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APRESENTAÇÃO 

O Seminário de Cognição e Educação Matemática (SCEM) teve sua primeira edição 

no ano de 2010 como uma iniciativa do grupo de Pesquisa em Cognição e Educação 

Matemática da Universidade do Estado do Pará sempre com objetivo difundir as pesquisas 

realizadas na área de Educação matemática do Estado do Pará. A presente edição do evento 

que é a 9º já tem também a organização dos seguintes grupos de pesquisas: Grupo de Pesquisa 

em Cognição e Educação Matemática (GCEM), Grupo de Pesquisa em Ensino de Matemática 

e Tecnologias (GPEMT), Grupo de Pesquisa em Estatística Aplicada e Ensino de Matemática 

(GPEAEM), Grupo de Pesquisa em Educação Matemática (GPEMAT) todos do 

Departamento de Matemática, Estatística e Informática da Universidade do Estado do Pará. 

O Seminário de Cognição e Educação Matemática de 2019 teve o tema "Pesquisa em 

Educação Matemática e Práticas Pedagógicas" e ocorreu nos dias 01, 02 e 03 de outubro de 

2019 no Auditório Paulo Freire do Centro de Ciências Sociais e Educação. 

A décima edição do SCEM, continuou a consolidação do evento como um evento 

acadêmico dedicado à Educação Matemática que a cada ano tem crescido e se tornou um 

espaço aberto à socialização de pesquisas e troca de ideias e informações sobre educação 

Matemática de pesquisadores, professores e estudantes interessados na temática de diversas 

instituições do Estado do Pará. 

O SCEM 2019 contou com um total de 586 participantes, 90 trabalhos na 

modalidade comunicação oral, 10 trabalhos na modalidade poster e 08 palestras. A edição de 

2019 do SCEM continuou contando com o apoio integral SEDUC-Pará, do Centro de 

Formação de Professores da SEDUC (CEFOR), na pessoa do Professor Doutor Carlos 

Alberto de Miranda Pinheiro, Programa de Mestrado em Educação (PPGED-UEPA), na 

pessoa da Professora Doutora Ivanilde Apoluceno de Oliveira, Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Matemática (PMPEM-UEPA), na pessoa do Professor Doutor 

Fabio José Alves, Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática da UEPA, na pessoa 

da Professora Doutora Acylena Coelho Costa, Departamento Matemática, Estatística e 

Informática (DMEI) da UEPA, na pessoa do Professora Doutora Eliza Sousa da Silva . 

Neste momento registramos nosso agradecimento aos professores Prof. Dr. Iran 

Abreu Mendes, Profª Dra. Roberta Modesto Braga, Prof. Dr. José Augusto Nunes Fernandes, 

Prof. Dr. Natanael Freitas Cabral, Prof. Dr. João Claudio Brandemberg Quaresma, Prof. 

Dr.Osvaldo dos Santos Barros, Prof. Dr. Antonio José Lopes (Bigode), que muito nos 



 

honraram com suas palestras ricas em informações e reflexões sobre Educação Matemática 

que certamente contribuíram positivamente para a formação dos participantes do evento que 

tiveram a grata oportunidade de presenciar suas apresentações. 

Na oportunidade também gostaríamos de registrar nosso agradecimento a Senhora 

Glads Maria Serra da coordenação do mestrado profissional em ensino de matemática da 

UEPA, ao senhor Gildo de Carvalho  Pinheiro do Centro Gráfico da UEPA, Carlos Alberto 

dos Santos Campelo, Jorge Farias Figueiredo do Programa de Pós-graduação em Educação da 

UEPA, Luiz Jorge Melo Moraes da Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática da 

UEPA, Alessandra Maria de Sousa  Oliveira da Coordenação do curso de licenciatura em 

Matemática da UEPA, pelo costumeiro apoio dado a realização do SCEM. 

Com muita satisfação publicamos os anais do SCEM 2019 
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RESUMO 

 
Este estudo tem por objetivo mostrar os resultados do mapeamento de Teses e Dissertações produzidas no 

período de 1990 a 2018, nos programas de Pós-graduação brasileiros, disponibilizados no portal da CAPES, na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD e nas páginas dos programas das Universidades, com 

abordagem da “História da Matemática” para o ensino, com discussões voltadas para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Essa pesquisa, de cunho documental, apresenta como resultado a catalogação das produções 

acadêmicas que tratam da história como recurso didático para o ensino dos conteúdos/áreas da matemática nos 

anos iniciais, visando organizar as informações catalogadas para elaborar um dossiê descritivo dessas produções 

destinadas a discutir a matemática dos anos iniciais, com viés da história da matemática, identificando as 

contribuições destas pesquisas para a inserção da história no ensino de matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Assim, o levantamento das produções foi realizado a partir de critérios de busca preestabelecidos, 

usando palavras chaves relacionadas à temática, o que possibilitou identificar e selecionar os trabalhos 

pertinentes aos objetivos deste trabalho. As pesquisas em História da Matemática, foram classificadas 

inicialmente, segundo as três tendências da pesquisa propostas por Mendes (2015), e posteriormente, 

selecionadas e analisadas as de história para o ensino da matemática e com os conteúdos matemáticos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Os resultados indicam que as pesquisas apresentam relevância nos estudos 

desenvolvidos e oferecem contribuições para inserção da história da matemática nos anos iniciais. 

 

Palavras-chave: História da Matemática. História para o ensino. Anos Iniciais. Conteúdos/Áreas da matemática. 
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1. Introdução 

 O ensino de matemática na Educação Básica vem, ao longo das últimas décadas, 

sendo amplamente discutido e debatido em diferentes focos que vão desde a aprendizagem, as 

didáticas, as metodologias, as suas finalidades, a avaliação, o seu ensino, dentre outros. Nesse 

cenário, a Educação Matemática e suas diferentes vertentes, que debatem esse campo de 

conhecimento e seu desenvolvimento, vêm crescendo e se consolidando enquanto campo de 

pesquisa.  

Essa consolidação é notória na medida em que se observa que há um crescimento na 

organização de grupos de pesquisadores em história da matemática, ampliação dos cursos de 

graduação e pós-graduação; a criação da Sociedade Brasileira de História da Matemática – 

SBHMat e da Revista Brasileira de História da Matemática, em 1999; a realização dos 

eventos de apoio a disseminação e comunicação dos resultados das pesquisas como os 

Seminários Nacionais de História da Matemática – SNHM; os Encontros Nacionais de 

Educação Matemática – ENEM, ambos em sua XIII edição, dentre outros; crescimento na 

publicação de revistas e periódicos especializados que dão suporte à divulgação das pesquisas 

realizadas, são fatos marcantes que denotam esse avanço. Nesse processo de ampliação da 

Educação Matemática enquanto área de pesquisa e produção de conhecimento, observamos o 

crescente desenvolvimento das pesquisas em História da Matemática, sendo visto como um 

campo em expansão e com posição de destaque nesse cenário.  

 Assim, as pesquisas em História da Matemática vêm abordando as diferentes áreas da 

Matemática, apontando diferentes abordagens que favorecem a sua inserção no ensino e para 

o ensino em diferentes níveis de ensino, da Educação Básica ao ensino superior. Inserir a 

história da matemática para o ensino na Educação Básica é um desafio que vem sendo 

enfrentado por estudiosos da área como Mendes (2015, 2017), Miguel e Miorim (2011) e 

outros, mas que carece ainda de maior adesão de modo a tornar a abordagem da história da 

matemática na Educação Básica, um enfrentamento para a construção de uma prática. 
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 Deste modo, no contexto dos desafios de inserção da história da matemática na 

Educação Básica
1
, há uma preocupação de focar nosso olhar nesse texto para os anos iniciais 

do Ensino Fundamental - EF, identificando e catalogando as produções acadêmicas existentes 

com o uso da história da matemática que tenham como propostas o ensino da matemática para 

os anos iniciais, em que pese ser necessário averiguar como está sendo abordada essa temática 

para esse nível de ensino, nas pesquisas já desenvolvidas nos programas de pós-graduação 

brasileiros (Mestrado e Doutorado) com foco no ensino de matemática e mais ainda, voltadas 

para o uso da história do desenvolvimento das ideias matemáticas nos anos iniciais. 

 Desta forma, temos por objetivo socializar os resultados do mapeamento realizado por 

meio das Teses e Dissertações produzidas em programas de Pós-graduação no período de 

1990 a 2018, para identificar e caracterizar os potenciais pedagógicos das pesquisas que 

utilizam a “História da Matemática” para o ensino de matemática, observando a abordagem e 

as contribuições para o desenvolvimento dos conteúdos/Áreas da matemática dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Esse estudo de análise documental, foi realizado no Banco de Teses 

e Dissertações da CAPES, na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD, nos portais 

dos programas de Pós-graduação das universidades brasileiras, a partir de critérios de busca 

para a seleção dos objetos de análise, visando identificar e caracterizar as pesquisas que 

tratam sobre história da matemática, com foco na história para o ensino da matemática, para 

responder à seguinte questão: quais produções em teses e dissertações, com abordagem da 

história para o ensino de matemática, favorecem o desenvolvimento dos objetos de 

conhecimento
2
 dos anos iniciais? 

Esse estudo apresenta resultados parciais de uma Tese de Doutorado vinculada a dois 

projetos ainda maiores coordenados por Iran Abreu Mendes intitulados: a) História para o 

Ensino de Matemática na formação de professores e na Educação Básica: uma análise da 

produção brasileira (1997 – 2017) e b) Uma história das pesquisas em História da Matemática 

no Brasil: produções, disseminações e contribuições à Formação de Professores de 

                                                 
1
 Compreende três etapas: a educação infantil (para crianças com até cinco anos), o Ensino Fundamental (EF de 

nove anos) - (para alunos de seis a 14 anos) e, o Ensino Médio (para alunos de 15 a 17 anos). 
2
 A BNCC propõe cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, 

Probabilidade e Estatística, os Objetos de Conhecimento, que vão orientar a formulação de Habilidades a ser 

desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental.  
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Matemática, com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ), na modalidade Produtividade em Pesquisa, onde focaliza a produção 

científica na área de História da Matemática no Brasil, em que propõe realizar uma 

investigação nas produções acadêmicas brasileiras para identificar as modalidades de 

abordagem histórica propostas para uso didático nas aulas de Matemática produzidas por 

pesquisadores e educadores e seus usos em aulas nas escolas públicas da Educação Básica”
3
. 

É importante ressaltar que aqui consideramos por produções acadêmicas ou produções às 

pesquisas catalogadas em Teses de Doutorado, Dissertações de mestrado acadêmico e 

profissional. 

 

2.  Fundamentos Teóricos 

 A abordagem histórica para o ensino de matemática surge como uma opção 

metodológica para estimular a aprendizagem em matemática dos alunos da Educação Básica. 

Nessa disciplina, observa-se dificuldades diversas nos alunos e nos professores ao ensinar 

matemática nos anos iniciais, sendo um processo cada vez mais desafiador. Nos anos iniciais 

do EF, é necessário desenvolver as potencialidades dos alunos, interligando conteúdos e 

aprendizagem, aprendizagem e desenvolvimento, visando segundo a BNCC (2018), o 

desenvolvimento integral dos alunos nas dimensões intelectuais, físicas, afetivas, sociais e 

culturais. Deste modo, as dificuldades apresentadas na aprendizagem, pressupõe um ensino 

pautado em diferentes aspectos para uma aprendizagem integral.  

Assim, com a história da matemática, é possível criar um ambiente favorável ao 

desenvolvimento das potencialidades e compartilhamento de ideias onde haja interação e 

mediação da ação de ensinar e de aprender. A história da matemática na sala de aula, 

possibilita abordar aspectos sócio históricos pertinentes à compreensão do conhecimento 

matemático e à matemática culturalmente desenvolvida pela sociedade ao longo dos tempos, 

bem como, das formas de como tratá-la por meio de práticas pedagógicas atuais, 

                                                 
3
 http://lattes.cnpq.br/4490674057492872. Consultado em 16.06.2018. 

 

http://lattes.cnpq.br/4490674057492872
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desenvolvendo nos alunos atitudes e valores que favoreçam o alargamento do conhecimento 

matemático. 

Para Mendes (2006), a motivação para o ensino de matemática através da história, é 

imprescindível para tornar as atividades de sala de aula atraentes, despertando o interesse dos 

alunos, sendo um ensino desafiador, problematizador e que desenvolve o espirito 

investigativo no aluno, estimulando-o a ser propositivo e a construir estratégias de resolução.  

 Mendes (2015, 2017) defende que há diferentes formas de abordar a história da 

matemática como fonte geradora de conhecimento matemático: revisitar a história de 

determinado tema, estudar os personagens, as práticas que os levaram a conceber as noções, 

conceitos e propriedades dos objetos matemáticos, possibilita transpor a visão de uma história 

ilustrativa, permitindo a reconstituição das vivências passadas e presentes. Para Mendes 

(2015), os modos de uso da história no ensino de matemática permitem a exploração da 

história de algum tópico, para pesquisar como determinado conteúdo se desenvolveu, 

reconstituindo práticas sócio culturais que favoreça a aprendizagem, desenvolvendo atitudes 

investigativas e a produção de conhecimento próprio pelos alunos.   

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

Esse estudo, de cunho documental, do tipo pesquisa da pesquisa, fundamentada em 

Oliveira (2016, p. 69), que o caracteriza como sendo uma “busca de informações em 

documentos que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de 

jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação”. 

Para Oliveira (2016, p. 70), “o trabalho do pesquisador (a) requer uma análise mais cuidadosa, 

visto que os documentos não passaram antes por nenhum tratamento científico”, sendo que a 

análise de documentos é fundamental para conhecer o contexto ao qual está inserido o objeto 

de estudo.  

Logo, temos como pressuposto, apresentar resultados da catalogação das produções 

acadêmicas que tratam da história para o ensino como recurso didático para o ensinar os 

conteúdos/áreas da matemática nos anos iniciais, visando organizar as informações 

catalogadas para elaborar um dossiê descritivo dessas produções destinadas a discutir a 
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matemática dos anos iniciais, com viés da história da matemática, identificando as 

contribuições destas pesquisas para a inserção da história no ensino de matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

Para realizar esse levantamento e fazer o mapeamento das produções acadêmicas em 

Teses e Dissertações dos programas de pós-graduação brasileiros visitamos o portal do Banco 

de Teses e Dissertações da CAPES, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD, 

bem como, os portais dos programas de Pós-graduação das universidades brasileiras. Usando 

as palavras-chaves “História da Matemática”, “história para o ensino da matemática”, 

“história no ensino da matemática”, tivemos como resultados, produções a nível de 

Doutorado, Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional, do período de 1990 a 2018, o qual 

foi realizado o download dos arquivos encontrados em pdf, para classificação posterior.  

Inicialmente, os arquivos foram separados e organizados em pastas de acordo com o 

nível das produções e renomeados por: nível, nome do autor e ano da pesquisa, para compor 

um banco digital de consulta do projeto. Para catalogação das produções do banco de dados, 

foram utilizadas planilhas eletrônicas de Excell, que foram alimentadas com os seguintes 

dados: o nome da pesquisa, o autor, a instituição, o programa de pesquisa, o orientador, o 

nível (Doutorado, Mestrado acadêmico e Profissional), o ano, a tendência da pesquisa, a área 

da matemática ou tópicos abordados, o conteúdo e o nível de ensino para o qual está destinada 

a pesquisa (Ensino Fundamental, nível médio, nível superior, formação de professores).  

A etapa seguinte foi referente a classificação quanto às tendências da pesquisa em 

história da matemática propostas por Mendes (2015, p. 140), e definidas por: 1) Estudos e 

pesquisas em História e Epistemologia da Matemática (HEpM): tratam das produções 

relacionadas à vida e à obra de matemáticos e ao desenvolvimento de suas ideias, bem como o 

desenvolvimento da área enquanto conteúdo científico; 2) Estudos e pesquisas em História da 

Educação Matemática (HEdM): os trabalhos que tratam de estudos relacionados à história das 

instituições, biografias de matemáticos e professores de matemática (antigos e atuais) e suas 

contribuições para a formação de professores; 3) Estudos e pesquisas em História para o 

Ensino de Matemática (HEnM): tem características por seus fins pedagógicos como 
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elaboração de materiais didáticos para ensinar matemática, usando fragmentos da história da 

matemática, tendo como referências as tendências atuais das pesquisas.  

Nessa etapa, além da leitura dos itens citados anteriormente, identificamos nas 

produções os problemas de pesquisas, os objetos de investigação, os objetivos, a metodologia, 

referencial teórico e as conclusões, que serviram de base para análise e classificação nas 

tendências indicadas. Posteriormente, passamos a etapa de identificação das produções 

destinadas aos anos iniciais, que foram utilizadas para produção desse texto e que deram 

suporte à resposta da pergunta inicial de investigação, tendo nas questões secundárias: quais 

produções que abordam a história da matemática estão voltadas para o ensino de matemática 

nos anos iniciais? Que objetos matemáticos são abordados nessas produções? Após identificar 

as produções pertinentes a esse estudo, destinadas aos anos iniciais, observamos os objetos 

matemáticos abordados, a área ou tópico da matemática e o nível a que se destinava a 

discussão das propostas, bem como as contribuições para o ensino de matemática nesse nível 

de ensino. 

 

4. Discussão dos Resultados 

A catalogação inicial das produções acadêmicas obtidas através das buscas realizadas 

no Portal da CAPES, BDTD e portais dos Programas de pós-graduação das universidades 

brasileiras, teve como resultado, 744 pesquisas com abordagem da História da Matemática, 

que foram divididas em três níveis, com período de 1990 a 2018. Assim, temos no Quadro 1, 

o resultado dessa catalogação. 

Quadro 1: Resultado da busca pesquisas com “História da Matemática” 
Nível Quantidade 

Doutorado - D 213 

Mestrado Acadêmico - MA 405 

Mestrado Profissional - MP 126 

Total 744 pesquisas 

Fonte: Elaborado a partir de informações coletadas pela equipe de pesquisa 
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O Quadro 1 mostra como resultado o número de pesquisas encontradas na busca nos 

portais eletrônicos. Foram catalogadas 744 produções classificadas em três níveis de pesquisa 

sendo que: no nível de Doutorado foram catalogadas (213) produções; no Mestrado 

Acadêmico (405) e no Mestrado Profissional (126). Ao observar a cronologia das produções, 

notamos que no período de 1990 a 1999, foram catalogadas apenas 29 produções em história 

da matemática. A partir dos anos 2000 a 2009, foram registradas 263 produções em história 

da matemática, onde tivemos nessa fase as primeiras dissertações de Mestrado Profissional. 

No período de 2010 a 2018, tivemos 448 produções, registrando um crescimento exponencial 

nos dados em todos os níveis de ensino, sendo encontradas nesse período 206 pesquisas de 

Mestrado Acadêmico, 100 de Mestrado Profissional e 142 teses de Doutorado, com 

abordagem da História da Matemática. 

Em outra etapa, na análise das produções, identificamos as tendências da abordagem 

da História da Matemática, propostas por Mendes (2015), em HEpM, HEdM e HEnM. A 

leitura dessas produções nos possibilitou organizá-las em uma nova classificação, colocando 

os arquivos em pastas digitais, por tendências e em cada tendência, os níveis das pesquisas. 

Essa classificação é mostrada no Quadro 2 a seguir. 

 

Quadro 2: Catalogação das Teses e Dissertações por tendências da pesquisa 

Tendência da 

História 
Quantidade 

Doutorado - 

D 

Mestrado 

Acadêmico - 

MA 

Mestrado 

Profissional - 

MP 

HEpM 147 60 82 5 

HEdM 443 133 259 51 

HEnM 154 20 64 70 

TOTAL 744 213 405 126 

Fonte: Elaborado a partir de informações coletadas pela equipe de pesquisa 

 

No Quadro 2, notamos as pesquisas organizadas pelas três tendências propostas por 

Mendes (2015), com a quantidade total por tendência e, o quantitativo de acordo com a nível 

da pesquisa. Nessa tabulação vimos que aproximadamente 19,7% das pesquisas são de 

HEpM; 59,6% são pesquisas classificadas em HEdM e, 20,7% das pesquisas selecionadas 
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foram classificadas na tendência da HEnM. Nesse quadro notamos também que na tendência 

HEnM, que é o nosso foco principal, o Mestrado Profissional apresenta maior quantidade de 

trabalhos, tendo como característica a proposição de abordagem da história para as aulas de 

matemática. A partir do olhar para as produções em HEnM, fizemos um comparativo entre o 

total das produções encontradas em História da Matemática e as produções classificadas com 

propostas de abordagem da história para o ensino de matemática, que apresentamos no 

Gráfico 1.  

