

OB     no ponto D, de comprimento x, que é a solução da equação desejada. Percebendo que os AOB e 

COD são semelhantes, pode-se determinar a raiz de uma equação de 1º grau a partir da Figura 1. 

 

Figura 1 – Semelhança de triângulos para resolução de equações de 1º grau 
Fonte: Formatação própria com o uso do software GeoGebra 

 

Utilizando o teorema de Tales sobre proporcionalidade, temos que: 

 

OD    

OC    
=

OB    

OA    
 ⇒  

x

1
=

b

a
 

 

Ocorre que a raiz x calculada por este método é determinada através do segmento OD    , de 

modo que os segmentos OA     e OB     são dados em módulo. Sem perca de generalidade, podemos 

perceber que, se a < 0 ou b < 0 temos que a raiz é um número negativo, enquanto que se a < 0e 

b < 0 temos que a raiz é positiva. 

 

Método de Descartes para resolução da equação de 2º grau 

 

Descartes foi um estudioso de matemática que contribuiu de forma muito significativa no 

desenvolvimento de geometria analítica, aliando o estudo de álgebra ao estudo de geometria. De 

acordo com Contador (2008), Descartes considerava falho o método de ensino de matemática, pois o 
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mesmo deveria aliar os estudos sobre álgebra e geometria, esta consideração se justificava através do 

Teorema de Pitágoras, pois este relacionava uma equação algébrica com uma figura geométrica.   

O método de Descartes para resolução de equações quadráticas, do tipo x2 ± b ∙ x − c = 0 

sugere a construção de um triângulo retângulo e de uma circunferência de raio igual ao cateto menor 

do triângulo, através desta construção geométrica é possível se determinar as raízes da equação. Sendo 

assim, pode-se montar uma circunferência e um triângulo retângulo como na Figura 2. 

 

Figura 2 – Circunferência de Descartes para resolução de equações quadráticas 

Fonte: Formatação própria com o uso do software GeoGebra, baseada em KILHIAN, 2012 

 

Conforme foi abordado, este método resolve equações quadráticas do tipo x2 ± b ∙ x − c = 0, 

logo temos dois casos a considerar:  

a) se b for negativo: seja a circunferência de centro C e raio 
b

2
 e o triângulo∆ABC retângulo, no 

qual o cateto menor mede 
b

2
 e a hipotenusa mede y +

b

2
, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 – Circunferência de Descartes para resolução de equações quadráticas 

Fonte: Formatação própria com o uso do software GeoGebra, baseada em KILHIAN, 2012 

 

Ocorre que a raiz positiva calculada por este método é determinada através do segmento BD    , 

enquanto que a raiz negativa é dada pelo segmento BE     (dada em módulo), pois à época de Descartes, 

não se admitia a existência de raiz negativa, uma vez que não faz sentido um segmento de reta com 

comprimento negativo. Sendo o segmento BD    = x, temos que BD    = BE    + EC    + CD    , logo x = y +
b

2
+
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b

2
, logo se pode expressar o segmento BC    = x −

b

2
, de posse destas informações e utilizando o teorema 

de Pitágoras, tem-se que: 

 

 BC     2 =   AC     2 +   AB     2 

 x −
b

2
 

2

=   
b

2
 

2

+   c 
2
 

x2 −  b ∙ x −  c = 0 

 

b) se b for positivo: seja a circunferência de centro C e raio 
b

2
 e otriângulo∆ABC retângulo, no 

qual o cateto menor mede 
b

2
 e a hipotenusa mede x +

b

2
, conforme Figura 4. 

 

Figura 4 – Circunferência de Descartes para resolução de equações quadráticas 

Fonte: Formatação própria com o uso do software GeoGebra, baseada em KILHIAN, 2012 

 

Ocorre que a raiz positiva calculada por este método é determinada através do segmento BE    , 

enquanto que a raiz negativa é dada pelo segmento BD     (dada em módulo). Sendo o segmento BC    =

x +
b

2
 e utilizando o teorema de Pitágoras, tem-se que: 

 

 BC     2 =   AC     2 +   AB     2 

 x +
b

2
 

2

=   
b

2
 

2

+   c 
2
 

x2 +  b ∙ x −  c = 0 
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Método das semicircunferências tangentes para resolução da equação de 2º grau 

 

As equações quadráticas, do tipo x2 ± b ∙ x ± c = 0, também podem ser resolvidas se 

utilizando de duas semicircunferências tangentes entre si. Logo temos dois casos a considerar, c 

positivo ou c negativo.Se c for positivo: implica que as raízes procuradas possuem o mesmo sinal, 

logo  x1 +  x2 =  b  e  x1 ∙  x2 = c. Sobre uma reta, subdivida em segmentos de comprimentos c, 1 

e  b  devem ser determinados os pontos F, G, H e I, conforme Figura 5, de modo que os segmentos FH     

e HI    são os diâmetros das duas semicircunferências propostas. 

 

Figura 5 – Semicircunferências tangentes para resolução de equações quadráticas 

Fonte: Formatação própria com o uso do software GeoGebra, baseada em TUNALA, 1988. 

 

Sobre o ponto G, traça-se um segmento de reta perpendicular, aqui denotado por s, que faz 

intersecção com a semicircunferência de diâmetro (c + 1), gerando o ponto J. A partir de J traça-se um 

segmento de reta, paralelo à reta r e denotado por t, que intersectará a semicircunferência de diâmetro 

 b , marcando o ponto L. Sobre L, passa um segmento u, perpendicular a r e paralelo a s, marcando o 

ponto M sobre a reta r, conforme Figura 6. 

 

Figura 6 – Semicircunferências tangentes para resolução de equações quadráticas, caso c >0 

Fonte: Formatação própria com o uso do software GeoGebra, baseada em TUNALA, 1988. 

 

Utilizando as relações métricas no triângulo retângulo na circunferência de diâmetro (c + 1), 

percebe-se que GJ  2 = FG    . GH    , logo GJ =  c. Uma vez que GJ ≡ ML     e  ML     2 = HM     ∙ MI    , conclui-se 

que HM     ∙ MI    = c e HM     + MI    =  b . Com isso, consegue-se determinar dois segmentos cuja soma é 

igual a  b  e cujo produto é igual a c, logo os segmentos HM      e MI     são as raízes procuradas. Vale 
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salientar que se b < 0 então as raízes são HM      e MI    , enquanto que se b > 0 então as raízes são −HM      e 

−MI    . 

O outro caso ocorre quando c for negativo, o que implica que as raízes procuradas possuem 

sinais contrários, logo  x1 −  x2 =  b  e  x1 ∙  x2 = c. O procedimento geométrico é bastante 

semelhante ao caso inicial, em que c > 0, a diferença está no segmento ML     que é obtido através do 

translado do segmento GJ  até a ponto de intersecção das semicircunferências, conforme Figura 7. 

 

Figura 7 – Semicircunferências tangentes para resolução de equações quadráticas, caso c <0 

Fonte: Formatação própria com o uso do software GeoGebra, baseada em TUNALA, 1988. 

 

Na Figura 7, percebe-se que os segmentos GJ  e HL     são congruentes, logo GJ ≡ HL    . Percebe-se 

também que o triânguloFJH é retângulo e neste caso, tem-se que  GJ  2 = FG    ∙ GH    , logo GJ =  c, que 

implica que HL    =  c. Sendo HM     ≡ MN     ≡ PM    , LM    = LP    + PM     e percebendo que otriânguloHLM é 

retângulo, conclui-se que  HL     2 = LP    ∙ LN    . Com isso, LM    . MN     = c e LN    − LP    =  b , ou seja, 

consegue-se determinar dois segmentos cuja diferença é igual a  b  e cujo produto é igual a c, logo os 

segmentos LP     e LN     são as raízes procuradas. Vale salientar que se b < 0 então as raízes são LN     e 

−LP    , enquanto que se b > 0 então as raízes são −LN     e LP    .  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve por finalidade realizar um estudo sobre uma forma diferenciada para se 

resolver equações de 1º e 2º graus, envolvendo as perspectivas algébrica e geométrica. Deste modo, 

houve o cuidado de se elaborar este trabalho com uma linguagem matemática acessível a vários níveis 

de ensino de matemática sem, no entanto, perder a generalidade e o rigor necessários ao bom 

desenvolvimento pertinentes à evolução dos estudos matemáticos.Finalmente, vale salientar que a 

proposta final destetrabalho é servir de subsídio para estudos futuros sobre diversificações de 

resolução de equações algébricas, e por isso, este trabalho não se encontra acabado, considero apenas 
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como uma reflexão sobre este tema que ainda deve ser trabalhado. Mas, mesmo assim, não deseja 

esgotar os estudos sobre o tema, e sim, juntamente com outros trabalhos, servir de substrato para o 

desenvolvimento docente e acadêmico da Educação Matemática. 
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3.9 O TEOREMA DE GAUSS-BONETT 

FREITAS, Paulo Rodrigues (Universidade Regional do Cariri-URCA – 

paulorodriguesfreitas@hotmail.com)  

Flávio França Cruz (Universidade Regional do Cariri-URCA-flavio.math@gmail.com) 

 

RESUMO 

Neste trabalho apresentaremos o teorema de Gauss-Bonnet e algumas de suas aplicações. Este 

teorema é de muita valia para a geometria diferencial pois relaciona a curvatura de uma 

superfície compacta com sua topologia. A primeira versão deste teorema foi apresentada por 

Gauss em um de seus famosos artigos. Esta primeira versão se restringe a triângulos 

geodésicos em superfícies. Posteriormente, o resultado foi estendido para curvas quaisquer 

por Bonnet. A metodologia utilizada foi a usual no caso de pesquisa em Matemática pura, 

envolvendo consultas bibliográficas e o intercambio cientifico consistente. Os seminários de 

geometria diferencial foram de fundamental importância. O teorema descrito neste trabalho 

foi apresentado no Seminário de Geometria Diferencial do Departamento de Matemática Pura 

e Aplicada (DEMPA). O principal objetivo do trabalho é estudar o Teorema de Gauss-Bonnet 

e algumas de suas aplicações. Buscamos apresentar a demonstração com foco em todos os 

detalhes. 

 

Palavras-chave: Curvatura Gaussiana. Demonstração. Curvas Regulares. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O teorema de Gauss-Bonnet, é um dos resultados mais importantes da geometria 

diferencial, pois o mesmo relaciona a curvatura gaussiana de uma superfície com sua 

topologia. Inicialmente ele foi proposto por Gauss em um de seus famosos artigos, que 

relaciona a curvatura gaussiana com a soma dos ângulos internos de um triangulo geodésico. 

Como resultado inicial temos que ao analisar triângulos geodésicos em esferas de raio 1 a 

soma dos ângulos internos é maior que π e para triângulos geodésicos sobre pseudoesferas a 

soma dos ângulos internos é menor que π. 

Posteriormente Bonnet estendeu o teorema para uma região limitada por curvas 

simples não-geodésicas.  A geometria envolvida neste teorema é bem simples e a dificuldade 

em prova-lo é derivada de vários fatos topológicos que serão apresentados aqui, sendo 

tomados como verdade. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 Pesquisar sobre a Geometria Diferencial possui uma tripla relevância: científica, pessoal e 

social. 

 No âmbito cientifico a pesquisa será de muita valia pois carrega em seus escritos conteúdos 

que são considerados como avançados, mas que são apresentados de forma sucinta, com uma 

linguagem acessível a alunos de graduação, abrindo um maior leque de conhecimento para aqueles 

que se interessarem pelo assunto. 

 Na área pessoal a pesquisa foi muito produtiva para o crescimento acadêmico do pesquisador. 

No social foi essencial para o bom funcionamento do grupo de estudos em Geometria 

Diferencial do Departamento de Matemática Pura e Aplicada além de fomentar a pesquisa na região 

do cariri, que vem crescendo de forma considerável.   

 

OBJETIVOS 

 

 

 Nossos objetivos aqui é demonstrar tal resultado e fazer um estudo de algumas 

implicações do mesmo.  

 

REFERNCIAL TEÓRICO 

 

 

 Seja X: U → S uma parametrização ortogonal (isto é F = 0), de uma superfície 

orientada S, onde  é homeomorfo a um disco aberto e X é compatível com a 

orientação de S. Seja  uma região simples de S e seja α: I → S tal que ∂R = α (I). 

Suponha que α é orientada positivamente, parametrizada pelo comprimento de arco s, e seja 

 e , respectivamente, os vértices e os ângulos externos de α. Então 

 

onde  é a curvatura geodésica dos arcos regulares de α e K é a curvatura Gaussiana de S. 

Um triangulo é uma região simples que possui apenas três vértices. 

Uma triangulação de uma região regular  é  uma família finita de triângulos ; i 

= 1, ..., n, satisfazendo 

1.  
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2. Se , então  é uma aresta comum de e  ou um vértice comum de 

e . 

Além disso temos que dada uma triangulação T de uma região regular  de uma 

superfície S, denotaremos por F o número de triângulos (faces), por A o número de lados 

(arestas), e por V o número de vértices da triangulação. O número 

 

é  chamado de característica de Euler-Poincaré da triangulação. 

Toda região regular de uma superfície regular admite uma triangulação.  

Seja uma superfície orientada e { }, , uma família de parametrização  

compatíveis com a orientação de S. Seja  uma região regular de S. Então existe uma 

triangulação T de R tal que todo triangulo  está contido em alguma vizinhança 

coordenada da família { }. Além disto, se a fronteira de todo triangulo de T for orientada 

positivamente, triângulos adjacentes determinam orientações opostas na aresta comum a eles. 

Se   é uma região regular de uma superfície S, a característica de Euler-Poincaré  

não depende da triangulação de R. Convém, portanto, denotá-la por (R). 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi a usual no caso de pesquisa em Matemática pura, 

envolvendo consultas bibliográficas e o intercambio cientifico consistente. Os seminários de 

geometria diferencial realizados pelo Departamento de Matemática Pura e Aplicada - 

(DEMPA), foram de fundamental importância. O teorema descrito neste trabalho foi 

apresentado ao longo dos seminários realizados no primeiro semestre de 2014. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Seja  uma região regular de uma superfície orientada e sejam , ...,  as  

curvas fechadas, simples e regulares por partes que formam a fronteira ∂R de R. Suponha que 

cada  é orientada positivamente e sejam   o conjunto de ângulos externos das 

curvas  , ..., . Então 
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onde s denota o comprimento de arco dev , e a integral sobre  significa a soma das 

integrais em todos os arcos regulares de . 

Demonstração: 

 Temos que R admite uma triangulação T. além disso para cada triangulo  existe 

uma vizinhança coordenada tal que nessa vizinhança existe uma parametrização ortogonal 

compatível com a parametrização X. 

 Logo temos 

 

 

Usaremos a seguinte notação 

Ae = número de arestas externas; 

Ai = número de arestas internas; 

Ve = número de vértices externos; 

Vi = número de vértices internos; 

Vet = número de vértices externos gerados pelas triangulação 

Vec = número de vértices externos próprios da curva . 

 Seja  os ângulos externos de cada triangulo e  os ângulos internos temos 

 

Veja que  

 

De 4 e 5 e sabendo que a soma dos ângulos em cada vértice é 2π, temos 

 

e 
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Dai substituindo a equação (7) na equação (6) obtemos 

 

 

Veja também que  

 

 

 

 

Voltemos agora para nossa equação inicial 

 

Logo 

 

 

 

Logo como queríamos demonstrar temos que 

 

Como resultado podemos destacar: 
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Seja S uma superfície compacta e orientável, então 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Mostramos com riqueza de detalhes a demonstração do Teorema de Gauss-Bonnet e 

algumas de suas aplicações. Este trabalho contribuiu para o aprendizado do autor e para o 

bom funcionamento do Seminário de Geometria Diferencial do DEMPA. 
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3.10 PRIMEIRA E SEGUNDA VARIAÇÕES DO 

COMPRIMENTO DE ARCO 

 

Franciery Chaves Silva (Universidade Regional do Cariri – francierychaves@gmail.com)  

Flávio França Cruz (Universidade Regional do Cariri – flavio.math@gmail.com)  

 

RESUMO 

 

No presente trabalho mostraremos, com riqueza de detalhes, a demonstração da primeira e 

segunda variação do comprimento de arco. Primeiramente definiremos o que é o comprimento 

de arco, a variação própria e o campo variacional, pois é de suma importância conhecê-los 

para entender os resultados. Em seguida, enunciaremos as proposições que correspondem à 

primeira e a segunda variações, bem como alguns lemas que são essenciais para a 

compreensão das demonstrações. Por fim, iremos expor a definição de uma geodésica como 

solução de um problema variacional e o teorema de Bonnet como uma aplicação da segunda 

variação do comprimento de arco.      

 

Palavras-chave: Comprimento de Arco. Variação. Geodésica. 
 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Neste estudo nos propusemos a analisar o comprimento de arco de uma curva α e o 

comprimento de arco de curvas vizinhas 𝑡 , o qual se dá através da primeira e a segunda 

variações do comprimento de arco. 

 

OBJETIVO 

 

Demonstrar a primeira e a segunda variações do comprimento de arco.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Inicialmente iremos definir o que é um comprimento de arco, variação própria e 

campo variacional. 

 

mailto:francierychaves@gmail.com
mailto:flavio.math@gmail.com
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Definição 1: Dado 𝑡𝑜 ∈ 𝐼, o comprimento de arco de uma curva parametrizada regular 

𝛼: 𝐼 → ℝ3, a partir do ponto 𝑡𝑜é por definição 

𝑠 𝑡 =   𝛼′(𝑡) 𝑑𝑡,
𝑙

𝑙𝑜

 

onde 

 𝛼′(𝑡) =  (𝑥′ 𝑡 )2 + (𝑦′ 𝑡 )2 + (𝑧′ 𝑡 )2 

é o comprimento do vetor 𝛼′ 𝑡 . Como 𝛼′ 𝑡 ≠ 0, o comprimento de arco 𝑠 é uma função 

diferenciável de 𝑡 e 
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝛼′ 𝑡 . 

 

Definição 2: Seja 𝛼: [0, 𝑙] → 𝑆 uma curva parametrizada regular, onde o parâmetro 𝑠 ∈ [0, 𝑙] 

é o comprimento de arco. Uma variação de 𝛼 é uma aplicação diferenciável :  0, 𝑙 ×

(−휀, 휀) ⊂ ℝ2 → 𝑆 tal que 

 

 𝑠, 0 = 𝛼 𝑠 , 𝑠 ∈  0, 𝑙 . 

Para cada 𝑡 ∈ (−휀, 휀), a curva 𝑡 : 𝑡 → 𝑆, dada por 𝑡 = (𝑠, 𝑡), é chamada uma curva da 

variação h. Uma variação é chamada própria se 

 0, 𝑡 = 𝛼 0 ,  𝑡, 𝑙 = 𝛼 𝑙 , 𝑡 ∈  0, 𝑙 . 

 

Definição 3: O campo variacional associado a h é definido por 𝑉 𝑥 =  
𝜕

𝜕𝑡
 0, 𝑠 , 𝑠 ∈  0, 𝑙 . Se 

 é própria, então 𝑉 0 = 𝑉 𝑙 = 0. 

  

Nosso objetivo é comparar o comprimento de arco de uma curva 𝛼 com o 

comprimento de arco de curvas vizinhas 𝑡 . 

Definimos a função 𝐿: (−휀, 휀) → ℝ por 

 

𝐿 𝑡 =   
𝜕

𝜕𝑠
(𝑠, 𝑡) 𝑑𝑠.

𝑙

0
                                                   (1) 

  

O estudo de 𝐿 em uma vizinhança 𝑡 = 0 vai nos dar informações sobre o 

comportamento do comprimento de arco das curvas vizinhas a 𝛼. 
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Proposição 1: (Primeira Variação do Comprimento de Arco) Seja :  𝑜, 𝑙 × (−휀, 휀) ⊂ ℝ2 →

𝑆 uma variação própria da curva 𝛼:  0, 𝑙 → 𝑆 e seja 𝑉 𝑠 =
𝜕

𝜕𝑡
(𝑠, 0), 𝑠 ∈ [0, 𝑙] o campo  

variacional de h. Então 

𝐿′ 0 = −   𝐴 𝑠 , 𝑉(𝑠) 
𝑙

0

𝑑𝑠, 

onde 𝐴 𝑠 =
𝐷

𝜕𝑠
 

𝜕

𝜕𝑠
  𝑠, 0 . 

Para provarmos a proposição 1 precisaremos de alguns lemas preliminares que não 

serão provados aqui, apenas enunciados. 

 

Lema 1: A função 𝐿 definida pela Equação (1) é diferenciável em uma vizinhança de 𝑡 = 0; 

nesta vizinhança, a derivada de 𝐿 pode ser obtida por derivação sob o sinal de integral. 

 

Lema 2: Sejam 𝑣(𝑡) e 𝑤(𝑡) campos de vetores diferenciáveis ao longo de uma curva 

parametrizada 𝛼: [𝑎, 𝑏] → 𝑆. Então 

 

𝑑

𝑑𝑡
 𝑣 𝑡 , 𝑤(𝑡) =  

𝐷𝑣

𝑑𝑡
, 𝑤(𝑡) +  𝑣 𝑡 ,

𝐷𝑤

𝑑𝑡
 . 

 

Lema 3: Seja : [0, 𝑙] ×  (−휀, 휀) ⊂ ℝ2 →  𝑆 uma aplicação diferenciável. Então 

𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
(𝑠, 𝑡) =

𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑠
(𝑠, 𝑡). 

 

Demonstração da Proposição 1: Pelo Lema 1, se 𝑡 ∈ (−𝛿, 𝛿) então 

𝐿′(𝑡)  =    
𝑑

𝑑𝑡
 
𝜕

𝜕𝑠
  𝑑𝑠

𝑙

0

 

                 =    
𝑑

𝑑𝑡
 
𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑠
 2 

𝑙

0
 𝑑𝑠.                       

  

Aplicando os Lemas 2 e 3, obtemos 

 

𝐿′ 𝑡 =   
1

2  
𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑠
 

1

2

  
𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑠
 +   

𝜕

𝜕𝑠
,
𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑠
   

𝑙

0

𝑑𝑠 
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                                       =  
 
𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑠
 

 
𝜕

𝜕𝑠
 

𝑙

0
 

                                       =  
 
𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 

 
𝜕

𝜕𝑠
 

𝑙

0
. 

 

Como 𝛼: [0, 𝑙]  →  𝑆 é parametrizada pelo comprimento de arco,  
𝜕

𝜕𝑠
 =  

𝜕

𝜕𝑠
(𝑠, 0) = 1, 

temos que 

𝐿′ 0 =   
𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 

𝑙

0

, 

onde o integrando é calculado em (s,0), que omitimos para simplificar a notação. 

De acordo com o Lema 2, 

 

𝜕

𝜕𝑠
 
𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑡
 =  

𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑡
 +  

𝜕

𝜕𝑠
,
𝐷

𝜕𝑠
 
𝜕

𝜕𝑡
 . 

 

Portanto, 

 

𝐿′ 0 =  
𝜕

𝜕𝑠
 
𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑡
 𝑑𝑠 

𝑙

0

−   
𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑡
 𝑑𝑠

𝑙

0

=  −   
𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑡
 𝑑𝑠

𝑙

0

, 

pois como a variação é própria temos que  
𝜕

𝜕𝑠
 (0,0) =  

𝜕

𝜕𝑠
 (𝑙, 0)  = 0. Como 𝐴 𝑠 =

𝐷

𝜕𝑠
 

𝜕

𝜕𝑠
  𝑠, 0  e 𝑉 𝑠 =

𝜕

𝜕𝑡
,  podemos escrever a última expressão na forma 

 

𝐿′(0) = −   𝐴 𝑠 , 𝑉(𝑠) 
𝑙

0

𝑑𝑠. 

 

 

Uma consequência da proposição 1 é a caracterização das geodésicas como solução de 

um problema variacional. Mais precisamente, dizemos que uma curva parametrizada regular 

𝛼: [0, 𝑙] →  𝑆 é uma geodésica se, para toda variação própria :  0, 𝑙 × (−휀, 휀) → 𝑆 de 𝛼, 

𝐿′(0) = 0. De fato, pois toda geodésica tem o vetor aceleração identicamente nulo, ou seja, 

𝐷

𝜕𝑠
 

𝜕

𝜕𝑠
 = 0.  
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Proposição 2: (Segunda Variação do Comprimento de Arco) Seja :  0, 𝑙 × (−휀, 휀) → 𝑆 uma  

variação própria ortogonal de uma geodésica 𝛾: [0, 𝑙] →  𝑆 parametrizada pelo comprimento 

de arco 𝑠 ∈ [0, 𝑙]. Seja 𝑉 𝑠 =
𝜕

𝜕𝑡
(𝑠, 0) o campo de vetores variacional de h. Então 

 

𝐿′′(0) =    
𝐷

𝜕𝑠
𝑉(𝑠) 

2

− 𝐾(𝑠) 𝑉(𝑠) 2 
𝑙

0

𝑑𝑠, 

 

onde 𝐾(𝑠) = 𝐾(𝑠, 0) é a curvatura Gaussiana de 𝑆 em 𝛾(𝑠) = (𝑠, 0). 