 

Gráfico 1: comparativo das pesquisas em História da Matemática e HEnM 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Observamos no gráfico 1, que as produções em HEnM representam aproximadamente 

20,7% em relação ao total das produções catalogadas. Vimos que de 126 produções 

catalogadas em MP, 70 são da tendência da HEnM; de um total de 405 produções de MA, 

apenas 64 são de HEnM; de 213 produções de Doutorado, apenas 20 são da tendência HEnM. 

Com esse comparativo, observamos que as produções acadêmicas de Mestrado Acadêmico e 

de Mestrado Profissional em HEnM, são as que tem maior tendência a apresentar discussões 

com fins pedagógicos, abordando temas como elaboração de materiais didáticos para ensinar 

matemática, elaborar produções que usam fragmentos da história da matemática, ou seja, tem 

apresentado um perfil mais voltado para abordagem de temas direcionados para as discussões 

da história da matemática para a sala de aula, tratando da inserção da história como 
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potencializador do ensino da matemática, o que ocorre com menor frequência nas pesquisas 

de Doutorado.  

A partir dessa catalogação fizemos questionamentos sobre os dados obtidos pois o 

nosso foco principal era identificar as produções acadêmicas com abordagem da história da 

matemática voltadas para o ensino de matemática nos anos iniciais. Deste modo, focamos 

nosso olhar para as 154 pesquisas classificadas em história para o ensino da matemática 

(HEnM), distribuídas em 20 produções a nível de Doutorado, 64 de Mestrado Acadêmico e 70 

de Mestrado Profissional. Assim, identificamos nessas produções os conteúdos matemáticos 

abordados e a que nível de ensino estava destinado. Para embasar a identificação dos 

conteúdos, recorremos aos documentos oficiais como Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC (2018), os Direitos de Aprendizagem propostos pelo PNAIC (2015), a fim de verificar 

se a temática abordada tratava de um conteúdo destinado aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, de acordo com as recomendações mais atuais. 

Deste modo, das 154 produções em HEnM, selecionamos inicialmente 56, com 

potenciais de contribuição e abordagem da HEnM nos anos iniciais. Numa leitura mais 

detalhada observamos que essas produções apresentavam: abordagem dos objetos de 

conhecimentos de matemática dos anos iniciais; abordagem geral da história para o ensino de 

matemática e/ou abordagem da história para a formação de professores dos anos iniciais. 

Destas, selecionamos 19 produções, sendo aquelas que tem como foco a abordagem histórica 

de algum objeto de conhecimento especifico da matemática que é trabalhado nos anos iniciais 

e apresentamos no Quadro 3 a seguir. 

 

Quadro 1: Teses e Dissertações com abordagem histórica de conteúdos matemáticos/Áreas dos anos 

iniciais 

Nº Título Autor 
Instituição/ 

Programa 

Nível/ 

Ano 

Objetos de 

Conhecim

ento/Unida

des 

Temáticas 

1 A origem do zero 

Darice 

Lascala 

Padrão 

PUC/SP 

Mestrado 

Profission

al2008 

Zero 
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2 

A construção do conceito de 

Sistema de Numeração 

Decimal durante a 

Alfabetização Matemática: 

uma proposta de intervenção  

de ensino. 

Viviane 

Oliveira 

de Castro 

PPGE/ 

UESC 

Dissertaç

ão 

2016 

Sistema de 

Numeração 

Decimal 

3 
Matemática védica no ensino 

das quatro operações. 

Freud 

Romão 

UFRN 

Ensino de 

Ciências 

Naturais e 

Matemática 

Mestrado 

Profission

al2013 

Quatro 

operações 

4 

A construção do conceito de 

número natural e o uso das 

operações fundamentais nas 

séries iniciais do ensino 

fundamental: uma análise 

conceitual 

Joelma 

Nogueira 

Dos 

Santos 

UFC Ensino 

de Ciências 

e 

Matemática 

Dissertaç

ão2013 

Conceito 

de número 

natural e o 

uso das 

operações 

fundamenta

is 

5 

Uso Pedagógico do Ábaco 

Romano Para o Ensino do 

Algoritmo de Multiplicação 

Wilter 

Freitas 

Ibiapina 

UFRN 

Ensino de 

Ciências 

Naturais e 

Matemática 

Dissertaç

ão 2014 

Ábaco 

Romano/ 

Algoritmo 

de 

Multiplicaç

ão 

6 

A evolução dos algoritmos 

das operações aritméticas ao 

longo da história. 

Alexandr

e Oliveira 

Silva 

UNISOMBR

A Educação 

Matemática 

Mestrado 

Profission

al2016 

Algoritmos 

das 

operações 

aritméticas 

7 

O ensino da divisão nos anos 

iniciais: compreensões 

dialogadas 

Simone 

Danielle 

Tychano

wicz 

UFPR 

Educação 

Matemática 

Dissertaç

ão2017 

O ensino 

da divisão 

8 

Ensino de sistemas de 

numeração baseado em 

informações históricas: um 

estudo nos anos iniciais do 

ensino fundamental 

Eliane 

Siviero 

Da Silva 

UEM 

Educação 

para a 

Ciência e a 

Matemática 

Dissertaç

ão2017 

Ensino de 

sistemas de 

numeração 

9 

A construção histórica dos 

sistemas de numeração como 

recurso didático para o 

ensino fundamental I 

Claudécio 

Gonçalve

s Leite 

UFC 

Mestrado em 

Rede 

 

Mestrado 

Profission

al2014 

Sistemas 

de 

numeração 

10 
Atribuição de significado ao 

conceito de 

José 

Roberto 

UFRN 

Ensino de 

Dissertaç

ão2010 

Conceito 

de 
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proporcionalidade: 

contribuições da história da 

matemática 

Costa 

Júnior 

Ciências 

Naturais e 

Matemática 

proporcion

alidade 

11 

Abordando frações em 

perspectiva histórica: uma 

possibilidade de ensino para 

a educação básica 

Lidia De 

Sousa Da 

Cruz 

UFABC 

Ensino, 

História e 

Filosofia das 

Ciências e 

Matemática 

Mestrado 

Profission

al2016 

Abordando 

frações 

12 

Analisando algumas 

potencialidades pedagógicas 

da história da matemática no 

ensino e aprendizagem da 

disciplina desenho 

geométrico por meio da 

teoria fundamentada. 

Evandro 

Alexandr

e Da 

Silva 

Costa 

UFOP 

Educação 

Matemática 

Mestrado 

Profission

al2013 

Desenho 

geométrico 

13 

A geometria dos mosaicos: 

uma proposta 

contextualizada na história 

da matemática 

Viviane 

Chitolina 

Mainardi 

URI Ensino 

Científico e 

tecnológico 

Dissertaç

ão2013 

A 

geometria 

dos 

mosaicos 

14 

As figuras geométricas no 

ensino de matemática: uma 

análise histórica nos livros 

didáticos 

Jussara 

Brigo 

UFSC-

Florianopoli

s 

Dissertaç

ão2010 

Figuras 

geométrica

s 

15 

A construção do conceito de 

área e procedimentos para 

sua medida no quinto ano do 

ensino fundamental: 

atividades fundamentadas na 

história da matemática 

Edilene 

Simões 

Costa dos 

Santos  

UNB / 

Educação 

Doutorad

o 

2014 

Conceito 

de área 

16 

A história da matemática 

como recurso didático para o 

ensino e a aprendizagem de 

conceitos geométricos 

Giovani 

Marcelo 

Schmidt 

Centro Univ. 

Franciscano  

Ensino De 

Física e 

Matemática 

Mestrado 

Profission

al 2014 

Conceitos 

geométrico

s 

17 

Leon battista alberti (1404 – 

1472) e a medida do tempo 

em sua obra matemática 

lúdica 

Lucas 

Reis 

Santos 

PUC-SP 

Educação 

Matemática 

Mestrado 

Profission

al2014 

Medida do 

tempo 

18 

Interface entre história e 

ensino de matemática: um 

movimento lógico-histórico 

da medição do tempo e a 

Edvaldo 

Alves De 

Moraes 

UNESP 

Docência 

para a 

Educação 

Dissertaç

ão2018 

Medição 

do tempo 
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atividade orientadora de 

ensino 

Básica 

19 

Materiais concretos, história 

e ensino da matemática: 

interseções significativas 

para a prática pedagógica. 

André 

Pereira 

Pedroso 

UNICAMP  

Ensino de 

Ciências e 

Matemática 

Doutorad

o 

2017 

Materiais 

concretos 

Fonte: Elaborado a partir de informações coletadas pela equipe de pesquisa 

 

No Quadro 3, apresentamos a catalogação de 19 produções distribuídas em: Teses de 

Doutorado, Dissertações de Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional que foram 

identificadas e classificadas como abordagem da história para o ensino da matemática, 

tratando especificamente, de um objeto de conhecimento da matemática abordado nos anos 

iniciais, a fim de evidenciar as pesquisas que apresentam proposições de contribuições 

formativas para o desenvolvimento da matemática dos anos iniciais. Nesta seleção, foram 

encontradas 17 dissertações sendo: 9 Dissertações de Mestrado Acadêmico e 8 Dissertações 

de Mestrado Profissional e duas Teses de Doutorado, com abordagem da história da 

matemática de conteúdos dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 Com relação aos objetos matemáticos abordados tivemos 12 produções voltadas à 

Unidade Temática Números (7 de MA e 5 de MP), abordando objetos de conhecimento tais 

como: conceito de números e operações aritméticas, sistemas de numeração antigos, ensino de 

divisão, algoritmos, Ábaco, frações e proporcionalidade. Observamos que essas produções 

partem da discussão do número e seus conceitos, das relações pertinentes às operações 

básicas, discutem sistemas de numeração e as relações do seu processo evolutivo, os 

algoritmos das operações nos aspectos históricos e sua evolução para as formas atuais, frações 

e proporcionalidade, nos seus aspectos históricos e evolutivos, numa perspectiva de 

proposição metodológica para uso da história como mediação didática na sala de aula. 

Produções que abordam a Unidade Temática de Geometria tratando de temas 

genéricos, das figuras geométricas e cálculo de áreas. Identificamos cinco produções com 

abordagem dessa unidade temática, tratando diretamente dos objetos de conhecimento: 

conceito de área, desenho geométrico, formas geométricas e mosaicos. Na unidade temática 
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de Grandezas e Medidas, tivemos duas produções que abordaram o objeto de conhecimento 

medidas de tempo e outra que trata do uso de materiais concretos no ensino. 

 

Reflexões Finais 

 As produções selecionadas utilizaram uma abordagem qualitativa para discussão dos 

dados e utilizam como método a análise documental, relatos de experiências, diário de bordo, 

entrevistas, levantamento bibliográfico, dentre outros instrumentos como métodos de 

pesquisas a fim de obter dados para análise e construção de suas proposições.  

 Apresentamos aqui de um modo geral, as produções acadêmicas em história para o 

ensino de matemática com foco nos anos iniciais do Ensino Fundamental, sem 

aprofundamento nas discussões a respeito das abordagens metodológicas sobre os objetos de 

conhecimento e sem aprofundamento nas discussões sobre as contribuições dessas pesquisas 

para o ensino desses objetos. As informações apresentadas anteriormente mostram que de 

forma geral os trabalhos selecionados e descritos assinalam a importância de aprofundar esse 

estudo no sentido de mostrar mais amplamente as contribuições que essas produções podem 

oferecer a partir das propostas de abordagem da História da Matemática e ao seu ensino nos 

Anos Iniciais.  
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Resumo  
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo verificar quais as concepções dos 

professores do ensino fundamental I sobre a matemática e seu ensino. Esta pesquisa é caracterizada pelo método 

exploratório tendo sido realizada através de questionários aplicados aos professores com o objetivo de identificar 

em quais tendências filosófica da educação as respostas se enquadram e posteriormente elencar a predominância 

identificada no material analisado. O referencial teórico é baseado nos estudos de Garcia (2009), Filho e Portela 

(2003) sobre a filosofia da educação matemática e Fiorentini (1999) e Baraldi (1995) sobre as tendências no 

ensino de matemática. Nos resultados, Observou-se uma predominância do método socioetnocultural dentro da 

concepção falibilista de conhecimento matemático nas respostas dos professores. 

Palavras chave: Educação matemática. Ensino fundamental I.Filosofia da Educação Matemática. 

ConcepçãoFalibilista. 

 

1. Introdução 

O final do século XIX foi marcado por uma explosão de novos conceitos abstratos, ou 

seja, a criação de novos objetos matemáticos, com grande enfoque no que se remetem as 

fundamentações matemáticas, como as teorias e a lógica matemática e a filosofia da 

matemática. Fazendo um apanhado histórico de Platão até o século XIX acerca da filosofia da 

matemática e de como é estabelecida a ideia do conhecimento matemático verificamos por 

meio dos estudos de Meneghetti (2001) que o saber matemático ora era visto como objeto 

mailto:ewerton-rsos@hotmail.com
mailto:johnny-gs3@live.com
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exclusivo da razão, ora da experiência ou da intuição em que nesse meio houve tentativas de 

conciliação entre essas duas ideias consideradas por diversos filósofos como dicotômicas. 

De acordo com Filho e Portela (2003) a Filosofia da Educação Matemática possui uma 

natureza multifacetada. Ela move-se na interface entre a Filosofia, a Filosofia da Educação e a 

Filosofia da Matemática. Então, o primeiro passo para um ensino significativo é conhecer a 

natureza do conhecimento matemático e aprofundar-se nas tendências de ensino e suas 

contribuições para a educação matemática. 

 As concepções filosóficas acerca do conhecimento matemático influenciam na 

perspectiva presente por parte dos professores com relação ao seu ensino, assim podemos 

compreender por meio da investigação dessas concepções as abordagens e características da 

prática docente. 

 A pesquisa do professor tem uma característica interligada à sua prática 

educacional, e conhecer sua natureza torna-se de extrema importância para que seja possível 

adequar-se aos métodos mais abrangentes, de acordo com Garcia (2009): “a pesquisa do 

professor busca o conhecimento da realidade, para transformá-la, visando à melhoria das 

práticas pedagógicas e à autonomia do professor. ”(GARCIA, 2009, p. 177). 

 Mediante tais estudos, nos propomos realizar uma pesquisa que teve por 

objetivo verificar quais as concepções dos professores do ensino fundamental I sobre a 

matemática e seu ensino. Inicialmente, versamos acerca de algumas tendências da educação 

matemática, em seguida aplicamos um questionário para consulta aos professores e, por fim, 

realizamos uma triagem relacionado as respostas dos professores às tendências filosóficas 

levantadas no aporte teórico. 

2. Tendências da Filosofia da Matemática no Âmbito do Ensino. 

No âmbito escolar, tem-se diferentes métodos de conceber o ensino/aprendizagem de 

matemática, alguns relacionam o uso de técnicas de ensinos e o controle do processo 

ensino/aprendizagem para reduzir as reprovações. Fiorentini (1995) cita seis tendências de 

ensino, que são: 
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2.1. Formalista Clássica 

Antes do final da década de 50, ressalta-se a tendência formalista clássica que, 

segundo (Fiorentini, 1995),  tinha como característica a ideia de que a matemática independe 

do homem para existir e que o homem pode pela intuição descobrir as ideias matemáticas que 

já preexistem. O ensino nessa tendência foi centrado no professor, o qual tinha o papel de 

transmissor de um conteúdo através de palestras e de desenvolvimentos teóricos, a 

aprendizagem do aluno era considerada passiva, pois ele apenas “copiava” de forma 

mecânica. De acordo com Fiorentini (1995, p. 5.): “caracterizava-se pela sistematização 

lógica do conhecimento matemático a partir de elementos primitivos”. 

2.2. Empírico-Ativista 

Nessa tendência o professor deixa de ser o elemento fundamental do ensino, tornando-

se facilitador da aprendizagem. Os alunos tornam-se um ser “ativo” o centro da 

aprendizagem, com o currículo feito a partir dos interesses dos alunos, os métodos de ensino 

consistem nas “atividades” desenvolvidas em pequenos grupos com rico material didático em 

um ambiente estimulante que possa ser realizado jogos e experimentos ou contato com 

material manipulável (Fiorentini, 1995). 

2.3. Formalista Moderna 

Essa tendência Surgiu pós 1950 no Brasil, na qual não houve uma grande mudança no 

que se refere a relação professor-aluno comparado à tendência formalista-clássica, a diferença 

é que a matemática perdeu o papel de formadora da “disciplina metal” com o seu caráter 

pragmático de ferramenta para a resolução de problemas (Fiorentini, 1995). 

2.4.Tecnicista 

Essa tendência fundamenta-se social filosoficamente no funcionalismo, para o qual a 

sociedade seria um sistema organizado e funcional (Fiorentini, 1995). O período é após 1964, 

essa tendência é considerada a pedagogia do regime militar, tem como finalidade preparar e 

integrar o indivíduo à sociedade. 
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2.5. Construtivismo 

A partir da década de 60 essa tendência aparece no Brasil com a proposição de que a 

matemática é uma construção humana da relação do homem com o meio, com ênfase no 

processo, para essa tendência o erro e uma oportunidade de desenvolvimento. 

2.6. Socioetnocultural 

O conhecimento matemático deixa de ser visto como faziam as tendências formalistas 

como um conhecimento pronto, acabado e isolado do mundo. Ao contrário, passa a ser visto 

como um saber prático. Relativo, não-universal e dinâmico produzido histórico culturalmente 

nas diferentes práticas sociais, podendo aparecer sistematizado ou não. Esta forma cultural-

antropológica de ver e conceber a matemática e sua produção/divulgação. 

Já Baraldi (1999) elege as seguintes concepções para analisar visão de natureza da 

matemática e suas influências no ensino: concepções pitagóricas, platônica, absolutista 

(logicismo, formalismo e construtivismo) e falibilista. 

2.7. Pitagórica 

Para essa concepção os princípios da matemática são os números e essa ciência rege o 

universo, Baraldi afirma “dessa concepção decorre, então, que em matemática é necessário 

somente sobre e fazer cálculos, para entender para entender como funciona a realidade 

concreta” (Baraldi, 1999. P.84), contudo a concepção pitagórica acaba por negligenciar a 

formação do indivíduo como cidadão. 

2.8. Platônica 

“No ensino e aprendizagem, ela apresenta-se na Matemática contextualizada nela 

mesma, abstrata, pronta e acabada, que somente pode ser apreendida intelectualmente” 

(Fiorentini, 1995). Na construção do conhecimento o aluno não participa ativamente, tendo a 

sensação de que a matemática “caiu pronta do céu” e com isso levava a crer que a matemática 

é a solução para todos os problemas, sendo somente necessário constate treino para “manter-

se em forma”. 
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2.9. Logicista: 

Tem-se como objetivo mostrar que é possível deduzir todas as verdades matemáticas 

ao conflito lógico, e com isso aceita todos os conceitos da matemática podem ser expressos 

com conceito lógicos e que toda verdade poder ser provada, os lógicos sacrificam a linguística 

para preservar a consistência. 

2.10. Formalista 

Os formalistas consideravam primordial o uso da linguagem matemática na construção 

dos conceitos, a aprendizagem de matemática se dava pelas demonstrações das fórmulas e 

equações tendo em vista que os modelos são mais importantes que o raciocínio. 

2.11. Falibilista 

Torna o conhecimento matemático falível. Corrigível e sujeito a revisões, procura não 

se assegurar em fundamentos pensando que são seguros e absolutos aceitando que os 

matemáticos e seus produtos são falíveis, incluindo provas e conceitos.  

Com base no estudo de tais tendências, percebemos como houveram mudanças nas 

concepções de ensino ao longo do tempo, porém mudanças que hoje são tidas como 

retrogradas e ultrapassadas por alguns, devido seus modos de ver e desenvolvero ensinoainda 

são percebidas nos ambientes educacionais o que nos leva a refletir sobre esses métodos e de 

que maneira podem interferir, de forma positiva ou não, na educação atual. 