 

Antes de provarmos a proposição 2 enunciaremos um lema que relaciona a Curvatura 

Gaussiana com a derivada covariante. 

 

Lema 4: Seja  ∶  [0, 𝑙] × (−휀, 휀)  →  𝑆 uma aplicação diferenciável e seja 𝑉(𝑠, 𝑡), (𝑠, 𝑡)  ∈

[0,1] × (−휀, 휀), um campo de vetores diferenciável ao longo de . Então 

 

𝐷

𝜕𝑡

𝐷

𝜕𝑠
𝑉 −

𝐷

𝜕𝑠

𝐷

𝜕𝑡
𝑉 =  𝐾 𝑠, 𝑡  

𝜕

𝜕𝑠
˄

𝜕

𝜕𝑡
 ˄𝑉, 

 onde 𝐾(𝑠, 𝑡) é a curvatura de 𝑆 no ponto (𝑠, 𝑡). 

 

Demonstração da Proposição 2: Sabemos da Proposição 1 que 

𝐿′ 𝑡 =  
 

𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 

 
𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑠
 

1

2

𝑙

0

𝑑𝑠 , 

para 𝑡 ∈ (−𝛿, 𝛿) dado no Lema 1. Derivando a expressão acima, obtemos 

 𝐿′′(0) =   
1

  
𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑠
 

1

2 
2   

𝑑

𝑑𝑡
 
𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
   

𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑠
 

1

2

𝑙

0

−   
𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
   

𝑑

𝑑𝑡
 
𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑠
 

1

2  
   𝑑𝑠. 

Vimos na Proposição 1 que 
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𝑑

𝑑𝑡
 
𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑠
 

1

2 =
 

𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑠
 

 
𝜕

𝜕𝑠
 

. 

 

Portanto 

 

𝐿′′  0 =  
 

𝑑

𝑑𝑡
 

𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
   

𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑠
 

1

2

 
𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑠
 

𝑙

0

𝑑𝑠 −  
  

𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
  

2

 
𝜕

𝜕𝑠
 

3

2

𝑙

0

. 

 

Observe agora que para 𝑡 = 0,  
𝜕

𝜕𝑠
 =  

𝜕

𝜕𝑠
(𝑠, 0) = 1. Além disso, 

 

𝑑

𝑑𝑠
 
𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑡
 =  

𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑡
 +  

𝜕

𝜕𝑠
,
𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
 . 

 

Como 𝛾 é uma geodésica, 
𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
= 0 para 𝑡 = 0, e como a variação é ortogonal, para 𝑡 = 0, 

temos 

 
𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑡
 = 0. 

 

Segue-se que 

𝐿′′(0) =  
𝑑

𝑑𝑡
 
𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 

𝑙

0

 𝑑𝑠, 

onde o integrando é calculado em (𝑠, 0). 

Agora vamos transformar o integrando da Equação (2) em uma expressão mais conveniente. 

Observe primeiro que 

𝑑

𝑑𝑡
 
𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 =  

𝐷

𝜕𝑡

𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 +  

𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
,
𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑠
  

                           =  
𝐷

𝜕𝑡

𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 −  

𝐷

𝜕𝑠

𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
  

                    +  
𝐷

𝜕𝑠

𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
  +   

𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
 

2

, 

por outro lado, para 𝑡 = 0, 
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𝑑

𝑑𝑠
 
𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 =  

𝐷

𝜕𝑠

𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 +  

𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑡
,
𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑠
 =  

𝐷

𝜕𝑠

𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 , 

 

pois 
𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑠
 𝑠, 0 = 0, devido ao fato de 𝛾 ser uma geodésica. 

Usando o Lema 4, obtemos 

 
𝐷

𝜕𝑡

𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 −  

𝐷

𝜕𝑠

𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 =  

𝐷

𝜕𝑡

𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
−

𝐷

𝜕𝑠

𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
  

                                                 = 𝐾(𝑠)   
𝜕

𝜕𝑠
˄

𝜕

𝜕𝑡
 ˄

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
  

                                                                                   =  𝐾 𝑠  
𝜕

𝜕𝑡
 
𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑡
 −

𝜕

𝜕𝑠
 
𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑡
 ,

𝜕

𝜕𝑠
 . 

Como a variação é ortogonal, temos 

 
𝐷

𝜕𝑡

𝐷

𝜕𝑠

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 −  

𝐷

𝜕𝑠

𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 = −𝐾(𝑠)   𝑉(𝑠) 2

𝜕

𝜕𝑠
,
𝜕

𝜕𝑠
  

                                               =  − 𝐾(𝑠) |𝑉(𝑠)|2. 

 

Portanto a Equação (2) fica 

 

𝐿′′  0 =   − 𝐾 𝑠   𝑉 𝑠  2 +  
𝐷

𝜕𝑠
𝑉 𝑠  

2

 𝑑𝑠
𝑙

0

+  
𝑑

𝑑𝑠
 
𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
 𝑑𝑠

𝑙

0

                               

               =     − 𝐾 𝑠   𝑉 𝑠  2 +  
𝐷

𝜕𝑠
𝑉 𝑠  

2

 𝑑𝑠
𝑙

0

+  
𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
  𝑙, 0 −  

𝐷

𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑡
,
𝜕

𝜕𝑠
  0,0 . 

 

Finalmente, como a variação é própria, 
𝜕

𝜕𝑡
 0, 𝑡 =

𝜕

𝜕𝑡
 𝑙, 𝑡 = 0, 𝑡 ∈  −𝛿, 𝛿 . Assim, 

 

𝐿′′  0 =    
𝐷

𝜕𝑠
𝑉 𝑠  

2

− 𝐾 𝑠  𝑉 𝑠  2 
𝑙

0

𝑑𝑠. 

 

  

A Segunda Variação do Comprimento de Arco é a ferramenta essencial para provar o 

Teorema de Bonnet, o qual diz:  
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Teorema: Suponha que curvatura Gaussiana 𝐾 de uma superfície completa 𝑆 satisfaça  

𝐾 ≥  𝛿 >  0. Então 𝑆 é compacta e o diâmetro 𝜌 de 𝑆 satisfaz a desigualdade 𝜌 ≤
𝜋

 𝛿
. 

  

Dessa maneira, segue-se que qualquer geodésica minimizante tem comprimento 𝑙 ≤

𝜋

 𝛿
; além disso, tem-se uma estimativa para o diâmetro de 𝑆, 𝜌(𝑆) ≤

𝜋

 𝛿
. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido através de estudos bibliográficos, os quais 

possibilitaram um estudo minucioso sobre os temas abordados e ainda, de seminários que 

favoreceram e contribuíram para um estudo mais dinâmico e aprofundado em relação à 

geometria diferencial.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

De modo geral, a primeira e a segunda variações do comprimento de arco 

proporcionam analisar o comportamento das variações de uma curva 𝛼. Essas variações 

possibilitam demonstrar um importante teorema que relaciona a curvatura com a distância, 

chamado teorema de Bonnet. Uma vez provado esse teorema, segue-se que qualquer 

geodésica minimizante tem comprimento menor que 
𝜋

 𝛿
. 

 

CONCLUSÃO 

 

Mostramos, com riqueza de detalhes, a demonstração da primeira e segunda variações 

do comprimento de arco.  
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RESUMO 

O presente trabalho explana em que consiste uma prova matemática, como se estruturam os 

procedimentos analíticos usados na demonstração e qual a importância do conhecimento de 

tais métodos ao iniciar o estudo da disciplina. São abordados os principais métodos de 

demonstração ou prova matemática, dentre eles estão: Prova por absurdo ou 

contradição;contrapositiva; argumentação direta e prova por indução.É definido cada um, 

como funciona cada método e são apresentados exemplos de demonstração.Apresentam-se 

assim, os fundamentos de uma prova matemática e espera-se orientar a aprendizagem dos 

estudantes de matemática tornando as demonstrações mais atraentes e transparentes. Explicar 

sobre como se dá uma prova Matemática, deve ser objetivo dos cursos de licenciatura ou 

bacharelado em Matemática, para assim nortear a aprendizagem dos estudantes que 

acompanham uma demonstração sem mesmo saber aonde se quer chegar. 

 

PALAVRAS-CHAVE:Aprendizagem.Demonstração.Prova matemática. 

  

INTRODUÇÃO 

 

“Amatemática partia de verdades evidentes e prosseguia através de raciocínios 

cuidadosos para descobrir verdades escondidas”. ([1], p. 1). O conhecimento matemático é 

fundamentado e organizado com o seguinte princípio: existem verdades incontestáveis (os 

axiomas), a partir deles definimos certo objeto ou conjunto e por demonstrações matemática 

encontramos verdades ocultas que são os teoremas, proposições e etc.Neste trabalho são 

mailto:tiagosilvaalencar@gmail.com
mailto:danilo_ferreiradasilva@yahoo.com.br
mailto:ozanalencar1@hotmail.com
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abordados os principais tipos de demonstração de uma verdade matemática, que são: Indução, 

prova por absurdo ou contradição, contrapositiva eargumentação direta. Atenta-se para em 

cada método apresentar a definição e os fundamentos lógicos que estruturam tais ferramentas, 

e apresenta exemplos de demonstração de cada método focando na caracterização da 

demonstração utilizada.  

JUSTIFICATIVA 

 

Umaaprendizagem só é de fato satisfatória, quando o aprendiz compreende bem e ele 

mesmo consegue aplicar sozinho o aprendizado. É nesse compreender bem que nasce o desejo 

de explicar como se dá uma prova matemática. Muitos dos estudantes de Matemática quando 

inseridos no campo universitário, se deparam com uma rotina de demonstrações, em que 

entende o que o professor estar demonstrando, mas não compreende o raciocínio da 

demonstração.  É comum à maioria dos alunos, entender todo o raciocínio seguido e todas as 

passagens analíticas, mas não percebe quando a demonstração chega ao fim. Então este 

trabalho se justifica pela necessidadede explicar como funciona cada método de demonstração 

e assim, proporcionar aos estudantes uma aprendizagem mais concreta e uma maturidade com 

a linguagem rigorosa da demonstração matemática. 

OBJETIVOS 

 

 Tornar mais transparente ao estudante o entendimento de uma prova matemática. 

 Explanar em que consistem os métodos de demonstração matemática. 

 Contribuir ao campo acadêmico com um trabalho específico sobre a estrutura de uma 

prova matemática. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A demonstração matemática está baseada nos princípios básicos da lógica, que são 

eles: O terceiro excluído eprincípio da não-contradição, onde o primeiro diz que uma 

proposição ou é verdadeira ou é falsa, uma terceira opção não existe, e o segundoafirma que 

uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. São esses princípios que 

sustentam os métodos de prova matemática. Quando se assume uma dada implicaçãopossuir 
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valor lógico verdadeiro e uma hipótese inicial, então essa hipótese implica a verdade de outra 

proposição. Este princípio garante a coerência do pensamento e impede-o de se contradizer. 

Uma implicação é uma proposição do tipo: Se 𝑝, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑞,a qual possuirá valor lógico 

falso somente quando 𝑝 for verdadeiro e 𝑞 for falso. Num teorema, proposição ou similar 

podemos sempre adequar a forma de implicação condicional(se, então) ou bicondicional (se, 

somente se), em nosso estudo tomaremos somente a implicação condicional. Para provar que 

uma implicação é verdadeira assumimos a verdade de 𝑝 e demonstramos a verdade de 𝑞, não 

existindo outra possibilidade. 

 

Prova por Argumentação direta 

A prova por argumentação direta se organizada seguinte forma: assume-se que uma 

dada proposição 𝑝é verdadeira e por meio de manipulações analíticas verídicas encontra-se a 

veracidade de uma proposição 𝑞. Veja um exemplo simples. 

 Se𝑥 é um número par e 𝑦 é um número ímpar, então 𝑥 + 𝑦 é ímpar. 

Assumimos como verdade𝑥 ser par e 𝑦 ser ímpar, logo podemos escrever𝑥 = 2𝑘e 𝑦 = 2𝑙 + 1, 

onde𝑘 𝑒 𝑙 são inteiros quaisquer. Assim 𝑥 + 𝑦 resulta: 

𝑥 + 𝑦 =  2𝑘 + 2𝑙 + 1 = 2 𝑘 + 𝑙 + 1  é í𝑚𝑝𝑎𝑟 

Observando que (𝑘 + 𝑙) é um número inteiro. 

A argumentação direta é o primeiro método de demonstração a ser aplicado, quando 

possível,pois a prova por ele é menos trabalhosa. Isso se verifica no exemplo anterior a partir 

da seguinte implicação: se 𝑥 é um número par e 𝑦 é um número ímpar, então 𝑥 + 𝑦 é 

ímpar.Veja que ao assumirmosa hipótese de que 𝑥 é par e 𝑦 é ímpar, e ao efetuara soma, o de 

fato 𝑥 + 𝑦 ser ímparpôde ser facilmente verificado.Vejamos um exemplo mais sofisticado. 

 Se ℕé o conjuntos dos números naturais, então ℕ é infinito. 

Dada qualquer 𝑓: 𝐼𝑛 ⟶ ℕ  com 𝑛 > 1.  

Seja 𝑘 = 𝑓 1 + 𝑓 2 + ⋯ + 𝑓 𝑛 , 𝑘 ∈ ℕ 

Logo 𝑘 > 𝑓 𝑥 ,  𝑥 ∈ 𝐼𝑛 
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Daí 𝑘 ∉ 𝐼𝑚𝑓 = 𝑓(𝐼𝑛) o que implica que 𝐼𝑚𝑓 ≠ ℕ. Portanto f não é sobrejetiva. Logo ℕ não 

é finito.  

Prova por contraposição 

A prova por contraposição está baseada no seguinte: se 𝑝, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑞 é verdadeira, ou 

seja, a verdade de 𝑝 implica na verdade de 𝑞, assim negar 𝑞é negar 𝑝, logo isso é verdadeiro. 

Vejamos um exemplo. 

 Se 𝑥2  é um número par então 𝑥 é par. 

Neguemos 𝑥 ser par, logo 𝑥 é ímpar e pode ser escrito da forma, 

𝑥 = 2𝑘 + 1, com 𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜. 

Assim,  

𝑥2 =  2𝑘 + 1 2 = 4𝑘2 + 4𝑘 + 1 = 2 2𝑘2 + 2 + 1 é 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 

Observando que 2𝑘2 + 2é um inteiro. 

Portanto, negar que 𝑥 é par é negar que 𝑥2 é par, assim de fato a implicação de 𝑥2 ser 

par, implica que𝑥 é par,é uma verdade. 

A prova por contraposição é utilizada sempre que a argumentação no sentido contrário 

é mais fácil do que a argumentação direta. 

 

Prova por absurdo  

 Dada uma implicação verdadeira, então a verdade de 𝑝 implica na verdade de 𝑞, e 

assim, assumir como verdade a negação de 𝑞, ou seja, ~ 𝑞,implica ~𝑝 ser verdadeira, no 

casoa contrapositiva, ou uma contradição matemática, que não pode ser assumida, assim não 

há outra possibilidade a não ser aceitar a verdade de 𝑞. Essa é a estrutura de uma prova por 

absurdo, negar o que se quer provar que é verdadeiro ou contradiz a hipótese ou encontra-se 

uma contradição matemática, que não pode ser admitida. Conforme [2] temos: 

(...) uma demonstração por redução ao absurdo é uma técnica de demonstração na 

qual se demonstra que se, alguma proposição do tipo 𝑝 fosse verdadeira, ocorreria 

uma contradição lógica, e, portanto 𝑝 só pode ser falso, disto resultando que não 𝑝 é 

verdadeiro. (HAUSEN, 2013. p.8). 
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Vejamos um exemplo. 

 Todo número ao quadrado é positivo ou nulo. 

Suponhamos por absurdo que 𝑥² <  0, logo, 

𝑥² <  0 ⇒  |𝑥|  <  0, absurdo, pois|𝑥|  ≥  0, portanto 𝑥² ≥  0. 

Vejamos um exemplo interessante. 

 O conjunto dos números primos é infinito. 

Podemos reescrever essa proposição como: se P é o conjunto dos números primos, então P é 

infinito. 

Suponhamos que P seja finito, logo existe n ∈ℕ, tal que n indica a cardinalidade de P, ou seja, 

podemos escrever P da forma: 

𝑃 =  {2, 3, 5, . . . , 𝑃𝑛}, onde cada 𝑃𝑖 é primo e 𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑛. 

Seja 𝐾 =  2 ×  3 ×  5 × . . .×  𝑃𝑛 +  1 

Temos que 𝐾 dividido por 2 deixa resto 1, 𝐾 dividido por 3, deixa resto 1, e assim 

sucessivamente para os n primos, portanto ou 𝐾 é primo e maior que todos os n-primos, ou 𝐾 

é divisível por algum primo maior que os n-primos. Em qualquer situação existem primos 

maiores que os n-primos. Encontramos a contradição que, se é finito o número de primos, 

existe outro maior que todos eles, o que é absurdo por hipótese. 

 

Prova por indução 

 O princípio da indução é um método de demonstração que serve para mostrar que uma 

determinada propriedade é válida para todos os naturais. Está baseado nos axioma de Peano, 

que existe um conjunto ℕ, que chamamos de conjunto dos números naturais e este, é único; 

ou seja, se uma determinada propriedade é válida para todos os números naturais é porque o 

conjunto que possui tal propriedade é o próprio conjunto dos números naturais. Como 

apresenta Jamil Ferreira: “se um subconjunto 𝑋 de ℕ satisfizer  𝑖  𝑒  𝑖𝑖 abaixo, então 𝑋 = ℕ”. 

𝑖) 0 ∈ 𝑋; 
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𝑖𝑖) Se 𝑘 ∈ 𝑋, então 𝑘 + 1 ∈ 𝑋. (Ferreira, 2013 p. 17) 

Chamamos 𝑖) de base de indução, na definição acima verifica-se para 0, mas nada 

impede de ser verificado para um elemento qualquer. A base de indução comprova que o 

conjunto 𝑋 não é vazio, ou seja contém pelo menos um elemento, nos exemplos a seguir 

verificaremos com 1 para a base de indução.  

Vejamos um exemplo: 

1 + 3 + 5 + ⋯ + 2𝑛 − 1 = 𝑛2 𝑐𝑜𝑚 𝑛 ≥ 1                             (1) 

Seja A o conjunto que possui a propriedade acima. Para demonstrar tal verdade por 

indução devemos mostrar que vale para 𝑛 = 1 e supor que vale para 𝑛 =  𝑘, se essa suposição 

acarretar em valer para𝑛 = 𝑘 +  1, então é válido para qualquer 𝑛 natural. Em termos mais 

precisos temos: 

Se A ⊂  ℕe vale que: 

i) 1 ∈  𝐴 (base da indução) 

ii) Se 𝑘 ∈  𝐴, então  𝐾 +  1 ∈  𝐴, logo 𝐴 =  ℕ 

Veja a demonstração do exemplo (1) mencionado acima. 

Se 𝑛 =  1, temos: 

i) 1 =  1² (é verdadeiro) 

ii) Suponhamos que para 𝑛 =  𝐾 é verdadeiro, logo é verdade que:  

 Soma dos ímpares. 

1 +  3 + 5 + . . . + 2𝑘 −  1 =  𝑘²                                            (2) 

Usemos este fato para mostrar que vale para 𝑛 =  𝐾 +  1. Somando 2𝐾 +  1 a ambos 

os membros de (2) obtemos: 

1 +  3 + 5 + . . . + 2𝑘 −  1 +  2𝐾 +  1 =  𝐾² +  2𝐾 +  1 =  (𝑘 +  1)² 

Logo 𝐾 +  1 ∈  𝐴 e assim 𝐴 =  ℕ e portanto a propriedade vale para todo 𝑛 ≥ 1 natural. 

Vejamos mais um exemplo. 
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 Desigualdade de Bernoulli 

Para todo número real 𝑥 ≥  −1 e todo 𝑛 ∈  ℕ, tem-se (1 +  𝑥)𝑛 ≥  1 +  𝑛𝑥 

Seja A o conjunto com essa propriedade,demonstraremos a desigualdade da seguinte 

forma: 

i) 𝑛 =  1 

(1 +  𝑥)  ≥  1 +  1 ∙ 𝑥 

Logo1 ∈  𝐴. 

ii) Supondo verdadeiro para 𝑛 =  𝑘, é verdade que: 

 1 +  𝑥 𝑘  ≥  1 +  𝑘𝑥  

Multiplicando a desigualdade acima por (1 +  𝑥)  ≥  0 temos, 

 1 +  𝑥 𝑘 𝑘 +  1 =   1 +  𝑥 𝑘 1 +  𝑥 ≥   1 +  𝑘𝑥  1 +  𝑥 =  

=  1 +  𝑥 +  𝑘𝑥 +  𝑘𝑥² =  1 +  𝑘 + 1 𝑥 + 𝑘𝑥2 ≥ 1 + (𝑘 + 1) 

Já que, 𝑘𝑥2 > 0. Portanto a desigualdade de Bernoulli é válida para todos os números 

naturais. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se contribuirà comunidade acadêmica com um novo meio de informação útil, e 

com ele orientar a aprendizagem dos estudantes de Matemática, proporcionando um caminho 

menos árduo ao se deparar com as demonstrações matemáticas. O trabalho vem em resposta 

às indagações de diversos estudantes, sobre em que se baseia uma prova de um teorema e/ou 

proposição. É comum muitos não se satisfazerem com uma prova por absurdo ou por indução, 

pois não compreendem bem a eficácia do método; então que o presente trabalho possa clarear 

o entendimento dos métodos e convencê-los de que é rigorosa a prova e a linguagem utilizada 

em uma demonstração matemática. 
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CONCLUSÃO 

 

De todas as ciências, a Matemática é a que possui um maior rigor em suas provas de 

verdades e é esse rigor que faz com que todo conhecimento adquirido há séculos não seja 

desatualizado. Os métodos de demonstrações apresentados partem dos princípios básicos da 

lógica, esta que rege o valor de um argumento, e isso possibilita apresentar como a 

matemática estrutura suas provas científicas, sendo também observado que dada uma verdade 

a ser provada, um dos métodos é suficiente para demonstrá-la, mesmo que depois de uma 

série de manipulações convenientes. O fato de contribuir com o conhecimento matemático já 

satisfaz todos os objetivos esperados, e saber que outro amante da ciência pode estar sendo 

beneficiado compensa todos os esforços dedicados. 
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3.12 TEOREMA EGREGIUM DE GAUSS 

Alancoc dos Santos Alencar (Universidade Regional do Cariri - alancoc95@gmail.com)  

Flávio França Cruz (Universidade Regional do Cariri - flavio.math@gmail.com) 

 

RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido com o apoio da Universidade Regional do Cariri 

(URCA) através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e tem como 

objetivo principal apresentar uma demonstração, rica em detalhes, de um dos mais “fortes” 

teoremas da Geometria Diferencial: o Teorema Egregium de Gauss. Tal Teorema afirma que 

a curvatura gaussiana depende somente da primeira forma fundamental, ou seja, depende 

apenas das propriedades métricas da superfície em questão.A metodologia aplicada foi a 

pesquisa através de consultas bibliográficas e do intercâmbio científico consistente. Durante a 

demonstração precisaremos de algumas definições e resultados de isometria entre superfícies 

que também serão provados aqui. 

 

Palavras-chave: Demonstração. Teorema Egregium. Curvatura Gaussiana. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Teorema Egregium de Gauss revolucionou a Geometria Diferencial e, por isso, é 

um dos mais importantes do século XIX. Este Teorema foi demonstrado por Gauss mais 

precisamente em 1827 e mostra que o produto das curvaturas principais depende, única e 

exclusivamente, da geometria intrínseca da superfície.  

Neste trabalho apresentaremos o enunciado e a demonstração deste resultado buscando 

apresentar passo a passo o processo. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A realização deste trabalho se justifica como resultado dos seminários de Geometria 

Diferencial da Universidade Regional do Cariri (URCA).A realização de tais seminários tem 

como objetivo a inserção de estudantes no mundo da pesquisa em matemática pura, 

garantindo assim a oportunidade de evolução destes no mundo acadêmico-científico, 

propiciando o aprendizado de conteúdos extraclasse. 

Foi nos seminários que estudamos a curvatura gaussiana. O teorema Egregium Gauss 

mostra que a posição de 𝑆 no espaço não influencia no estudo de tal curvatura. É a “beleza” 

de tal resultado que chama a atenção. 

mailto:alancoc95@gmail.com
mailto:flavio.math@gmail.com
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OBJETIVOS 

 

Buscaremos mostrar, com riqueza de detalhes, uma demonstração do Teorema 

Egregium Gauss. Assim, busca-se também, através do processo de construção do texto, 

entender melhor como funciona a pesquisa em Matemática. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na construção do texto foram utilizadas as referências (DO CARMO, 2005) e 

(ARAÚJO, 2004)além dos seminários de Geometria Diferencial (SEMINÁRIO DE 

GEOMETRIA DIFERENCIAL, 2014). 

Iniciaremos o estudo sobre o Teoremadefinindo isometria entre superfícies e 

apresentar algumas propriedades que surgem de tal conceito.  

 

Definição 𝟏:Uma aplicação φ: S → S  é uma isometria se φ é um difeomorfismo e ∀p ∈ S e 

todos os pares w1, w2 ∈ TpS, temos 

  w1 , w2 p =  dφp ∙ w1 , dφp ∙ w2 φ p  (1) 

Diz-se então que as superfícies S eS  são isométricas. 

Lema 𝟏:A Primeira Forma Fundamental é invariante por isometrias locais. 

Demonstração: 

De fato, se φ é uma isometria, teremos 

 

 

𝐼𝑝 𝑤 =∥ 𝑤 ∥2
𝑝=  𝑤, 𝑤 𝑝 =  dφp ∙ w, dφp ∙ w φ p  

= 𝐼𝜑(𝑝) dφp ∙ w , ∀w ∈ TpS. 

 

(2) 

A recíproca também é verdadeira, ou seja, se um difeomorfismoφ preserva a Primeira 

Forma Fundamental, isto é, 

 𝐼𝑝 𝑤 = 𝐼𝜑(𝑝) dφp ∙ w , ∀w ∈ TpS, (3) 

então,  

2 w1, w2 p =∥ 𝑤1 ∥2
𝑝

+ 2 w1, w2 p +∥ 𝑤2 ∥2
𝑝
−∥ 𝑤1 ∥2

𝑝
−∥ 𝑤2 ∥2

𝑝
 

=∥ w1 + 𝑤2 ∥2
𝑝
−∥ 𝑤1 ∥2

𝑝
−∥ 𝑤2 ∥2

𝑝
 

= 𝐼𝑝 w1 + 𝑤2 − 𝐼𝑝 𝑤1 − 𝐼𝑝 𝑤2  
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= 𝐼𝜑(𝑝) dφp ∙ (w1 + 𝑤2) − 𝐼𝜑(𝑝) dφp ∙ w1 − 𝐼𝜑(𝑝) dφp ∙ w2  

 = 2 dφp ∙ w1 , dφp ∙ w2 φ(p), (4) 

eφ é, portanto, uma isometria. 

Definição 𝟐:Um conceito geométrico é dito intrínseco se é invariante por isometrias de 

superfícies, ou seja, se depende só da primeira forma fundamental. 

Lema 𝟐:SejaX: U ⊂ ℝ2 → Suma parametrização para uma superfícieS regular orientável e 

orientada. Então, Ν𝑢e Ν𝑣pertencem a TpS e 

 Ν𝑢 = 𝑎11𝑋𝑢 + 𝑎21𝑋𝑣, 

Ν𝑣 = 𝑎12𝑋𝑢 + 𝑎22𝑋𝑣, 

(5) 

em que 

 𝑎11 =
𝑓𝐹−𝑒𝐺

𝐸𝐺−𝐹2, 𝑎12 =
𝑔𝐹−𝑓𝐺

𝐸𝐺−𝐹2 ,𝑎21 =
𝑒𝐹−𝑓𝐸

𝐸𝐺−𝐹2 e 𝑎22 =
𝑓𝐹−𝑔𝐸

𝐸𝐺−𝐹2 . (6) 

Omitiremos a demonstração de tal resultado. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada foi a convencional no caso de pesquisa em matemática pura, 

ou seja, através de consultas bibliográficas e do intercâmbio científico consistente. Destaca-se 

a importância da realização dos seminários de Geometria Diferencial que são a base para o 

projeto de pesquisa trabalhado.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O Teorema que será apresentado aqui tem como resultado o fato de que a curvatura 

gaussiana depende somente da primeira forma fundamental, ou seja, depende apenas das 

propriedades métricas da superfície em questão. Esse fato é extraordinário já que na definição 

de curvatura gaussiana usa-se a posição da superfície no espaço. Finalmente, vamos 

aoTeorema: 

 

Teorema Egregium (Gauss): A curvatura gaussiana Κde uma superfície é invariante por 

isometrias locais. 
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Demonstração 

Seja Suma superfície regular orientável e orientada. Agora, sejaX: U ⊂ ℝ2 → Suma 

parametrizaçãona orientação deS.É possível associar a cada ponto 𝑋(𝑢, 𝑣) um triedro natural 

dado pelos vetores 𝑋𝑢 , 𝑋𝑣eΝ. Escrevendo as derivadas de tais vetores na base 

{𝑋𝑢 , 𝑋𝑣 , Ν}teremos 

 𝑋𝑢𝑢 = Γ11
1 𝑋𝑢 + Γ11

2 𝑋𝑣 + 𝐿1Ν, 

𝑋𝑢𝑣 = Γ12
1 𝑋𝑢 + Γ12

2 𝑋𝑣 + 𝐿2Ν, 

𝑋𝑣𝑢 = Γ21
1 𝑋𝑢 + Γ21

2 𝑋𝑣 + 𝐿2
   Ν, 

𝑋𝑣𝑣 = Γ22
1 𝑋𝑢 + Γ22

2 𝑋𝑣 + 𝐿3Ν, 

Ν𝑢 = 𝑎11𝑋𝑢 + 𝑎21𝑋𝑣, 

Ν𝑣 = 𝑎12𝑋𝑢 + 𝑎22𝑋𝑣, 

 

 

 

(7) 

onde os valores dos 𝑎𝑖𝑗 ,𝑖, 𝑗 = 1, 2 aparecem no Lema 2e os símbolos de ChristoffelΓ𝛼𝛽
𝛾

,𝛼, 𝛽, 

𝛾 = 1, 2; além de 𝐿1, 𝐿2, 𝐿2
   e 𝐿3são coeficientes que determinaremos. 

Primeiro encontraremos 𝐿1,𝐿2, 𝐿2
   e 𝐿3.Fazendo o produto interno das primeiras quatro 

equações em (7)comΝ, obtemos  

  𝑋𝑢𝑢 , Ν =  Γ11
1 𝑋𝑢 + Γ11

2 𝑋𝑣 + 𝐿1Ν, Ν  

= Γ11
1  𝑋𝑢 , Ν + Γ11

2  𝑋𝑣 , Ν + 𝐿1 Ν, Ν  

=𝐿1 = 𝑒, 

 

 

(8) 

 

  𝑋𝑢𝑣 , Ν =  Γ12
1 𝑋𝑢 + Γ12

2 𝑋𝑣 + 𝐿2Ν, Ν  

= Γ12
1  𝑋𝑢 , Ν + Γ12

2  𝑋𝑣 , Ν + 𝐿2 Ν, Ν  

=𝐿2 = 𝑓, 

 

 

(9) 

 

  𝑋𝑣𝑢 , Ν =  Γ21
1 𝑋𝑢 + Γ21

2 𝑋𝑣 + 𝐿2
   Ν, Ν  

= Γ21
1  𝑋𝑢 , Ν + Γ21

2  𝑋𝑣 , Ν + 𝐿2
    Ν, Ν  

=𝐿2
   = 𝐿2 = 𝑓, 

 

 

(10) 

 

  𝑋𝑣𝑣 , Ν =  Γ22
1 𝑋𝑢 + Γ22

2 𝑋𝑣 + 𝐿3Ν, Ν  

= Γ22
1  𝑋𝑢 , Ν + Γ22

2  𝑋𝑣 , Ν + 𝐿3 Ν, Ν  

=𝐿3 = 𝑔, 

 

 

(11) 

onde𝑒, 𝑓 e 𝑔 são os coeficientes da segunda forma fundamental de 𝑆.  
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Agora estudaremos os símbolos de Christoffel. Como 𝑋𝑢𝑣 = 𝑋𝑣𝑢 , teremos de (7) e de 

(10) que 

𝑋𝑢𝑣 = 𝑋𝑣𝑢 ⟹ Γ12
1 𝑋𝑢 + Γ12

2 𝑋𝑣 + 𝐿2Ν = Γ21
1 𝑋𝑢 + Γ21

2 𝑋𝑣 + 𝐿2
   Ν 

 ⟹ Γ12
1 𝑋𝑢 + Γ12

2 𝑋𝑣 = Γ21
1 𝑋𝑢 + Γ21

2 𝑋𝑣.  (12) 

Assim,Γ12
1 = Γ21

1 e Γ12
2 = Γ21

2 , ou seja, os símbolos de Christoffel são simétricos em relação aos 

índices inferiores. Tomando o produto interno das primeiras quatro equações em (7)com𝑋𝑢  e 

𝑋𝑣, obtemos 

  𝑋𝑢𝑢 , 𝑋𝑢 =  Γ11
1 𝑋𝑢 + Γ11

2 𝑋𝑣 + 𝐿1Ν, 𝑋𝑢  

= Γ11
1  𝑋𝑢 , 𝑋𝑢 + Γ11

2  𝑋𝑣 , 𝑋𝑢 + 𝐿1 Ν, 𝑋𝑢  

= Γ11
1 𝐸 + Γ11

2 𝐹 =
1

2
𝐸𝑢 , 

 

 

(13) 

 

  𝑋𝑢𝑢 , 𝑋𝑣 =  Γ11
1 𝑋𝑢 + Γ11

2 𝑋𝑣 + 𝐿1Ν, 𝑋𝑣  

= Γ11
1  𝑋𝑢 , 𝑋𝑣 + Γ11

2  𝑋𝑣 , 𝑋𝑣 + 𝐿1 Ν, 𝑋𝑣  

= Γ11
1 𝐹 + Γ11

2 𝐺 

= 𝐹𝑢 −
1

2
𝐸𝑣 , 

 

 

 

(14) 

 

  𝑋𝑢𝑣 , 𝑋𝑢 =  Γ12
1 𝑋𝑢 + Γ12

2 𝑋𝑣 + 𝐿2Ν, 𝑋𝑢  

= Γ12
1  𝑋𝑢 , 𝑋𝑢 + Γ12

2  𝑋𝑣 , 𝑋𝑢 + 𝐿2 Ν, 𝑋𝑢  

=Γ12
1 𝐸 + Γ12

2 𝐹 

=
1

2
𝐸𝑣, 

 

 

 

(15) 

 

  𝑋𝑢𝑣 , 𝑋𝑣 =  Γ12
1 𝑋𝑢 + Γ12

2 𝑋𝑣 + 𝐿2Ν, 𝑋𝑣  

= Γ12
1  𝑋𝑢 , 𝑋𝑣 + Γ12

2  𝑋𝑣 , 𝑋𝑣 + 𝐿2 Ν, 𝑋𝑣  

=Γ12
1 𝐹 + Γ12

2 𝐺 

=
1

2
𝐺𝑢 , 

 

 

 

(16) 

 

  𝑋𝑣𝑣 , 𝑋𝑢 =  Γ22
1 𝑋𝑢 + Γ22

2 𝑋𝑣 + 𝐿3Ν, 𝑋𝑢  

= Γ22
1  𝑋𝑢 , 𝑋𝑢 + Γ22

2  𝑋𝑣 , 𝑋𝑢 + 𝐿3 Ν, 𝑋𝑢  

=Γ22
1 𝐸 + Γ22

2 𝐹 

=𝐹𝑣 −
1

2
𝐺𝑢 , 

 

 

 

(17) 
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  𝑋𝑣𝑣 , 𝑋𝑣 =  Γ22
1 𝑋𝑢 + Γ22

2 𝑋𝑣 + 𝐿3Ν, 𝑋𝑣  

= Γ22
1  𝑋𝑢 , 𝑋𝑣 + Γ22

2  𝑋𝑣 , 𝑋𝑣 + 𝐿3 Ν, 𝑋𝑣  

=Γ22
1 𝐹 + Γ22

2 𝐺 

=
1

2
𝐺𝑣 . 

 

 

 

(18) 

As equações (13) e(14), (15) e (16), (17) e (18) formam, respectivamente, os 

seguintes sistemas lineares 

 














vu

u

EFGF

EFE

2

1

2

1

2

11

1

11

2

11

1

11

, 

 

(19) 

 

 














u

v

GGF

EFE

2

1

2

1

2

12

1

12

2

12

1

12

, 

 

(20) 

 

 














v

uv

GGF

GFFE

2

1

2

1

2

22

1

22

2

22

1

22

. 

 

(21) 

Veja que o determinante dos sistemas lineares (19),(20) e (21) acima é 𝐸𝐺 − 𝐹2 ≠

0. Assim, é possível resolvê-los, obtendo 

 

)(2

2
2

1

11
FEG

EFFGE vuu




 , 

)(2

2
2

2

11
FEG

FEEEEF uvu




 , 

)(2 2

1

12
FEG

FGGE uv




 , 

)(2 2

2

12
FEG

FEEG vu




 , 

)(2

2
2

1

22
FEG

FGGGGF vuv




 , 

 

 

 

 

 

(22) 
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2
2

2

22
FEG

FGFFEG uvv




 . 

As igualdades acima dizem que podemos obter os símbolos de Christoffel em função 

dos coeficientes da primeira forma fundamental, ou seja, conceitos geométricos e 

propriedades em termos de tais símbolos são invariantes por isometrias. 

Continuemos a demonstração do Teorema. Utilizando as expressões em (7)e usando 

os fatos obtidos em (8), (9), (10) e (11), teremos 

 𝑋𝑢𝑢 = Γ11
1 𝑋𝑢 + Γ11

2 𝑋𝑣 + 𝑒Ν 

⟹ (𝑋𝑢𝑢 )𝑣 = Γ11
1 𝑋𝑢𝑣 + (Γ11

1 )𝑣𝑋𝑢 + Γ11
2 𝑋𝑣𝑣 + (Γ11

2 )𝑣𝑋𝑣 + 𝑒Ν𝑣 + 𝑒𝑣Ν 

 

(23) 

e 

 𝑋𝑢𝑣 = Γ12
1 𝑋𝑢 + Γ12

2 𝑋𝑣 + 𝑓Ν 

⟹ (𝑋𝑢𝑣 )𝑢 = Γ12
1 𝑋𝑢𝑢 + (Γ12

1 )𝑢𝑋𝑢 + Γ12
2 𝑋𝑣𝑢 + (Γ12

2 )𝑢𝑋𝑣 + 𝑓Ν𝑢 + 𝑓𝑢Ν. 

 

(24) 

Agora, substituindo 𝑋𝑢𝑢 ,𝑋𝑢𝑣 ,𝑋𝑣𝑢 , 𝑋𝑣𝑣,Ν𝑢  e Ν𝑣em (23) e (24) obteremos 

(𝑋𝑢𝑢 )𝑣 = Γ11
1 (Γ12

1 𝑋𝑢 + Γ12
2 𝑋𝑣 + 𝑓Ν) +  Γ11

1  𝑣𝑋𝑢 + Γ11
2 (Γ22

1 𝑋𝑢 + Γ22
2 𝑋𝑣 + 𝑔Ν) 

+(Γ11
2 )𝑣𝑋𝑣 + 𝑒(𝑎12𝑋𝑢 + 𝑎22𝑋𝑣) + 𝑒𝑣Ν 

(𝑋𝑢𝑢 )𝑣 =   Γ11
1  𝑣 + Γ11

1 Γ12
1 + Γ11

2 Γ22
1 + 𝑒𝑎12 𝑋𝑢 + ((Γ11

2 )𝑣 + Γ11
1 Γ12

2 + Γ11
2 Γ22

2 + 𝑒𝑎22)𝑋𝑣 

 +(Γ11
1 𝑓 + Γ11

2 𝑔 + 𝑒𝑣)Ν (25) 

e 

(𝑋𝑢𝑣)𝑢 = Γ12
1 (Γ11

1 𝑋𝑢 + Γ11
2 𝑋𝑣 + 𝑒Ν) +  Γ12

1  𝑢𝑋𝑢 + Γ12
2 (Γ21

1 𝑋𝑢 + Γ21
2 𝑋𝑣 + 𝑓Ν) 

+(Γ12
2 )𝑢𝑋𝑣 + 𝑓(𝑎11𝑋𝑢 + 𝑎21𝑋𝑣) + 𝑓𝑢Ν 

(𝑋𝑢𝑣 )𝑢 =   Γ12
1  𝑢 + Γ11

1 Γ12
1 + Γ12

2 Γ21
1 + 𝑓𝑎11 𝑋𝑢 + ((Γ12

2 )𝑢 + Γ12
1 Γ11

2 + Γ12
2 Γ21

2 + 𝑓𝑎21)𝑋𝑣 

 + Γ12
1 𝑒+Γ12

2 𝑓 + 𝑓𝑢 Ν. (26) 

Como(𝑋𝑢𝑢 )𝑣 = (𝑋𝑢𝑣 )𝑢  podemos igualar os coeficientes de 𝑋𝑢das equações (25) e 

(26). Durante os cálculos substituiremos os valores dos 𝑎𝑖𝑗 ,𝑖, 𝑗 = 1, 2;que foram 

apresentados no Lema2. Igualando os coeficientes de 𝑋𝑢 , teremos 

 Γ11
1  𝑣 + Γ11

1 Γ12
1 + Γ11

2 Γ22
1 + 𝑒𝑎12 =  Γ12

1  𝑢 + Γ11
1 Γ12

1 + Γ12
2 Γ21

1 + 𝑓𝑎11 

 Γ11
1  𝑣 + Γ11

2 Γ22
1 + 𝑒𝑎12 =  Γ12

1  𝑢 + Γ12
2 Γ21

1 + 𝑓𝑎11 

 Γ11
1  𝑣− Γ12

1  𝑢 + Γ11
2 Γ22

1 − Γ12
2 Γ21

1 = 𝑓𝑎11 − 𝑒𝑎12 
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 = −𝐹Κ. (27) 

Perceba que na equação (27) escrevemos a curvatura gaussiana 𝐾 em função dos 

símbolos de Christoffel e de suas derivadas, logo, por (22), em função de 𝐸, 𝐹, 𝐺 e suas 

derivadas. Como 𝐸,𝐹 e 𝐺 não se anulam simultaneamente concluímos que a curvatura de 

Gauss é invariante por isometrias locais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Apresentamos e descrevemos o passo a passo da demonstração do Teorema Egregium 

de Gauss, alcançando, assim, o objetivo almejado. Nesse trabalho podemos salientar a 

importância da iniciação científica no desenvolvimento da pesquisa, pois esta dá suporte para 

o desenvolvimento do aluno bolsista que poderá se tornar um pesquisador profissional que 

conhece os princípios formadores da ciência. 
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3.13 TRÊS LIMITES SURPREENDENTES QUE RESULTAM NO 

NÚMERO DE OURO 

Autor: José Dantas da Silva (IFCE – Campus Juazeiro do Norte – dantasdasilvaj@gmail.com) 

Orientador: Prof.Ms. Júnio Moreira de Alencar (IFCE - Campus Juazeiro do Norte –

juniomoreira22@yahoo.com.br) 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta três sequências numéricas infinitas que convergem para o número de 

ouro. O objetivo essencial é demonstrar que o número de ouro é limite destas sequências.Para 

tanto, é apresentado o Número de Ouro como solução da equação 𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0, definida a 

sequência de Fibonacci, enunciada a fórmula de Binet, definida a lei de formação das 

sequências, demonstrando que são limitadas e convergentes. Para calcular os limites, será 

feito uso de indução finita, conceitos e teoremas sobre sequências numéricas. Portanto, 

embora o número de ouro tenha nascido da geometria, obtê-lo segundo três sequências 

numéricas infinitas, fica evidenciado que tal número pode ser obtido algebricamente. 

 

Palavras-Chave: Número de Ouro. Sequência de Fibonacci. Sequências Infinitas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata de sequências numéricas infinitas que convergem para o número de 

ouro. Por isso, o objetivo essencial é demonstrar o limite de três sequências cujo resultado é o 

número de ouro, a saber, a razão entre dois termos consecutivos da sequência de Fibonacci 

𝑥𝑛 =
𝐹𝑛+1

𝐹𝑛
 , 1,  1 +  1,  1 +  1 +  1, ⋯ e 

...1

1
1

1
1

1
1






 . Para que isso seja feito, será 

necessário usar a fórmula de Binet, no caso da primeira e mostrar a convergência das outras 

sequências, com recursos da análise sobre sequências e o princípio de indução finita. 

JUSTIFICATIVA 

 

O número de ouro nasceu na geometria, conhecido pelas civilizações antigas Egito, 

Babilônia e Grega. Por outro lado, este trabalho mostra que tal número pode ser obtido 
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algebricamente. Por isso, diante do fato de o número de ouro está relacionado com a 

sequência de Fibonacci, surgiu a necessidade de buscar outras sequências que se 

relacionassem com este número. 

Além disso, para um aluno de Cálculo, um professor de matemática ou um aluno de 

licenciatura nesta ciência, aqui são desenvolvidos e aplicados conceitos sobre sequências 

infinitas que desempenharão um papel, sem dúvida, importante para a formação e o trabalho 

em sala de aula. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

 

Obter o número de ouro através dos limites da razão entre dois termos consecutivos da 

sequência de Fibonacci, da sequência de frações contínuas: 

1 +
1

1 +
1

1+
1

1+⋯

 

 E das raízes quadradas 1,  1 +  1  ,  1 +  1 +  1, …. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Apresentar o número de ouro como solução da equação 𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0. 

Definir a sequência de Fibonacci. 

Apresentar o teorema de Binet. 

Definir uma lei de formação para cada uma das outras duas sequências. 

Mostrar que cada uma das sequências é limitada e convergente. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

O NÚMERO DE OURO 

 

A história do número de ouro é fascinante e curiosa, especialmente, pelas suas 

aparições. É conhecido na matemática egípcia, babilônia e grega desde a antiguidade. 

Historicamente, um dos primeiros registros da existência consciente do número de ouro ou 

razão áurea é o Papiro de Rhind do Egito antigo, por volta de 1650 a.C. 

O Número de Ouro surge pela primeira vez definido como a divisão de um segmento 

em média e extrema razão, há 300 a.C. por Euclides. É representado pela letra grega phi𝜙 (em 

maiúsculo Φ), em homenagem ao escultor grego Fídias ou Phídias que viveu por volta de 490 

a.C a 430 a.C.. Além disso, é um número irracional algébrico não transcendente
19

 por ser 

solução positiva da equação polinomial  𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0 com coeficientes inteiros. O valor é, 

Φ =
1 +  5

2
≅ 1,61803 … 

 

SEQUÊNCIAS INFINITAS 

 

Definição 1. Uma sequência de números reais é uma função 𝑎: ℕ → ℝ que associa cada 

número natural 𝑛 um número real 𝑎𝑛 , imagem de 𝑛 pela função 𝑎. O símbolo 𝑎𝑛  ( leia a índice 

n) é chamado de termo geral ou 𝑛-ésimo termo da sequência. 

Definição 2.  Uma sequência  𝑎𝑛  possui limite 𝐿 e denotamos lim𝑛⟶∞ 𝑎𝑛 = 𝐿 ou 𝑎𝑛 ⟶ 𝐿 

quando 𝑛 ⟶ ∞ se para todo 휀 > 0, dado arbitrariamente, pode-se obter um 𝑁 ∈ ℕ tal que se 

𝑛 > 𝑁 então  𝑎𝑛 − 𝐿 < 휀. 

Exemplo 1. Seja 𝑎 ∈ ℝ. Considere a sequência {𝑎, 𝑎2 , 𝑎3, ⋯ , 𝑎𝑛 , ⋯ } das potências sucessivas 

de 𝑎, com 𝑛 ∈ ℤ. Se 0 < 𝑎 < 1 então, lim𝑛→∞ 𝑎𝑛 = 0. 

Definição 3. Uma sequência  𝑎𝑛  é monótona se 𝑎𝑛 ≤ 𝑎𝑛+1 ∀𝑛 ∈ ℕ ou 𝑎𝑛+1 ≤ 𝑎𝑛  ∀𝑛 ∈ ℕ. 

No primeiro caso,  𝑎𝑛  é monótona não-decrescente e no segundo,  𝑎𝑛  é monótona não-

                                                           
 

19
 Um número diz-se transcendente quando não for raiz de um polinômio de grau n com coeficientes inteiros. 
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crescente. Se tivermos 𝑎𝑛 < 𝑎𝑛+1 ∀𝑛 ∈ ℕ diremos que a sequência é crescente, se 𝑎𝑛 >

𝑎𝑛+1 ∀𝑛 ∈ ℕ diremos que a sequência é decrescente.  

Teorema 1. Toda sequência convergente é limitada. (LIMA, 2011, p. 25) 

Teorema 2. Toda sequência monótona limitada é convergente. (LIMA, 2011,  pág. 26)  

Proposição 1. Seja {𝑥𝑛} uma sequência tal que 𝑥2𝑛 → 𝑐 e 𝑥2𝑛−1 → 𝑐 então 𝑥𝑛 → 𝑐. 

Teorema3. (Princípio da Indução Matemática) Seja 𝑘 ∈ ℕ e suponha que a cada natural 

𝑛 ≥ 𝑘 esteja associada uma afirmação 𝑝 𝑛 . Suponha ainda que  

(i) 𝑝 𝑘  é verdadeira, e que 

(ii) ∀𝑛 ≥ 𝑘, 𝑝 𝑛  implica 𝑝 𝑛 + 1  é verdade,  

então𝑝 𝑛  é verdadeira ∀𝑛 ≥ 𝑘. 