3.1. Aspectos Metodológicos da pesquisa 

A pesquisa deste trabalho é do tipo descritiva, pois segundo Gil (2008), serve para 

descrever as características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas 

peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 

questionário e a observação sistemática. Para sua realização elaboramos e aplicamos um 

questionário com 8 perguntas a 12 professores do ensino fundamental I para conhecer suas 

concepções de matemática e seu ensino.Posterior a isso, classificamos as respostas dos 

professores dentro da tendência filosófica que melhor se adequavam através de quadros onde 
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as respostassão associadas as tendências filosóficas. Por fim, fizemos a análise qualitativa do 

material obtido, que possibilitou chegarmos à uma conclusão a respeito da predominância no 

modo pensar de cada professor entre tais tendências. 

4. Apresentação dos Resultados 

Realizamos a pesquisa com 12 docentes, em que os tempos de serviço variam entre 2 e 

28 anos, sendo 4 graduados e 8 especialistas. As informações destes estão contidas no quadro 

1, apresentadas a partir da nomenclatura designada a cada um deles. 

Quadro 1 - Dados dos professores investigados. 

Professor Qualificação Anos de Experiência 

P1 Especialista 6 

P2 Graduado (a) 11 

P3 Especialista 24 

P4 Graduado (a) 25 

P5 Graduado (a) 20 

P6 Especialista 28 

P7 Especialista 25 

P8 Especialista 18 

P9 Especialista 20 

P10 Especialista 3 

P11 Graduado (a) 2 

P12 Especialista 10 
Fonte: Questionário (2018). 

Nos quadros a seguir estão apresentadas as respostas dos professores às perguntas 

principais do questionário, e ao lado a classificação dada a essa resposta de acordo com qual 

tendência de ensino ela pertence. Em casos em que há mais de uma tendência apropriada, 

optamos pela mais predominante na resposta. 

As respostas do questionário à pergunta “na sua opinião, o que é matemática? ”Estão 

contidas no quadro 2. 

Quadro 2 -  Respostas à pergunta “o que é matemática?” 

Resposta do professor Tendência de ensino 

P1: “É uma disciplina muito importante no 

currículo, que sua aplicabilidade nos orientará durante toda 

Concepção Pitagórica 
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nossa existência. ” 

P7: “Para mim a matemática é a construção 

concreta do raciocínio lógico. ” 

Construtivista (Piaget) 

P3: “É uma ciência que opera com a lógica, com o 

abstrato, com o exato. ” 

P5: “É o conhecimento do raciocínio lógico 

matemático símbolos, números, etc.” 

 

Formalista Clássica 

P2: “É a ciências que além de trabalhar as 4 

operações básica, ela é essencial para o nosso cotidiano. ” 

P6: “É uma ciência, prática e vivenciada no dia-a-

dia. Onde se precisa conhecer as regras e conceitos 

matemáticos e aplicá-los em situações similares. ” 

P9: “A matemática é um conhecimento que faz parte 

do nosso cotidiano. ” 

P10: “Uma área do conhecimento que nos permite 

quantificar, medir e explorar de forma mensurável a 

realidade.” 

 

 

 

Socioetnocultural 

Fonte: Questionário (2018). 

No Quadro 2, dentre os 12 professores participantes, consideramos oito respostas 

compreensíveis para classificação da pergunta: “o que é matemática? ”. Nesse quesito, a 

maioria predominou a tendência Socioetnocultural, na fala de quatro professores P2, P6, P9, 

P10 em que percebemos que eles julgam matemática com características relacionadas ao 

cotidiano e as práticas sociais do aluno, onde o processo de ensino/aprendizagem do aluno 

parte de problemas da realidade do mesmo. (FIORENTINI 1995). 

A concepção platônica surge também na visão do professor P1, em que ele coloca a 

matemática superior a qualquer outra coisa e afirma que ela “nos orienta durante toda a nossa 

existência”. Baseado em Baraldi (1999) a matemática na visão dos pitagóricos era entendida 

como se tudo fosse número e que a matemática era responsável por reger os fenômenos do 

Universo e que a natureza estava abaixo dos princípios matemáticos. 

Destacamos também na fala dos professores P3 e P5 a Tendência Formalista Clássica, 

em que a matemática é vista como algo a priori, lógica e abstrata, sem necessitar da 

interferência do homem, mas algo que já está constituído e pronto, só precisa ser repassado. 

Esta tendência de acordo com Fiorentini (1995, p. 5) “caracterizava-se pela ênfase às ideias e 

a forma da matemática clássica”. Onde podemos perceber nas falas dos professores a ênfase 
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na “lógica”, o “abstrato” e “exato”, assim como em relação a forma da matemática “símbolos, 

números, etc.”. 

Por fim, encontramos na resposta P7 a Tendência Construtivista baseada em Piaget, 

em que o conhecimento é construído não somente com as ideias e nem somente com o físico, 

mas é um conhecido que se desenvolve com o concreto unido ao abstrato. Para Fiorentini 

(1995, p. 20): “da ação interativa/reflexiva do homem com o meio ambiente e/ou atividades”. 

 

Quadro 3 – Respostas à pergunta ‘porque se ensina matemática? ”. 

Resposta do professor Tendência de ensino 

P1: “Para usarmos no nosso cotidiano. ” 

P2: “Para que as pessoas tenham conhecimento de 

cálculos e possa no seu dia-a-dia ter habilidades mentais. ” 

P3: “A matemática faz parte do dia-a-dia, da vida. 

Daí a importância de se conhecer e ampliar os conceitos 

que fazem parte desta área. ” 

P4: “A matemática é muito importante porque está 

no nosso dia-a-dia, faz-se necessário compreender a 

necessidade e importância. ” 

P6: “Se ensina matemática pela necessidade no dia-

a-dia, quer seja na vida pessoal, na vida social; uma vez que 

vivemos num mundo globalizado e capitalista. ” 

P7: “Ensinamos para que a criança desde cedo 

aprender a lidar com conceitos numéricos e perceber que 

faz parte do seu cotidiano. A linguagem matemática está em 

todo lugar. ” 

P8: “Porque precisamos dela para tudo que fazemos 

no nosso dia-a-dia.” 

P9: “Porque tudo que fazemos no nosso dia a dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socioetnocultural 
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envolve a matemática. ” 

P11: “Precisamos para o dia-dia.” 

P12: “O estudo da matemática é importante, pois ela 

atua na nossa vida cotidiana. ” 

P5: “Para que tenham conhecimento de números, 

quantidade, etc. e para aprimorar seu conhecimento em 

relação às quatro operações. ” 

 

Formalista Clássica 

Fonte: Questionário. 

No Quadro 3, das onze respostas avaliadas somente uma foi classificada em 

Formalista Clássica, todas as outras foram Socioetnocultural.  

A Tendência Socioetnocultural predominou nas respostas do P1, P2, P3, P4, P6, P7, 

P8, P9, P11, P12, onde notamos muito a presença da palavra “dia-a-dia” isto é, na visão 

desses professores as atividades precisam ser contextualizadas à realidade em que o aluno está 

inserido, é preciso que a matemática seja vista e vivência na vida diária do jovem. Fiorentini 

(1995, p. 25) nos afirma que esta tendência se associa com a etnomatemática, que visa a 

educação matemática antropológica, social e política, baseada nas atividades humanas 

determinadas pelo meio em que são realizadas. 

Na resposta do P5, foi encontrada a tendência Formalista Clássica que define a 

matemática isolada somente na sua forma, matemática por matemática. Com a sua finalidade 

nas ideias, em que o ensino é visto como algo onde o professor só irá repassar ao aluno algo 

que já está acabado e finalizado. Baseado no modelo euclidiano em que o foco é na 

sistematização do conhecimento, partindo de um conhecido primitivo e já existente. 

(FIORENTINI, 1995) 

Quadro 4 – Respostas à pergunta “como se aprende matemática? ”.  

Resposta do professor Tendência de ensino 

P1: “Através de materiais concretos e 

contextualizados. ” 

P2: “Através de dinâmicas que faça com que as 
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pessoas gostem da disciplina. ” 

P4: “A matemática deve ser prazerosa, através do 

lúdico relacionado a práticas vivenciadas no cotidiano. ” 

P5: “Através de jogos educativos. ” 

P11: “Praticando, ou seja com atividades na 

pratica, pois só na teoria se torna difícil. ” 

 

 

Empírico-Ativista 

P3: “A matemática se aprende, inicialmente, 

brincando, interagindo com o objeto a ser descoberto. ” 

P7: “O aluno aprende sendo estimulado a 

compreender o processo da matemática, sabendo organizar 

as operações de modo real. ” 

 

 

Construtivista (Piaget) 

P10: “Processos construtivistas, através de 

esquemas mentais mais simples até os mais complexos. ” 

Construtivista (Baraldi) 

P6: “Observando as atividades que realizamos no 

dia-a-dia onde se aplica a matemática, fazendo a referência 

com os conceitos e regras aprendidas em sala de aula. ” 

 

Socioetnocultural 

P8: “Exercitando e interpretando as questões 

apresentadas. ” 

P12: “A matemática pode ser aprendida, por meio, 

das explicações dos objetos e resoluções de problemas. ” 

 

Tecnicista 

Fonte: Questionário. 

Observamos que no Quadro 4, a maior parte das respostas dos professores se enquadra 

na Tendência Empírico – Ativista. 

Para os professores P1, P2, P4, P5 e P11 a matemática está além da teoria, como 

percebemos em uma das falas “pois só na teoria se torna difícil” quer dizer, que o 

conhecimento depende do objeto, do lúdico e da experiência. Para Fiorentini (1995, p. 8-9) 

essa tendência se opõe ao método tradicional em que o professor é um expositor do conteúdo 

que já está pronto, pelo contrário, o professor será orientador da aprendizagem, e o 

conhecimento emerge do mundo exterior. 
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Na Tendência Empírico- Ativista o método de ensino está pautado do uso de recursos 

didáticos e atividades lúdicas em que o aluno tem contato com jogos, interação com os 

colegas e o conhecimento matemático é obtido por descoberta (FIORENTINI 1995)  

Logo em seguida analisamos dois tipos de construtivismos nas respostas dos 

professores. O P3 e P7, dizem que a matemática deve surgir de um processo, ou melhor, da 

construção do conhecimento matemático. Notamos nesse caso a Tendência Construtivista de 

Piaget, em que a matemática irá passar por um desenvolvimento com a ação para resultar em 

aprendizagem. De acordo com Fiorentini (1995) a matemática seria o resultado da interação 

do meio com um mundo ao seu redor em que privilegia mais o processo do que o produto do 

conhecimento. 

Em seguida, na fala do P10 visualizamos mais uma vez a Concepção construtivista, ou 

seja, o conhecimento ainda seria o resultado de um processo. No entanto, em uma construção 

unicamente mental e intuicionista, quer dizer que a matemática está na mente e as verdades e 

os objetos matemáticos são abstrato. O conhecimento é obtido através de um construtivismo 

que está aparte do mundo físico, ou seja, no mundo das ideias. (BARALDI  1999) 

Analisamos na resposta do P6 a Tendência da Socioetnocultural, pois na visão dele os 

conceitos e teorias que o aluno aprende em sala de aula devem refletir na sua vida fora do 

ambiente escolar, e que as situações vivenciadas externamente devem referenciar aos 

conteúdos aprendidos, ou seja matematizar as situações sociais, fazendo com que o aluno 

tenha capacidade de produzir saberes trazido da sua realidade (FIORENTINI, p. 25) 

Nas respostas do P8 e P12 notamos características da tendência tecnicista, em que o 

professor tem uma visão que a matemática se aprende através da resolução de exercícios, em 

que a listas com diversas questões são técnicas de ensino para que o aluno obtenha 

conhecimento treinando as questões. Sobre o enfoque desta tendência, Fiorentini (1995, p. 16) 

afirma que: “o aluno deve realizar uma série de exercícios do tipo resolva os exercícios 

abaixo, seguindo o modelo...”. 

Quadro 5 – Respostas à pergunta “como se ensina matemática? ”. 

Resposta do professor Tendência de ensino 

P2: “Por meio de jogos, músicas etc.”  
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P3: “O ensino da Matemática, nas séries iniciais, 

deve partir do concreto. Fazer uso de uma didática que 

referencie situações lúdicas, situações que levem o aluno a 

compreender o sentido q/ irão aprender. ” 

P4: “Através de ‘brincadeiras’” 

P5: “A matemática é ensinada através de jogos 

educativos, ou seja usando o lúdico fica melhor de se 

aprender. ” 

 

P7: “Ensino a matemática através do lúdico para o 

aluno realizar a sua experiência praticando. ” 

P9: “Utilizando as experiências dos alunos, ou seja 

o dia a dia, utilizando a dinâmica em sala de aula para que 

o aluno aprenda com mais facilidade. ” 

P12: “A matemática pode ser ensina, a partir do 

conhecimento empírico sobre determinado conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

Empírico-Ativista 

P6: “Ensinando as regras, os conceitos matemáticos 

e fazendo a relação com situações de vivenciadas na vida 

prática. Para que a matemática tenha sentido real e 

concreto. ” 

P8: “Exercitando e buscando questões da vida real. 

” 

 

 

Socioetnocultural 

P11: “Com exemplos e muita pratica na sala de 

aula. ” 

Tecnicista 

Fonte: Questionário. 

No quadro 5, percebemos que a grande parte das respostas dos professores enquadram 

seus pensamentos de ensinar a matemática com a Tendência Empírico Ativista. Possuem suas 

respostas baseadas em uma concepção falibilista em relação a maneira de como se ensina 

matemática, pois acreditam que a matemática precisa ter contato com a experiência, com o 



 

46 

 

mundo natural e com o concreto, em especial com o uso de jogos para trazer dinâmica à sala 

de aula. De acordo com Baraldi (1999 p. 12) a matemática está inserida na história e nas 

práticas humanas, por isso, não pode ser separada da experiência e do concreto.  

Os professores P2, P3, P4, P5, P7, P9, P12 a matemática tem que ser ensinada para os 

alunos fazendo uso de brincadeiras, jogos de maneira com que o aluno tenha contato com 

aquilo que vai aprender e construa o conhecimento a partir dessa interação com o mundo 

natural. Fiorentini (1995, p. 9) nos diz que: “O aluno passa a ser considerado o centro da 

aprendizagem”, ou seja, o aluno é ativo no processo de conhecimento e está em contato direto 

com aquilo que será descoberto e aprendido. 

A Tendência Socioetnocultural foi classificada para P6 E P8. Essa tendência se opõe 

as tendências formalistas, que tinham um conhecimento pronto que só precisava ser 

transmitido, mas, como um saber prático não-universal e dinâmico a maneira de ver e 

conceber a matemática (FIORENTINI 1995, p. 26). 

O professor P11 é classificado na Tendência Formalista, onde nesta tendência a 

solução para os processos de ensino e aprendizagem iriam ser solucionadas a partir de 

técnicas especiais de ensino. Técnicas essas caracterizadas por treino e prática de questões 

matemáticas, aprender matemática para matemática, baseada apenas em listas de exercícios 

(FIORENTINI p. 15; p.17) 

Ao final do questionário, perguntamos aos professores qual das alternativas definia o 

conhecimento matemático. A alternativa a) consistia em: “A matemática é um conhecimento 

pronto, acabado, apresentando-se, portanto, como um todo harmonioso, os diferentes assuntos 

se encadeando logicamente e sendo desenvolvidos progressiva e ordenadamente. Além de 

tudo possui um caráter descontextualizado, despersonalizado e atemporal. ”E a alternativa b) 

“A matemática é como um processo não unicamente cumulativo, uma vez que nela se 

descobrem hesitações, dúvidas e contradições, eliminadas somente após um árduo trabalho de 

reflexão e refinamento. O estágio atual da matemática seria resultante de um lento e 

prolongado processo histórico-social. ” 
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Todos os professores marcaram a alternativa b, em que a matemática era considerada 

falibilista, ou seja, inseparável da experiência, onde o conhecimento matemático não é algo 

que já está pronto e definido, mas é algo que precisa ser descoberto com a experiência e 

desenvolvido em contato com o concreto, com a vida "a Matemática está inserida na história e 

prática humana" (BARALDI 1999, p. 12). 

Fazendo comparação com as respostas anteriores dos professores, em que havia 

oscilação na classificação das tendências de cada pergunta, em que alguns eram Formalistas, 

Socioetnoculturais e etc., ao final do questionário, todos eles eram considerados falibilista, 

por isso é evidente a contrariedade quando o professor precisa expressão a sua opinião 

subjetivamente e quando ele só precisa concordar com algo que já está definido. 

5. Considerações Finais  

A pesquisa teve por objetivo verificar quais as concepções dos professores do ensino 

fundamental I sobre a matemática e seu ensino. Observamos pelas respostas à pergunta “O 

que é Matemática? ”Que, dos dados válidos, 2 professores seguiram a tendência Formalista 

Clássica, sendo a matemática um conhecimento abstrato que vem do pensamento lógico, e 4 

seguiram a tendência Socioetnocultural, e os demais se dividiram na tendência Construtivista, 

de Piaget, e na concepção pitagórica. 

Nas respostas à pergunta “Por que se ensina matemática? ”, 10 entre os 12 professores 

seguiram a tendência socioetnocultural, dizendo a respeito da importância da matemática no 

cotidiano, relacionando a atividades sociais, e sobre esse ser o principal motivo para se 

aprender. E respeito da questão “Como se aprende matemática? ”, temos 5 respostas para a 

Empírico-Ativista, os demais professores se dividem nas tendências socioetnocultural, 

Tecnicista e Construtivista. Logo, quase metade dos professores que responderam possuem 

uma concepção a respeito do conhecimento matemático de que é um conhecimento que pode 

ser construído a partir de atividades lúdicas e de interação e dinâmica. E arespeito da pergunta 

“Como se ensina matemática? ”, das 10 perguntas válidas, observamos que 7 deles com 

respostas identificadas na tendência empírico-ativista com ideias de ensino através de jogos e 

atividades centradas nos alunos.  
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O que podemos concluir a partir disso é que a grande maioria apresenta uma 

concepção falibilista a respeito do conhecimento matemático, que este é passível de erro e que 

deve ser inserido nas práticas humanas, em atividades e de acordo com a realidade do aluno. 

Por tanto, se faz necessária uma grande reflexão por partes dos professores a respeito 

do conhecimento matemático e sua natureza,para que limitações decorrentes a falta desses 

conhecimentos posam ser superadas, no entanto, para que isso de fato ocorra é preciso um 

amplo aprofundamento sobre as tendências filosóficas e suas contribuições para o ensino,uma 

vez que, através desses conhecimentos se torna possível compreender de que maneira está 

sendo conduzido o ensino permitindo adequações á métodos mais eficazes. 

Diante disso, o ideal seria que os professores buscassem por processos de formação 

continuada e que os órgãos responsáveis pela gestão da educação dessem apoio e incentivos 

necessários para que esse aprimoramento educacional pudesse ser realizado. Uma alternativa 

seria o aumento as bolsas referentes a esses programas que hoje são disponibilizadas à uma 

pequena parcela da sociedade docente. Por outro lado, os professores também devem ter seu 

papel ativo no processo, querer se qualificar e buscar os meios para isso se torna essencial. 

Apenas com a união e força de vontade de todos é que se pode almejar os avanços necessários 

para um ensino efetivo e satisfatório. 
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Resumo: 

Este trabalho encontra-se em andamento, sendo resultado da experiência da jornada interdisciplinar desenvolvida 

em uma escola estadual do Amazonas. O objetivo deste estudo é apresentar instrumentos desenvolvidos por 

meio de materiais recicláveis que visam beneficiar o ensino de matemática. A construção dos materiais foi feita 

em sala de aula com o auxílio do professor, sendo que inicialmente foram confeccionados 5 materiais (geoplano, 

material dourado, tangram, torre de Hanói e discos de frações) que posteriormente farão parte de um projeto de 

laboratório de matemática na Escola da cidade de Manaus. Desta forma acreditamos que os instrumentos 

desenvolvidos em sala de aula por meio de materiais recicláveis conscientizam os estudantes em um processo de 

educação ambiental e desenvolvimento sustentável, além de beneficiar o processo de ensino e aprendizagem de 

matemática. 

 
Palavras Chaves: Educação Matemática, Educação Ambiental, Materiais Recicláveis, Laboratório de 

Matemática.  

 

Introdução 

Este trabalho surgiu a partir de uma Jornada Interdisciplinar desenvolvido em uma 

Escola Estadual do Amazonas. Nesta jornada os alunos são incentivados a fazerem pesquisa e 

praticarem esportes, todos os anos surge um tema gerador que deve ser abordado por todas as 

disciplinas. No ano de 2019 o tema escolhido foi: Escola e Meio Ambiente, todos os 

professores deveriam escolher uma turma e desenvolver uma pesquisa com base nesse tema. 

Escolhemos uma turma de 1° ano do ensino médio para desenvolver nossa pesquisa e 

optamos por relacionar a matemática com a reciclagem, para isso decidimos construir um 

laboratório de matemática com materiais recicláveis. 

O objetivo desse trabalho é apresentar instrumentos matemáticos feitos com materiais 

recicláveis. Buscamos em Lorenzato (2006) e Filho (2014) embasamento quanto ao 
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laboratório de matemática e para falarmos de reciclagem utilizamos Rodrigues (1997) e 

Lomasso et al (2015). 

Este trabalho encontra-se em andamento, mas os instrumentos que serão apresentados 

neste trabalho fazem parte de projeto inicial da implantação de um laboratório de matemática 

nessa escola. 

 

Jornada Interdisciplinar 

 Este trabalho é resultado da experiência de uma jornada interdisciplinar que recebe o 

nome de  JIPRA que significa Jornada Interdisciplinar Professor Ruy Alencar, é um projeto 

escolar que está Projeto Político Pedagógico da Escola e acontece todos os anos. Tem por 

finalidade a realização de pesquisa e jogos, numa ação interdisciplinar que incentiva a busca 

pelo saber através da pesquisa e promove a pratica desportiva. 

 O JIPRA é dividido em dois momentos: feira de conhecimentos e os jogos. Na feira de 

conhecimentos cada turma deverá expor oralmente e visualmente sua pesquisa de acordo com 

o subtema que surge através do tema gerador. Em relação aos jogos as turmas deverão montar 

equipes que participaram de cinco modalidades esportivas: voleibol, futsal, handebol, 

basquetebol e queimada.  

 O tema gerador do ano de 2019 foi Escola e Meio Ambiente, para relacionarmos esse 

tema com a matemática optamos em discuti a reciclagem e como a reciclagem pode ajudar na 

aprendizagem matemática, por isso decidimos montar um laboratório de matemática com 

materiais recicláveis. 

Primeiramente apresentamos o tema aos alunos e pedimos que fizessem uma pesquisa 

sobre materiais recicláveis. Após isso, pedimos que realizassem uma pesquisa sobre os 

instrumentos presentes no laboratório de matemática. Com as duas pesquisas os alunos 

escolheram quais instrumentos que iriam confeccionar com materiais recicláveis. Os 

instrumentos que serão apresentados foram feitos em sala de aula com o auxílio do professor, 

onde o mesmo explicou sobre o desenvolvimento sustentável e a importância da preservação 

do meio ambiente. 



 

52 

 

 

Reciclagem 

As questões ambientais ganham cada vez mais espaço na sociedade, visto que o futuro 

das próximas gerações depende do equilíbrio do meio ambiente. Atualmente o lixo é um dos 

grandes problemas para o meio ambiente, pois nem sempre seu descarte é feito de forma 

correta, seu processo de decomposição libera gases poluentes e são necessários espaços 

chamados aterros sanitários para se depositar os restos de resíduos sólidos gerados pela 

população. 

Segundo Rodrigues e Cavinatto (1997) a reciclagem é a transformação dos   restos   

descartados pelas residências, fábricas, lojas e escritórios em matéria-prima para a fabricação 

de outros produtos, realizando um reaproveitamento de materiais que irão contribuir apenas 

para a poluição do meio ambiente.  

Portanto a reciclagem surge como alternativa para diminuir a produção de lixo que vai 

para os aterros sanitários. Reciclar é reaproveitar o lixo descartado, que dará origem a um 

novo produto ou uma nova matéria prima. Além de contribuir para a diminuição do lixo a 

reciclagem também reduz a retirada de matérias primas. Neste sentindo, quanto mais se 

recicla, mais se reutiliza e consequentemente menor é a retirada de matérias da natureza 

(LOMASSO et al, 2015, p.5). 

Nesta pesquisa procuraremos relacionar a reciclagem com o laboratório de 

matemática, mostrando que é possível fazer objetos matemáticos com materiais que seriam 

descartados com o objetivo de estimular uma educação ambiental e beneficiar a aprendizagem 

da matemática. 

Laboratório de matemática  

 O processo de ensino e aprendizagem da matemática, de uma forma geral, é 

considerado como algo de difícil compreensão por boa parte dos alunos. Os resultados da 

Prova Brasil apontam índices insatisfatórios quanto à aprendizagem matemática. Devido a 
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essas dificuldades enfrentadas no sistema educacional buscamos uma alternativa 

metodológica que quebre com a barreira construída nesse processo. 

 Para diversos autores, como por exemplo, Lorenzato (2006) o laboratório de 

matemática é uma ferramenta valiosa para que possamos aumentar o índice de aprendizagem 

dos alunos. Em um laboratório de matemática podem ser desenvolvidas tanto atividades 

teóricas como atividades práticas onde o professor assume um papel de mediados da 

construção de um conhecimento significativo. 

 Segundo Aragão Filho (2014) o laboratório é um local onde se realiza atividades 

experimentais tanto pelos alunos como pelos professores, onde se levanta hipóteses e surgem 

discussões que fazem florescer o raciocínio matemático, onde se relaciona conteúdos 

matemáticos com o cotidiano, onde os estudantes compreendem a matemática da sua maneira 

e assim conseguem aprender. 

 Portanto acreditamos que com o laboratório de matemática é uma oportunidade para o 

ensino que promove uma interação dos alunos com os instrumentos presentes melhorando a 

relação entre aluno e professor e aluno e matemática.  

 

 

 

 

Instrumentos do laboratório  

 Os instrumentos foram confeccionados em sala de aula, proporcionando uma 

excelente interação entre professor e aluno. Desta forma acreditamos que a aula fica muito 

mais prazerosa e que confeccionar o próprio material estimula a aprendizagem.   

Geoplano 

  O geoplano é um material utilizado para ensinar geometria plana, nele é possível fazer 

o cálculo do perímetro, cálculo de área, visualizar figuras simétricas, arestas, vértices, 
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construir polígonos entre outras situações (LIBRELATO, 2013). Contribuindo de maneira 

significativa para a aprendizagem de geometria. 

 Para confeccionar o geoplano foi utilizado: um pedaço de isopor cortado no formato 

de quadrado, palito de fósforo usado, tinta guache, cola quente, marcador permanente, régua e 

folha de papel A4. Além disso para sua utilização serão necessárias ligas. 

Figura 1- Geoplano 

 
Fonte: autores 

 

Material dourado  

O material dourado é formado por: cubo, placas, barras e cubinhos .Logo segundo 

Daltoé e Strelow (1998 apud MONTESSORI, 1998) tem como objetivo beneficiar o ensino e 

a aprendizagem do sistema de numeração decimal-posicional e dos métodos para efetuar as 

operações fundamentais o que torna o material dourado um excelente material didático no 

ensino de matemática, pois devido ser um material palpável, foge do ensino abstrato o que 

beneficia uma melhor visualização e interpretação da matemática. 

Para confeccionar o material dourado foi utilizado: papelão, régua e marcador 

permanente. 

Figura 2- Material dourado 



 

55 

 

 
Fonte: autores 

Tangram  

 O Tangram é um quebra cabeça geométrico cuja a origem é um recorte de uma figura 

quadrangular que de acordo com Benevenuti e Santos (2016) contribui para a coordenação, 

concentração e orientação espacial, beneficiando o processo de aprendizagem.  

Para confeccionar o tangram foi utilizado: capa de caderno, régua e folhas de papel A4 

coloridas. 

Figura 3- Tangram 

 
Fonte: autores 

 Torre de Hanói  

 Desenvolvido pelo matemático Édouard Lucas em 1993 e é formado por uma torre 

com oito discos empilhados em tamanho decrescente, em uma base retangular ou triangular 

com três pinos na haste. Assim conforme Oliveira et al (2016) a Torre de Hanói contribui para 
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o ensino de matemática pelo fato de possuir características, propriedades e regras específicas 

que contribuem na compreensão de assuntos como função exponencial e progressão 

aritmética.   

Para confeccionar a Torre de Hanói foi utilizado: um pedaço isopor no formato 

retangular, isopor no formato retangular, embalagem da caneta e jornal. 

Figura 4- Torre de Hanói 

 
Fonte: autores 

Discos de Frações 

Os discos de frações ajudam na visualização da representação de uma função. 

Representam figuras geométricas divididas em partes iguais, de acordo com Santos (2014) 

pode ser utilizado para auxiliar a aprendizagem do conceito de fração, de soma e subtração de 

frações, comparação de frações, equivalência de frações, entre outros. 

Para confeccionar o material foi utilizado: papelão e folhas coloridas. 

 
Figura 5- Disco de Frações 



 

57 

 

 
Fontes: autores 
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Considerações Finais 

 Este trabalho encontra-se em andamento e tem como objetivo apresentar a construção 

dos materiais propostos na Jornada Interdisciplinar de uma escola estadual do município de 

Manaus-AM, com o intuito de apresentar a importância da reciclagem e do laboratório de 

matemática para o benefício da aprendizagem matemática. 

 No decorrer da confecção dos materiais percebemos que os alunos estavam curiosos e 

entusiasmados com o projeto e relataram que não sabiam que o lixo poderia servir para ajudar 

na aprendizagem da matemática. 

 Desta forma acreditamos que a utilização da reciclagem frente ao laboratório de 

matemática, proporciona uma melhor relação entre aluno e professor e estabelece uma aula 

dinâmica que beneficia o processo de ensino e aprendizagem, além de conscientizar os 

educandos sobre a importância da sustentabilidade.  
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Resumo: 

Este artigo apresenta um experimento que teve como objetivo avaliar os resultados da 

aplicação de uma atividade sobre divisibilidade por seis à luz do ensino por atividades, com 

alunos do 6º ano de uma escola municipal de São João de Pirabas, cidade localizada no 

nordeste paraense. As informações foram produzidas no mês de outubro de 2018 mediante a 

aplicação da atividade para uma amostra de 13 estudantes, os quais foram organizados em 

duplas e um trio. A sistematização das informações obtidas ocorreu por meio da construção de 

quadros descritivos e estatísticos, relativos ao desempenho dos grupos. Os resultados 

mostraram que todos os grupos envolvidos, com exceção do grupo7 que não formulou, 

apresentaram observações que consideramos válidas e dentro do que prevíamos e 

desejávamos. Assim concluímos que a atividade realizada foi bastante proveitosa para o 

processo de institucionalização do critério de divisibilidade por seis.  

 

Palavras-chaves. Ensino por atividades. Critérios de divisibilidade. Divisibilidade por seis. 

 

1- Introdução  

A matemática é uma disciplina considerada por muitos abstrata e historicamente de 

difícil assimilação. Na escola básica este fato é uma realidade, pois relatos de professores 

destacam que os discentes não demonstram nenhum interesse e vontade de aprender 

matemática, alegando que as aulas são monótonas e que eles não conseguem entender muita 

coisa dos conteúdos ministrados. 

mailto:sandrobeniciogoulart@gmail.com
mailto:pedro.franco.sa@gmail.com
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As dificuldades apresentadas por alunos do ensino fundamental frente ao 

desenvolvimento de habilidades e competências que são requeridas pelos Parâmetros 

curriculares nacionais e também pela Base Nacional Comum (BNCC), aprovada 

recentemente, são muitas. A matemática é vista pelos alunos como uma disciplina mecânica, 

voltada a aplicação de fórmulas e algoritmos, tornando-se assim uma matéria de difícil 

assimilação, e por esse fato o seu ensino enfrenta muitos obstáculos em nosso país. Os 

resultados apresentados em avaliações nacionais de larga escala como a prova Brasil e 

internacionais como o Programa internacional de Avaliação de Alunos, nos mostram índices 

de aprendizagem insatisfatórios e que estão bem abaixo da média. 

De acordo com D’Ambrósio (1996) é de caráter emergencial estudar novas formas no 

sentido de mobilizar os estudantes a participarem mais das aulas de matemática, a fim de que 

se envolvam de forma mais ativa e participativa em relação às atividades matemáticas. Com o 

envolvimento dos estudantes, ocorre o desenvolvimento, e consequentemente se dá 

aprendizagem, no caso da matemática, contemplada em suas atividades.  

Os conceitos de divisibilidade de números naturais são usados diariamente por 

crianças e adultos em várias circunstâncias, seja na manipulação de dinheiro, nas questões de 

compra e venda, seja na obtenção de medidas e até mesmo na distribuição igualitária de 

quantidades de pessoas ou coisas, o que os torna conceitos muito importantes na vida diária 

de qualquer indivíduo dentro do contexto social que esteja inserido, fazendo-se assim 

necessário a absorção de tais tópicos na forma mais prática e aplicável possível.  

A BNCC almeja que os alunos do ensino fundamental de 6º ano saibam classificar os 

números naturais em primos e compostos e que estabeleçam relações entre esses números. O 

aluno deve saber lidar com situações e responder perguntas como: O número x é múltiplo de 

y? O número x é divisor de y? E devem também estabelecer por meio de investigações 

critérios de divisibilidade, além de resolver problemas envolvendo mínimo múltiplo comum 

(mmc) e máximo divisor comum (mdc). 

Em se tratando de Parâmetros curriculares nacionais (PCN), os conceitos e 

procedimentos que envolvem divisibilidade de números naturais presentes nas orientações 

para o 3º ciclo do ensino fundamental, atuais 6º e 7º anos, contidos nesse documento estão: 
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Conceitos como os de “ múltiplo” e “divisor” de um número natural ou conceito de 

“ número primo” podem ser abordados neste ciclo como uma ampliação do campo 

multiplicativo, que já vinha sendo construído nos ciclos anteriores, e não como 

assunto novo, desvinculado dos demais. Além disso, é importante que tal trabalho 

não se resuma à apresentação de diferentes técnicas ou de dispositivos práticos que 

permitem ao aluno encontrar mecanicamente, o mínimo múltiplo comum e máximo 

divisor comum sem compreender as situações- problema que esses conceitos 

permitem resolver (BRASIL,1998, p.66) 

Desse modo, tendo em vista a dificuldade e o desinteresse que os estudantes 

apresentam frente ao modelo de ensino habitual, e considerando o que documentos como o 

PCN e BNCC requerem, buscamos aplicar uma atividade sobre a divisibilidade por seis 

usando a tendência do ensino por atividades, com o objetivo de analisarmos seus resultados. 

Nas seções seguintes realizaremos algumas discussões sobre o ensino por atividades 

(etapas e características), os critérios de divisibilidade, em especial a divisibilidade por seis, 

acompanhado de sua demonstração, o percurso metodológico que utilizamos para realizarmos 

o experimento, o experimento em si, a análise dos resultados e as considerações finais a 

respeito da atividade que foi aplicada. 

2- O ensino por atividades 

Com o intuito de buscar melhores Resultados no Ensino da Matemática, utilizam-se 

Tendências tais como: Resolução de Problemas, Modelagem Matemática, Etnomatemática, 

Jogos, História da Matemática, Novas tecnologias, investigação Matemática e o Ensino de 

Matemática por Atividades, que daremos ênfase, pelo fato de pretendermos utilizar neste 

trabalho. 

De acordo com Sá (2019), o ensino por atividades é a tendência que se baseia no 

princípio de que a ação precede os conceitos. Para o mesmo Autor, esta tendência apresenta 

vantagens tais como: 

→ Melhora da autoestima do Aluno. 

→ As Regras são o final do Processo. 

→A interação entre os Alunos é maior. 
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A divisão didática do Ensino por Atividades, segundo o mesmo autor, fica da seguinte 

maneira: 

Organização: Em Equipes de no Máximo 4 e no mínimo 2 alunos. 

Apresentação: Momento em que o professor faz a distribuição do material para os 

alunos. 

Execução: Momento em que os alunos desenvolverão as atividades, ou seja, o 

experimento propriamente dito. 

Registro: Momento em que cada equipe faz as anotações das informações (um 

membro de cada equipe deve socializar no quadro branco). 

Análise: Momento em que cada equipe analisa as informações registradas e descobre 

uma relação válida. 

Institucionalização: Momento em que será produzida a conclusão oficial a partir das 

conclusões das equipes. 

De acordo com Sá (2009) o ensino da Matemática por atividades tem como principal 

característica a interação do aluno com o professor e do aluno com os demais colegas de 

classe durante o processo de construção do conhecimento acerca do objeto estudado. Vale 

ressaltar alguns elementos importantes na fase de elaboração das atividades, conforme Sá 

(2009, p. 18): 

As atividades devem apresentar-se de maneira auto orientadas para que os alunos 

consigam conduzir-se durante a construção de sua aprendizagem 

Toda atividade deve procurar conduzir o aluno à construção das noções Matemáticas 

através de três fases: experiência, a comunicação oral das ideias apreendidas e a 

representação simbólica das noções construídas. 

As atividades devem prever um momento de socialização das informações entre os 

discentes, pois isso é fundamental para o crescimento intelectual do grupo. Para que 

isso ocorra, o professor deve criar um ambiente adequado e de respeito mútuo entre 

os alunos e adotar a postura de membro mais experiente do grupo e que possa 

colaborar na aprendizagem deles; 
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As atividades devem ter características de continuidade, visto que precisam conduzir 

o aluno ao nível de representação abstrata das ideias Matemáticas construídas a 

partir das experiências concretas vivenciadas por ele. 

3- Critérios de divisibilidade 

Para saber se um número é divisível por outro, basta efetuar a divisão. Porém existem 

formas de perceber isso sem precisar efetuar tal operação, essas formas são chamadas de 

critérios de divisibilidade. Para Grassi Filho (2015), essas regras são mecanismos que 

permitem reconhecer se um número natural dado é ou não divisível por outro. A seguir 

abordaremos o critério de divisibilidade pelo número natural seis. 

3.1- Divisibilidade por 6 

Um número natural N é divisível por seis se, e somente se, N for divisível, 

simultaneamente, por dois e por três. Na demonstração deste critério, que foi adaptada de 

Domingues Neto (2016), não utilizaremos o natural N na base dez. 

Demonstração: 

  Supondo que N seja divisível por 6. Então existe um número natural t de modo que 

N=6•t. Daí podemos observar duas situações: 

1ª) N= 6•t= 2• (3•t). Fazendo x=3•t, então N=2•x, com x sendo um número natural. 

Logo N é divisível por dois. 

2ª) N=6•t=3• (2•t). Fazendo y=2•t, então N=3•y, com y sendo um número natural. 

Logo N é divisível por três. 

Portanto se N é divisível por seis, então N será divisível por dois e por três 

simultaneamente. 

 

4- Percurso Metodológico 

A Pesquisa foi realizada no dia 24 de outubro de 2018, e consistiu na aplicação de uma 

atividade, que seguiu os preceitos do ensino por atividades, intitulada: divisibilidade por seis, 

cujo objetivo foi descobrir um critério de divisibilidade. A atividade contou com a 

participação de 11 estudantes distribuídos em seis grupos (5 grupos compostos por dois 
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estudantes cada, e um grupo composto por um estudante), valendo ressaltar a não participação 

de um grupo. 

Após a entrega das fichas que continham a atividade para os grupos, pedimos que os 

mesmos prestassem bastante atenção nas perguntas, e que marcassem com x a resposta que 

achassem adequadas, para assim fazerem as devidas observações. Em seguida, deixamos os 

grupos a vontade, para que pudessem refletir sobre a atividade e trocar ideias a respeito do 

experimento entre os membros do grupo e, tirando dúvidas comigo quando necessário. 

Ao término da atividade, que teve a duração de vinte minutos, pedimos que um 

representante de cada grupo socializasse sua conclusão no quadro branco, para que 

pudéssemos fazer uma discussão a respeito das mesmas, e assim fazermos a 

institucionalização do critério de divisibilidade por seis. 

5- Experimento 

A seguir, mostraremos a atividade que norteou nosso trabalho, uma análise à priori do 

que esperávamos acontecer ao longo da atividade, bem como o desempenho de cada grupo 

participante, no que diz respeito às suas respostas e observações, valendo ressaltar a não 

participação de um grupo (g1) nesta atividade. 

Atividade 

Esta atividade é uma adaptação de atividade proposta por Mendes e Sá (2006, p.48 e 

49) 

Título: Divisibilidade por seis 

Objetivo: descobrir um critério de divisibilidade por 6. 