 

A SEQUÊNCIA DE FIBONACCI 

 

Definição 4. Chama-se sequência de Fibonacci a sequência dada por: 

 
𝐹1 = 𝐹2 = 1

𝐹𝑛+1 = 𝐹𝑛 + 𝐹𝑛−1, ∀𝑛 ≥ 2
  

em que 𝐹𝑛  representa o termo na posição 𝑛 da sequência. 

Em números, temos (1,1,2,3,5,8,13,21,...). 

Lema 1. Para todo 𝑛 ∈ ℕ,  

lim
𝑛⟶∞

 
𝑥1

𝑥2
 

𝑛

= 0 

onde𝑥1e 𝑥2 são raízes da equação 𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0. 

Proposição 2. (Fórmula de Binet) O número de Fibonacci 𝐹𝑛  pode ser obtido pela fórmula 

𝐹𝑛 =
1

 5
 
1 +  5

2
 

𝑛

−
1

 5
 
1 −  5

2
 

𝑛

. 

Observação 1. Os teoremas, proposições, lemas e exemplos acima enunciados não serão 

demonstrados para não exceder o limite máximo de laudas. 
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METODOLOGIA 

As características da pesquisa que estrutura esse trabalho são exploratória, qualitativa, 

transversal, de revisão bibliográfica, com abordagem hipotético-dedutiva. Como esta pesquisa 

é de caráter exploratório e de revisão bibliográfica, não é possível definir a população e a 

amostra. Os instrumentos de coleta de informação foram a análise bibliográfica de artigos e 

dissertações, de livros e periódicos. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Esta seção apresentará o cálculo de três limites cujo resultado é o número de ouro.  

Teorema 4.limn→∞
𝐹𝑛+1

𝐹𝑛
 = Φ.  

Demonstração: Pela Fórmula de Binet e usando o lema 1, obtemos: 

𝐹𝑛+1

𝐹𝑛
=

1

 5
 𝑥2

𝑛+1 − 𝑥1
𝑛+1 

1

 5
 𝑥2

𝑛 − 𝑥1
𝑛 

=

𝑥2
𝑛+1  1 −

𝑥1
𝑛+1

𝑥2
𝑛+1  

𝑥2
𝑛  1 −

𝑥1
𝑛

𝑥2
𝑛  

= 𝑥2  
1 −  

𝑥1
𝑥2

  
𝑛+1

1 −  
𝑥1

𝑥2
  

𝑛   

lim
𝑛⟶∞

𝐹𝑛+1

𝐹𝑛
= 𝑥2  

1 − 0

1 − 0
 ⇒ lim

𝑛⟶∞

𝐹𝑛+1

𝐹𝑛
=

1 +  5

2
= Φ 

∎ 

Teorema 5. A sequência 1,  1 +  1  ,  1 +  1 +  1, …, é convergente e o seu limite é Φ. 

Demonstração: Defina a seguinte lei de formação da sequência  𝑧𝑛  por: 

𝑧1 =  1 = 1 𝑒 𝑧𝑛+1 =  1 + 𝑧𝑛  , ∀𝑛 ≥ 1. 

Observe quea sequência  𝑧𝑛 é crescente e limitada superiormente por 2, ∀𝑛 ≥ 1.A 

demonstração disto é feita por indução em 𝑛. Por definição,  𝑧𝑛 é limitada inferiormente por 
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𝑧1 = 1. Logo,  𝑧𝑛  é limitada e monótona. Pelo teorema 2, ∃𝐿 = lim𝑛→∞ 𝑧𝑛 .Então, tomemos 

a relação de recorrência 𝑧𝑛+1 =  1 + 𝑧𝑛e aplicando o limite, obtemos: 

𝐿 =  𝐿 + 1  ⇒ 𝐿2 = 1 + 𝐿 ⇒ 𝐿2 − 𝐿 − 1 = 0. 

Resolvendo esta equação e como os termos de 𝑧𝑛 são positivos, então o limite procurado é: 

𝐿 =
1 +  5

2
= Φ 

∎ 

Teorema 6. A fração contínua  

1 +
1

1 +
1

1+
1

1+⋯

⟶ Φ quando n ⟶ ∞, ∀n ≥ 1. 

Demonstração:Considere  𝑎𝑛  a sequência definida recursivamente por: 

𝑎1 = 1 𝑒 𝑎𝑛+1 = 1 +
1

𝑎𝑛
, ∀𝑛 ≥ 1. 

Defina a função 𝑓:  0, +∞ → ℝ por 𝑓 𝑎 = 1 + 1
𝑎 = 𝑎 + 1

𝑎 . 

Note que 𝑓 é decrescente. 

Afirmação 1:𝑎1 < 𝑎3 < 𝑎5 < ⋯ < 𝑎6 < 𝑎4 < 𝑎2. 

Para provar a afirmação 2, a sequência  𝑎𝑛  será separadana subsequência dos termos 

de índice ímpar  𝑎2𝑛−1  e na subsequência dos termos de índice par  𝑎2𝑛 . Para isso, defina a 

função 𝑔: (0, +∞) ⟶ ℝ dada por 𝑔 𝑎 =  𝑓 ° 𝑓  𝑎  ⇒ 𝑔 𝑎 = 2𝑎 + 1
𝑎 + 1  (𝟏) 

Afirmação 2.1. A subsequência  𝑎2𝑛−1 é crescente. A sequência  𝑎2𝑛 é decrescente. Pela 

afirmação 2, qualquer termo de índice ímpar é menor que qualquer termo de índice par 

subsequente. 

A demonstração é feita usando indução em 𝑛. Contudo esta afirmaçãodemonstra a afirmação 

2. 
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Pela afirmação 2.1 a subsequência  𝑎2𝑛−1  é monótona e pela afirmação 2 é limitada. 

Portanto, pelo teorema 2, ∃𝐿1 = lim𝑛⟶∞ 𝑎2𝑛−1.Aplicando o limite na equação de 𝑔 em (1), 

obtemos: 

𝑎2𝑛+1 = 𝑔 𝑎2𝑛−1 =
2𝑎2𝑛−1 + 1

𝑎2𝑛−1 + 1

𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜  𝑜  𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒
              𝐿1 =

2𝐿1 + 1

𝐿1 + 1
⇒ 𝐿1

2 + 𝐿1 = 2𝐿1 + 1 

⇒ 𝐿1
2 − 𝐿1 − 1 = 0 

Resolvendo esta equação e sabendo que os termos de  𝑎2𝑛−1 são positivos, obtemos: 

𝐿1 =
1 +  5

2
= Φ 

Da mesma forma, pela afirmação 2.1 a subsequência  𝑎2𝑛  é monótona e pela afirmação 2 é 

limitada. Portanto, pelo teorema 2,∃𝐿2 = lim𝑛⟶∞ 𝑎2𝑛 .Aplicando o limite na equação de 𝑔 em 

(1), obtemos: 

𝑎2𝑛+2 = 𝑔 𝑎2𝑛 =
2𝑎2𝑛 + 1

𝑎2𝑛 + 1

𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜  𝑜  𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒
              𝐿2 =

2𝐿2 + 1

𝐿2 + 1
⇒ 𝐿2

2 + 𝐿2 = 2𝐿2 + 1

⇒ 𝐿2
2 − 𝐿2 − 1 = 0 

Resolvendo esta equação e como os termos de  𝑎2𝑛 são positivos, obtemos: 

𝐿2 =
1 +  5

2
= Φ 

Note que 𝑎2𝑛−1 ⟶ Φ e 𝑎2𝑛 ⟶ Φ então, pela proposição 1 𝑎𝑛 ⟶ Φ. 

Portanto,  

1 +
1

1 +
1

1+
1

1+⋯

⟶ Φ quando n ⟶ ∞, ∀n ≥ 1. 

CONCLUSÃO 

 

Com este trabalho foi possível mostrar que o número de ouro é, surpreendentemente, o 

limite de três sequências numéricas infinitas.  
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3.14 UMA ESTIMATIVA PARA O CÁLCULO PLUVIOMÉTRICO NO 
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REGRESSÃO 
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(CAIC – Dom Antônio Campelo de Aragão – chenriquevc@gmail.com)  

Priscila Rodrigues de Alcantara Viana  
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RESUMO 

O presente trabalho visa abordar de forma objetiva uma aplicação para retas de regressão 

lineares na estimativa do cálculo pluviométrico anual no município de Juazeiro do Norte - CE. 

Tal estimativa leva em consideração os dados divulgados pela FUNCEME nos últimos 40 

anos e, com base nestes dados, obteremos uma previsão através do método dos mínimos 

quadrados para o índice pluviométrico no ano de 2015. Com essa abordagem, esperamos 

obter informações satisfatórias para a agricultura familiar local, além de prevenir aos órgãos 

municipais sobre cuidados com a infraestrutura do município em questão. Ao final, 

expressamos a equação de regressão linear, que poderá ser utilizada para verificação da 

estimativa. 

Palavras-chave: Retas de regressão. Pluviometria. Estimativa pluviométrica. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A agricultura depende de certas condições meteorológicas para se desenvolver 

adequadamente: chuvas e calor na quantidade certa. Em determinadas regiões, onde a 

quantidade de chuvas anuais é bem irregular ao longo dos anos, é muito importante estimar 

se, por exemplo, no ano vindouro haverá chuva o suficiente para que se compense gastos com 

a lavoura e/ou indique aos governos locais a necessidade de ações preventivas, minimizando 

os efeitos de estiagens prolongadas na vida das pessoas. 

O período chuvoso numa região até certo ponto é cíclico, onde vemos ao longo do 

tempo que em alguns anos temos pouca chuva e em outros chove muito mais que o esperado. 

Porém, há uma média pluviométrica anual, ou seja, um valor(ou conjunto de valores) nos 

quais a quantidade de chuvas anuais oscila com determinada margem de segurança. 

Conhecendo-se essa média pluviométrica anual, vejamos se seria possível estimar com uma 

equação de regressão a quantidade de chuvas que cairá por exemplo em Juazeiro do 

mailto:chenriquevc@gmail.com
mailto:priscila.r.alcantara@gmail.com
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Norte/CE, ao longo dos anos. 

Dessa forma, nosso trabalho é influenciado pela necessidade humana de conhecer e 

estimar a previsão das chuvas no município de Juazeiro do Norte, tendo como prioridade a 

obtenção de uma equação que nos forneça uma informação que se aproxime da média 

esperada para um determinado ano. 

 

OBJETIVO GERAL 

  

 O objetivo geral desse trabalho é estimar o índice de chuvas para o município de 

Juazeiro do Norte para o ano de 2015 através do uso da reta de regressão linear. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Exibir a reta de regressão linear que descreve, de maneira aproximada, o índice de 

chuvas nos últimos 40 anos no município de Juazeiro do Norte; 

 Incentivar o uso da reta de regressão para estimativas de fenômenos naturais; 

 Verificar a existência de uma relação funcional entre uma variáveldependente com 

uma ou mais variáveis independentes; 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Regressão Linear e Aplicações 

A regressão linear simples constitui-se numa tentativa de estabelecer uma equação 

matemática (equação do 1º grau) que descreva o relacionamento entre duas variáveis. 

Há várias maneiras nas quais as equações de regressão podem ser aplicadas. Uma é em 

situações em que as duas variáveis medem aproximadamente a mesma coisa, mas uma delas é 

relativamente dispendiosa, ou difícil de lidar, enquanto que a outra não. Por exemplo, a 

resistência e a dureza de um metal podem estar relacionados, de modo que conhecendo-se a 

dureza podemos estimar sua resistência. Se o teste de resistência destrói o metal, enquanto 

que o deste de dureza não o destrói, uma pessoa interessada em estimar a resistência 

obviamente preferirá confiar nos resultados do teste de dureza para estimar a resistência. 

A finalidade de uma equação de regressão seria então estimar valores de uma variável, 

com base em valores conhecidos da outra. 

A outra utilização das equações de regressão é explicar valores de uma variável em 

termos da outra. Isto é, podemos suspeitar de uma relação de causa e efeito entre duas 
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variáveis. Por exemplo, um economista pode tentar explicar as variações na procura de 

automóveis usados em termos de desemprego. Um agricultor pode suspeitar que a quantidade 

de fertilizante por ele usada tenha influenciado na safra. A distância de frenagem de um carro 

é influenciada por sua velocidade. Deve-se notar, entretanto, que a lógica de uma relação 

causal deve provir de teorias externas ao âmbito da equação de regressão. A análise da reta de 

regressão apenas indica qual o relacionamento matemático pode existir, se existir algum. 

Uma terceira aplicação da regressão é predizer valores futuros de uma variável.Por 

exemplo, costuma-se aplicar testes a empregados ou estudantes potenciais,para avaliar o 

potencial de sucesso na escola ou emprego. É de presumir que haja um relacionamento 

matemático entre o resultado do teste e o potencial futuro. Embora tais relações possam 

assumir uma grande diversidade de formas, nossa discussão se limitará apenas às equações 

lineares. As equações lineares são importantes porque servem para aproximar muitas relações 

da vida real, e porque são relativamente fáceis de lidar e de interpretar. 

 

A EQUAÇÃO LINEAR 

 

Duas importantes características da equação linear são (i) o coeficiente angular da reta 

e (ii) a cota da reta em determinado ponto. Uma equação linear tem a forma 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏(1) 

onde a e b são valores que se determinam com base nos dados amostrais; a é o coeficiente 

angular e b é a cota da reta para x = 0. A variável y é a variável que deve ser predita e x é o 

valor preditor. 

 

O MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS 

 

O método mais usado para ajustar uma linha reta a um conjunto de pontos é conhecido 

como técnica dos mínimos quadrados. A reta resultante tem duas características importantes: 

(i) a soma dos desvios verticais dos pontos em relação à reta é zero e (ii) a soma dos 

quadrados desses desvios é mínima, isto é, nenhuma outra reta daria menor que a soma de 

quadrados de tais desvios. Simbolicamente,o valor que é minimizado é 

 (𝑦𝑖 −  𝑦𝑐)2                                                               (2) 

onde 𝑦𝑖é o valor observado de𝑦 e 𝑦𝑐é o valor calculado de 𝑦 utilizando-se a equação dos 

mínimos quadrados com o valor de x correspondente a 𝑦𝑖 . 
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Os valores de a e b para a reta 𝑦𝑐 = 𝑎𝑥 + 𝑏 que minimiza a soma dos quadradosdos 

desvios são as soluções das chamadas equações normais: 

 𝑦 = 𝑎   𝑥 + 𝑛𝑏 (3) 

 𝑥𝑦 = 𝑎   𝑥2 + 𝑏   𝑥 (4) 

onde né o número de observações das variáveis independente (𝑥) e dependente (𝑦), isto é, o 

número de parcelas em cada somatório varia de acordo com o número de observações. Assim, 

obtendo-se as quantidades  𝑥,  𝑥𝑦, etc., poderíamos resolver essas equações simultâneas em 

relação a a e b. Todavia, as equações podem resolvidas algebricamente em relação a a e b, e 

isto proporciona uma forma muito mais simples. O resultado consiste em um sistema com 

duas fórmulas, uma para a e uma para b, usadas para fins de cálculo: 

 
 

 𝑎 =  
𝑛  𝑥𝑦 −    𝑥   𝑦 

𝑛  𝑥2 −    𝑥 2

𝑏 =  
 𝑦 − 𝑎  𝑥

𝑛

                                        (5) 

 

METODOLOGIA 

 

 A Funceme mantém registros pluviométricos de Juazeiro do Norte através de três 

pluviômetros, localizados na Vila Sao Goncalo-Marrocos (2000), na Vila Pe. Cicero (2000) e 

o mais antigo, Posto Juazeiro do Norte, instalado em 1974. 

Para obtermos a reta de regressão desejada, observamos a série histórica de chuvas no 

município de Juazeiro do Norte referente a apenas um único pluviômetro, Posto Juazeiro do 

Norte,afim de garantir a uniformidade da pesquisa, já que os demais postos não possuem 

dados entre o período de 1974 e 1999. Observe, na tabela 1,que as informações do ano de 

2015 estão incompletas devido ao fato óbvio do ano ainda não haver findado. 

Observando a tabela1, vemos que ao longo dos anos as chuvas registradas em Juazeiro 

do Norte oscilam razoavelmente, sendo dificultoso encontrarmos uma reta de regressão que se 

adeque aos vários valores pluviométricos e nos forneça dados estimativos futuros dentro de 

uma margem segura de confiança. Entretanto, ao calcularmos a média histórica anual de 

chuvas, vemos que esse valor, com o passar do tempo, gira em torno do intervalo 920 mm - 

970 mm. Em outras palavras, os valores da média histórica anual de chuvas não variam 

abruptamente e isto nos mostra que ela é uma variável estável. Encontraremos uma relação 

matemática (equação linear de regressão) entre a média histórica anual das chuvas (variável 

dependente y) de Juazeiro do Norte com o tempo (variável independente x). Para facilitar os 
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cálculos, consideraremos 1975 como o ano 1 da tomada da média histórica anual, 1976 como 

o ano 2 e assim por diante até 2015 que será o ano 41. 

Tabela 1 – Média história anual de chuvas de Juazeiro do Norte 

Ano Pluviometria (mm) Média (mm) Ano Pluviometria (mm) Média (mm) 

1974 1030,0 - 1995 1148,0 931,94 

1975 720,6 875,30 1996 1009,8 935,32 

1976 920,0 890,20 1997 637,6 922,92 

1977 926,0 899,15 1998 740,1 915,60 

1978 1090,0 937,32 1999 984,5 918,25 

1979 881,5 928,02 2000 943,0 919,17 

1980 1129,9 956,86 2001 932,5 919,65 

1981 590,5 911,06 2002 1230,5 930,37 

1982 610,5 877,67 2003 1300,8 942,71 

1983 571,4 847,04 2004 1544,0 962,11 

1984 953,0 856,67 2005 812,0 957,42 

1985 1660,3 923,64 2006 890,5 955,39 

1986 1188,8 944,04 2007 791,0 950,56 

1987 821,5 935,29 2008 1399,0 963,37 

1988 827,9 928,13 2009 1111,0 967,47 

1989 1227,6 946,84 2010 793,5 962,77 

1990 783,7 937,25 2011 1529,0 977,67 

1991 1001,6 940,82 2012 520,5 965,95 

1992 989,5 943,38 2013 1021,0 967,32 

1993 564,4 924,44 2014 1022,5 968,67 

1994 865,9 921,65 2015 341,0* 953,72 

Fonte: FUNCEME                                                                                                                *Dados até março/2015 

Os cálculos para a obtenção do coeficiente angular a e do termo independente bda 

equação de regressão 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 foram feitos através de planilhas do LibreOffice3.4 Calc do 

Linux. 

Inicialmente, analisemos a precisão da equação de regressão obtida quando apenas 

consideramos o período de 1975 a 1984. Com o auxílio de uma planilha para cálculos e do 

sistema (5), obtemos facilmente a = -3,80e b = 918,83, ou seja, temos a equação de regressão 

𝑦 =  −3,80 𝑥 + 918,83                           (6) 
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A partir da equação acima, podemos estimar a média anual de chuvas para o ano de 1985 (ano 

11). Tomando x = 11 em (6), obteremos: 

y  =  −3,80 . 11 + 918,83 

= 877,03 mm 

Logo, a média histórica anual prevista para o ano 11 (1985) é de 877,03 mm de 

chuvas. Ou seja, quando somarmos todas as precipitações registradas no período1975 - 1985 e 

dividimos por 11, esperamos que a média obtida seja bem próxima de 877,03 mm. Dessa 

forma, é possível estimarmos a precipitação para o ano 11(1985). 

Considere 𝑆10 a soma das precipitações para o período 1975 - 1984 e c a quantidade de 

chuvas (mm) esperada para 1985; consultando a tabela acima,vemos que a média histórica 

anual até 1984 é 856,67 mm, então o acumulado no período de dez anos (1975 - 1984) 

será𝑆10 = 10 ∙ 856,67 = 8566,70mm. De acordo com a equação de regressão (6), a média 

histórica anual esperada para1985 é de 877,03 mm. Então, temos: 

𝑆10 +𝑐

11
= 877,03                                                         (7) 

⟺  
8566,70 + 𝑐

11
= 877,03 

⟺ 8566,70 + 𝑐 = 11 ∙ 877,03 

⟺ 𝑐 = 1080,63 𝑚𝑚 

Então para 1985, de acordo com os cálculos realizados, esperamos 1080,6 mm de 

chuvas. Quando comparamos o valor estimado com valor real registrado nesse ano, que foi 

1660,3 mm de chuvas, vemos uma diferença por falta de 579,7 mm. Ainda é uma diferença de 

estimativa que podemos considerar alta, mas tenhamos em mente os poucos dados usados 

para a obtenção da equação de regressão (6).Quando comparamos a média estimada para 

1985 e a média registrada nesse ano, que foi de 923,64 mm, encontramos uma diferença por 

falta de 46,61 mm, que podemos considerar bem razoável. 

Analisemos agora a precisão da equação de regressão quando empregamos nos 

cálculos o período 1975 - 1994, isto é, um período de 20 anos de coleta de dados. 

Empregando uma planilha para cálculos e novamente o sistema (5), encontramos facilmente 

os valores a = 2,22 e b = 892,96, donde obtemos a equação de regressão 

𝑦 = 2,22𝑥 + 892,96                                                   (8) 

Com a equação de regressão (8), podemos estimar a média histórica anual de chuvas 

para o ano 21 (1995). Tomando x = 21teremos: 

𝑦 = 2,22 ∙ 21 + 892,96 = 939,58 𝑚𝑚 
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Então, de acordo com a fórmula (8), esperamos que a média histórica anual de chuvas 

para 1995 seja de 939,58 mm. 

Agora consideremos 𝑆20  a soma das precipitações registradas no período 1975 - 1994. 

Pelatabela1,vemos que a média histórica anual de chuvas para1994 foi de 921,65 mm. 

Então,no período de 20 anos, foi registrado𝑆20 = 20 ∙ 921,65 = 18433 mmde chuvas.Seja c 

a pluviometria esperada para 1995 (ano 21). Como a média histórica anual de chuvas é 

estimada por (8) em 939,58 mm, segue-se: 

𝑆20 + 𝑐

21
= 939,58 (9) 

 ⟺
18433 + 𝑐

21
= 939,58  

⟺ 𝑐 = 1298,18𝑚𝑚 

Logo, para 1995, esperamos 1298,2 mm de chuvas. Comparando esse valor estimado 

com o valor real registrado em 1995, que foi 1148,0 mm, temos uma diferença por excesso de 

150,2 mm, que é aceitável. Em outras palavras, a diferença é o equivalente a 2 ou 3 chuvas de 

porte médio.A diferença obtida quando comparamos a média estimada e a média registrada 

em1995, que foi de 931,94 mm, é de apenas 7,64 mm para cima, uma diferença considerada 

bem pequena. 

Averiguemos a seguir o período 1975 - 2014, ou seja, um período completo de 40 anos 

de coleta de informações pluviométricas. Mais uma vez, com o auxílio de uma planilha para 

cálculos, encontramos 𝑎 = 1,80 e 𝑏 = 894,55. Então temos aequação de regressão mais 

precisa que podemos calcular até o momento, usando (5)é 

𝑦 = 1,80 𝑥 + 894,55   (10) 

Desejamos estimar a média histórica anual de chuvas para o ano de 2015 (ano41). Para 

isto, tomamos x = 41. Então: 

𝑦 = 1,80 ∙ 41 + 894,55 = 968,35 𝑚𝑚(11) 

Para 2015, estimamos uma média de aproximadamente 968,35 mm de chuva usando a 

média histórica. Para encontrarmos a quantidade de chuvas para esse ano, consideremos 𝑆40  a 

soma da pluviometria registrada no período 1975 - 2014. Pela tabela 1,vemos que a média 

histórica em 2014 foi de 968,67 mm, isto é,𝑆40  = 40∙968,67 =38. 746,8 mm. 

Considerando c a estimativa de chuvas e 968,35 mm a estimativa da média histórica 

para 2015 fornecida por (11), obteremos: 

𝑆40 +𝑐

41
= 968,35                              (12) 
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 ⟺
38746,8 + 𝑐

41
= 968,35  

⟺ 𝑐 = 955,55 𝑚𝑚 

Isto é, para 2015, estimamos 955,55 mm. 

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este trabalho, apresentamos uma relação entre variáveis independentes e 

variáveis dependentes através da reta de regressão linear. Fizemos uso dos dados fornecidos 

pela FUNCEME para o cálculo dos coeficientes e obtenção da reta de regressão linear que 

estima o índice pluviométrico para o município de Juazeiro do Norte para o ano de 2015. 

Ao final dos cálculos acima apresentados, pode-se perceber que a média histórica de 

chuvas é bem próxima da estimativa obtida através da reta de regressão. Entretanto, não 

podemos comparar essa estimativa com a pluviometria real registrada, pois ainda estamos em 

meados 2015. Porém, comparando a média histórica anual estimada para este ano, que é de 

968,35 mm, com as média parcial de 2015, que é de 953,72 mm, temos uma diferença de 

14,63 mm. Isto significa que a estimativa de 955,55 mm de chuvas para 2015 em Juazeiro do 

Norte está dentro de uma diferença segura, ou seja, a diferença entre o que será futuramente 

registrado e a estimativa encontrada não deve ser superior a 100 mm - 130 mm. 