Material: papel, lápis ou caneta e máquina de calcular. 

Procedimento: preencha o quadro abaixo: 

 
 

Número 

O Número é 

divisível por Seis? 

O Número é 

divisível por Dois? 

O Número é 

divisível por Três? 

Sim Não Sim Não Sim Não 

18       

36       

48       

312       
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524       

540       

681       

912       

4312       

6321       

Observação: 

Conclusão:  

 

Análise à priori: Diante desta atividade esperamos que os alunos apresentem 

dificuldades em observar a regularidade. No momento do registro, estimularemos os discentes 

a focarem na segunda e terceira pergunta, para que possam perceber que os números 

divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo, também são por 6 e consigam concluir que um 

número é divisível por 6, quando for divisível por 2 e por 3. 

Figura 1 – Ficha preenchida da atividade pelo grupo 02 
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Fonte: Experimentação (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Conclusão da atividade apresentada pelo grupo 2 

 

Fonte: Experimentação (2018) 
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Figura 3 – Ficha preenchida da atividade 10 pelo grupo 03 

 

Fonte: Experimentação (2018) 

 

Figura 4- Conclusão da atividade 10 apresentada pelo grupo 3 

 

Fonte: Experimentação (2018) 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Ficha preenchida da atividade pelo grupo 04 



 

69 

 

 

Fonte: Experimentação (2018) 

 

Figura 6- Conclusão da atividade 10 apresentada pelo grupo 4 

 

Fonte: Experimentação (2018) 
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Figura 7 – Quadro preenchido da atividade pelo grupo 05 

 

Fonte: Experimentação (2018) 

 

Figura 8- Conclusão da atividade apresentada pelo grupo 5 

 

Fonte: Experimentação (2018) 

 

 

 

 



 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Ficha preenchida da atividade pelo grupo 06 

 

Fonte: Experimentação (2018) 

Figura 10- Conclusão da atividade apresentada pelo grupo 6 

 

Fonte: Experimentação (2018) 

 

Figura 11 – Ficha preenchida da atividade pelo grupo 07 
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Fonte: Experimentação (2018) 

 

Resultado institucionalizado no final da atividade: Um número natural é divisível 

por 6 quando for divisível por dois e por três ao mesmo tempo. 

6- Análise dos Resultados 

No que se refere à análise dos resultados obtidos no experimento, que como já 

mencionamos, contou com a participação de 11 estudantes distribuídos em grupos, ao 

investigarmos as observações e conclusões apresentadas pelos discentes, que classificamos 

como: válidas, previstas e desejadas; válidas, previstas e não desejadas; válidas, não previstas 

e não desejadas; não válida, prevista e não desejada, não válida, não prevista e não desejada e 

não formulada, organizamos quatro quadros que indicam as transcrições das observações e 

conclusões, suas classificações, bem como o percentual de classificação das mesmas. 

 

Quadro 1- Transcrição e classificação das observações 

 

GRUPOS 

 

TRANSCRIÇÃO 

 

CLASSIFICAÇÃO 
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G2 A minha observação é que quando divido por 

seis dá igual a dois e três. 

Válida, prevista e 

desejada. 

G3 Observamos que os números é divisível igual 

seis é divisível igual a dois e três. 

Válida, prevista e 

desejada. 

G4 Quando o número for divisível por seis ele 

também será divisível por dois e por três. 

Válida, prevista e 

desejada. 

G5 Nós observamos que o seis é por dois e por três. Válida, prevista e 

desejada. 

G6 Observamos que a divisão de 6, 2 e 3 deram 

praticamente os resultados iguais. 

Válida, prevista e 

desejada. 

G7 --------------------------------------------------------- Não formulou. 

Fonte: Experimentação (2018) 

 

Quadro 2- Percentual de classificação das observações  

VALIDADE DAS OBSERVAÇÕES VALOR 

ABSOLUTO 

POR GRUPO 

PERCENTUAL 

(aproximado) 

Válida, prevista e desejada 5 83,33% 

Válida, prevista e não desejada 0 0% 

Válida, não prevista e não desejada 0 0% 

Não válida, prevista e não desejada 0 0% 

Não válida, não prevista e não desejada 0 0% 

Não formulou 1 16.67% 

Total 6 100% 

Fonte: Experimentação (2018) 

Conforme podemos verificar no quadro anterior, a maioria dos grupos (83,33%) 

conseguiu fazer observações que consideramos válidas e dentro do que prevíamos e 

desejávamos para alcançar o objetivo da atividade, e apenas um grupo (G7) não conseguiu 

fazer observações durante a atividade. 
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Quadro 3- Transcrição e classificação das conclusões 

GRUPOS TRANSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

G 2 A minha conclusão é que quando divido por seis dá 

igual a dois e três. 

Válida, prevista e 

desejada. 

 

G3 
Concluímos que os números é divisível igual seis é 

divisível igual a dois e três. 

Válida, prevista e 

desejada. 

 

G4 
Quando o número for divisível por seis ele também 

será divisível por dois e por três. 

Válida, prevista e 

desejada. 
 

G5 
Nós concluímos que o seis é por dois e por três. Válida, prevista e 

não desejada. 

 

G6 
Concluímos que a divisão de 6, 2 e 3 deram 

praticamente os mesmos resultados. 

Válida, prevista e 

não desejada. 

G7 ------------------------------------------------------------ Não formulou. 

Fonte: Experimentação (2018) 

Quadro 4- Percentual de classificação das conclusões 

VALIDADE DAS OBSERVAÇÕES VALOR 

ABSOLUTO 

POR GRUPO 

PERCENTUAL 

Válida, prevista e desejada 3 50% 

Válida, prevista e não desejada 2 33,33% 

Válida, não prevista e não desejada 0 0% 

Não válida, prevista e não desejada 0 0% 

Não válida, não prevista e não desejada 0 0% 

Não formulou 1 16,67% 

Total 6 100% 

Fonte: Experimentação (2018) 

Em relação às observações, notamos no quadro anterior que houve uma queda no que 

diz respeito as conclusões, pois dois grupos (G5 e G6) não conseguiram concluir conforme 

desejávamos. Ainda assim, 50% dos grupos apresentaram conclusões satisfatórias para o 
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critério de divisibilidade por seis. Portanto, acreditamos que a atividade surtiu efeitos 

positivos para a aprendizagem do referido critério. 

7- Considerações Finais 

Neste trabalho destacamos o critério de divisibilidade por seis, tema muito importante 

nas aulas de divisibilidade do 6º ano, e frequentemente abordado nos livros didáticos da 

educação básica. Também foram destacadas as características do ensino por atividades, 

tendência que utilizamos no experimento, além de suas etapas. Os resultados foram 

satisfatórios, onde todas as equipes envolvidas, com exceção do grupo 7 que não formulou, 

produziram observações e conclusões bem próximas daquilo que pretendíamos e desejávamos 

para fazermos a institucionalização de tal critério. Desta forma pudemos perceber como 

nossos estudantes, quando na postura de protagonistas, podem alcançar patamares muitas das 

vezes inimagináveis por nós docentes, e entendemos que, de forma alguma, podemos abrir 

mão daquilo que realmente provoca o conhecimento, que é o prazer que um estudante sente, 

independentemente de sua origem, pela descoberta. 
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Resumo 

A Estatística é uma ferramenta indispensável na formação dos cidadãos, pois proporciona aos indivíduos 

ferramentas para ler e interpretar gráficos e tabelas dos mais variados tipos. O presente trabalho tem por objetivo 

analisar as condições de trabalho que a construção civil proporciona a seus colaboradores em Belém no ano de 

2016. A Metodologia foi quantitativa com estudo descritivo. A amostra foi composta de 14 funcionários de um 

hotel. A técnica de coleta de dados foi o questionário. Os resultados mostram que a maioria dos entrevistados 

não tem carteira assinada, a maioria tem menos de cinco anos de trabalho na construção civil, dois funcionários 

já sofreram algum acidente de trabalho, um operário sofreu um corte e o outro uma queda, um funcionário ficou 

afastado entre seis meses e um ano e o outro mais de um ano, sendo que um recebeu benefício do governo e o 

outro não recebeu nenhum auxílio.  

Palavras-chave: Ensino de Estatística. Alunos. Ensino Médio. Técnico em Segurança do Trabalho.  

1. Introdução  

A Estatística tão presente no cotidiano dos estudantes é de fundamental importância 

para sua formação, pois: 

A Estatística é pródiga na aplicação de seus conteúdos na vida real. Convivemos 

com números e com estatísticas, vivemos um constante exercício de comparação e 

somos permeados de índices que nos acompanham durante nossa infância e que 

continuam a nos acompanhar quando nos tornamos adultos. Os jornais diários, as 

revistas e os noticiários na televisão e na internet são ricos em gráficos, índices e 

análises comparativas de todas as espécies. (CAMPOS, WODEWOTZKI & 

JACOBINI, 2011, p. 51). 

A Estatística é uma ferramenta indispensável na formação dos cidadãos, pois 

proporciona aos indivíduos ferramentas para ler e interpretar gráficos e tabelas dos mais 

variados tipos. Constantemente estamos vendo informações nas Televisões, Jornais, Internet, 

Livros Didáticos, Periódicos, etc., sobre alguma informação que envolve os conceitos básicos 

de Estatística.  

mailto:mauriciofontes@gmail.com
mailto:dineusa@gmail.com


 

78 

 

Para Smole & Diniz (2013, p. 77): “o vocabulário usado em estudos estatísticos têm 

sua origem nos primeiros estudos desse tipo feitos pela humanidade e que eram relativos à 

demografia”. Esse fato é confirmado por Souza (2013) que afirma:  

Não é de agora que a estatística é uma ferramenta importante para a humanidade. Há 

registros de contagem da população desde antes da Era Cristã, como por exemplo, 

um recenseamento ocorrido no Egito por volta de 2.900 a. C. Pouco tempo depois, 

os governantes já contabilizavam não somente a população, mas também 

residências, bens, etc. Nesse caso, a finalidade estava associada à cobrança de 

impostos. (p. 88). 

 

O Ensino de Estatística na Educação Básica é justificado por muitos autores, entre 

eles temos Holmes (1980) apud Batanero (2002) que juntamente com sua equipe mostraram 

que era possível ensinar estatística desde a escola primária, justificando seu ensino pelas 

seguintes razões:  

 A estatística é uma parte da educação geral desejável para futuros cidadãos adulto, que 

precisam adquirir a capacidade de leitura e interpretação de tabelas e gráficos 

estatísticos que com frequência aparecem nos meios informativos.  

 É útil para a vida posterior, já que em muitas profissões precisão de alguns 

conhecimentos básicos do tema.  

 Seu estudo ajuda no desenvolvimento pessoal, fomentando um pensamento crítico, 

baseado na valorização da evidência objetiva. 

 Ajuda a compreender os restantes temas do currículo, tanto na educação obrigatória 

como posterior, onde com frequência aparecem gráficos, resumos ou conceitos 

estatísticos. 

É nesse sentido que a Estatística é de suma importância para o profissional de 

Segurança do Trabalho. Esse profissional está constantemente levantando dados sobre o 

número de acidentes nas empresas, verificando se as mesmas proporcionam as mínimas 

condições de trabalho para seus funcionários, etc. 

Dessa forma, esse trabalho justifica-se pela importância da Estatística como uma 

ferramenta indispensável para que o profissional de Segurança do Trabalho possa executar 

suas atividades laborais. 
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Pelo exposto acima esse trabalho teve como propósito analisar as condições de 

trabalho que a construção civil proporciona a seus colaboradores em Belém no ano de 2016. 

Os objetivos específicos que nortearam esse trabalho foram:  

 Investigar se as construtoras proporcionam as condições mínimas de trabalho para que 

seus colaboradores possam exercer suas atividades laborais. 

 Verificar a incidência e tipo de acidente na construção civil em Belém no ano de 2016. 

 Verificar se os empregados recebem os benefícios decorrentes dos acidentes de 

trabalho. 

2. Marco de Referência 

2.1. Ensino de Estatística 

A introdução do Ensino de Estatística na Educação básica é recente e sua utilização 

no cotidiano de qualquer cidadão é importante, pois “em diversas reportagens de jornais e 

revistas, em pesquisas de opinião, em recenseamentos, em ciências tais como Geografia, 

Economia e Medicina, são utilizados números para descrever e representar fatos observados. 

Esses números assim utilizados são chamados dados estatísticos” (SMOLE & DINIZ, 2013, 

p. 77).  

Os dados estatísticos são utilizados para tomada de decisão em grupos de pesquisas, 

investidores da bolsa de valores, na política, no controle do orçamento familiar, entre outros. 

Não se pode ignorar o valor da estatística para projetar o futuro de uma família, nação, etc.  

Precisamos de material humano com boa formação em estatística para ajudar na 

tomada de decisão nas diversas áreas do conhecimento. Os professores tem um papel 

importante nesse projeto para formar os futuros cidadãos, pois “a Estatística torna-se uma 

necessidade dessa sociedade, pois as informações que nos chegam são, muitas vezes, 

apresentadas pela mídia por meio de conceitos matemáticos e nossos alunos precisam 

entender essa mídia” (CURY & DESSBESEL, 2013, p. 5650).  
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Entender esses dados requer formação adequada com no mínimo uma alfabetização 

estatística que nas palavras de Cardona (2011): 

a alfabetização estatística é um elemento primordial para os indivíduos da sociedade 

moderna. O cidadão comum necessita formação estatística essencial para entender o 

entorno em que se desempenha, para avaliar criticamente a informação estatística 

relacionada com contextos sociais nos quais ele está imerso e para tomar decisões 

informadas (p. 236).  

 

Para Milone (2004) citado por Tavares (2009), a 

Estatística é o estudo dos modos de obtenção, coleta, organização, processamento e 

análise de informações relevantes que permitem quantificar, qualificar ou ordenar 

entes, coleções fenômenos ou populações de modo tal que se possa concluir, deduzir 

ou predizer propriedades, eventos ou estados futuros. (p. 2). 

 

Assim, utilizando a estatística de acidentes, podemos deduzir se as ações de 

segurança do trabalho estão sendo eficazes ou não nas empresas em Belém do Pará no ano de 

2016.  

2.2. Técnico em Segurança do Trabalho  

O Decreto lei nº 362 de 15 de outubro de 1993, incumbe ao Ministério do Emprego e 

da Segurança Social, através do respectivo Departamento de Estatística, o apuramento e 

difusão regular de estatísticas sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais, nos termos 

da delegação de competências do Instituto Nacional de Estatística daquele Departamento.  

Como parte da programação em homenagem ao Dia Mundial de Segurança e Saúde 

no Trabalho, comemorado no dia 28 de abril (O dia 28 de abril faz referência à explosão de 

uma mina que matou 78 mineiros, há 40 anos, na cidade de Farmington, estado da Virgínia, 

nos Estados Unidos, o que tornou esta data o Dia Mundial em Memória às Vítimas de 

Acidentes de Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) instituiu, em 2003, a 

data como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho.), os Ministérios da Previdência 

Social, Saúde e Trabalho e Emprego lançaram em 2011 o Plano Nacional de Saúde e 

Segurança no Trabalho (PLANSAT). 
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O plano foi elaborado pela Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho 

(CTSST), que conta com representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. 

Ele é composto por oito objetivos e dividido em tarefas de curto, médio e longo prazo, além 

de um conjunto de tarefas de caráter permanente. 

A educação continuada é uma das diretrizes do PLANSAT e prevê a inclusão de 

conhecimentos básicos em prevenção de acidentes no currículo do ensino fundamental e 

médio da rede pública e privada. O diretor do Departamento de Saúde e Segurança 

Ocupacional (DPSSO), Cid Pimentel, explica que o plano
4
 é um detalhamento com ações 

práticas da Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho, lançada pela presidenta 

Dilma Roussef em novembro de 2011.  

Acidentes de trabalho no Brasil 

Em 2010, foram registrados 701.496 acidentes de trabalho, uma diminuição de 

4,35% em relação a 2009, quando foram registrados 733.365. Em relação aos acidentes de 

trabalho liquidados, cujo processamento se dá no ano em que é concluído todo o processo, 

houve redução dos acidentes causadores de incapacidade permanente de 14.605 em 2009 para 

14.097 em 2010. O número de mortes aumentou, passando de 2.560 para 2.712.  

Quando analisados por regiões, verifica-se que a maioria dos acidentes registrados 

ocorreu na Região Sudeste (378.564); vindo em seguida as Regiões Sul (156.853); Nordeste 

(89.485), Centro-Oeste (47.374) e Norte (29.220). Vale lembrar que é no Sudeste e no Sul que 

se concentra o maior número de trabalhadores formalizados do País. 

Para evitar esse alto índice de acidentes de trabalho no Brasil e a falta de 

responsabilidade de algumas empresas, em 27 de julho de 2014 a Advocacia-Geral da União 

(AGU) realizou o ajuizamento em massa de 226 ações regressivas acidentárias em diversos 

estados do Brasil. A atuação busca a restituição de mais de R$ 60 milhões aos cofres do 

                                                 

4 Dados obtidos de http://www.brasil.gov.br/saude/2012/04/governo-anuncia-plano-

para-prevencao-de-acidentes-de-trabalho-na-construcao-e-transporte. Acesso em 21.03.2016 

http://www.brasil.gov.br/saude/2012/04/governo-anuncia-plano-para-prevencao-de-acidentes-de-trabalho-na-construcao-e-transporte
http://www.brasil.gov.br/saude/2012/04/governo-anuncia-plano-para-prevencao-de-acidentes-de-trabalho-na-construcao-e-transporte
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Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que foram pagos em benefícios previdenciários a 

funcionários que sofreram acidentes de trabalho em empresas que não observaram as normas 

de segurança. Esse é o maior índice de expectativa de ressarcimento já alcançado desde o 

início dos ajuizamentos em massa
5
, ocorrido em 2008.  

Por isso dá importância do profissional de Segurança do Trabalho, os dados acima 

mostram que muitas empresas não cumprem as normas mínimas de segurança para que seus 

profissionais possam exercer suas atividades profissionais com segurança.  

Para Tavares (2009): “a Segurança do Trabalho é uma ciência multidisciplinar e se 

utiliza de outras ciências para atuar”, entre elas destacamos a Estatística que de acordo com 

recomendações das Orientações Curriculares para o Ensino Médio: 

O estudo da estatística viabiliza a aprendizagem da formulação de perguntas que 

podem ser respondidas com uma coleta de dados, organização e representação. 

Durante o ensino médio, os alunos devem aprimorar as habilidades adquiridas no 

ensino fundamental no que se refere à coleta, à organização e à representação de 

dados. Recomenda-se um trabalho com ênfase na construção e na representação de 

tabelas e gráficos mais elaborados, analisando sua conveniência e utilizando 

tecnologias, quando possível. Problemas estatísticos realísticos usualmente 

começam com uma questão e culminam com uma apresentação de resultados que se 

apoiam em inferências tomadas em uma população amostral. (BRASIL, 2006, p. 78)  

 

Esse trabalho de coletar dados no canteiro de obras é uma forma dos discentes do 

curso de Segurança do Trabalho vivenciarem na prática a utilização da estatística como 

ferramenta de apoio para aplicar, coletar, analisar, interpretar e difundir os resultados de 

pesquisa de campo por eles realizada.  

3. Metodologia 

Este trabalho é proveniente de um projeto que foi desenvolvido na Escola Técnica 

Estadual Magalhães Barata (ETEMB) em Belém do Pará. Essa escola faz parte das Escolas 

                                                 
5 Dados obtidos em http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/04/agu-

cobra-mais-de-r-60-mi-de-empresas-que-descumpriram-normas-de-seguranca-do-trabalho-no-

pais. Acesso em 21.03.2016. 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/04/agu-cobra-mais-de-r-60-mi-de-empresas-que-descumpriram-normas-de-seguranca-do-trabalho-no-pais
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/04/agu-cobra-mais-de-r-60-mi-de-empresas-que-descumpriram-normas-de-seguranca-do-trabalho-no-pais
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/04/agu-cobra-mais-de-r-60-mi-de-empresas-que-descumpriram-normas-de-seguranca-do-trabalho-no-pais
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Tecnológicas da Secretaria de Estado e Educação (SEDUC-PA). A ETEMB oferece aos 

alunos do Ensino Médio os cursos de Eletrotécnica, Eletrônica, Informática, Edificações, 

Segurança do Trabalho e Mecânica, na modalidade Integrado (quatro anos com formação do 

Ensino Médio e Técnico) e Subsequente (três semestres de matéria técnica para alunos que já 

concluíram o Ensino Médio).  

A metodologia aplicada no presente trabalho foi a Quantitativa com estudo 

Descritivo, pois de acordo com Sampieri, Collado & Lucio (2006, p. 101): “Eles medem, 

avaliam ou coletam dados sobre diversos aspectos, dimensões ou componentes do fenômeno a 

ser pesquisado. Do ponto de vista científico, descrever é coletar dados (para os pesquisadores 

quantitativos, medir; para os qualitativos, coletar informações)”. 

A amostra foi formada por quatorze funcionários da construção de um hotel em 

Belém do Pará. Utilizaremos o questionário para coleta de dados, pois Sampieri, Collado e 

Lucio (2006, p. 325) afirmam: “Talvez o instrumento mais utilizado para coletar dados seja o 

questionário. Um questionário consiste em um conjunto de questões com relação a uma ou 

mais variáveis a serem medidas”.  

 

4. Análise e Discussão dos Resultados 

Apresentaremos agora os resultados das atividades propostas para os discentes. Eles 

construíram um questionário com a ajuda de alguns professores engenheiros da ETEMB e 

pesquisando na internet para serem aplicados nos canteiros de obra para coletarem dados 

sobre as condições de trabalhos dos profissionais da construção civil. 

A aplicação desses questionários foi muito difícil tendo em vista que muitos 

responsáveis pelas obras consultadas não permitiram a entrada de nossos discentes para 

coletarem dados. Talvez essa dificuldade estivesse relacionada por medo de alguma 

fiscalização do Ministério do Emprego e Trabalho (MEP). 

Explicamos aos encarregados das obras consultadas que esse trabalho para nossos 

discentes seria muito importante para a formação deles, tendo em vista que eles logo estarão 
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no mercado de trabalho e precisarão usar os conhecimentos estatísticos para coletar, analisar e 

expor relatórios para os Arquitetos, Engenheiros, etc.  

Depois de muitas idas e vindas em certos canteiros de obras conversando com alguns 

responsáveis técnicos pelas obras, conseguimos convencer um engenheiro de um hotel que 

está em construção em Belém para coletarmos os dados para nossa pesquisa. Ele foi atencioso 

e colaborou com nossos estudantes para coletarem os dados para nosso trabalho. Esses dados 

foram coletados no dia seis de janeiro de 2017 (ver figura 1). 

 

Figura 1: Alunos coletando dados na construção civil. 

Fonte: Arquivo dos autores 
 

Vamos expor agora o resultado dessa pesquisa de campo realizada pelo único grupo 

composto de três alunos que conseguiu obter esses dados. Os outros três grupos não 

conseguiram autorização para coletarem dados em canteiros de obras.  

A primeira questão de nosso instrumento foi relativa ao gênero desses funcionários. 

Tabela 1 - Gênero dos entrevistados 

Gênero Frequência 

Masculino 13 

Feminino 1 

Fonte: Pesquisa de campo 

Os resultados apresentados na tabela 1 mostram que a maioria dos trabalhadores da 

construção civil são homens, ou seja, 92,86% aproximadamente. Nesta pesquisa encontramos 

uma mulher, isto é, 7,14% dos empregados desse empreendimento trabalhando naquele 

espaço que outrora era exclusivo dos homens.  



 

85 

 

A segunda questão de nosso questionário foi sobre a idade desses funcionários e o 

resultado foi o seguinte: 

Tabela 2 - Idade dos funcionários 

Idade Fa Fr 

20 ├ 30 6 42,86% 

30 ├ 40 3 21,43% 

40 ├ 50 5 35,71% 

Total 14 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 

Observamos pela tabela 2 acima, que a maioria dos funcionários tem menos de trinta 

anos. 

A terceira questão se refere a nacionalidade dos funcionários que estão trabalhando 

na obra pesquisada. 

Tabela 3 - Nacionalidade dos funcionários 

Nacionalidade Frequência 

Brasileiro 10 

Não respondeu 4 

Fonte: Pesquisa de campo 

Dos 14 funcionários que responderam ao questionário quatro não informaram sua 

nacionalidade o que corresponde a 28,57%. 

A quarta questão (ver tabela 4 abaixo) do questionário refere-se ao estado civil das 

pessoas que estão trabalhando na obra 

Tabela 4 - Estado civil dos funcionários 

Estado civil Frequência 

Solteiro 5 

Casado 9 

Viúvo 0 

Divorciado/separado 0 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Quanto ao estado civil, 64,29% dos trabalhadores são casados e 35,71% estão 

solteiros. 

A quinta questão tem a ver com a formação desses funcionários e o resultado está 

representado na tabela 5 abaixo.  

Tabela 5 - Escolaridade dos funcionários 

Escolaridade Frequência 

Fundamental 

Incompleto 3 

Fundamental completo 0 

Médio Incompleto 3 

Médio completo 7 

Superior incompleto 0 

Superior completo 0 

Pós-graduação 1 

Fonte: Pesquisa de campo 

A metade dos trabalhadores entrevistados tem o Ensino Médio completo, 21,43% 

tem o Ensino Fundamental Incompleto e o Ensino Médio Incompleto. Um fato que nos 

chamou a atenção nessa pesquisa foi que um trabalhador tem Pós-graduação. É difícil você 

encontrar pessoas com uma formação nesse nível trabalhando em canteiro de obras. 

Entretanto, com essa crise que assola o país e por reportagens veiculadas nos meios de 

comunicação, constatamos que tem muitos profissionais com mais qualificação do que exige 

o emprego, simplesmente para conseguir prover o sustento da família. 

A sexta questão perguntava a profissão de cada um deles dentro desse ambiente de 

trabalho. 

Tabela 6 - Qual a sua profissão? 

Profissão Frequência 

Carpinteiro 0 

Pedreiro 2 
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Servente 2 

Eletricista 1 

Outros 9 

Fonte: Pesquisa de campo 

A profissão desses trabalhadores apresentados na tabela 6 acima é variada. No item 

outros, temos: encanador, pintor, mestre de obras, gesseiro, técnico de refrigeração, camareira 

e o engenheiro responsável pela obra. Observa-se uma variedade de pessoas trabalhando nesse 

ambiente de trabalho. 

Abaixo mostraremos na tabela 7 a relação de trabalho desses operários. 

Tabela 7 - Relação de Trabalho 

Relação de 

Trabalho Frequência 

Efetivo 3 

Temporário 9 

Outros 1 

Fonte: Pesquisa de campo 

A maioria dos funcionários, ou seja, 64,29% tem uma relação temporária de trabalho 

nesse ambiente. Talvez essa relação seja devido à crise que se alastrou pelo país e o setor da 

construção civil foi um dos mais afetados. No item outros temos um funcionário que se diz 

autônomo.  

5. Considerações Finais  

Esse projeto teve como objetivo principal analisar as condições de trabalho que a 

construção civil proporciona a seus colaboradores em Belém no ano de 2016. Pelo exposto 

acima, percebemos que a maioria dos entrevistados não tem carteira assinada, trabalha entre 

sete e oito horas diárias, a maioria tem menos de cinco anos de trabalho na construção civil, o 

ruído no local de trabalho incomoda, dois funcionários já sofreram algum acidente de 

trabalho, cada um deles sofreu três acidentes, um operário sofreu um corte e o outro sofreu 
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uma queda, um funcionário ficou afastado entre seis meses e um ano e o outro mais de um 

ano, sendo que um recebeu benefício do governo e o outro não recebeu nenhum auxílio.  

Para Peixoto (2011, p. 15): “A Segurança do Trabalho pode ser entendida como o 

conjunto de medidas adotadas, visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho das pessoas”.  

Para alcançar essa orientação as empresas devem colaborar proporcionando um 

ambiente de trabalho salutar para que seus colaboradores possam atuar com segurança.  

Os discentes do curso de Segurança do Trabalho contam com o apoio da ferramenta 

Estatística para confirmar se essas orientações estão sendo obedecidas no ambiente de 

trabalho dos profissionais da construção civil, tendo em vista que, 

O estudo no Ensino Médio deve ser uma iniciação ao estudo individual, com 

autonomia pessoal, como processo de busca e investigação; o aluno deve passar a 

buscar por conta própria, tentando descobrir e obter conhecimentos que precisa 

adquirir. E ele faz isto explorando adequadamente os instrumentos de que dispõe, 

utilizando-se dos recursos que lhe são oferecidos pela escola, em particular, e pelas 

instituições culturais, em geral. (SEVERINO & SEVERINO, 2012, p. 31) 

Foi isso que esse projeto tentou buscar a autonomia do discente para coletar, analisar, 

interpretar e divulgar o resultado de sua investigação no canteiro de obras.  

Vale ressaltar que muitas portas foram fechadas nos canteiros de obras para nossos 

discentes, sendo que dos quatro grupos formados para coletar dados, somente um grupo 

conseguiu obter informações para nossa pesquisa. De forma geral, esse projeto atingiu seus 

objetivos.  
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RESUMO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão–IFMA é uma autarquia que possui 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira e didático-pedagógica, voltada para a educação científico-

tecnológica, direcionada às exigências e ao desenvolvimento do setor produtivo, através da oferta de cursos que 

possibilitam a capacitação de recursos humanos com formação crítica e comprometida com a transformação da 

sociedade. Visando melhorar uma problemática voltada ao ensino médio e superior que é recorrente a cada ano, 

o trabalho de Nivelamento em Matemática Básica se objetiva, pois um grande número de alunos chegam ao 

Ensino Médio e nas graduações com grandes dificuldades na matemática elementar, e a consequência dessa 

defasagem de aprendizagem irá se repercutir em toda a sua trajetória acadêmica, ocasionando reprovações, 

desânimos, desmotivações, e ainda a evasão escolar. Para atender estes novos desafios de uma educação 

articulada com a prática investigativa, foi proposto um trabalho de nivelamento, para reforçar e dar suporte ao 

aluno do ensino médio que estudam no Instituto Federal e na escola Dr. Fernando Castro, sendo os alunos da 

graduação do curso de licenciatura plena de matemática, os seus professores, utilizando metodologias 

diferenciadas, muitas práticas envolvendo o cotidiano, e mais dinamicidade no momento dos encontros, em 

determinados conteúdos básicos de matemática para que o mesmo possa conseguir uma melhor sequência e 

continuidade nos seus estudos. Ao fim do trabalho, percebeu-se que os alunos que deram continuidade ficaram 

mais motivados nos estudos e melhoraram seu rendimento acadêmico. 

Palavras Chaves: Nivelamento. Educação. Ensino Médio. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Tendo observado o baixo desempenho dos alunos que adentram ao ensino médio e 

acadêmicos ingressantes nas disciplinas de matemática, é que o colegiado de professores de 

matemática, através de um trabalho in loco tenta resgatar o desejo dos alunos em superar as 

dificuldades e o medo da matemática, melhorando a compreensão na resolução de problemas 

mailto:reullyanne.aguiar@ifma.edu.br
mailto:jairo.araujo@ifma.edu.br
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do cotidiano e criando modelos matemáticos que possam ajudar nas funções do dia-a-dia e no 

trabalho.  

Para reforçar essa justificativa da necessidade de um curso de nivelamento para os 

alunos, tem-se numerosos dados, como por exemplo, os do SAEB (Sistema Nacional de 

avaliação da Educação Básica), que tem como objetivo “apoiar municípios, estados e a União 

na formulação de políticas que visam à melhoria da qualidade do ensino” (INEP,2014).  

O Saeb é aplicado em dois em dois anos, e participam dessa avaliação alunos do 

ensino fundamental (5ª ano e 9ª ano) e do ensino médio (3ª ano), as provas são compostas das 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Através dos últimos dados divulgados pelo 

Saeb, pode-se verificar que: dos estudantes brasileiros da 3ª série do ensino médio, na 

disciplina de Matemática, 62,6% foram classificados no estágio crítico e outros 4,8% no 

estágio muito crítico do aprendizado. No total, 67,4% dos alunos têm desempenho muito 

abaixo daquele desejado para a idade escolar deles.  

No Brasil, no estágio considerado adequado para essa disciplina estão somente 6% dos 

alunos (INEP, 2014). Com base nesses dados, entende-se os motivos pelo qual os alunos que 

ingressam no ensino superior possuem muitas dificuldades em acompanhar os cursos 

universitários, principalmente, aqueles que têm várias disciplinas nas áreas de ciências exatas. 

Embasados nesta constatação e, além disso, visando um melhor desempenho escolar baseado 

no artigo 3º da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que afirma que o 

ensino ministrado tem como princípio a igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola. 

Para minimizar essa problemática, os professore do curso de Matemática após 

analisarem os elevados índices de reprovações nas disciplinas que envolvem cálculos, como 

matemática, física, e química, e também pelas evasões que acontecem nos primeiros 

semestres letivos do ensino superior, e além disso, ficou percebido também, após essa análise 

do motivo da evasão dos educando, que estes chegavam na Instituição de Ensino sem os 

conhecimentos básicos, e prévios, da disciplina de matemática. 

Para chegar ao alcance de uma educação de qualidade, o curso de nivelamento em 

matemática em sua trajetória será para sanar a carência de conhecimentos em matemática, 
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melhorando o desempenho dos acadêmicos e educandos, colaborando assim para o processo 

de ensino-aprendizagem. O trabalho promove um contato com o ambiente acadêmico, ao 

mesmo tempo em que retoma os conteúdos ministrados na escola de educação básica. 

Buscou-se, então, trazer para o ambiente do curso a experiência dos alunos e suas 

maiores dificuldades no que diz respeito a essa disciplina, através de testes de sondagem, 

avaliação diagnóstica, realizada na primeira semana do projeto, com esses resultados foi 

possível entender suas carências e propor uma forma melhor de ensiná-los. 

Através dessa proposta, esperou-se levar o aluno a ter um melhor aproveitamento nas 

disciplinas que envolvem raciocínio lógico e operações básicas da matemática, além de 

resgatar o desejo, a confiança, e o aprendizado através dos estudos. 

Além disso, o curso de nivelamento, ministrado pelos acadêmicos do curso de 

licenciatura em matemático, estará também estreitando a distância entre os alunos do ensino 

médio com os alunos da graduação, fazendo com que eles, já tenham um primeiro contato 

com a sala de aula, com o ambiente que será no futuro, o local de trabalho deles, sem precisar 

esperar a disciplina obrigatória de estágio, podendo ser utilizada até para adiantar carga 

horária, e com isso as experiências já estariam fazendo a vivência na prática, inovando as 

metodologias, e revisando os conteúdos vistos em sala de aula.   

Para os alunos do ensino superior, que já se encontram no 4º e 6º período de estudo, 

esse projeto irá contribuir para uma formação docente mais holística e comprometida com a 

melhoria da qualidade do ensino, principalmente do município ao qual eles estão inseridos. 

Em virtude disso, os professores precisam rever alguns conceitos desenvolvidos no 

ensino fundamental, pois para eles, esses conteúdo são de fundamental importância, além 

disso, é um dos nortes deste novo nível de educação como se vê nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Ensino Médio (PCN), e reafirmado na proposta da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC).  

 

A aprendizagem das Ciências da Natureza, qualitativamente distinta 

daquela realizada no Ensino Fundamental, deve contemplar formas de 

apropriação e construção de sistemas de pensamento mais abstratos e 

resinificados, que as trate como processo cumulativo de saber e de 
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ruptura de consensos e pressupostos metodológicos. A aprendizagem 

de concepções científicas atualizadas do mundo físico e natural e o 

desenvolvimento de estratégias de trabalho centradas na solução de 

problemas é finalidade da área, de forma a aproximar o educando do 

trabalho de investigação científica e tecnológica, como atividades 

institucionalizadas de produção de conhecimentos, bens e serviços. 

(PCN, 2000). 

 

Ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza e 

Matemática tem um compromisso com o desenvolvimento do 

letramento científico, ou seja, a capacidade de compreender e 

interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de 

transformá-lo. Vale lembrar que as competências são a integração de 

um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA). 

Enquanto o conhecimento é aquilo que se sabe, as habilidades 

representam a capacidade de saber fazer. Já as atitudes dizem respeito 

ao querer fazer e estão diretamente ligadas à ação. (BNCC, 2018). 

 

Proporcionar este processo cumulativo de saber e centrar a educação matemática no 

desenvolvimento de estratégias focadas na solução de problemas do cotidiano é a direção a 

ser seguida na educação técnica integrada. Entretanto, este processo cumulativo proposto para 

o ensino médio deve estar ancorado em conhecimentos básicos desenvolvidos no ensino 

fundamental, portanto, acredita-se que a ausência destes conceitos básicos é que eleva-se a 

taxa de reprovação e evasão das disciplinas de Física, Química e Matemática ao longo dos 

três anos do ensino médio.  

Outro dado importante para a execução deste trabalho é saber sobre os resultados do 

IDEB para o município, Buriticupu alcançou um resultado de 3,6 no ano de 2017. As escolas 

não alcançaram a meta que foi proposta pelo Governo. Através desse resultado, outros fatores 

importantes para o governo também foram divulgados, como a quantidade de escolas por 

município que precisam estar em alerta, atenção, melhorar e manter o resultado. Sobre o 

município de Buriticupu, os resultados foram os seguintes: 

 

Tabela 1 – Resultados das Escolas de Buriticupu - MA 

 Alerta Atenção Melhorar Manter 
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Quantidade de Escolas em Buriticupu (%) 67 % 17 % 16 % 0 % 

Fonte: IDEB (2017) 

 

Para Ribeiro (2009), outro ponto crucial dos estudantes de cursos técnicos é a 

resolução de problemas, interpretação dos mesmos, o qual os alunos possuem grandes 

dificuldades. Para isso, a prática de resolução de problemas requer, no entanto, uma nova 

postura do professor frente aos estudantes, assumindo um papel de mediador e propondo 

problemas contextualizados e interdisciplinares que possibilitem aos estudantes 

desenvolverem sua capacidade intelectual, tornando-se cidadãos críticos. Sobre isso, Polya 

(1978) afirma que durante a atividade de resolução de problemas deve-se seguir quatro etapas: 

compreender o problema, elaborar um plano, executar o plano e fazer o retrospecto ou 

verificação.  

 

2. METODOLOGIA 

 

O Curso de Nivelamento em Matemática é ofertado para os alunos do ensino médio do 

município de Buriticupu, atendendo a duas instituições diferentes – IFMA – Campus 

Buriticupu, e Escola Estadual Doutor Fernando Castro, com um público inicial de 150 alunos, 

sendo 90 alunos IFMA, e 60 da outra escola. O curso será dividido por etapas de conteúdo, na 

qual cada módulo corresponde a um conteúdo, as aulas são intensificadas no início dos 

semestres letivos, com carga horária de duas horas semanais. 

Para que as aulas acontecessem, realizou-se a divulgação para os alunos de forma 

individual em cada sala de aula, e pelos sites oficiais das instituições, em seguida também foi 

realizado o convite para os alunos do curso de graduação em Licenciatura em Matemática 

para que assumissem as turmas com os alunos do curso. 

E dessa forma, as aulas do curso foram ministradas por alunos monitores, que 

desenvolveram o material para cada módulo com a orientação dos professores responsáveis. 

Além da experiência na elaboração do conteúdo, o discente desenvolve uma vivência na 
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docência em sala de aula, fator esse que proporciona uma melhor percepção e domínio frente 

às situações cotidianas da sala de aula, desta forma o aluno adquire experiências no que diz 

respeito às situações docentes, ou seja, envolvendo as relações interpessoais, entre docente e 

discente. 

As aulas foram ministradas de forma prática e interativa, onde primeiramente, 

apresenta-se o conteúdo teórico e logo são apresentadas situações práticas e/ou exemplos, 

para facilitar o entendimento e a aplicação do conteúdo. Possibilitando assim, um ambiente 

favorável para que o discente possa desenvolver e aprofundar o que foi ministrado através de 

listas de exercícios. Este procedimento visa estimular os alunos a criarem hábitos de estudar 

permanentemente, auxiliando assim, os mesmos nos seus componentes curriculares. 