Esperamos que, no ano de 2016, possamos fazer a verificação da real aproximação da 

estimativa feita para 2015 através do uso da reta exibida e da divulgação dos dados reais pela 

FUNCEME para Juazeiro do Norte. 
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RESUMO 

Este trabalho faz referência a uma prática de ensino realizada pelos estudantes do curso de 

Licenciatura em Matemática junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará – IFCE – campus de Cedro. A atividade consistiu de exposição da criação do Cálculo 

Diferencial e Integral realizada por Newton e Leibniz a fim de discutir junto ao público 

presente sobre a patente do Cálculo, a partir dos fatos pesquisados. Este evento contou com a 

presença de cerca de 50 estudantes do curso de Licenciatura em Matemática, além de 

professores e convidados, que puderam decidir ao fim do evento, sobre quem criou o Cálculo. 

Com essa atividade pedagógica, evidenciou-se que a inovação e dinâmica em ambientes de 

aprendizagem podem despertar o apreço pela pesquisa e busca pelo conhecimento. 

 

Palavras-chave: Cálculo diferencial. História da matemática. Práticas de ensino.  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de ensino e aprendizagem em matemática encontra dificuldades que 

contribuem para que o estudante não demonstre desejo de se apropriar do conhecimento 

lógico matemático. Um exemplo disto pode ser percebido quando o estudante imagina, 

erroneamente, que a Matemática está pronta e acabada ou que foi criada sem falhas ou 

estudos exaustivos por parte dos matemáticos ao longo dos tempos. 

A inovação nas práticas pedagógicas e desenvolvimento de projetos em sala de aula, 

neste caso em Matemática, podem mostram ao estudante o lado humano da disciplina. No 

nível superior, especificamente na Licenciatura em Matemática, diversas ações podem 

propiciar maior interação entre professores e estudantes e o desenvolvimento da Matemática 

ao longo da história, despertando o desejo de investigação e contribuindo para que haja 

mailto:amandhasb@gmail.com
mailto:emillyag.lima@gmail.com
mailto:guttenberg@ifce.edu.br
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evolução do processo ensino-aprendizagem através de atividades dinâmicas e 

contextualizadas. 

A Matemática lecionada no Ensino Superior, principalmente a disciplina de Cálculo 

Diferencial e Integral, traz consigo consideráveis índices de reprovação e/ou evasão, com 

isso,trabalhar esta disciplina não é tarefa fácil. A novidade nas operações Matemática que 

envolvem o ensino do Cálculo faz com que os estudantes tenham bastante dificuldade no 

aprendizado, o que culmina no desânimo e desistência no aprender. Esta Matemática proposta 

através do Cálculo se faz presente em vários campos do conhecimento e oferece ao estudante 

inúmeros exemplos de aplicação, tais como em Economia, Geografia, Biologia, Física, 

Química, Engenharias etc.  

A proatividade dos estudantes é uma condição fundamental para que ocorra a 

aprendizagem. A interação entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem com o 

conhecimento proposto deve se dar de forma ampla e contínua, mostrando inclusive em quais 

condições este conhecimento foi concebido. Entende-se que o professor pode e deve fornecer 

subsídios para que os estudantes se apropriem deste conhecimento, aprimorando a forma de 

ver o desenvolvimento da Matemática, especificamente do Cálculo Diferencial e Integral. 

A partir do proposto acima, houve a realização de uma atividade contextualizada de 

aprendizagem em Educação Matemática com o intuito de propiciar aos estudantes do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE – campus de Cedro, a discussão 

sobre a inclusão da Educação Matemática e do desenvolvimento do raciocínio lógico-

matemático através de atividades reflexivas sobre a criação ou descoberta da Matemática.  

Houve, previamente, uma consulta aos estudantes sobre os principais motivos para que 

haja pouca afinidade com a disciplina do Cálculo Diferencial e Integral. Relatos destes alunos 

indicaram sobre o escasso conhecimento ou a pouca discussão sobre o desenvolvimento do 

Cálculo, no próprio campus, e muitos questionaram sobre o porquê da criação e estudo dessa 

ferramenta, que muitos entendem ser de importância fundamental para o desenvolvimento de 

toda e qualquer ciência que recorra à Matemática. 

Como uma tentativa de reverter esse quadro desfavorável ao ensino e aprendizado do 

Cálculo Diferencial e Integral, a atividade proposta contava de um estudo histórico sobre a 

criação do Cálculo e posterior apresentação aos estudantes da Licenciatura em Matemática do 

campus de Cedro, culminando no julgamento, por parte do público presente, sobre quem 

realmente criou o Cálculo no século XVII: Newton ou Leibniz. 
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OBJETIVOS 

 

A atividade mediadora de aprendizagem teve como objetivo maior realizar reflexões 

sobre a criação do Cálculo Diferencial e Integral proposta por Newton e Leibniz, e de forma 

específica, fomentar a discussão sobre ensino e criação da Matemática, levantar estudos nas 

mais diversas fontes sobre o tema e ainda proporcionar uma atividade com estudantes de 

Licenciatura em Matemática do IFCE campus de Cedro, a fim de concluir este estudo. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Desde os primórdios, o Cálculo é visto como uma ferramenta de bastante importância, 

sendo utilizado mais precisamente para a quantificação de áreas e volumes. Segundo 

Carvalho(2007, p.4) “Os problemas envolvendo cálculo de áreas e volumes se fazem 

necessários e fascinam matemáticos desde 200 a.C. Os gregos naquela época já faziam 

cálculos de áreas e volumes de figuras; entretanto, as áreas das figuras eram denominadas 

quadraturas.” Estudiosos diversos analisaram meios para conseguir resolver tais problemas. 

Após dedicarem boa parte de suas vidas a esses estudos, conseguiram êxito e obtiveram uma 

ferramenta que, posteriormente, ficou conhecida com o nome de Cálculo, de origem latina 

“calculus, que na Roma antiga era uma pequena pedra ou seixo usado para contagem e jogo, e 

o verbo latino calculare passou a ter significado mais amplo como sendo calcular” 

(SIMMONS, 1987, p.70).  

O Cálculo surgiu mais precisamente na idade moderna na metade do século XVII, 

segundo a história, originou-se de estudos feitos por matemáticos naquela época sobre a reta 

tangente, reta que passa por apenas um ponto de uma curva, e sobre as taxas de variação que 

ocorrem entre grandezas associadas. De acordo com Pires (2014, p.08): “Surge no século 

XVII pelas mãos de dois eminentes matemáticos, Newton (1642-1727) e Leibniz (1646-

1716). De uma forma quase simultânea e independente, descobrem um método geral para a 

resolução de problemas associados”. Segundo Almeida (2013, p.2) “podemos dizer que eles 

foram os primeiros a entenderem profundamente o Teorema Fundamental do Cálculo, o que 

diz que a solução do problema da tangente pode ser utilizada para resolver o problema da 

área”. 

Uma vez que a origem do Cálculo está diretamente relacionada a Newton e Leibniz, 

faz-se necessário um breve comentário sobre ambos. De acordo com Boyer (2010), Isaac 
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Newton nasceu prematuramente no dia de natal em 1642, curiosamente o ano da morte de 

Galileu e, tempos depois, ingressou no Trinity College, em 1661, ao longo de sua vida 

estudou Física, Matemática, Astronomia, Alquimia, Filosofia e Teologia; enquanto que 

Gottfried Wilhelm Leibniz nasceu em Leipzig, entrando na universidade aos quinze anos de 

idade e, dois anos mais tarde, obtendo o grau de Bacharel, sendo considerado o último sábio a 

conseguir o conhecimento universal, devido a seus estudos em Teologia, Direito, Filosofia e 

Matemática. 

Newton e Leibniz deram origem ao estudo das taxas de variação através do estudo das 

funções derivadas e do cálculo de áreas e volumes através das integrais de funções reais. Mas 

no decorrer da história, houve vários embates entre estes dois matemáticos, pois Leibniz foi 

acusado de plagiar o trabalho não publicado de Newton. Entretanto, apesar de não publicar 

seus trabalhos, Newton os compartilhava com membros da sociedade real britânica. Segundo 

Boyer (2010), a primeira exposição do Cálculo Diferencial foi publicada por Leibniz em 

1684, sob o título de: Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus, qua nec 

irrationales quantitates moratur, cuja tradução aproximada é: Um método para máximos e 

mínimos e também para tangentes, que não é obstruído por quantidades irracionais. Devido 

à disputa pela patente do Cálculo, houve vários embates entre Newton e Leibniz, mas sempre 

havendo o reconhecimento mútuo da importância dos seus trabalhos, implicando inclusive em 

certa afirmação de Leibniz: “Tomando a Matemática desde o início do mundo até o tempo de 

Newton, o que ele fez é de longe a melhor metade.” (BOYER, 2010, p.269). 

O Cálculo Diferencial, abordado por Leibniz, tomou a forma que é hoje conhecido 

devido a suas viagens a Londres, em demonstração da sua máquina de calcular e em contato 

com outros matemáticos da época, de modo que suas notações são até hoje usadas para se 

abordar o tema. Enquanto que Newton acreditava que o fundamento ao qual o Cálculo 

Diferencial estava fortemente ligado era ao movimento, com isso acreditava que os 

movimentos vertical e horizontal eram fluxos dos eixos coordenados em relação ao tempo.  

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho contou com uma vasta pesquisa bibliográfica sobre a origem do Cálculo 

Diferencial e Integral, de natureza exploratória. Para coleta de dados se recorreu ao estudo de 

caso, através de uma única apresentação feita aos estudantes do curso de Licenciatura em 

Matemática do IFCE campus de Cedro. Nesta oportunidade, foi realizado um debate entre os 
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estudantes do curso, em que uma equipe defendia a patente de Newton e outra equipe a 

patente de Leibniz, a fim deque todos os presentes pudessem decidir qual equipe melhor 

desempenhou sua apresentação. Esta prática de ensino contou com, aproximadamente 50 

pessoas, entre estudantes da licenciatura, professores de áreas afins e demais convidados, 

demonstrando que o ensino reflexivo repercutiu de forma positiva, pois tratou a Matemática 

de uma forma até então nunca trabalhada com aqueles estudantes. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir da realização da atividade diversificada de ensino, obteve-se êxito quanto à 

participação e interação dos estudantes da Licenciatura em Matemática, proporcionando aos 

mesmos uma avaliação qualitativa de aprendizagem. Aquele conhecimento não foi tratado 

apenas como um repasse de conteúdo, mas sim como uma sistematização de ideias, que 

fluíram de forma natural, espontânea e reflexiva. 

A atividade propunha uma discussão contextualizada sobre a criação do Cálculo 

Diferencial e Integral, em que o público presente teve poder de decisão sobre esta discussão, 

se o matemático e físico inglês Isaac Newton ou o filosofo e matemático Gottfried W. 

Leibniz. Para tanto, houve a formação de duas equipes compostas por estudantes do curso de 

Licenciatura em Matemática, na disciplina Cálculo Diferencial e Integral I, que tiveram a 

responsabilidade de defender  Newton ou Leibniz, e com isso, prover de informações o 

público presente a fim de que pudessem decidir sobre a patente da criação do Cálculo.  

O tema foi dividido em tópicos, datando de início a história da Matemática, 

consequentemente do Cálculo, no século XVII. Posteriormente, foi destacado o relato da vida 

pessoal e particular de cada um desses matemáticos, procurando elucidar componentes que os 

levaram a propor a criação daquela ferramenta que iria revolucionar de forma tão significativa 

a Matemática da época. As equipes apresentaram dois estudantes devidamente caracterizados 

como Newton e Leibniz, e houve também a ornamentação do local da apresentação, na 

tentativa de recriar espaços de estudo com as cores e bandeiras da Inglaterra e Alemanha. 

Dentre os fatores que mais chamaram a atenção dos espectadores, pode-se destacar o 

empenho na exposição das informações, seja através dos argumentos ou representados através 

do cenário, bem como a defesa destas informações, contrapondo as equipes e proporcionando 

a dúvida sobre a criação do Cálculo ao público presente. 

O clímax do debate ocorreu justamente quando se aproximava a pergunta central da 

atividade: Quem realmente criou o cálculo diferencial e integral, Newton ou Leibniz? Pois a 
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defesa mais bem feita, os melhores argumentos poderiam convencer os expectadores, que 

tiverem esquecidas suas informações prévias sobre o assunto, a fim de não interferir na 

proposição dos estudantes palestrantes.   

Após a exposição das equipes, de toda a discussão e defesa envolvidas, o público 

presente decidiu em favor de Newton pela criação do Cálculo Diferencial e Integral. 

Entretanto, estima-se que os expectadores não se ativeram apenas ao evento, tendo 

considerado suas informações prévias sobre o assunto, o que influenciou na decisão. No 

desfecho desta atividade, foi exposto que tanto Newton quanto Leibniz, ambos contribuíram 

para a criação do Cálculo e chegaram de formas distintas ao que hoje é conhecido como o 

Teorema Fundamental do Cálculo. 

Esta competição matemática e argumentativa objetivou estimular os estudantes a 

mostrar seu desempenho no domínio de fatos históricos e curiosidades de sociedade científica 

de uma época. Vários foram as situações propostas pelos estudantes em que o público pôde se 

deparar com a dúvida sobre a criação do Cálculo, de modo que a decisão não foi facilmente 

conseguida, exigindo maior desenvoltura dos proponentes da atividade. Esta atividade obteve 

êxito através da aprendizagem do tema abordado e da capacidade de difundir e refletir sobre 

tais conhecimentos. Vale ressaltar que o essencial em um evento deste nível se dá pelo 

despertar no estudante do senso de coletividade e argumentação, aliado ao desenvolvimento 

da Matemática e do trabalho científico. 

 

CONCLUSÃO 

 

A atividade realizada no IFCE campus de Cedro, pelos alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática, contribuiu para o aprofundamento do conhecimento dos 

discentes sobre a História da Matemática, destacando a importância e relevância da discussão 

sobre a criação do Cálculo Diferencial e Integral. Foi possível proporcionar um momento 

significativo de aprendizagem fora do ambiente comum, ou seja, fora da sala de aula, capaz 

de prender a atenção dos presentes e despertar o desejo de investigar sobre os moldes em que 

se desenvolve a matemática. 

Vale ressaltar que os alunos que apresentaram este evento, puderam vivenciar uma 

experiência única, em que usufruíram de lógica argumentativa e da criatividade para a 

exposição principal, a defesa sobre a criação Cálculo por Newton ou Leibniz, além de 

assumirem, por alguns instantes, o papel de facilitadores de aprendizagem, ou seja, de 
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professores, uma vez que foram capazes de expor todos os temas abordados no evento de 

forma clara e precisa. Através do trabalho em grupo e organização de ideias ao longo de todo 

o evento, os estudantes apoiaram-se uns aos outros como integrantes do grupo responsável 

pela educação, cumprindo o ideal de inserir estes estudantes no meio educacional, 

estimulando-os à pesquisa e à preparação multidisciplinar para o exercício da docência. 

Concluímos, portanto, que a utilização de métodos dinâmicos é capaz de proporcionar 

o ensino, e com isso favorecer tanto ao interlocutor quanto ao locutor que compartilham uma 

troca de informações e aprendizados viáveis. Dessa forma, o discente certamente se sente 

estimulado a pesquisar e se apropriar de todo o conhecimento que não está explicitamente 

listado no mais diversos programas curriculares. 
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RESUMO 

Este trabalho objetiva estabelecer uma breve relação entre o número zero e alguns dos mais 

importantes sistemas de numeração da humanidade. Em tempo, buscou-se fazer um breve 

estudo sobre propriedades e definições do número zero em vários tópicos de matemática, 

quais sejam aritmética básica, matrizes, produto escalar, potenciação, radiciação, fatorial e 

limites, realizando uma breve contextualização histórica. A pesquisa, que se deu de forma 

bibliográfica, revelou a necessidade do homem na criação de um algarismo para quantificar a 

ausência de elementos e, com isso, contribuir na evolução da matemática.Com isso, 

compreender as funções e significados do número zero é um ponto de partida coerente para se 

entender grande parte das representações matemáticas do mundo real, além de contribuir na 

promoçãodo ensino em sala de aula, evidenciando a humanização da matemática. 
 

Palavras-chave:Número zero. Sistema de numeração. Aritmética. Aplicações do zero. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, com a constante evolução e maior disseminação do conhecimento 

matemático, pode parecer simplista o entendimento sobre o zero e seus diversos significados, 

mas seus conceitos, de número e algarismo, são frequentemente confundidos pelos estudantes, 

bem como suas propriedades. A denotação de zero como número indica a quantidade que 

deve ser expressa, ou seja, uma quantidade nula de elementos. Já para o algarismo zero, 

considera-se o símbolo que representa esta ausência de quantidade. Dessa forma, percebe-se 

que interpretar e conceber o número zero na antiguidade foi um trabalho árduo e de constante 

amadurecimento, fato que propiciou a evolução da Matemática na contemporaneidade. Suas 

aplicações abrangem não somente a Matemática, mas também áreas afins, tais como 

Computação, Física, Química, Biologia, Economia, Engenharias, Estatística, Enfermagem, 

Medicina, Farmacologia etc. De fato, por mais que o zero pareça limitado a poucas funções, 

mailto:emillyag.lima@gmail.com
mailto:amandhasb@gmail.com
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2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  570 

 

 
 

para a Matemática o seu estudo colabora à abstração e esclarecimento de conceitos 

semelhantes àqueles originados na antiguidade. 

 

OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como foco fazer um levantamento histórico sobre a origem do número zero 

contextualizando com os mais diversos temas matemáticos trabalhos na atualidade. Para isso, 

fez-se um breve estudo alguns dos sistemas de numeração da Idade Antiga, interpretando as 

dificuldades que a ausência do zero causava. Em tempo, foi realizada alguma interpretação 

computacional nos resultados obtidos, a fim de se evidenciar aquilo que foi sugerido em 

séculos atrás, hoje facilmente comprovado com o avança da tecnologia.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A origem dos sistemas de numeração pode ser descrita, até mesmo interpretada, por 

meio de documentos históricos de civilizações antepassadas. Sabe-se que esta foi uma 

maneira encontrada para facilitar as atividades que necessitavam de controle quantitativo, 

quer fossem os próprios bens ou quer fossem as atividades que envolviam vendas, trocas ou 

produção. Alguns sistemas de numeração ainda são utilizados e estudados, dos quais os mais 

populares, que serão abordados em seguida, são: o egípcio, o grego e o romano (MENDES, 

2006). 

Uma das representações mais comuns para os símbolos numéricos para a civilização 

egípcia está denotada na Figura 1. Percebe-se que os símbolos tinham origem a partir da 

observação do seu próprio mundo, ou seja, o bastão, o calcanhar, o rolo de corda, a flor de 

lótus. Cada algarismo representava um valor, independentemente de sua posição numa cadeia, 

por exemplo, a sequência bastão e peixe, onde o bastão e o peixe sempre denotavam os 

valores 1 e 100.000, respectivamente, mesmo que a posição estivesse alterada. 
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Figura 1 – Simbologia do sistema de numeração egípcio 

Fonte: www.mundoeducacao.com/upload/conteudo/Numeros%20egpcios.JPG 

 

O sistema numérico grego foi construído com base nas letras do próprio alfabeto, 

juntamente com mais três letras do alfabeto fenício para facilitar a contagem sem repetições 

excessivas, como visto na Figura 2.  

 

 
Figura 2 – Simbologia no sistema de numeração grego 

Fonte:www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2002/icm101/images/umpouc2.gif 

 

Por sua vez, os romanos utilizaram uma quantidade menor de símbolos para 

representar as suas quantidades. Dentre estes, tem-se as seguintes letras e respectivos valores: 

I (1), V (5), X (10), L (50), C(100), D (500) e M (1000).  Obviamente, seriam necessários 

vários agrupamentos de caracteres para identificar novos números, ou a repetição de seus 

algarismos, como por exemplo o número 2.999, sendo representado por MMCMXCIX.  

Com relação aos sistemas numéricos anteriormente explanados, percebe-se que não 

havia um símbolo com significado para o zero, até porque nas contagens sempre havia uma 

quantidade mínima de objetos a serem quantificados. De acordo com Hogben (1956), citado 

por Tahan (1973), o símbolo zero teve origem de fato na Índia, por volta de 100 a.C.a 150 

d.C. A civilização hindu percebeu a necessidade de um conceito de zero através da utilização 

de um instrumento para efetuar contagens e operações básicas, o Ábaco, que pode ser 
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visualizado na Figura 3. Este instrumento utiliza colunas para contagem de números na base 

10, sequencialmente em unidades, dezenas, centenas, etc. 

 

 
Figura 3 – Ábaco 

Fonte: http://www.abacus.etherwork.net/Photos/1.gif 

 

Segundo Heffelfinger (2010), apesar da origem incerta, o ábaco mais antigo foi 

utilizado pelos babilônios e encontrado na ilha de Salamina (Grécia), em 1846. Atualmente, o 

ábaco está exposto no Museu Nacional de Epigrafia em Atenas, Grécia.O ábaco era utilizado 

pelo povo hindu seguindo a quantidades de contas, até serem esgotadas. No caso, para 

representar as bases seguintes, a coluna posterior deveria iniciar a contagem, enquanto a 

anterior estaria vazia. Esta coluna vazia, que na representação dos algarismos seria substituída 

por um espaço vazio entre eles, seria um princípio para o zero, ao qual designavam como 

sunya
20

, que significa vazio. 

Certamente, existiram outras civilizações que representaram, de forma primitiva, o 

conceito de vazio. De acordo com Tahan (1973), por volta de 500 d.C. na América, os Maias 

utilizavam um tipo de algarismo especial para representar datas em monumentos.O conceito 

do numeral zero surgiu concomitantemente à necessidade de calcular e contribuiu ao seu 

avanço, e se tornou a base para a aritmética contemporânea. Naturalmente, conceituar o vazio 

traria a necessidade de estudos, de forma a tornar mais coesa a sua abstração. As seções 

seguintes abordam o comportamento e as propriedades do numeral zero nas disciplinas de 

conjuntos, matrizes, determinantes, geometria vetorial, fatorial, potenciação, radiciação e 

cálculo. 

 

 

                                                           
 

20
Por Gundlach (1992), como a mais antiga forma do símbolo hindu era comumente usado em inscrições e 

manuscritos para assinalar um espaço em branco, era chamada de sunya, significando lacuna ou vazio. 
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METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de cunho bibliográfico, explorando e discutindo o tema a partir de 

documentos diversos, tais como livros, artigos científicos, revistas especializadas, periódicos 

e/ou internet, usados como fonte de referência. Seguiu-se a linha exploratória para o pleno 

desenvolvimento deste estudo, visando à fundamentação sobre a temática abordada, 

identificando e estabelecendo diversas relações históricas com o conhecimento matemático, 

no sentido de analisar as contribuições diversas de grandes matemáticos para o 

desenvolvimento do número zero.Este trabalho está estruturado segundo diversas abordagens 

que envolvem o número zero, tais quais: aritmética básica, potenciação e radiciação, produto 

escalar, fatorial e limites de funções reais. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Aritmética básica 

 

Em conjuntos numéricos, ao se referir às operações básicas de adição e subtração, o 

número zero é chamado de elemento neutro, ou seja, define-se que para todo x pertencente ao 

conjunto dos reais, tem-se que x + 0 = 0 + x = xe x − 0 = x. Tratando-se da operação 

aritmética de multiplicação, o número zero não funciona como um elemento neutro, porém 

podemos considerar que para todo x, pode-se afirmar quex ∙ 0 = 0 ∙ x = 0, ou seja, qualquer 

número multiplicado por zero terá como resultado o próprio zero. 

Na operação de divisão, consideram-se dois casos que envolvem a posição de 

ocupação do número zero. No primeiro caso, afirma-se que não há uma definição nos 

números reais para divisão de um número por zero. Dessa forma, tornam-se impossível 

calcular as operações na forma x ÷ 0 = 𝑎, em quex ≠ 0, ou seja, não existe um número𝑎 

pertencente ao conjunto dos reais na referida operação.De outro modo, considerando-se 

quex = 0, obtém-se a divisão 0 ÷ 0 = 𝑎.A partir disso, observa-se que a equação 0 = a ∙ 0 é 

verdadeira para todo e qualquer valor real de 𝑎, porém, torna-se impossível determinar um 

resultado apenas na divisão anterior, pois, pode ser qualquer valor real, consequentemente a 

divisão entre zeros é dita indeterminada. 
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Já para o segundo caso, a definição a seguir torna-se verdadeira, com qualquer número 

real não nulo, tem-se que para todo x pertencente ao conjunto dos reais, afirma-se que 

0 ÷ x = 0, onde x ≠ 0. 

 

Produto escalar 

 

Em sua definição algébrica, chama-se produto escalar de u  ∙ v  , considerando u  = x1 ∙

i +  y1 ∙ j + z1 ∙ k   como também v  = x2 ∙ i + y2 ∙ j + z2 ∙ k  , o valor real u  ∙ v  = x1 ∙ x2 + y1 ∙

y2 + z1 ∙ z2(WINTERLE, 2010). O produto escalar também é indicado por < u  , v  >, e lê-se u   

escalar v  . Considere como exemplo u  = 2i + 5j − k  e v  = −3j + 6k  . Dessa forma, obtém-se o 

produto escalaru  ∙ v  = 2 ∙ 0 + 5 ∙  −3 +  −1 ∙ 6 = 0 +  −15 +  −6 = −21. 