Durante o curso, mensalmente, também era realizada uma reunião com a equipe 

pedagógica com a finalidade de trocas de experiências, e verificação de metodologias 

utilizadas durante as aulas, o que possibilitou aos alunos monitores uma formação continuada 

concomitante ao que faziam o curso de Licenciatura em Matemática. 

Este trabalho foi desenvolvido inicialmente a partir de um projeto de extensão, tendo 

três meses de duração, sendo duas horas por semana. A revisão e/ou aprendizagem dos 

conteúdos se deu a partir da exploração de materiais concretos, de exercícios de fixação e do 

uso de diferentes metodologias matemáticas, dentre as quais destacam-se: resolução de 

problemas, TIC e jogos matemáticos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante as reuniões com os monitores e professores responsáveis em auxiliar os 

monitores ficou decidido os dias de trabalho dos mesmos, bem como a distribuição da carga 

horária a fim de que os mesmos pudessem estar disponíveis ao maior número possível de 

alunos. Dessa forma, montou-se 6 turmas com 25 alunos em cada sala.  

Nestas aulas do curso de nivelamento, os alunos vêm aos monitores, a fim de dirimir 

as dúvidas relativas aos conteúdos ministrados em sala de aula. Percebeu-se durante o curso 
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que esta busca pela ajuda do monitor, ou professor, se acentua em períodos próximos a provas 

e outros exames de avaliação.  

A atividade de ministrar as aulas do curso propicia aos alunos monitores, graduandos 

do curso de licenciatura em matemática, desenvolver competências inerentes à docência, 

trazendo grandes contribuições para a sua formação e posteriormente para sua vida 

profissional. Nessa finalidade, Scheffer (2012), afirma, “é válido salientar que o futuro 

professor ao participar de projetos e programas, estando inserido no contexto escolar durante 

a sua formação, terá uma preparação mais ampla e crítica”. 

Além disso, foi observado que os discentes envolvidos passam a ter melhor 

conhecimento e domínio sobre os conteúdos ministrados, pois, segundo, Freire (1996), “é 

ensinando matemática que ensino também como aprender e como ensinar, como exercer a 

curiosidade epistemológica indispensável à produção do conhecimento”. 

Acredita-se que realizando este trabalho, gera como resultado para os monitores uma 

oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer da graduação. 

Também possibilita um contato inicial com a docência, algo essencial na formação, visto que 

o insere no ambiente de sala de aula trabalhando diretamente com os alunos. 

Contudo os professores reconhecem que essa grande tarefa, requer dedicação, pois 

estudar para ministrar as aulas, não está apenas na simples tarefa de aprender para ensinar, 

mas concretizar conceitos que irão contribuir para um processo multidisciplinar que 

contribuirá para o ensino-aprendizagem de outro sujeito. 

Para os alunos da graduação, acredita-se que nesse curso, eles buscam a oportunidade 

de experimentar um trabalho docente, de forma iniciante, concebendo as primeiras satisfações 

e contratempos de “ser professor”. O fato de estar em contato direto com alunos, na condição 

também de acadêmico, propicia situações extraordinárias e únicas, que vão desde a alegria de 

contribuir pedagogicamente com o aprendizado de alguns, como até a momentânea desilusão 

em situações na qual o desinteresse dos alunos mostra-se evidente. 

Percebe-se então que os benefícios de participar do curso de nivelamento com alunos 

do ensino médio, ultrapassam a mera prática de ensinar os alunos em suas dificuldades, mas 

também propicia aos monitores a valorização de seu papel social e integrador diante dos 
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discentes e docentes da instituição. Considerando que o Curso de Licenciatura em Matemática 

tem como principal foco a formação de professores, que provavelmente trabalharão em sala 

de aula, acredita-se que as vivências com o curso de nivelamento sejam ainda mais relevantes 

por oportunizar ao graduando uma análise da conexão entre a teoria e a prática. Visto que o 

bolsista está em contato com estudos teóricos da graduação e adquirindo experiências que 

proporcionarão ao mesmo um olhar diferenciado da prática docente. 

Para estes encontros, os monitores foram orientados a buscarem identificar, nas 

dificuldades apresentadas pelos alunos referentes aos temas do ensino médio, a relação com 

os temas do ensino fundamental e trabalhá-los, pois senão estaríamos curando o sintoma e não 

a causa da dificuldade de compreensão. Por exemplo, ao apresentar dificuldades na   

compreensão de função linear, isto provavelmente estava ligado à dificuldade de compreensão 

de proporcionalidade, e isto era trabalhado então; se o caso era com função exponencial ou 

logaritmo, além de proporcionalidade, havia a relação direta com potência, um tema 

diretamente ligado ao ensino fundamental.  

Ao fim de cada mês um relatório era realizada conjuntamente, além de reuniões com a 

equipe pedagógica para analisar as metodologias utilizadas e realizar uma troca de vivências e 

experiências entre os componentes da equipe. Também era analisada mensalmente a lista de 

presença com o nome dos alunos presentes a cada sessão de monitoria. E dessa forma, foi 

verificado que muitos alunos deixaram de participar do curso por não ter tanta disponibilidade 

de tempo, porém percebeu-se que os alunos que frequentavam assiduamente das sessões de 

monitoria, de maneira geral, melhoraram seu comprometimento e rendimento nas disciplina 

que possuem algum tipo de cálculo, como é o caso de: Física, Matemática e Química.  

 O curso apresenta como primeiro ponto de partida para os planejamentos de cada 

professor e monitor, com a aplicação de um teste, uma avaliação diagnóstica, o qual permite 

apresentar dados sobre quais componentes curriculares os alunos apresentaram maior 

defasagem.  

A avaliação diagnóstica ficou a critério de cada professor, onde variavam a quantidade 

de perguntas de 10 a 20 questões objetivas que envolviam noções de Matemática Básica, 

visando identificar as dificuldades conceituais dos alunos. O referido teste foi aplicado na 
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primeira aula do curso, deixando claro ao aluno, que era apenas uma prática formativa, e não 

valeria nota. Após a correção dos testes iniciais, definiram-se os conteúdos de Matemática 

Básica a serem trabalhados. Em todas as turmas, os conteúdos vistos com maior defasagem 

foram praticamente os mesmo, e a maioria são componentes curriculares que fazem parte do 

ensino fundamental, como: conhecimentos de operações de multiplicação e divisão de 

números decimais, jogos de sinais, expressões numéricas, operações envolvendo frações, no 

que diz respeito a soma, subtração, multiplicação e divisão, teorema de Pitágoras, regra de 

três e porcentagem, além de transformações de medidas. 

Ao fim do período das aulas do curso de nivelamento em Matemática Básica, 

reaplicou-se o teste inicial e realizou-se uma análise qualitativa e quantitativa dos dados que 

foram obtidos.  

Na análise qualitativa, foi realizada uma investigação individual de cada questão, 

observando se os alunos a acertaram ou não, e comparando com a avaliação diagnóstica 

anterior. Caso tivessem ainda apresentado erro, foi analisado o tipo do erro cometido: de 

atenção, interpretação, cálculo ou conceitual.  

Já na análise quantitativa verificou-se o número de questões que o aluno acertou, antes 

e depois da intervenção. Atendendo o objetivo deste artigo, é apresentada a seguir parte dos 

dados coletados e realizada uma análise dos mesmos. 

Em seguida também foi feito um questionário subjetivo para avaliar o curso no âmbito 

dos monitores e professores, um dos questionamentos realizado foi sobre o atendimento dos 

monitores, como os alunos avaliavam. As opções para respostas eram: Ruim, Regular, Bom, 

Ótimo ou Outros. De acordo com as respostas dos alunos, observou-se que todos os que 

responderam bom ou ótimo. Isto é importante pelo fato de o fator psicológico, tratado em 

muitas disciplinas do curso de licenciatura, vem sendo bem assimilado pelos monitores e estes 

tem, no programa, uma excelente oportunidade de vivenciar estas discussões. 

Sobre o domínio de conteúdo em matemática e a forma de transmissão dos monitores, 

como você avalia? Também como opção de repostas os alunos tinham, Ruim, Regular, Bom, 

Ótimo ou Outros. Esta pergunta traz outro aspecto importante na formação do professor de 

Matemática, que é o domínio do conteúdo, pois este é um fator fundamental para o bom 
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professor de matemática que aliada a uma boa formação psicopedagógica, dá um sustentáculo 

forte teórica e praticamente, para uma boa atuação do professor. No sentido da aprendizagem 

dos alunos, consideram-se esta pergunta importante, pois quem aprende consegue refletir 

acerca do que está aprendendo a partir de quem lhe ensina e como lhe ensina. Dos alunos que 

participaram das reuniões de monitoria, apenas um classificou como regular, e os restantes 

bom ou ótimo. 

De que forma a monitoria melhorou seu entendimento sobre os assuntos estudados? 

Neste ponto começa uma análise mais pessoal dos alunos sobre o seu próprio aprendizado. A 

maioria respondeu que facilitou a compreensão por conta da maneira mais simples 

apresentada pelos monitores. Isto pode se dar ao fato de os monitores serem alunos, ainda que 

de curso superior, mas alunos. E a linguagem neste ponto pode ser mais próxima, e isto 

facilita bastante o processo de ensino e aprendizagem, além disso, o programa também auxilia 

os alunos que são mais tímidos e que na sala de aula têm medo de expressar sua opinião e tirar 

suas dúvidas. 

Em seguida foi verificado se ao frequentar a monitoria suas notas melhoraram nas 

disciplinas de química, matemática e física, todos que apresentavam uma assiduidade as aulas 

responderam que o entendimento melhorou. Alguns verificaram ter um auxílio na monitoria 

que era impossível ter em sala de aula, em termos de atenção dispensada. 

Também perguntou-se sobre os fatores que os alunos acham que deveriam ser 

implantados na monitoria para melhorar o aprendizado em Matemática? A maioria das 

respostas apontou para a necessidade de uma sala específica para tal atividade, bem como, 

uma maior quantidade de horários de atendimento ao aluno. Apontaram que sentem falta de 

um laboratório específico para a disciplina de Matemática, com mais ludicidade, para maior 

dinamização das aulas, ou ainda, que os professores da referida disciplina utilizem mais o 

laboratório de informática, trabalhando programas como o geogebra, dentre outros.  

Outro ponto citado foi o de ser necessário haver um maior contato entre professores 

das turmas de primeiro ano e os monitores. Neste ponto, estas respostas não procedem, pois 

os monitores estão sempre em contato com os professores. Isto é uma orientação da 
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supervisão.  Mas ressalta-se também a importância desta pergunta para observar a 

contribuição do próprio aluno para o progresso do curso. 

Os participantes do curso de nivelamento afirmaram que a autoestima, a partir do 

momento que melhorou as notas, elevou-se também, e colocaram que ainda seria melhor se a 

quantidade de aulas fossem mais, e isto nos leva a concluir que, nesta resposta, está embutida 

a cobrança, também, por mais qualidade nas aulas e dos alunos monitores, pois se o 

rendimento já aumentou, para melhorar mais é preciso que o serviço prestado também seja de 

melhor qualidade. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Curso de Nivelamento em Matemática Básica contribui tanto no ganho intelectual 

dos alunos monitores, oriundos da graduação na licenciatura em Matemática, quanto dos 

alunos que participam do projeto, ou seja, na relação de troca de conhecimentos entre esses 

sujeitos. Pois, o fato deles estarem convivendo diretamente com os alunos do mesmo nível, 

oportuniza situações singulares, que vão desde contentamento e satisfação de poder contribuir 

pedagogicamente com o aprendizado de alguns alunos até possíveis desilusões. Exigindo 

assim, uma postura dos monitores que transmitam responsabilidade, comprometimento e 

seriedade, pois as mesmas são de grande valia na produção e ampliação do conhecimento 

específico, formação profissional e contato inicial com a profissão docente. 

A análise das respostas do questionário subjetivo permite-nos tecer algumas 

considerações que julgamos pertinentes. A primeira delas é que o instrumento do curso de 

nivelamento deve continuar, semestre após semestres, pois na estrutura atual, é totalmente   

viável, e proporciona melhorias a todos os envolvidos, além de acreditar que a monitoria seja 

um espaço nos quais os alunos possam tirar suas dúvidas a respeito daqueles conteúdos que 

não conseguiram entender em sala de aula (essa contribuição do nivelamento ficou evidente 

na fala dos alunos entrevistados). Porém, o que não pode deixar de haver são a efetiva 

supervisão e o acompanhamento do trabalho dos alunos monitores.  
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Apesar de ter sido verificado a eficácia do Curso de Nivelamento, verifica-se a 

necessidade de continuar constantemente retomando as noções de conceitos básicos 

ministrados ainda no ensino fundamental II, como as operações de frações e decimais por 

exemplo, e ainda, principalmente no que diz respeito a tabuada no jogo de sinais.  

Neste sentido, sugeriu-se aos professores do Campus de Buriticupu, para que na 

disciplina de matemática, logo nos primeiros meses do 1º ano do Ensino Médio, fosse 

ministrada estes temas, retomando esse assunto a partir de diferentes metodologias, tais como:  

utilização de material concreto e jogos matemáticos presentes no Laboratório de Matemática 

que será implantado, ou no laboratório de informática, bem como, softwares matemáticos que 

envolvam os temas em questão. 
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Resumo 

Este artigo aborda uma prática pedagógica sobre o jogo da adição, subtração, multiplicação e divisão (ASMD) 

no programa novo mais educação com discentes do 6º e 8º ano do ensino fundamental, com o objetivo de 

desenvolver, não só a aprendizagem das quatro operações, com também estimular o raciocínio lógico do aluno. 

Para os aspectos  

metodológicos, utilizou-se os seguintes materiais, tais como um tabuleiro de papelão com a enumeração de 1 a 6 

com quatro colunas distintas, três dados, uma garrafa pet de 250 mL e quatro tampas de garrafa pet com 

diferentes cores (branco, vermelho, laranja e azul). O resultado a que chegamos é que de fato os jogos 

matemáticos são significativos no ensino e aprendizagem das quatro operações. Dessa maneira, este trabalhou se 

baseou nas perspectivas de (BNCC, 2017), (BRASIL, 1997 e 2006), (GROENWALD & TIMM, 2011), (LARA, 

2011) e (GANDRO, 2000). Dessa forma percebeu-se que tendo em vista um bom planejamento e tal objetivo a 

atingir no ato pedagógico em sala de aula, o professor de matemática pode sim, trabalhar os conteúdos de tal 

disciplina de forma lúdica, visto que essa forma de abordagem é uma ferramenta indispensável no processo de 

ensino e aprendizagem dos estudantes. 

 

Palavras Chaves: Ensino; Jogos; Sala de aula; Quatro operações.  

 

1. Introdução 

Este trabalho foi desenvolvido na escola Unidade Integrada Manoel Campos Sousa, 

localizada no povoado da Vila Tropical do município de Bom Jesus das Selvas – MA, com o 

objetivo de proporcionar uma dinamicidade no conteúdo das quatro operações básicas de 

matemática com discentes do 6º e 8º ano do turno matutino no qual fazem parte do Programa 

mailto:gabrielleirbag1998@gmail.com


 

104 

 

Novo Mais Educação. Por esse motivo, as aulas sempre ocorrem nos contra turnos da presente 

instituição.  

Mas o que é o Programa Novo Mais Educação? É uma estratégia do Ministério da 

Educação que teve como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e 

matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e 

adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos estudantes na escola, bem como 

desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a 

melhoria do desempenho educacional mediante a complementação da carga horária em cinco 

ou quinze horas semanais no turno e contra turno escolar (BRASIL, 2017).  

Desta maneira, o principal objetivo do trabalho se resume, em desenvolver o processo 

de cálculo mental, relações da multiplicação e divisão, ganho e perdas, bem como o 

aprendizado das regras de sinais envolvendo as quatro operações, por meio do lúdico, pois 

essa alternativa no Ensino Fundamental tem a finalidade de despertar o desejo pela 

matemática e introduzir no aluno as primeiras noções de como desenvolver e utilizar esse 

conhecimento dando alicerce para que o mesmo possa, no decorrer de sua vida escolar, 

abranger seus conceitos na área da Matemática. 

Além disso, essa pesquisa ocorreu no período vespertino no dia (15) quinze de março 

de 2019, desenvolvida durante 2 horas/aulas, no qual contou com (30) trinta educandos, 

através de aulas expositiva, dialogada e de atividade lúdica a partir do jogo (ASMD), sendo 

este um jogo de adição, subtração, multiplicação e divisão. 

2. A importância da inserção dos jogos no ensino de matemática 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) preveem que os jogos são relevantes na 

prática educativa do professor de Matemática, pois uma vez bem planejado é capaz de gerar 

nos estudantes, interesse e prazer por tal disciplina. Por isso, é importante que os jogos façam 

parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a potencialidade educativa 

dos diferentes jogos e os aspectos curriculares que se deseja desenvolver no ambiente escolar 

(BRASIL, 1997).  
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Ainda mais os diferentes recursos didáticos e materiais, como malhas quadriculadas, 

ábacos, jogos e calculadoras, por exemplo, pode despertar interesse e representar um contexto 

significativo para aprender e ensinar Matemática. Contudo, esses recursos e materiais 

precisam estar integrados a situações que propiciem a reflexão, contribuindo para a 

sistematização e a formalização dos conceitos matemáticos (BNCC, 2017).  

Nessa percepção, o trabalho com jogos matemáticos em sala de aula, de acordo com 

Groenwald e Timm (2011, p.2) nos traz alguns benefícios, pois:  

- conseguimos detectar os alunos que estão com dificuldades reais; 

- o aluno demonstra para seus colegas e professores se o assunto foi bem 

assimilado; 

- existe uma competição entre os jogadores e os adversários, pois almejam 

vencer e par isso aperfeiçoam-se e ultrapassam seus limites; 

- durante o desenrolar de um jogo, observamos que o aluno se torna mais 

crítico, alerta e confiante, expressando o que pensa, elaborando perguntas e 

tirando conclusões sem necessidade da interferência ou aprovação do 

professor; 

- não existe o medo de errar, pois o erro é considerado um degrau necessário 

para se chegar a uma resposta correta 

- o aluno se empolga com o clima de uma aula diferente, o que faz com que 

aprenda sem perceber. 

 

No entanto, para o mesmo autor, vale ressaltar os cuidados apresentados sobre a 

escolha dos jogos a serem aplicados em sala de aula pelo o professor, isto é:  

- não tornar o jogo algo obrigatório;  

- escolher jogos em que o fator sorte não interfira nas jogadas, permitindo 

que vença aquele que descobrir as melhores estratégias; 

 - utilizar atividades que envolvam dois ou mais alunos, para oportunizar a 

interação social; 

 - estabelecer regras, que podem ou não ser modificadas no decorrer de uma 

rodada; 

 - trabalhar a frustração pela derrota na criança, no sentido de minimizá-la; - 

estudar o jogo antes de aplicá-lo (o que só é possível, jogando). 

 

Nesse contexto, o jogo já aparece como uma estratégia, instrumento ou ferramenta de 

ensino muito relevante na prática educativa no espaço escolar. Assim, verifica-se que o jogo 

não é uma novidade, mas sim os objetivos que estão por trás da sua utilização. Portanto, faz-

se necessário refletir sobre o que se busca com o jogo, pois, “[...] quando bem elaborados, eles 

podem ser vistos como uma estratégia de ensino que poderá atingir diferentes objetivos que 



 

106 

 

variam desde o simples treinamento, até a construção de um determinado conhecimento.” 

(LARA, 2011a, p. 21).  

3. Materiais e métodos 

Esta investigação faz parte de uma pesquisa ação, pois para Thiollent (1986) é uma 

pesquisa de base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 

ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo na ação exercida. Assim sendo, a dinâmica 

com o “Jogo da adição, subtração, multiplicação e divisão (ASMD)” foi realizado com duas 

(02) turmas do Ensino Fundamental II 6º e 8º ano, que continha um total de 30 (trinta) alunos 

presentes no turno Vespertino.    

O Jogo (ASMD) é um jogo de tabuleiros que envolvem as quatro operações básicas da 

matemática no qual envolve tanto os conhecimentos dos discentes nessas operações, quanto o 

raciocínio lógico dos mesmos. Dessa maneira, utilizou-se um tabuleiro de papelão com a 

enumeração de 1 a 6 com quatro colunas distintas, mais três dados, uma garrafa pet de 250 

mL e quatro tampas de garrafa pet com diferentes cores (branco, vermelho, laranja e azul), 

sendo as cores os respectivos nomes das equipes, como se vê na Figura 1. 