Em sua definição geométrica, sejam os vetores u  e v  não nulos e 𝛼 o ângulo entre eles. 

A partir disso, tem-se a igualdade em u  ∙ v  =  u   ∙  v   ∙ cos 𝛼, a Figura 4, ilustra 

geometricamente esta propriedade. 

 

 

Figura 4: Produto escalar (definição geométrica) 

Fonte: Formatação própria através do software GeoGebra 

 

Pela lei dos cossenos, tem-se que u  − v   𝟐 =  u   𝟐 +  v   𝟐 − 2 u   ∙  v   ∙ cos 𝛼, por outro 

lado, sabe-se que u  − v   𝟐 =  u   𝟐 +  v   𝟐 −  2 ∙ u  ∙ v  . Comparando as equações acima para0 ≤

𝛼 ≤ 180°, tem-se que  u   𝟐 +  v   𝟐 − 2 u   ∙  v   ∙ cos 𝛼 =  u   𝟐 +  v   𝟐 − 2 ∙ u  ∙ v  , daí segue que 

 u   ∙  v   ∙ cos 𝛼 = u  ∙ v  . Observa-se a condição para que dois vetores sejam ortogonais a partir 

do exposto, na condição de u  ∙ v  = 0, pois quando 𝛼 =  90°, o produto escalar deverá ser 

u  ∙ v  =  u   ∙  v   ∙ cos 90°, implicando em u  ∙ v  =  u   ∙  v   ∙  0, ou seja,u  ∙ v  = 0, denotando o 

significado do zero no produto escalar. 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  575 

 

 
 

Potenciação e radiciação 

 

O conceito de potência de um número consiste em realizar multiplicações sucessivas 

pelo próprio número. Sua notação é dada por:an = a1 ∙  a2 ∙   …  ∙  an ,em quea é denotado 

como base e n como expoente. Como exemplo, considere a potência com25sendo o mesmo 

que a multiplicação de 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 = 32.Em casos onde a potência tem seu expoente nulo, 

define-se que o resultado da potenciação será o número 1. Para melhor entendimento, 

considere a propriedade da divisão de potências de mesma base, em que os expoentes devem 

ser subtraídos. Seja a potência de um número real a por qualquer outro inteiro n, tem-se que 

an . Considerando que o quociente de um número por ele mesmo é igual a 1, ou seja, o 

quociente an  ÷  an = 1, percebe-se quean ÷ an =  an−n, o que resulta em a0= 1, denotando a 

função do zero enquanto expoente de número real. 

Entretanto, a regra anterior não pode ser aplicada quando uma base for nula, visto que, 

pela própria definição de potências, a multiplicação por zero deveria resultar em zero, mesmo 

que o expoente fosse nulo, o que leva a uma contradição de 00 = 1.Portanto, a potência de 

base e expoente nulos é dita uma indefinição matemática.Considerando um número não 

negativo x e um número natural n ≥ 1, representa-se a raiz enésima de x da seguinte forma: 

 x
n  

, em que se chama n de índice do radical e x de radicando. Entendendo que a radiciação é 

a operação inversa da potenciação, ou seja,  x1n  
= x1/n . Considerando o caso em que o índice 

do radical é nulo, ou seja, n =  0, tem-se a seguinte igualdade  x
0

 = x1 0 . Desse modo, não é 

possível calcular a raiz de um número com índice nulo, pois se chega numa indefinição 

matemática. Entretanto, quando n ≠ 0 ex = 0, pode-se afirmar que  0
n  

 = 0 1/n,vendo que o 

valor do índice é não nulo, pela definição de potenciação, tem-se que 01/n = 0. Logo, 

conclui-se que  0
n  

= 0. 

 

Fatorial 

 

Define-se o fatorial de um número natural a multiplicação deste mesmo número com 

todos os seus antecessores até chegar ao número 1, ou seja, n! = n ∙ (n − 1) ∙ (n − 2) ∙ … ∙ 1. 
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Para exemplificar, considere o fatorial de 4 como sendo 4! = 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 = 24. De acordo 

com as propriedades de fatorial, considerar que 1! = 1 é bastante simples e não requer um 

raciocínio muito complexo. Entretanto, não se pode dizer o mesmo da igualdade 0! = 1, pois 

requer um pouco mais de abstração matemática, porém de fácil demonstração. Considere que 

n! = n ∙  n − 1 !, logo 
n!

n
=  n − 1 !. Suponha que n =  1, daí 

1!

1
=  1 − 1 !, logo 1 = 0!. 

Este conceito do fatorial de zero é comumente utilizado em combinação simples. Para 

evidenciar isto, seja um conjunto composto por três elementos e se necessita separá-los em 

grupos de três elementos. Obviamente que haverá somente uma única maneira de agrupá-los, 

de modo que a resposta procurada é o mesmo conjunto de três elementos, ou seja:C3,3 =

3!

3!∙(3−3)!
=

3!

3!∙0!
=

1

 0!
= 1 

 

Limites 

 

Para definição de limites, considere f uma função definida em um intervalo aberto que 

contêm umpontoa, que pode não estar definida em a e seja L um número real.Diz-se que o 

limite de f(x) quando x tende ao número a é L, que é representado da seguinte 

forma: lim
x → a

 f(x) = L, isso acontece se para todo ɛ > 0, existir um 𝛿 > 0 tal que0 < |𝑥 − 𝑎| <

𝛿 = |𝑓(𝑥) − 𝐿| < ɛ.Em casos em que os limites são infinitos, define-se que lim
x → a

f(x) = +∞ 

se para todo M > 0, existir um 𝛿 > 0 tal que 0 < |𝑥 − 𝑎| < 𝛿 = 𝑓(𝑥) > 𝑀. Além disso, 

lim
x → a

f x = −∞se para todoM > 0, existe um 𝛿 > 0 tal que 0 < |𝑥 − 𝑎| < 𝛿 = 𝑓(𝑥) < −𝑀. 

Especificando os casos em que a = 0, considera-se lim
x → 0+

1

𝑥𝑛
= +∞, lim

x → 0−

1

𝑥𝑛
= +∞ se 

n for par, e lim
x → 0−

1

𝑥𝑛 = −∞ se n for ímpar.Como exemplo, considere a função f(x) = 1
x³

 , 

observa-se que a função é indefinida para x = 0, então o conceito de limites pode ser aplicado 

para se compreender o comportamento desta função quando x se aproximar de zero. Veja na 

Figura5que, quando x > 0, então lim
x → 0+

1

𝑥3 = +∞, ou seja, quanto mais próximo o número x 

estiver de zero, maior será o valor de L. (GUIDORIZZI, 2013). 
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Figura 5 – Gráfico da função em 𝐟(𝐱) = 𝟏
𝐱³

 , para 𝐱 > 0 

Fonte: Formatação própria através do software GeoGebra 

 

Analogamente na Figura 6, para x < 0, tem-se: lim
x → 0−

1

𝑥3 = −∞, temos: 

 

 

Figura 6: Gráfico da função em 𝐟(𝐱) = 𝟏
𝐱³

 , para 𝐱 > 0 

Fonte: Formatação própria através do software GeoGebra 

 

Ainda utilizando a função f(x)  = 1
x³

  em limites, com x tendendo ao infinito, 

percebe-se que, enquanto o valor de x tende ao mais ou ao menos infinito, mais próximo de 

zero será o limite da função, então se obtém os seguintes limites lim
x → +∞

1
x³

 = 0 ou 

lim
x → −∞

1
x³

 = 0. Evidenciando assim alguns casos possíveis em que o zero aparece no estudo 

de limite e quais suas repercussões. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante de fatos históricos, é notório que a concepção do zero tem relações diretas com 

o desenvolvimento das operações de cálculo. Grande parte das aplicações dos sistemas de 
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numeração foi baseada em quantificações, ou seja, tinham o propósito de realizar 

contagens.Através de pesquisa bibliográfica realizada, sabe-se que as civilizações 

reconhecidas historicamente pelo domínio da matemática da época influenciaram diversos 

aspectos da matemática contemporânea, especialmente o sistema numérico decimal. Além 

disso, documentos históricos indicam que não somente uma civilização utilizou o número 

zero, mas que poucas conceberam um símbolo ou algarismo para o zero. Além de contribuir 

para a disseminação do conhecimento matemático, espera-se que proposições de iniciação 

científica como esta, possam despertar nos estudantes a curiosidade necessária para a 

compreensão de que a matemática, apesar de ciência exata, é também humana e por isso, 

necessita de bastante tempo de amadurecimento e reflexão para novas proposições. 
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RESUMO 

A busca pelo valor de 𝜋 sempre foi inerente ao homem, desde os das sociedades antigas até as 

mais contemporâneas, não podendo ser diferente na Grécia Antiga. Na sociedade considerada 

por muitos como sendo o berço da matemática, muitos homens se dedicaram na busca pelo 

valor numérico de 𝜋, dentre eles Arquimedes de Siracusa. Arquimedes conseguiu por meio de 

um processo no qual ele dobrava o número de lados de Polígonos Inscritos e Circunscritos, 

aproxima-los da circunferência que os contém e estão contidos, respectivamente, encontrando 

assim uma aproximação para 𝜋 com quantas casas decimais se desejasse. Quanto mais os 

polígonos se aproximam do comprimento da circunferência, mais o perímetro destes se 

aproxima do comprimento da circunferência.  

 

Palavras-chave:Polígonos inscritos. Polígonos circunscritos. Arquimedes. Pi 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muitos homens desenvolveram diversos métodos para calcular o 𝜋 no decorrer da 

história, desde a antiguidade até a contemporaneidade. A busca pelo valor numérico de 𝜋 

sempre despertou interesse pelos meios científicos e intelectuais em todas as épocas 

históricas, desde a Mesopotâmia, o Egito antigo até a modernidade computacional dos 

japoneses.  

 Na Grécia antiga não foi diferente. A civilização conhecida historicamente como o 

berço da matemática também se interessou na busca do valor desse número. Grandes 

matemáticos se dedicaram a esta busca, de maneira particular Arquimedes de 

Siracusa.Tomando inicialmente um polígono regular de lado 𝑛, Arquimedes dobrava a 

quantidade de lados desse polígono para 2𝑛, escrevendo uma relação entre o perímetro do 

polígono de lado 𝑛 e o perímetro do polígono de lado 2𝑛.  

Dessa maneira, o polígono ia cada vez mais se aproximando da circunferência, inscrita 

e circunscrita, tornando o perímetro do polígono muito próximo do da circunferência, e por 

consequência, também se aproximando de 𝜋. Este método desenvolvido por Arquimedes é 

conhecido por ser o primeiro método rigoroso e demonstrativo na história para o cálculo de 𝜋. 
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OBJETIVO 

Este artigo tem como objetivo fazer a construção desenvolvida por Arquimedes e com 

isso calcular o valor de 𝜋 através de uma aproximação de polígonos regulares inscritos e 

circunscritos. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho surgiu de pesquisas em livros e artigos sobre 𝜋, voltados para Geometria 

Euclidiana. Durante a análise de cada material, buscamos o maior número de informações e 

sua relevância para o assunto deste trabalho. A obtenção dessas fontes se deu de várias 

formas: materiais em bibliotecas e de posse pessoal, obtidos com professores e em formato 

digital na internet. Durante a escolha, algumas informações eram repetidas ou pouco 

relevantes para o objetivo do trabalho, o que nos fez descartar alguns materiais. 

 

POLÍGONOS INSCRITOS 

 Tomemos inicialmente um polígono regular inscrito num círculo, com 𝑛 lados, de 

forma que cada um meça 𝑆𝑛 . Iremos tornar 𝑛 suficientemente grande de tal maneiraqueos 

lados do polígono se aproximem da circunferência, tornando o perímetro 𝑃𝑛 do polígono 

regular muito próximo do perímetro do círculo. Observe a figura abaixo: 

 

Figura 1 – Polígonos Inscritos.Fonte:BARBOSA 2012 p.177  

  

 Na figura, temos um círculo de raio 𝑅 e centro 𝑂, e neste, uma corda 𝐶𝐸, 

perpendicular ao diâmetro 𝐴𝐵. O triângulo ∆𝐴𝐵𝐶 é retângulo e 𝐶𝐷 é a altura do vértice 𝐴. 

Logo 𝐴𝐶2  =  𝐴𝐵. 𝐴𝐷.O triângulo ∆𝑂𝐷𝐶 tambémé retângulo e por isso temos que𝐷𝑂2  =

 𝑂𝐶2 −  𝐶𝐷2. 

 Se 𝐶𝐸 =  𝑆𝑛  e𝐴𝐶 = 𝑆2𝑛 , podemos concluir, usando as fórmulas acima, que: 

 

 𝑆2𝑛 2 =  2. 𝑅. 𝑚;                                                            (1) 

 𝑅 − 𝑚 2 =  𝑅2 −   
𝑆𝑛

2
 

2

.                                                 (2) 
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Tal que 𝑚 = 𝐴𝐷.Sabendo que 𝑚 =  
(𝑆2𝑛 )2

2𝑅
 e substituindo em (2), temos que: 

 𝑅 −  
𝑆2𝑛

2

2𝑅
 

2

= 𝑅2 −  
𝑆𝑛

2

4
;                                                (3) 

2𝑅2 −  𝑆2𝑛
2 = 𝑅 4𝑅2 −  𝑆𝑛

2.                                                 (4) 

 Temos então que: 

𝑆2𝑛 =   2𝑅² − 𝑅 4𝑅² −  𝑆𝑛²                                               (5) 

 Sabemos que um quadrado inscrito numa circunferência de raio 𝑅 tem lado medindo 

𝑅 2. Então 𝑆4 = 𝑅 2. Substituindo esta sentença na equação acima, obtemos que: 

𝑆8 =   2𝑅² − 𝑅 4𝑅² −   𝑅 2 ²;                                           (6) 

𝑆8 = 𝑅 2 −   2.                                                          (7) 

 Substituindo esses resultados na equação anterior, obtemos a medida do lado do 

polígono inscrito de 16 lados: 

𝑆16 =   2𝑅2 − 𝑅 4𝑅2 −   𝑅 2 −  2 

2

;                                (8) 

𝑆16 = 𝑅 2 −   2 +  2.                                                  (9) 

 Fazendo esse processo repetidas vezes, iremos obter as medidas 𝑆𝑛  dos lados dos de 

todos os polígonos regulares. Assim, podemos encontrar o perímetro desses polígonos 

regulares multiplicando Sn por n. Calculando o valor de todas estas expressões, geramos a 

seguinte tabela: 

Tabela 1 – Valores do perímetro 𝑷𝒏 – Polígonos Inscritos 

𝑛 𝑆𝑛  𝑃𝑛  

4 1,41421. 𝑅 5,6568. 𝑅 

8 0,76537. 𝑅 6,1229. 𝑅 

16 0,39018. 𝑅 6,2428. 𝑅 

32 0,19603. 𝑅 6,2730. 𝑅 

64 0,09814. 𝑅 6,2806. 𝑅 

128 0,04908. 𝑅 6,2825. 𝑅 

256 0,02454. 𝑅 6,2830. 𝑅 

512 0,01227. 𝑅 6,2831. 𝑅 
Fonte: BARBOSA(2012, P. 177) 
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Havíamos citado que 𝜋 seria a razão entre o comprimento de uma circunferência e seu 

diâmetro. Como 𝐷 =  2𝑅, temos que: 

𝜋 ≅  
6,2831.𝑅

2𝑅
↔  𝜋 ≅ 3,1415.                                             (10)

  

POLÍGONOS CIRCUNSCRITOS 

 Procedendo de maneira semelhante ao caso anterior, tomemos um polígono regular de 

𝑛 lados circunscrito a um círculo, cada um deles medindo 𝑆𝑛 . Iremos tornar o número 𝑛 

suficientemente grande de tal maneira que os lados do polígono se aproximem cada vez mais 

da circunferência. Dessa forma, tornaremos a medida do perímetro 𝑃𝑛do polígono regular 

muito próximo do comprimento da circunferência. 

 Dado um polígono regular circunscrito, construiremos um retângulo de ladosmedindo 

𝑆𝑛

2
e 𝑂𝐷 =  𝑥eum triângulo isósceles cujos lados congruentes medem 𝑥, conforme exibe a 

figura 2: 

 

Figura 2 – Polígono Circunscrito. Construída pelo autor 

  

Pela figura, temos que: 

𝑂𝐷 = 𝐴𝐷 = 𝑥;                                                                 (11) 

𝐷𝑁 = 𝐴𝐵 =  
𝑆𝑛

2
;                                                               (12) 

𝑀𝐾 = 𝐽𝐾 =  
𝑆2𝑛

2
;                                                            (13) 

𝑂𝐵𝐴 = 𝑂𝐾𝐽 = 𝑂𝐾𝑀 = 90°.                                                   (14) 

Observe que o triângulo ∆𝑂𝑀𝐾 é retângulo, portanto vale o teorema de Pitágoras: 

𝐻² =   
𝑆𝑛

2
 

2

+ 𝑅² ↔ 𝐻 =  
 𝑆𝑛² + 4𝑅²

2
.                                 (15) 

Note que os triângulos  ∆𝑂𝐴𝐵 e ∆𝑂𝐽𝐾 são semelhantes, pelo caso AAA, portanto: 
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𝑆2𝑛

𝑆𝑛
=  

𝑅

𝑅 + 𝐻
;                                                               (16) 

 Substituindo o 𝐻 da equação (12)em (13), temos que: 

𝑆2𝑛 =  
2𝑅𝑆𝑛

2𝑅 +    𝑆𝑛 2 + 4𝑅²
.                                             (17) 

Sabemos que um quadrado circunscrito em uma circunferência tem lado medindo 2𝑅. 

Então 𝑆4 = 2𝑅. Substituindo esta sentença na equação acima, obtemos: 

𝑆8 = 2𝑅  2 − 1                                                            (18) 

Assim como fizemos para o caso dos polígonos inscritos, também podemos construir 

uma tabela de tal maneira que ela possa nos dar a medida dos lados 𝑆𝑛 dos polígonos 

circunscritos e também as medidas dos perímetros 𝑃𝑛 destes mesmos polígonos: 

Tabela 2 – Valores dos perímetros 𝑷𝒏 – Polígonos Circunscritos 

𝑛 𝑆𝑛  𝑃𝑛  

4 2. 𝑅 8. 𝑅 

8 0,82842. 𝑅 6,6274. 𝑅 

16 0,39782. 𝑅 6,3651. 𝑅 

32 0,19698. 𝑅 6,3034. 𝑅 

64 0,09825. 𝑅 6,2882. 𝑅 

128 0,04909. 𝑅 6,2844. 𝑅 

256 0,02454. 𝑅 6,2835. 𝑅 

512 0,01227. 𝑅 6,2832. 𝑅 
Fonte: Construída pelo autor 

 

Havíamos mencionado anteriormente que 𝜋 =  
𝐶

2𝑅
. Portanto: 

𝜋 ≅  
6,2832. 𝑅

2𝑅
↔  𝜋 ≅ 3,1415. (19) 

 

CONCLUSÃO 

 O método desenvolvido por Arquimedes é notável pela precisão e pelo rigor 

matemático. Portanto, Arquimedes por meio deste trabalho conseguiu pela primeira vez na 

história exibir um método capaz de aproximar-se de 𝜋 por meio de uma metodologia 

demonstrativa. Por meio dele podemos encontrar uma aproximação para 𝜋 com quantas casas 

decimais se deseja, sendo assim ainda hoje um método muito bom e preciso para o cálculo 

desse número. Apesar do mesmo exigir muitos cálculos, é um método possível de ser feito 

sem o uso de calculadoras ou similares. 
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RESUMO 

O nosso trabalho desenvolveu-se por meio de atividades diferenciadas, envolvendo materiais 

concretos, imagens visuais e confecção de materiais feitos pelos próprios alunos. Objetivou-se 

uma aprendizagem significativa com relação aos polígonos, mas também resgatar um pouco 

da ludicidade daquelas crianças, que muitas vezes é posta de lado nas metodologias 

frequentes na maioria das salas de aula. Para o desenvolvimento de qualidade do nosso 

trabalho, realizamos pesquisas bibliográficas. Também houve produções de materiais para as 

aulas, além de pesquisas feitas pelos próprios alunos sobre a história dos polígonos, 

construção de formas geométricas com papel, jogos e brincadeiras com o quebra-cabeça do 

tangram, desenhos, pinturas e montagens de diferentes formas com polígonos, exposição dos 

trabalhos realizados para o resto da comunidade escolar. Os alunos durante todo o tempo 

demonstraram alegria e satisfação em participarem, como também obtiveram melhor 

desempenho na aprendizagem, o que possibilitou a percepção da importância do nosso 

trabalho e de uma pratica que faça uso de materiais concretos e visuais para que ocorra a 

participação ativa dos alunos e o favorecimento da aprendizagem significativa de matemática. 

 

Palavras-chave: Aluno. Aprendizagem. Polígonos. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Atualmente o ensino de matemática ainda continua sendo utilizado de forma que haja 

a simples transmissão do conhecimento, alunos são induzidos a apenas reproduzirem o que 

lhes é ensinado, sem entenderem o real significado do conteúdo e sem desenvolverem 

nenhuma capacidade critica sobre estes, encontrando-se com dificuldades de aplicarem e 

reconhecerem a presença desses em seu cotidiano.  
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Muitos conteúdos matemáticos possuem aplicações importantes na realidade, e estão 

repletos de significado, criatividade e com uma enorme bagagem de conhecimento que pode 

ser trabalhado em sala de aula na busca de um ensino diversificado lúdico, criativo e 

principalmente eficaz, capaz de ampliar o conhecimento do aluno e principalmente fazer com 

que este tenha a capacidade de criar outros conhecimentos que contribuam cada vez mais para 

o desenvolvimento da sociedade.  

Executamos nosso trabalho na E.E.E.F. Monsenhor João Milanês, localizado na Praça 

Dom Adauto, uma escola de grande contribuição cultural, já que esta foi uma das primeiras a 

serem fundadas na cidade. A prática do projeto ocorreu durante o período de três meses. 

Demos prioridade ao conteúdo de polígonos e sua aplicação e contribuição significativa no 

ensino fundamental II, dando destaque a utilização de materiais concretos, como também das 

artes visuais para compreensão e aprendizagem do aluno, desde que, é possível percebermos a 

presença dos polígonos em tudo que nos cerca, o que muitas vezes passa despercebido pelos 

nossos alunos ao longo do seu período escolar.   

 

JUSTIFICATIVA 

 

São muitos os fatores que influenciam no ensino e aprendizagem de matemática de 

qualidade de maneira positiva, algo que faz falta na maioria dos cotidianos escolares, sendo 

alguns deles: jogos, recursos tecnológicos, brincadeiras, entre outros que quando bem 

utilizados pelo professor, resultam em bons resultados para o ensino e aprendizagem de 

matemática. 

Diante das observações feitas e experiências, enquanto alunos e educadores de 

matemática despertamos para necessidade de executar um trabalho que priorizasse e 

contribuísse para os estudos sobre polígonos, com significado, de forma prazerosa, e 

participativa, que fizesse com que os alunos percebessem a utilidade e a aplicação deste, fora 

do conteúdo escolar, identificassem que tudo faz sentido na matemática e que os polígonos 

possuem sua importância e utilidade desde primórdios, obedecendo uma ordem cronológica 

que até hoje faz real sentido na realidade atual.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 Permitir a compreensão significativa do conteúdo polígonos;  

Objetivos específicos:  

 Perceber os fatores históricos relacionados aos polígonos; 

 Compreender a importância dos estudos dos polígonos; 

 Identificar a presença de polígonos em imagens e material concreto; 

 Produzir materiais concretos e figuras visuais que representem polígonos; 

 Utilizar jogos para compreender o estudo dos polígonos; 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

O trabalho concreto no processo de ensino e aprendizagem se faz necessário já que 

este permite aos alunos evoluir, crescer e se desenvolver nós conteúdos dados pelos 

professores em sala de aula, transformando-se em agentes da sua própria aprendizagem. E os 

professores poderão descobrir mediante essas experiências outras maneiras diversificadas de 

trabalhar a matemática.    

De acordo com Fiorentini Luiz Filho:  

„O desenvolvimento de investigações matemáticas em sala de aula representa um 

contexto rico e desafiador de aprendizagem tanto para o aluno quanto para o 

professor. Para o aluno porque este passa a construir-se em sujeito de conhecimento, 

isto é, alguém que sente o prazer de participar da produção/criação das ideias 

matemáticas. Para o professor porque pode encontrar nas investigações matemáticas 

um modo significativo de ensinar, compreender, trabalhar e estabelecer relação com 

a matemática. [...] “(FIORENTINI. 2005. P 21) 

O que acontece com maior frequência é a transmissão do conteúdo de forma mecânica, 

sem levar em conta os conhecimentos prévios dos alunos, suas capacidades ou limites e 

realidade a sua volta. Em muitos casos o professor evita atividades diferenciadas e dinâmicas, 

por subestimar a desenvoltura do aluno mediante as dificuldades encontradas no processo de 

aprendizagem. “Quando desvalorizamos o outro pelo que ele não sabe, negamos sua 

identidade. Ensinar acentuado o “não saber” é tortura a pretexto de educar”. (SCHETTINI, 

2010. P56) 
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Os alunos passam a detestar o ambiente escolar já que este não passa uma imagem 

positiva. E dá inicio a um tsunami de aspectos catastróficos para educação alguns desses são: 

desinteresse, desistências, exclusão, e etc.  

 Segundo Schettini Luiz Filho: 

“Cabe ao professor – e é por isso que ele é professor - manejar com destreza e 

humildade as diferenças, em qualquer sentido em que elas se apresentem para que 

cada aluno conquiste o que representa a resultante de sua potencialidade.” 

(SCHETTINI, 2010. P. 19). 

É de suma importância que o professor transmita confiança e segurança que faça com 

que o aluno perceba seu potencial nos estudos, que o estimule e incentive-o na busca de novos 

conhecimentos. Contudo para isso o conteúdo deve ser significativo, relacionado sempre com 

o cotidiano vivenciado pelo aluno para que ele possa compreender seu sentido e utilidade. De 

acordo com Ernesto Rosa Neto: “Os conhecimentos devem ter utilidade e o aluno deve saber 

aplicá-los. Não um saber inútil, apenas de erudição, mas um instrumento de poder [...]” (1998). 

É essencial que haja mediante o conteúdo estudado compreensão, reconhecimento da 

sua importância e capacidade de execução. Independente do assunto estudado, se este não 

contribuir para formação de pessoa ativa e crítica na sociedade, de nada ele serviu.   

 

METODOLOGIA 

 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa teórica buscando fazer ampliar o 

conhecimento de técnicas e situações didáticas que contribuam para uma boa elaboração da 

transposição didática referente ao conteúdo. Em seguida realizamos aulas semanais com os 

alunos confeccionando objetos concretos, e realizando pesquisas sobre a história dos 

polígonos, utilidade e aplicação deste, confeccionando jogos referentes ao conteúdo, 

produzindo e analisando imagens visuais que apresentem polígonos. Por fim, houve a 

exposição e o evento escolar aplicado pelos alunos com a participação e acompanhamento da 

professora. 

RESULTADOS  

 

Como forma de introdução do nosso trabalho pedimos para que os alunos 

pesquisassem a história dos polígonos em casa. No retorno foi discutido em conjunto o que 
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era exposto no material de alguns e o material que eu tinha levado. As aulas de exposição da 

historia dos polígonos foi muito satisfatória, porque os alunos perceberam melhor de onde 

vinha a necessidade de se estudar os polígonos e de onde eles surgiram.  

Nas semanas seguintes foi trabalhado o conceito e classificação dos polígonos, cada 

aluno teve a oportunidade de construir um polígono desejado em sala de aula com orientação 

da professora. Também confeccionaram alguns jogos e brincaram, o que fixou ainda mais o 

conteúdo. Sem sombra de duvidas os alunos se divertiram, entusiasmaram-se e aprenderam de 

maneira mais fácil. Observe nas figuras 1e 2: 

 

     Figura 1- Aluna confeccionando polígonos                 Figura 2- Alunos confeccionando jogos 

Foram apresentados os polígonos convexos, não convexos e regulares. Imagens de 

polígonos em geral, foram analisadas uma a uma, em objetos do cotidiano, onde era pedido 

aos alunos que identificassem onde estava a forma geométrica.  Também usamos imagens de 

pinturas de grandes artistas como Alfredo Volpi, que se utilizava de formas geométricas em 

suas obras. 

No pátio da escola, os alunos foram orientados a pintarem com tinta seus próprios 

quadros, da maneira que queriam, utilizando polígonos. Também foi oportunizado aos alunos 

desenhos com lápis de cor e montagens com recortes de papéis. Todos ficaram muito 

satisfeitos por estarem se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. Veja na figura 3: 
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Figura 3- Crianças expondo suas produções 

Todos os trabalhos realizados pelos alunos da turma do 6º ano C foram expostos em 

sua sala e os outros colegas das outras salas visitaram e olharam seus trabalhos, contando 

também com as explicações dos educandos responsáveis pelos trabalhos, onde eles foram 

bastante elogiados pelo seu desempenho.   

Os alunos tiveram a oportunidade de expressarem o que acharam do nosso trabalho, 

dando suas opiniões e novas ideias.  Dentre elas destacamos: 

ALUNO 1: “ O projeto foi muito bom porque aprendemos as formas geométricas ao ar livre, 

foi bom porque foi fazendo uma coisa nova de aprender.” 

ALUNO 2: “ Minhas aulas de matemática foram muito boas essa semana, teve pintura, 

recorte e nós também estudamos muitos polígonos.” 

Mediante todo desenvolvimento foram notórios o envolvimento, a participação, a 

satisfação e a animação. Até o clima de harmonia em sala de aula aumentou nesse período. A 

aprendizagem também foi bastante notória no decorrer das atividades desenvolvidas. 

As práticas foram em sua maioria inovadoras, procuramos a todo tempo de execução 

do mesmo, utilizar-se de diferentes situações didáticas para favorecer a transposição didática, 

com a confecção de material concreto, história da matemática, jogos com polígonos e etc. 

Para isso fez-se necessário à participação dos alunos, família e corpo escolar, pois o tema e a 

execução do mesmo estão relacionados a outros componentes curriculares, sendo os 

principais: Arte e História. Fizemos a ponte entre ambas e o foco principal que é a 

Matemática. A família foi importante ao dar seu ponto de visa sobre as dificuldades e os 
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pontos positivos desenvolvidos no projeto que refletiam nas atividades do aluno dentro e fora 

do ambiente escolar. 

 

CONCLUSÃO 

 

A execução foi de muita importância para o nosso desenvolvimento como 

profissionais da educação, possibilitando aprimorar os conhecimentos e teorias. Refletir como 

educadoras. E fazer melhorias na nossa prática de ensino. Foi bastante importante para os 

alunos também, visto que tiveram a oportunidade de ver que Matemática é divertida e 

necessária.  

Todos os trabalhos realizados durante esse curto período foram desenvolvidos com 

bastante sucesso, pois eram significativos para os discentes e a compreensão do conteúdo 

desenvolveu-se com mais facilidade, sempre de forma prazerosa e estimulante.  

Pode-se perceber que todos os objetivos esperados foram alcançados. Os alunos 

compreenderam de forma significativa os estudos dos polígonos. Pretendemos agora avançar 

o estudo também para turmas de Ensino Médio.    
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivoapresentar uma proposta de ensinar e aprender Matemática no 

contexto da Etnomatemática e da comunidade surda. Também se fundamenta em questões 

teóricas tais como a articulação da Etnomatemática e da cultura surda, e como professores e 

intérpretes e metodologias contribuem para o crescimento individual, social e cultural de 

alunos surdos no que tange o ensino-aprendizagem de Matemática. Para isto, um primeiro 

momento se fez necessário, qual seja, a aproximação da cultura surda com a tendência teórica 

do programa Etnomatemática: de que modo podemos destacar as formas de matematizar da 

cultura surda como uma linguagem, no interior de uma língua (LIBRAS)? Num segundo 

momento, acontece o ensaio de pesquisa de campo, com a finalidade de perceber a 

perspectiva do professor surdo, do intérprete e do professor de matemática. Concluiu-se que, 

no interior da LIBRAS, os conceitos matemáticos ganham sentido pelos sinais, mas muito 

mais pelas situações práticas da realidade do aluno surdo. A pesquisa é de cunho qualitativo, 

fizemos entrevista com um professor surdo de uma instituição superior.  

 

Palavras-chave:Etnomatemática. LIBRAS. Surdo. Ensino de Matemática. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa apresenta uma proposta de ensinar e aprender Matemática no contexto 

da Etnomatemática e Comunidade Surda. E analisa a contribuição do professor e intérprete 

para o crescimento individual, social e cultural de alunos surdos no que tange o ensino-

aprendizagem de Matemática. 
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Segundo D‟Ambrósio (2001), as ideias matemáticas, como comparar, classificar, 

quantificar, medir, explicar, generalizar, inferir e, de algum modo, avaliar, são formas de 

pensar, presentes em toda a espécie humana. Neste sentido a nossa preocupação é ver de que 

forma na comunidade surda são discutidas. 

Para esse autor, o surgimento do pensamento matemático em indivíduos, e na espécie 

humana como um todo tem sido objeto de intensa pesquisa, ou seja, para D‟Ambrósio, as 

atenções dos pesquisadores estão voltadas para estudos da mente, ou estudos da consciência. 

Essa área de pesquisa é chamada por muitos a última fronteira da ciência. O que é pensar? 

Embora o conhecimento seja gerado individualmente, a partir de informações 

recebidas da realidade, na Comunidade Surda ocorre a comunicação através da linguagem de 

sinais, talvez a característica que mais distingue um indivíduo surdo do ouvinte, é justamente, 

a linguagem e a cultura. As comunicações, as informações captadas por um indivíduo são 

enriquecidas pelas informações captadas pelo outro. 

 

O conhecimento gerado pelo indivíduo, que é resultado do processamento da 

totalidade das informações disponíveis, é, também via comunicação, compartilhado, 

ao menos parcialmente, com o outro. Isso se estende, obviamente, a outros e ao 

grupo. Assim, desenvolve-se o conhecimento compartilhado pelo grupo. 

(D‟AMBRÓSIO, 2001, p. 32) 

 

 

Costa e Silveira (2014) dizem que, a educação de surdos na perspectiva inclusiva 

apresenta algumas dificuldades para que o aprendizado possa ser eficiente, para esses autores, 

uma delas, é a interpretação da linguagem matemática pelo fato da barreira comunicativa, ou 

seja, o canal da comunicação não consegue completar seu ciclo emissor-mensagem-receptor, 

acarretando grandes dificuldades para os alunos surdos no aprendizado da matemática. Neste 

sentido, faz-se necessário então a presença da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para que 

o processo comunicativo seja favorável à aprendizagem do aluno surdo. 

Segundo Santiago (2010) a exclusão das pessoas surdas se dá por duas vias, isto é, a 

primeira ocorre historicamente, ou seja, as pessoas com deficiência eram marginalizadas e 

colocadas a margens da sociedade. A outra via acontece por meio do processo capitalista onde 

propicia a competição na sociedade entre o indivíduo com deficiência e sem deficiência, sem 

levar em consideração as limitações da pessoa deficiente.  

Neste sentido a Etnomatemática pode fortalecer a comunidade surda para a inserção 

perante a sociedade. 
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OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a Etnomatemática como elo entre a 

Comunidade Surda e a perspectiva do professor de matemática para aluno surdo. Neste 

contexto, busca-se analisar de que forma a língua de sinais pode favorecer o ensino-

aprendizagem dos conceitos matemáticos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA PARA SURDOS 

 

Antes de se falar em Etnomatemática no contexto da Comunidade Surda, é 

indispensável conhecer as diferenças dessa comunidade, em especial sua língua, o modo 

como eles se comunicam. Antigamente os surdos eram vistos como pessoas anormais, não 

tinham direito ao estudo e eram descriminados pela sociedade ouvinte. Aproximadamente em 

1780, que o Abade L‟Epeé misturou a língua escrita com sinais, dando assim os primeiros 

passos para a língua de sinais. 

A LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais, no campo linguístico é utilizada para 

promover a comunicação e expressão dos surdos brasileiros, pois partimos de um principio 

que ela é uma Língua especifica de Sinais do Brasil, assim como temos a Língua de Sinais 

Americana, Língua de Sinais Britânica e assim por diante. 

A LIBRAS como qualquer língua sofre variações de acordo com o território, ou seja, 

dependendo da região, do país o sinal pode ter outro sentido. Conforme Santiago (2010) por 

isso,éimportante entender que a LIBRAS possui uma gramática própria e para cada sinal 

realizado corresponde uma letra, uma palavra, ou até mesmo uma frase. Portanto é preciso 

que ao se comunicar com as pessoas surdas a sinalização aconteça perfeitamente, para poder 

efetivar a comunicação com sucesso. 

A LIBRAS é reconhecida, pela lei federal n° 10.436 (24/04/2002), antes era 

considerada apenas uma linguagem, foi reconhecida anteriormente pela lei municipal de Porto 

Alegre n°7.857(30/09/1996), e pela lei estadual do Rio Grande do Sul n° 11.405 

(31/12/1999). Como foi mencionado anteriormente, a Libras tem sinais específicos para 

letras, números, expressões matemáticas, aritméticas e conceitos matemáticos. Através de 

poucos e rápidos sinais, o comunicante pode se fazer entender, visto que é uma língua 
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totalmente visual. Na Comunidade Surda cada pessoa possui o seu sinal. O sinal pessoal é o 

nome próprio, o nome de batismo. Este sinal geralmente pode representar uma característica 

da pessoa, sua profissão, a primeira letra do seu nome, etc.  

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura 

gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e 

fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. (LEGISLAÇÃO DE 

LIBRAS, lei n° 10.436 de 24 de abril de 2002). 

 

O amadurecimento da sociedade, as constantes lutas da Comunidade Surda e o cenário 

de inclusão, ocasionou outra conquista que beneficia tanto a sociedade quanto os Surdos que 

são os principais usuários da Libras, o decreto 5626:  

A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 

formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e 

nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do 

sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do 

conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de 

Pedagogia e o curso de Educação Especial são considerados cursos de formação de 

professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. 

(LEGISLAÇÃO DE LIBRAS, Art. 3, decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 

2005).  

Na nossa pesquisa mostraremos que algumas situações problemas, por exemplo, 

dificuldade em associar situações que não fazem parte de sua realidade, isto é, limitações com 

algumas metáforas. Sabemos que, 

Quando a experiência diária é combinada com a experiência escolar é que os 

melhores resultados são obtidos. Isso não significa que os algoritmos, fórmulas e 

modelos simbólicos devam ser banidos da escola, mas que a educação matemática 

deve promover oportunidades para que esses modelos sejam relacionados a 

experiências funcionais que lhes proporcionem significado. (CARRAHER & 

SCHLIEMANN, 1988, p. 99, APUD MIGUEL, VILELA, p.111, 2008). 

 

É extremamente importante que a comunicação seja inteligível, por isso a importância 

da Libras para existir uma intercomunicação eficaz. Porém, não esqueçamos que a Libras, 

enquanto língua ou jogo de linguagem, está traduzindo a língua brasileira sem sinais.  

Quando “olhamos e vemos” se todos os jogos possuem algo em comum, notamos 

que se unem, não por um único traço definidor comum, mas por uma complexa rede 

de semelhanças que se sobrepõem e se entrecruzam, do mesmo modo que os 

diferentes membros de uma família se parecem uns com os outros sob diferentes 

aspectos (compleição, feições, cor dos olhos etc.). (GLOCK, 1998, p. 324-325, 

apud, MIGUEL, VILELA, 2008, p.110). 

 

Portanto, a Libras se assemelha, por exemplo, nos elementos morfológicos, sintáticos, 

etc, à língua brasileira, o português; porém não são iguais. Obviamente existem traços que os 

diferenciam, são dois jogos de linguagem (línguas) que tem regras próprias de 

inteligibilidade. Neste sentido entende-se que, a língua de sinais e a língua portuguesa têm 

suas semelhanças e diferenças. A semelhança se dá na construção e nos elementos 
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constituintes. Desta forma, entendemos que com relação ao português, os elementos sonoros 

mais simples das palavras, os fonemas, isolados não possuem nenhum sentido, mas, quando 

estão unidos em concordância formam as palavras. E as palavras podem combinar-se 

coerentemente formando frases, textos. O mesmo ocorre com a língua de sinais. Os sinais 

isolados não dizem nada, mas combinados formam textos. 

Santiago (2010, p.14) diz que “(...) o processo ocorre da mesma forma: os sinais se 

combinam formando frases e textos que seguem uma determinada ordenação compatível com 

o significado (semântica) e o contexto (paradigmática) (...)”. Percebe-se que a semelhança 

entre as duas línguas é que ambas apresentam princípios gramaticais. 

Por outro lado, no que diz respeito à diferença entre a língua de sinais e a língua oral é 

que, a língua oral se dá por meio ora-auditivo e a língua de sinais acontece no espaço-visual. 

 

A ETNOMATEMÁTICA NA COMUNIDADE SURDA  

 

Diante dos diferentes modos de matematizar, respeitando as diferenças culturais, que 

D‟Ambrósio (2002) construiu um novo modo de “ver” o ensino-aprendizagem de matemática: 

a Etnomatemática. Esta tendência ou programa em Educação Matemática impulsionou 

também o nosso olhar, a fim de que nós interessássemos, como pesquisadores e professores 

de matemática, pela diversidade cultural.  

Com base nesse contexto nos deparamos com as diferenças de aprendizagem e 

comunicação da Comunidade Surda. Através dessa diversidade cultural, e após os primeiros 

contatos com a linguagem de LIBRAS, resolvemos fazer deste o nosso campo de pesquisa 

cuja centralidade é a Etnomatemática.  

A matemática europeia, a que conhecemos hoje, é apenas um meio de se medir e 

explicar o universo. A Etnomatemática é o estudo de outras maneiras de se multiplicar esse 

ensino.  

[...] etno é hoje aceito como algo muito amplo, referente ao contexto cultural, e, 

portanto, inclui considerações como linguagem, jargão, códigos de comportamento, 

mitos e símbolos; matema é uma raiz difícil, que vai à direção de explicar, conhecer, 

e tica vem sem dúvida de techne, que é a mesma raiz de arte e de técnica. Assim, 

poderíamos dizer que etnomatemática é a arte ou a técnica de explicar, de conhecer, 

de entender nos diversos contextos culturais. (D‟AMBROSIO, 1993, p.5) 

 

Na década de 1970, o professor Ubiratan D‟Ambrósio construiu teses sobre um novo 

campo de conhecimento, a Etnomatemática, que valoriza a cultura das civilizações. Ele 

contesta o fato de que a escola não considera a diversidade e o contexto cultural do aluno. 

D‟Ambrósio não sugere que a escola deixe de ensinar a matemática que hoje é dominante, 
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mas que saibamos valorizar o conhecimento que os alunos trazem do seu cotidiano e de sua 

origem cultural.  

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, 

os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os 

mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos 

falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que 

são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo 

de dizer o que funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 2003, p. 12, apud, 

KNIJNIK, WANDERER, 2006, p.58). 

 

Sendo a Comunidade Surda uma comunidade em particular, com mecanismos próprios 

que os permitem distinguir o verdadeiro do falso, o ensino da matemática para os Surdos deve 

seguir também estas particularidades, embasada nas novas perspectivas educacionais de que é 

importante levar em consideração as suas principais necessidades sociais. A perspectiva 

sócio-cultural respeita e valoriza os diferentes contextos sociais, para assim basear seu ensino-

aprendizagem da matemática.  

 

RESULTADOS 

 

A Comunidade Surda, por ser fortemente identificada como um contexto cultural, foi a 

escolhida por nós para que fundamentemos alguns ensaios sobre a tendência Etnomatemática. 

Durante a realização desta pesquisa, fizemos uma entrevista com o professor surdo, que 

ministra aulas da disciplina de Libras na Universidade Estadual da Paraíba, campus Monteiro. 

Em relato, o professor entrevistado expressa que a maior dificuldade que a 

Comunidade Surda encontra durante o processo de ensino-aprendizagem é o desenvolvimento 

e a organização do raciocínio, visto que, sua língua não é estruturada segundo a lógica do 

português que constitui a língua escrita. Para o ensino da contagem, o professor de 

matemática entrevistado relata que utiliza os dedos e o material dourado como recurso 

didático-pedagógico, e que uma das dificuldades encontradas junto à Comunidade Surda são 

as interpretações dos problemas matemáticos. E para este professor, enquanto professor de 

Libras, a maior dificuldade que encontra em seu trabalho diário com os alunos é a 

concentração, a atenção dos alunos Surdos que facilmente se dispersam. 

 

CONCLUSÃO 

 

Através da entrevista e as pesquisas bibliográficas podemos constatar que os Surdos 

participam da sociedade e encontraram modos próprios de se inserir nas práticas matemáticas.  
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Sendo a Libras uma língua com particularidades específicas, com regras e lógicas de 

inteligibilidade próprias, os Surdos possuem por consequência uma concepção diferenciada de 

diversos conceitos matemáticos. A tradução por meio da intérprete de Libras não é neutra no 

processo de ensino-aprendizagem, visto que tem a intenção de melhorar o entendimento do 

conteúdo exposto, e por isso também está implicando no significado e no sentido dos 

conceitos matemáticos traduzidos.  

Portanto, pode-se dizer que a Libras possui sentidos próprios para os conceitos 

matemáticos, que possuem semelhanças de família com os conceitos matemáticos 

estritamente escritos ou falados. Não se igualam, portanto, mas estas matemáticas possuem 

pontos de contato: mas são formas próprias de matematizar. Não se poderia dizer que estas 

semelhanças e não igualdades de sentido e de significados dos conceitos matemáticos 

tenderiam a limitar a atividade de ensino e aprendizagem do Surdo, visto que todas as 

asserções sobre algum objeto (matemático) estão implicadas pelos sentidos e significados 

constituídos num contexto cultural específico. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

COSTA, W. C. L.; SILVEIRA, M. R. A. Desafios da Comunicação no ensino de 

matemática para alunos surdos. BoEM, Joinville, v.2.n.2, p. 72-87, jan/jul. 2014. 

Disponível em: <hhttp://www.revistaas.udesc.br/index.php/article/view/4444/3234>. Acesso 

em: 10 maio 2015. 

 

D‟AMBROSIO, U. Etnomatemática: um programa. [s.l.]: Educação Matemática em 

Revista, ano 9, jul./2002.  

 

D‟AMBROSIO, U. Etnomatemática. São Paulo: Ática, 1993.  

 

D‟AMBROSIO, U. A História da Matemática: Questões Historiográficas e Políticas e 

Reflexos na Educação Matemática. In: BICUDO, Maria Aparecida Viggianiet al. (org.) 

Pesquisa em educação matemática: concepções e perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 

1999. Cap. 5, p.97-115. 

 

D‟AMBROSIO, U. Etnomatemática – elo entre as tradições e a modernidade. – 2. Ed. 3ª 

reimp. – Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
 

Legislação de Libras. Lei n°10.436 de 24 de Abril de 2002, Decreto n° 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005. Lei n° 12.319, de 1° de Setembro de 2010.  

 

MIGUEL, A.; VILELA, D. S. Práticas escolares de mobilização de cultura Matemática. 

Cad. Cede, Campinas, vol. 28, n. 74, p. 97-120, jan./abr. 2008. Disponível em: 

<http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 08 Jul. 2012.  

 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  599 

 

 
 

O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa / Secretaria de 

Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos - Brasília: MEC; 

SEESP, 2004. 94. 

 

SANTIAGO, S. A. S. Disciplina: Fundamentos teóricos-metodológico para a inclusão de 

surdos.[s.l.: s.n], 2010. 

 

WANDERER, F.; KNIJNIK, G. “Avida deles é uma Matemática”: regimes de verdade 

sobre a educação Matemática de adultos do campo. Revista Educação Unisinos, V. 10, N. 

1, jan-abr, 2006. 

 
 



 
 

 

4.6 O ENSINO DO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL NO 

ENSINO MÉDIO: UMA REFLEXÃO DE ESTUDANTES DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO IFCE – CAMPUS DE CEDRO 

Amanda Soares Bento (IFCE– amandhasb@gmail.com) 

Emília Gonçalves de Lima Neta (IFCE –emillyag.lima@gmail.com) 

Patrícia de Souza Moura (IFCE –patryciacedro@gmail.com) 

Guttenberg Sergistótanes Santos Ferreira (IFCE – guttenberg@ifce.edu.br) 

 

RESUMO 

Este trabalho objetiva evidenciar os resultados de uma pesquisa sobre a inserção do Cálculo 

Diferencial e Integral no ensino médio, sob a perspectiva de fornecer elementos que auxiliasse 

os estudantes quando chegassem ao ensino superior, independente do curso pretendido, desde 

que tivessem contato com tal conhecimento matemático. A pesquisa foi realizada com uma 

turma de 20 estudantes do curso de Licenciatura em Matemática do IFCE – campus de Cedro, 

que já tiveram algum contato com a disciplina de Cálculo e que já atuam, de alguma forma, na 

docência da Educação Básica. Foram aplicados questionários semiestruturados que 

culminaram na tabulação de dados de natureza quali-quantitativa, culminandona reflexão do 

grupo de estudantes pesquisados, contribuindo não só na discussão sobre o tema proposto, 

mas também no grau de amadurecimento destes discentes sobre o ensino de matemática. 
 

Palavras-chave: Ensino. Cálculo Diferencial e Integral. Cálculo no Ensino Médio. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o Cálculo Diferencial e Integral é uma das disciplinas de maior influência 

em estudos sobre Matemática nas Universidades, devido a sua relevância e aplicabilidade em 

inúmeras áreas. Este estudo de matemática aplicado no ensino superior se faz presente em 

diversos cursos, tais como Administração, Economia, Contabilidade, Química, Física, 

Geografia, Engenharias, Medicina, Enfermagem, Odontologia, Biologia, Farmácia, 

Bioquímica etc. Percebe-se que a falta de embasamento matemático acarreta o fracasso de 

muitos estudantes do nível superior ao se depararem com conceitos jamais vistos, e isso 

ocasiona evasões e um grande percentual de reprovações.  

O Cálculo Diferencial e Integral, uma vez visto adequadamente durante o ensino 

médio, viria a reforçar de forma significativa a assimilação de diversos conceitos em ciências 

afins e tecnologias modernas, visto que é capaz de assegurar aos discentes um olhar crítico, 

sistemático e contínuo sobre diversas formas de situações-problema. Porém, pouco se trabalha 
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esse conteúdo da Matemática na Educação Básica, pois apesar de fazer parte da matriz 

curricular do Ensino Médio, o Cálculo Diferencial e Integral não é abordado em grande parte 

das escolas brasileiras.   

Atualmente, existem pequenas abordagens sobre o Cálculo Diferencial e Integral em 

livros didáticos no último ano do ensino médio, neles estão inclusos conteúdos introdutórios 

como limites, derivadas e integrais. No entanto, essa abordagem é bastante simples e já ocorre 

de forma tardia, havendo a necessidade que os livros abordem esse conteúdo de forma 

significativa desde o início do ensino médio, aprimorando o ensino e favorecendo o 

aprendizado em conteúdos da Matemática, tais como construção de gráficos e cálculo de áreas 

e volumes, bem como em Física, no estudo dos movimentos cinemáticos e em 

eletromagnetismo, e ainda em Química, no estudo das reações químicas, favorecendo a 

discussão acercada velocidade de tais reações. 

 

OBJETIVOS 

 

Percebendo a frustração de muitos estudantes de nível superior ao se depararem com a 

disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, este trabalho tem por finalidade analisar a 

percepção de um grupo de estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE – campus de Cedro, quanto ao 

usodos conceitos básicos do Cálculo nas disciplinas do ensino médio, investigando se a falta 

dessa prática implica diretamente em problemas vividos pelos discentes durante a graduação e 

verificando se esse fator está diretamente relacionado com os índices de reprovações e/ou 

evasões.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Cálculo Diferencial e Integral faz parte da matriz curricular do ensino médio, porém 

não é visto em sala de aula por diversos fatores: matriz curricular inadequada, carga horária 

excessiva, pouca afinidade do docente com o tema, etc. Em relação a estas dificuldades 

encontradas pelos educandos na compreensão da disciplina, Franchi (1995) afirma que os 

professores ainda tratam o ensino do Cálculo com aulas meramente expositivas, sendo o 

centro do processo de ensino e aprendizagem, não propiciando a reflexão e o 

desenvolvimento crítico no estudante. 
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Corroborando com Franchi (1995), Frescki e Pigatto (2009)afirmam que os conteúdos 

de Matemática são estudados nos ensinos fundamental e médio, por intermédio de métodos 

que dificultam a aprendizagem, com fórmulas decorativas e sem compreensão dos conceitos 

básicos, tais como a fórmula de Bhaskara, o teorema de Pitágoras, as relações métricas no 

triângulo retângulo, aritmética, interpretação das figuras geométricas, dentre outras. Os 

autores ainda relatam quanto às dificuldades no ensino e aprendizagem da disciplina de 

Cálculo Diferencial e Integral no ensino superior, associando-a aos altos índices de evasão e 

reprovação dos estudantes em vários cursos.  

De acordo com Ávila (1991), analisando-se as aplicações do Cálculo é notória a sua 

importância para a formação acadêmica do educando no contexto da sociedade atual, 

Portantonão se deve descartar tal conteúdo do ensino médio, pois estaríamos ignorando uma 

disciplina de enorme relevância. Corroborado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, em seu Art.22 indica que o ensino médio é parte essencial 

para a construção da cidadania, dando acesso às atividades produtivas para o desenvolvimento 

profissional, pessoal e intelectual dos educandos, bem como, capacitá-los para garantir o seu 

ingresso e permanência no ensino superior (BRASIL, 1996). 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho de pesquisa foi executado junto aos estudantes do curso de Licenciatura 

em Matemática do IFCE, campus de Cedro, especificamente aos discentes que cursam o 5º 

semestre, cerca de 20 estudantes, que já desenvolvem alguma atividade docente, seja através 

de programas de iniciação à docência, seja através das disciplinas de estágios 

supervisionados, ou ainda, através de projetos de iniciação científica que propicia um 

primeiro contato destes estudantes de licenciatura com estudantes do ensino médio. Todos os 

estudantes matriculados se prontificaram a participar da pesquisa, respondendo e relatando 

suas opiniões sobre a inserção do Cálculo Diferencial e Integral no ensino médio e quais 

reflexos positivos esta prática traria durante a sua graduação.  

Para conseguir as informações necessárias para o êxito deste trabalho, foi aplicado um 

questionário semiestruturado, de natureza quali-quantitativa, que tratava de algumas 

indagações, dentre estas sobre a experiência mínima destes estudantes em sala de aula, apesar 

de ainda não estarem devidamente capacitados, sobre os reflexos que a inserção do Cálculo no 

ensino médio pode causar, se concordavam ou não com esta inserção e quais os principais 



 
2015 - VIII COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  603 

 

 
 

problemas apontados por eles para que o Cálculo no ensino médio obtivesse êxito. A 

tabulação dos dados obtidos se deu de forma crítica, de modo que os resultados foram 

reescritos através das tabelas e gráficos abaixo, tornando a compreensão da pesquisa mais 

acessível.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos na tabulação dos dados nos permitiram traçar um perfil dos 

estudantes da Licenciatura em Matemática do IFCE, campus de Cedro, como forma de 

discutir sobre as experiências profissionais que estes discentes já possuem atuando no ensino 

médio, analisando sua visão quanto à aplicação do Cálculo no ensino médio e benefícios 

posteriores no ensino superior. Para tanto, iniciou-se indagando sobre a prática destes 

discentes da Licenciatura em sala de aula, especificamente no ensino médio, conforme indica 

a Figura 1. 

 

Figura 1 – Experiência docente dos estudantes pesquisados.  

Fonte: Pesquisa direta 
 

Quando se discute a evasão nos cursos de Licenciatura em Matemática, uma das 

causas frequentemente apontadas faz referência à disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. 

Acerca desse questionamento obtivemos o seguinte resultado.  

 

 

Figura 2 – O Cálculo Diferencial e Integral como responsável pela evasão no curso de Licenciatura em 

Matemática – IFCE – campus de Cedro. 

Fonte: Pesquisa direta 

 

68, 75%

31,25%

Atuam ou atuaram no 
ensino médio

Nunca atuaram no 
ensino médio

75%

25%

Sim Não
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Os dados obtidos demonstraram que a maioria dos discentes pesquisados considera a 

disciplina como um dos fatores responsáveis pela evasão na Licenciatura em Matemática, 

apontando ainda a ocorrência disto atribuídoà ausência de conhecimento prévio do conteúdo. 

Segundo o estudante A1, “[...] O Cálculo aborda conteúdos até então desconhecidos, e isto 

implica na aprendizagem, tornando-se assim uma disciplina difícil de ter domínio”. Outro 

estudante, A3, explica que a disciplina é responsável por um grande número de reprovações e 

que resulta na desistência de muitos, pelo fato da disciplina “[...] provocar uma rápida 

reação de insegurança por ser uma disciplina de pré-requisito para outras cadeiras”, isto 

ocorre devido ao encadeamento das disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral (I, II, III, IV, 

Cálculo Número) e outros desdobramentos (Equações Diferenciais, Introdução a Análise 

Numérica). 

Outro ponto revelado pelos discentes foi a dificuldade em interpretação de problemas, 

compreensão de definições, e principalmente nas provas e demonstrações de fórmulas e 

teoremas. A respeito disso, o estudante A15 enfatiza que nos semestres iniciais do curso eles 

tinham um embasamento teórico mínimo sobre os conteúdos que eram trabalhados, o que 

facilitou a aprendizagem, pelo fato de terem sido estudados no ensino médio. Porém, ao 

chegar à disciplina de Cálculo [...] “o aluno encontra dificuldades, pois esse conteúdo não 

está presente na matriz curricular do ensino médio”. 

De acordo com os discentes, a inserção do Cálculo no ensino médio seria muito 

proveitosa, pois seria utilizada em estudos de geometria, através da utilização de funções para 

determinar áreas e volumes; em trigonometria; em logaritmo; taxas de variação aplicadas à 

Física etc. Apesar de a matriz curricular do ensino médio já ser extensa, as noções de Cálculo 

viriam complementá-la, aperfeiçoando alguns tópicos já estudados e aplicando os conceitos 

de limites, derivadas e integrais como incentivador para estudos mais sólidos na vida 

acadêmica, pois: “[...] estes ao ingressarem no ensino superior teriam bem mais afinidade 

com a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral” (estudante A10).  

Conforme Cruz (2013), a formação acadêmica deficiente inibe o domínio sobre esta 

disciplina e isso reflete fortemente no campo em que o docente atua. O aluno A6 indicou que 

“[...]há uma dificuldade em trabalhar o Cálculo no ensino médio, pois há um despreparo dos 

professores”. Partindo-se desse pressuposto, é perceptível que os problemas se perpetuem 

como um ciclo, ou seja, se os estudantes de Licenciatura encontram obstáculos para 

compreender e internalizar os conceitos de Cálculo, então não se conseguirá trabalhar 

efetivamente este conteúdo. Acerca desse assunto, realizou-se uma análise sobre as 
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adversidades pertinentes ao professor para ensinar o Cálculo no ensino médio. 

 

Figura 3 – Dificuldades para inserir o Cálculo Diferencial e Integral no ensino médio. 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Estes dados nos levam a compreensão de que, na opinião dos pesquisados, o ensino do 

Cálculoo ensino médio tornaria mais difícil a aprendizagem naquele nível de aprendizagem e 

os alunos não teriam capacidade de acompanhar esse conteúdo. Porém, vale ressaltar que se 

sugere a prática da disciplina em conteúdos do ensino médio como mecanismo de facilitar a 

aprendizagem matemática, proporcionando aos discentes o estudo das aplicações da 

matemática no cotidiano do aluno.  

O segundo problema mais citado pelos estudantes refere-se à organização curricular da 

escola, pois os professores “[...] trabalham seguindo um parâmetro obrigatório, que não 

inclui o Cálculo em conteúdos do ensino médio” (Aluno A5). No entanto, segundo a 

organização escolar determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

e pelos Parâmetros Curriculares (PCN) o ensino de Cálculo faz parte sim das competências e 

habilidades a serem desenvolvidas no estudante.  

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho teve por finalidade analisar os reflexos no ensino superior quanto à 

ausência do Cálculo no ensino médio a partir da visão de um grupo de alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática do IFCE, campus Cedro. Para alcançar os objetivos 

desenvolveu-se um estudo teórico que, posteriormente, subsidiou a pesquisa baseada na 

percepção dos discentes sobre o contexto escolar de forma geral, instigando-os a refletirem 

sobre as causas e problemas pertinentes às evasões, às dificuldades enfrentadas pelos 

professores da graduação e, possivelmente do ensino médio, em aprender a disciplina de 

Cálculo.  

Matriz curricular

Dificuldade de assimilação dos alunos

Problemas na formação acadêmica …

Ausência de planejamento do …

Ausência de conscientização quanto …

31,57%

36,84%

21,05%

4,26%

4,26%

Percentual
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Dentre os objetivos da pesquisa, ressalta-se que a análise dos dados detectou que os 

problemas enfrentados pelos alunos na disciplina de Cálculo influenciam nos índices de 

evasão no curso de Licenciatura em Matemática e se constatou que esse fator ocorre devido à 

falta de arcabouço teórico provindos do ensino médio. A pesquisa apontou que um 

conhecimento prévio sobre os conceitos básicos do Cálculo pode refletir significativamente 

no futuro do educando ao ingressar no meio acadêmico, pois as deficiências tendem a se 

perpetuar com a formação ineficiente dos profissionais docentes.  

O propósito de destacar as dificuldades encontradas pelos professores em ensinar 

Cálculo no ensino médio, depois de situados os dados do problema, instigou-nos a refletir 

sobre as dificuldades relacionadas à prática docente e elucidou sobre a necessidade de 

promover um ensino de qualidade por meio de técnicas de ensino inovadoras, que 

modifiquem a visão dos educandos quanto ao estudo de matemática. 

Finalmente, vale ressaltar que a proposta final desse trabalho é destacar o caráter de 

problematização e esquematização a respeito da influência do Cálculo no ensino médio pelo 

qual se constatou que uma abordagem contextualizada permite a compreensão dos conceitos 

básicos e auxilia significativamente na aprendizagem no ensino superior. Contudo, espera-se 

que este trabalho contribua para a Educação Matemática e traga reflexões sobre a 

complexidade que esse tema abrange no contexto educacional e social, proporcionando com 

isso, maior desenvolvimento da matemática e aptidão desta por parte dos estudantes.  
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4.7 UM BREVE ESTUDO SOBRE RELAÇÕES ENTRE MATEMÁTICA 
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RESUMO 

Este artigo faz referência a aplicações práticas da Matemática, objetivando explicar a Música 

sob o foco matemático. As atividades aqui desenvolvidas se darão com violão de nylon, 

tentando esclarecer o porquê de em alguns instrumentos de corda ser necessário a divisão das 

casas, discutindo como é feita essa divisão, o porquê de não ser regular o espaçamento entre 

elas; em tempo, far-se-ão algumas demonstrações gráficas com um software para auxiliar na 

compreensão matemática de notas tocadas simultaneamente. A pesquisa contará ainda com 

uma aula prática com estudantes do ensino médio,tendo foco em explicar e aplicar a 

Matemática na escala pitagórica, esperando assim que os alunos tenham acessoà aplicação da 

Matemática em seu cotidiano. 

 

Palavras-chave: Frações. Notas Musicais. Matemática e Música. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Matemática atualmente é vista de uma forma muito rígida e pouco atrativa para o 

estudante, apesar de todas as suas possíveis aplicações em diferentes campos do 

conhecimento. Porém, considerando que a matemática ensinada na Educação Básica é muito 

abstrata e, por vezes, isolada de outras disciplinas, é compreensível os estudantes tenham 

dificuldades para aprender o conteúdo repassado pelo professor. Uma possível solução é a 

assimilação das teorias que envolvem a Matemática com cotidiano que nos cerca, 

proporcionando um melhor desempenho escolar nesta disciplina e, de modo mais amplo, na 

vida.Dentre as aplicações práticas da Matemática, encontra-se a Música. Existem relações 

específicas entre Matemática e Música que podem ser trabalhadas com estudantes do ensino 

fundamental, de modo que a contextualização de conteúdos e a utilidade real e imediata destes 

conteúdos possam favorecer a aprendizagem. 

Muitas vezes, quando alguém se propõe a aprender tocar um determinado instrumento 

musical ou quando se aprende algum novo acorde, em que um determinado conjunto de notas 

é tocado simultaneamente, não se é questionado o porquê de aquele conjunto de notas 

produzirem um som agradável. Existe uma clara relação harmônica entre estes sons, mas sons 
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são notas musicais que, por sua vez, podem ser medidas e estudadas através da sua 

frequência, evidenciando a matemática real que se encontra inclusa na música. 

Algumas pessoas, que trabalham diretamente com a Música, desconhecem as relações 

entre Matemática e Música. Pode ser bastante útil para se trabalhar, em sala de aula, através 

de uma contextualização histórica, voltando à Grécia Antiga quando Pitágoras de Samos 

(cerca de 571 a. C. – 570 a. C, cerca de 500 a. C. – 490 a. C.)utilizou o instrumento 

monocórdio para os estudos sobre notas musicais. 

 

OBJETIVOS 

 

Este estudo tem por objetivo maior explicitar algumas relações fundamentais que 

existem entre a Matemática e a Música. Para tanto, propõe-se estudar as frações e suas 

aplicações na escala pitagórica (escala de 7 sons), discutir graficamente as frequências de 

algumas notas musicais, mostrar uma aplicação deste estudo através do software Audacity e, 

por fim, realizar uma atividade pedagógica com estudantes do ensino médio, evidenciando a 

prática da Matemática no cotidiano escolar. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Matemática precisa ser trabalhada e também vista fora da sala de aula, essa conexão 

entre conceitos e interdisciplinaridade a torna mais compreensível e prazerosa para o aluno; 

uma forma de chegar a isso é através da Música. Mas nem sempre houve uma relação 

explicita entre a Matemática e a Música. Segundo Candé (2001),a Música existe desde a pré-

história, a mais de 70.000 anos a.C. Inicialmente tinha-se apenas batidas com bastões e 

percussão corporal, depois de muito tempo, passou-se a utilizar gritos e imitações dos sons da 

natureza, posteriormente houve o desenvolvimento do controle da altura, intensidade e timbre 

dos sons. Entre 40.000 a 9.000 a.C. foram criados os primeiros instrumentos musicais mais 

controláveis, feitos de pedra, madeira e ossos tais como o xilofone, os tambores e as flautas. 

Finalmente, por volta de 5.000 a.C. com o desenvolvimento da metalurgia, foram 

desenvolvidos os primeiros instrumentos afináveis.  

Um dos primeiros relatos da História da Matemática foi que por volta de 20.000 a.C. 

havia um instrumento feito de osso que foi chamado de  Osso de Ishango, e que consistia em 

uma série de talhas marcadas em três colunas ao longo do comprimento do osso.Existem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osso_de_Ishango
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textos antigos da Matemática egípcia e babilônica, cerca de 2.000 a.C, que relatam sobre 

aquilo que hoje é conhecido como teorema de Pitágoras. Segundo Pereira (2014, p.16), 

Pitágoras percebeua conexão entre Matemática e Música,daí, ele encheu uma urna com água e 

bateu com um martelo para produzir uma nota. Em seguida, retirou metade da água da urna e 

bateu novamente, a nota tinha sido modificada, tinha subido uma oitava. Quando deixou a 

urna com um terço do total de água, e em seguida, com um quarto de água, as notas 

produzidas soavam em harmonia com a primeira nota produzida. Esta harmonia, descoberta 

por Pitágoras,com os números 1, 1 2 , 1 3 , 1 4 , ... o fez acreditar que o universo inteiro foi 

concebido por música, então ele chamou de a música das esferas. 

Conforme mencionado, Pitágoras iniciou formalmente os estudos entre Matemática e 

Música, usando um instrumento chamado monocórdio, que atualmente poderia ser comparado 

com um violão de uma corda só. Ele percebeu que se produziam sons agradáveis quando 

tocadas com outras cordas neste instrumento, desde que as cordas fossem divididas em 

diferentes comprimentos, tendo por base a primeira corda. Pitágoras aplicou nas cordas a 

mesma relação encontra das urnas, e com isso conseguiu desenvolver seus estudos sobre os 

sons, conforme Figura 1. 

 

  

  

Figura 1 - As cordas e as primeiras relações encontradas 
Fonte:http://1.bp.blogspot.com/_K3-A81HUhcQ/SrGb8LuF8II/AAAAAAAAAVw/TRfdJt-wSk8/s1600-

h/18.17.A+Origem+das+Notas+Musicais.Fracoes.bmp 
 

Assim esses sons tocados em sequência produziam um som agradável. Ainda houve 

outras relações entre os números 6,8,9 e 12:ao se multiplicar 2 3  por 3 4  resulta em1 2 , e 

sua respectiva divisão resulta em8 9 .A parte da corda que representava 1 2  da corda original 

foi chamada de oitava, a que representava 2 3 foi chamada de quinta, e que representava 

3 4 foi chamada de quarta. A diferença entre uma quinta e uma quarta (que resulta na fração 

8 9 ) representa um tom. Por exemplo, pode-se perceber que 1 2 =  3/4 .  3/4 .  8/9 , ou 

seja, uma oitava é composta por duas quartas e mais um tom. 

Outro meio de se encontrar essas frações é a partir da quinta, fazendo o que é 

conhecido como ciclo das quintas, em que se multiplica o comprimento 1 por sua quinta que é 

2 3  resultando na própria quinta, multiplicando-se novamente por 2 3  resulta em4 9 , 
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percebendo que 4 9  está acima de 1 2 ,comparando-se o comprimento das cordas, e 

multiplicando4 9 por 2 encontra-se então 8/9.Repetindo todo este processo e observando que 

8/9 se multiplicado novamente por uma quinta do tamanho original resulta em16/27e em 

seguida em 32/81 multiplicando por 2e pela quinta, resulta em 128/243.A partir de uma 

corda e suas divisões sucessivas que foram avançando com o passar do tempo e hoje é 

aplicada no violão, conforme Figura 2. 

 

 

Figura 2 - A escala de Pitágoras aplicada no violão 

Fonte: http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/Vibrations/Vibrations.html 

 

Observa-se que na imagem todas as 7 frações ficam depois da metade da corda, é uma 

justificativa para a multiplicação por 2, quando se tem uma fração que seu quociente é menor 

que 1/2 (se uma corda solta tem uma nota e em sua metade tem-se a mesma nota, então se for 

o dobro da corda original teremos a mesma nota inicial). Isso se dá por praticidade. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho, de natureza exploratória, além de pesquisa bibliográfica contará com a 

investigação através de estudo de caso, através da aplicação de atividade mediadora de 

aprendizagem a estudantes do ensino médio que cursam o Ensino Técnico Integrado do IFCE 

– campus de Juazeiro do Norte. Essa vai consistir na aplicação da escala pitagórica para a 

construção de Xilofones de Garrafas de Vidro, onde os alunos terão que encher garrafas de 

vidro com água na proporção da escala pitagórica para isso serão necessários alguns cálculos 

com regra de três e mediação das garrafas. 

http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/Vibrations/Vibrations.html
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Esta pesquisa será auxiliada pelo software Audacity para evidenciar a relação gráfica 

da escala maior natural, descoberta por Pitágoras. Este software é um programa multi-

plataforma, livre e de código aberto, para gravar e editar sons,sendo desenvolvido por uma 

equipe de programadores voluntários de todo o mundo.Utilizar-se-á também o conteúdo 

matemático que trata do estudo de frações, mostrando a aplicação das mesmas na leitura de 

partituras e como as frações são usadas para marcar os tempos de cada compasso, que é a 

divisão da partitura em tempos iguais. Estas frações marcam o tempo das músicas e, 

diferentemente das frações relacionadas à escala de Pitágoras, não estão relacionadas com 

notas, mas com a marcação do tempo que variam de 4 até 1/16 tempos, e são representadas 

por simbolos próprios.Todos estes estudos serão realizados com o auxílio de um violão e de 

um metrônomo para a marcação do tempo quando houver o estudo da partitura. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Para explicar algumas das relações da Matemática com a Música, serão utilizados 

basicamente um violão e o software Audacity. De modo que, num primeiro momento, haverá 

um toque com uma corda solta e em seguida ela presa na 12ª casa, ou seja, com a metade da 

corda solta, conforme expresso na Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Comparação entre uma corda do violão e sua metade 

Fonte: formatação própria com o software Audacity 

 

Em seguida, mostram-se estes mesmos gráficos com ampliação. Percebendo que a 

relação é de 1 2 , ou seja, a vibração da corda quando tocada na sua metade é duas vezes a 

vibração de quando a corda está solta. Além disso, tem-se a mesma nota só que mais aguda e, 
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com isso, pode-se perceber que para cada oscilação da corda solta se tem duas oscilações de 

quando tocada na metade, ou seja, as cordas tocam juntas na relação1 2 , conforme Figuras 4 

e 5.  

 

 

Figura 4 – Comparação entre uma corda do violão e sua metade 
Fonte: formatação própria com o software Audacity 

 

 

Figura 5 – Comparação entre uma corda do violão e sua metade 
Fonte: formatação própria com o software Audacity 

 

CONCLUSÃO 

 

A Matemática é vista, pelos estudantes, como uma disciplina muito rígida e, por vezes, 

fora de contexto.Neste trabalho foram mostradas algumas aplicações da Matemática na 

Música, que se apresenta no dia a dia de muitos estudantes. Relações estas que podem ser 

trabalhada com estudantes do Ensino Médio e Fundamental II, explicando que a Matemática 

está presente onde menos se imagina e com o mesmo rigor habitual, mesmo que seja difícil de 

percebê-lo.Neste trabalho, as proposições matemáticas são apenas a introdução de um estudo 

mais amplo, uma pequena parte que envolve tópicos matemáticos simples, tais como o estudo 

de frações, mas que podem evoluir até estudos avançados em Cálculo Diferencial e Integral. 

Dentre o conteúdo matemático trabalhado, percebemos que praticamente inexiste a 

dicotomia Matemática e Música nos livros didáticos, e que não se discute teoria musical sob o 
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enfoque matemático. Depois desse estudo pude evidenciar que a Matemática está presente de 

uma forma muito mais ampla do que o imaginado. Desejamos mostrar isso para outros 

estudantes, o que torna este trabalho gratificante, por podermos discutir matematicamente 

outros aspectos cognitivos que não somente os cálculos rotineiros que vemos nas escolas. 
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