Figura 1: Material utilizado para o jogo ASMD. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

4. Atividade desenvolvida em sala de aula 
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 A principio, foi a turma em quatro equipes de seis (06) educandos, em seguida 

exemplificou-se o funcionamento, tais como as regras e os objetivos do presente jogo, de 

acordo com os tópicos abaixo.    

 Regras 

Cada equipe escolherá um jogador, para mexer o litro que contém os três dados, assim 

de acordo com as faces voltadas para cima, ele (a) em conjunto com sua equipe terá 60 

segundos (1 min) para encontrar o número de sua posição no tabuleiro, fazendo os cálculos 

utilizando apenas as quatro operações. Por exemplo: inicia-se tendo que obter o resultado 1 

(um) e assim, sucessivamente, até passar do final, ou seja, da casa (06) seis. Assim sendo, 

para mais clareza, se nos dados saírem os números 4, 5 e 2 uma forma de se obter o resultado 

desejado seria 4+2-5 = 1. Outra forma possível seria 4-(5-2) = 1. 

 Objetivos 

Desenvolver os não só, o aprendizado das quatro operações matemática, mas também 

o raciocínio lógico dos estudantes.  

5. Resultados e discussões 

Durante o desenvolvimento do jogo ASMD em sala de aula, percebeu-se uma maior 

atenção e participação dos estudantes e, mais, as equipes demonstravam confiança na 

realização de cada etapa. O que torna notório, não somente as atitudes, emoções e 

participação, mas também o envolvimento da turma na atividade de ensino e elaboração de 

hipóteses sobre o que interagem enquanto se joga, uma vez que são as mesmas desejadas na 

assimilação do conhecimento escolar. (GANDRO 2000). Veja a Figura 2.  

Figura 2: Desenvolvimento do jogo ASMD em sala de aula. 
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Fonte: Autores, 2019. 

 

Reiterando, pode-se perceber que a potencialidade dos jogos como recurso didático é 

enfatizada pela motivação, onde o estudante é envolvido de forma ativa, desenvolvendo 

autoconfiança e sai da mecanicidade que normalmente ocorre em aulas tradicionais, em que 

prioriza-se a transmissão do conteúdo e reprodução de uma serie de exercícios de fixação, não 

que isso seja importante, mas entende-se que a matemática é multifacetada, isto é, esta em 

praticamente tudo o que imaginamos, seja de forma direta ou indireta. O que confirma com o 

que destacam os PCNs.  

[…] saibam usar a Matemática para resolver problemas práticos do 

cotidiano; para modelar fenômenos em outras áreas do conhecimento; 

compreendam que a Matemática é uma ciência com características próprias, 

que se organiza via teoremas e demonstrações; percebam a Matemática 

como um conhecimento social e historicamente construído; saibam apreciar 

a importância da Matemática no desenvolvimento científico e tecnológico 

(BRASIL, 2006, p. 69).  

 

Nessas perspectivas, em decorrência da dinâmica, em alguns momentos as equipes não 

conseguiam encontrar tal posição do tabuleiro (casa), pois muitos ainda tinham dificuldade 

em relacionar as quatro operações, fato que coube aos professores atuarem como mediadores 

do conhecimento explicando-lhes na lousa a forma pela qual se chegava à determinada 

solução.  

Além disso, ocorreram ocasiões, em que as três faces voltadas para cima, não se 

encontrava de forma alguma tal resultado, isto é, se uma equipe estiver na casa 5, por exemplo 
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e, a mesma tirar (1,1,1) como sendo as faces voltadas para cima, era impossível chegar ao 

valor cinco utilizando apenas as quatro operações matemáticas.  

Em vista disso, explicou-se os “por quês” dessas impossibilidades, seguida de uma 

demonstração intuitiva, uma vez que “A Matemática move-se quase exclusivamente no 

campo dos conceitos abstratos e de suas inter-relações. Para demonstrar suas afirmações, o 

matemático emprega apenas raciocínios e cálculos”(BRASIL, 1997, p. 23). Esses princípios 

são os mesmos da resolução de problema, ou seja, o jogo “representa uma situação problema 

determinada por regras, em que o indivíduo busca a todo o momento, elaborando estratégias, 

procedimentos e reestruturando-os, vencer o jogo, ou seja, resolver o problema” (GRANDO, 

2015, p. 400). Conforme vemos na Figura 3.  

Figura 3: Aplicação do jogo em sala de aula. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

6. Conclusão 

Dessa forma, tendo em vista um bom planejamento e tal objetivo a atingir no ato 

pedagógico em sala de aula, o professor de matemática pode sim, trabalhar os conteúdos de 

tal disciplina de forma lúdica, visto que essa forma de abordagem é uma ferramenta 

indispensável no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Esta aplicação desse jogo 

em sala de aula confirmou o que preveem os PCNs, no que tange os jogos como uma forma 

de propor problemas, pois os jogos matemáticos constituem uma forma interessante de propor 
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problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo, no qual favorecem 

a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções (BRASIL, 1998).  

Para tanto, neste artigo ficou exposto apenas os conceitos das quatro operações 

matemática, mas para trabalhos futuros, sugere-se uma inserção também, ao conteúdo de 

probabilidade, visto que ficou notório tal evidência, através dos três dados utilizado no 

presente jogo.  
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Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo apresentar materiais teóricos sobre as aplicações de Matemática Financeira que 

complementem a formação do professor para o processo de Ensino e Aprendizagem. Para tanto, foi necessário 

um levantamento bibliográfico sobre elementos da Matemática Financeira, documentos oficiais que envolvem a 

temática Educação Financeira e estudos sobre o tema. Desta forma, utilizamos os autores Assaf Neto (2012), 

Carvalho & Weber (2016), Quilelli (2008) acerca do conteúdo e a Base Nacional Comum Curricular (2018) e 

Amorim (2016) para embasar nosso texto, no qual, inicialmente apresentamos um breve contexto histórico e em 

seguida, discorremos sobre a importância da Matemática Financeira para Educação Básica, além de suas 

implicações no mercado financeiro. Assim, foi elaborado o material que servirá de subsídio didático ao 

professor, neste encontra-se conceitos, definições e aplicações, referentes aos Sistemas de Amortização e Serie 

de Pagamentos Uniformes, associando estes tópicos à realidade dos alunos, pois é necessário ensinar para além 

de conteúdos matemáticos, ou seja, utilizar o que é aprendido no chão da escola para se desenvolver como 

cidadão consciente. 

 

Palavras-chave: Matemática Financeira. Aplicações. Educação Matemática 

1. Introdução  

Desde a antiguidade, o homem realiza transações comerciais concretizadas de diversas 

formas, desde o escambo realizado nas civilizações mais antigas até as movimentações de 

criptomoedas tão discutidas em nossos dias. E existe uma importância muito grande em se 

entender estes processos, dessa forma, estes assuntos devem estar presentes nos mais variados 

lugares, um destes é o chão da escola, ambiente que tem a função de também auxiliar na 

formação financeira do indivíduo. 
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Segundo Grando e Schneider (2010, p. 44), nos primórdios da civilização o homem 

somente retirava da natureza os recursos para sua subsistência, entretanto isso começou a 

mudar com as comunicações entre os grupos. Com o desenvolvimento da cultura, expansão 

do comércio e utilização ampla de técnicas de mercado houve a necessidade de se organizar 

um sistema financeiro para que as transações levassem em consideração a equivalência de 

valores. Com isso, buscou-se desenvolver um sistema que garantiria trocas em que as partes 

envolvidas tivessem o máximo de beneficio.  

E através do estabelecimento de sistemas de troca mais organizados, os homens 

começaram a notar que dispor de mercadorias ou moedas para emprestar a outros indivíduos 

tinha um preço, seja por não poder contar com aquele valor durante todo o período que 

antecede a data estipulada para a devolução do empréstimo ou se por algum motivo a moeda 

passar a valer menos ao longo do tempo, assim acarretando em uma desvalorização da 

importância a ser resgatada. Esta atenção sobre a relação entre a moeda e o tempo, começou a 

se pensar na ideia de juros. Juro é uma quantia paga a quem empresta certo valor em 

mercadorias ou moedas, pela utilização destes recursos ao longo do tempo (ROSETTI 

JÚNIOR & SCHIMIGUEL, 2011). 

A partir disso, ocorreram varias modificações até o sistema financeiro monetário atual, 

que continua mudando e se adaptando de acordo com as necessidades que vão surgindo. 

Todas essas mudanças que ocorrem influenciam na vida das pessoas e trazem um impacto na 

sociedade.  

A Matemática deve ser pensada como um modelo para a realidade e sua utilização é 

tão ampla, necessária e, muitas vezes, sutil que já estamos acostumados com sua presença. Na 

maioria das coisas que fazemos nem paramos para pensar sobre a matemática presente ali, e a 

utilizamos de formas bastante variadas. Desde a multiplicação que realizamos para calcular o 

valor que devemos pagar ao comprar varias unidades de um mesmo produto até quando 

calculamos o desconto referente à determinada compra à vista.   

Ao realizar quaisquer transações financeiras estamos utilizando nossos conhecimentos 

Matemáticos e quanto mais informações detivermos e soubermos utilizar, maior a chance de 

não sermos prejudicados nestas transações. A escola, por meio dos docentes e membros da 
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comunidade escolar, tem o papel de ajudar os indivíduos a utilizar o conhecimento que estão 

recebendo para conseguir se desenvolver através de seu convívio em sociedade. 

 Para tanto, os mediadores também devem ser capazes de fazer isto. Por tanto, 

podemos perceber que a profissão de ensinar é muito mais do que pincel, quadro branco, 

apostilas e notas no fim dos bimestres, ensinar é aliar o conhecimento acadêmico com o 

conhecimento empírico para se desenvolver como cidadão e ajudar outros a fazer o mesmo. 

De acordo com o Art. 205 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil a 

educação tem como objetivo “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, p.160).  

E apoiados no papel da educação ao qualificar o indivíduo para o trabalho e prepará-lo 

para exercer a cidadania, significa também deixa-lo apto a entender e utilizar o sistema em 

que vive. Desta forma, o estudo financeiro é essencial para que a educação atinja seu objetivo. 

Dessa forma, existe a preocupação em utilizar um conteúdo que está inserido no 

ensino da Matemática que é a Matemática Financeira, para explorar situações reais, que 

incentivem e preparem os jovens a terem conhecimento das aplicações que a disciplina 

escolar pode ter no seu cotidiano.  

O ensino de Matemática enfrenta varias dificuldades sejam elas pelos processos de 

Ensino e/ou Aprendizagem, entretanto vários estudos buscam contribuir para a melhoria 

dessas problemáticas. Tendo em vista esse aspecto, buscamos através deste trabalho refletir 

sobre a importância dos professores em formação conhecerem aplicações práticas do 

conteúdo Matemática Financeira para a Educação Básica, mais especificadamente no Ensino 

Médio. Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar materiais teóricos sobre as 

aplicações de matemática financeira que complementem a formação do professor para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

O tema surgiu da inquietação dos autores em relação a prática de ensino do assunto de 

Matemática Financeira e os conhecimentos exigidos para tal, conhecimentos estes que estão 

para além da boa manipulação de fórmulas e maneiras de resolução de questões sobre o 

assunto. O mercado financeiro possui vários conceitos que não cabe à formação inicial de um 

licenciado em matemática o “dar conta” de abranger, além das ferramentas que possuem alta 
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usabilidade, como por exemplo a calculadora HP12c, que oportunizam um olhar diferente 

para a matemática financeira usualmente ensinada no chão da escola. 

Dessa forma, visamos apresentar materiais teóricos sobre as aplicações de Matemática 

Financeira que complementem a formação do professor para o processo de Ensino e 

Aprendizagem. Material este, que propomos ser um subsídio didático para explorar além do 

que já é estudado em sala de aula, pois abordaremos uma parte que muitas vezes nem está 

presente nos livros didáticos, contudo, faz parte de muitas situações reais vivenciadas pelos 

alunos principalmente na vida adulta.  

Para o alcance do intuito deste texto, realizamos uma pesquisa bibliográfica segundo 

Gil (2002) utilizando trabalhos já produzidos sobre o tema, além de livros sobre o conteúdo 

Matemático que fundamentaram conceitos e definições que serão apresentadas. 

Primeiramente discutiremos a importância da Matemática Financeira na Educação Básica, e 

apresentaremos algumas referências a este tema em documentos oficiais, no qual enfatiza a 

preocupação em se trabalhar a educação financeira nas escolas desde cedo, e então 

discorremos sobre as aplicações, que envolvem o tópico denominado sistemas de 

amortizações e séries de pagamentos uniformes que serão precedidos de alguns conceitos e 

definições. 

 

2. Matemática Financeira na Educação Básica  

No contexto escolar, o preparo do aluno é feito através do aprendizado que ele 

desenvolve. Este aprendizado é mediado pelo professor e assim a Matemática Financeira 

encontra seus agentes na educação. No entanto, para que haja um aprendizado de fato, deve 

haver mediação do conhecimento e o mediador necessita estar bem capacitado e munido de 

recursos suficientes para o exercício de seus deveres.  

A Matemática de modo geral, se faz presente na nossa realidade, e no que se refere à 

sociedade e mercado de trabalho podemos enfatizar a presença marcante da matemática 

financeira, um assunto com o qual devemos ter certa preocupação, tendo em vista que os 
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tópicos abordados nesse assunto não só fazem parte mais também influenciam na vida das 

pessoas.  

Segundo Amorim (2016, p.5) os conceitos de juros simples e composto não são usados 

na maioria das situações que são vividas pelos alunos, que quando chegam à vida adulta 

passam a ter contato com a o mercado financeiro, por meio de diversas operações: 

financiamentos, empréstimos, investimentos e outros, no qual outros conceitos são utilizados 

e na maioria das vezes nem chegam a ser abordados pelos livros e durante as aulas.  

Este tema na educação é enfatizado pelos documentos oficiais referindo-se a educação 

financeira, e ressalta principalmente a importância em discutir educação financeira nas 

escolas desde o ensino fundamental. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) busca integrar o ensino em todas as 

regiões de país de modo a estabelecer habilidades e competências a serem desenvolvidas por 

estudantes de todo Brasil. Suas orientações são as mais recentes no sentido da educação, 

contudo, essa discussão da educação financeira também se fazia presente desde os Parâmetros 

Curriculares Nacionais.  

No Ensino fundamental, podemos encontrar a preocupação e recomendações que 

envolvem o tema da nossa pesquisa, e realmente desde cedo é necessário pensar nesse tema, 

inclusive dentro das casas dos estudantes, pois assim, se explorado de forma consciente vai se 

construindo um pensamento sobre as situações financeiras de forma diferenciada.  

Segundo a BNCC (2018) existe a preocupação em apresentar os conceitos básicos que 

envolvem a necessidade dos alunos no quesito economia e todo esse processo financeiro 

presente na sociedade, e em uma das unidades temáticas propõe-se o desenvolvimento de 

projetos que incentivem os alunos a pensar sobre as relações que envolvem tempo e dinheiro e 

as diversas situações que cercam essa temática, visando contribuir com a formação pessoal e 

social dos estudantes e que “podem se constituírem excelentes contextos para as aplicações 

dos conceitos da Matemática Financeira e também proporcionar contextos para ampliar e 

aprofundar esses conceitos” (BRASIL, p. 269, 2018).  

No que tange o Ensino Médio, no qual os alunos já passam a ter um contato mais 

direto com situações reais que envolvem dinheiro, comércio e até mesmo o mercado de 
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trabalho, é importante discutir de uma forma mais aprofundada as relações entre o que se 

estuda na escola e o que pode ser aplicado a realidade do estudante.  

Pois, comumente levantam-se questionamentos sobre qual a utilidade que a disciplina 

tem na vida dos alunos, com isso, o professor pode através da Matemática Financeira explorar 

diversos exemplos e aplicações. O que muitas vezes nem é tão aprofundado, seja por falta de 

tempo, ou pelos inúmeros contratempos que podem ocorrer.  

Vale ressaltar que de acordo com a BNCC, a primeira competência especifica do 

Ensino Médio presente no documento é:  

Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para 

interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades 

cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, ou ainda 

questões econômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes 

meios, de modo a consolidar uma formação científica geral. (BRASIL, 

2018, p.532) 

 

 Ou seja, é necessário que o conteúdo abordado em sala de aula seja um suporte para o 

aluno conseguir utilizar na resolução de problemas da sua realidade. No que tange a nossa 

proposta, buscamos aplicações que devem ser contextualizadas pelos professores aos alunos, 

buscando despertar o interesse em explorar cada vez mais situações reais, associando-as aos 

conhecimentos matemáticos adquiridos em sala de aula.  

  Abordando nosso trabalho como um aporte didático aos professores, não poderíamos 

esquecer-nos de mencionar o papel e a influencia do livro didático nesse processo. Esse objeto 

muitas vezes acaba sendo o principal subsidio do professor no ensino.  

 Segundo Amorim (2016, p. 8) nos livros didáticos do Ensino Médio os tópicos que 

normalmente estão presentes são: porcentagem, aumentos e descontos, variações sucessivas, 

juros simples e compostos, e algumas vezes podem se encontrar algo sobre os sistemas de 

amortizações e outros tópicos que são somente mencionados para serem tratados como um 

complemento. 

 Contudo, atualmente é extremamente relevante debater sobre educação financeira 

devido às diversas mudanças econômicas que estão ocorrendo e influenciando nossa 

sociedade. No qual a disciplina escolar Matemática, por meio do conteúdo Matemática 
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Financeira tem abertura necessária para iniciar essas discussões, de modo a ser utilizada pelo 

professor uma metodologia que visa conhecer as aplicações do conteúdo.   

 

3. Matemática no contexto do mercado financeiro 

A Matemática Financeira se propõe a analisar, de forma geral, o comportamento de 

um valor monetário ao longo do tempo. As transações financeiras são feitas entre pessoas, 

sejam físicas ou jurídicas. O que ocorre é o empréstimo do valor de uma pessoa, denominada 

credor, a outra, denominada devedor.  

Ao emprestar o valor ao devedor, o credor deixa de dispor dele para realizar outras 

possíveis transações, assim ele é remunerado pelo devedor ao longo do tempo devido a este 

empréstimo. Quando ocorre um acréscimo no capital, que é calculado em relação ao seu 

próprio valor, dizemos que ele sofreu capitalização. Ou seja, a Matemática Financeira analisa, 

basicamente, a capitalização de valores monetários. 

A seguir apresentaremos algumas aplicações da Matemática Financeira nas quais 

buscamos propor situações próximas da realidade, mas de forma simples para que o 

entendimento seja facilitado. Portanto, para que possamos prosseguir se faz necessário o 

conhecimento de algumas definições. 

Para isso, utilizamos os livros de Assaf Neto (2012), Carvalho & Weber (2016), 

Quilelli (2008) como fundamentação para os conceitos, definições e também para basear as 

questões que foram elaboradas para este texto, são elas: 

Capital: É a valor monetário emprestado do credor ao devedor. Com ele se inicia uma 

operação financeira. 

Juros: É o valor pago ao credor, além do capital, após certo período de tempo.  

Taxa: Representa a porcentagem do capital que deve ser paga em forma de juros. 

Montante: Corresponde à soma do capital com os juros ao final do período de tempo do 

empréstimo. 

Amortização: É o termo utilizado para denominar o pagamento de uma dívida. No entanto, a 

amortização refere-se apenas ao pagamento do valor principal, o capital, e não dos juros 
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provenientes do tempo decorrido. Geralmente, os pagamentos são feitos por meio de 

parcelamentos. As parcelas são compostas pelos juros e pela amortização (ASSAF NETO, 

2012). 

Sistema de Amortização Constante (SAC): É a denominação do sistema onde, a cada parcela, 

um valor igual da dívida é amortizado, abatido. Neste caso, o valor de cada parcela é menor 

que o da parcela anterior. Isto ocorre devido os juros, que são calculados do valor ainda não 

pago da dívida, serem decrescentes. Se a parcela é composta pela amortização (constante) e os 

juros (decrescentes), seu valor é decrescente (ASSAF NETO, 2012). 

A amortização é calculada, neste sistema, de acordo com a seguinte fórmula: 

𝐴 =
𝐶

𝑛
 

Onde A é a amortização, C é o capital e n é o número de parcelas. 

Sistema de Prestação Constante (SPC) ou Sistema PRICE: Também conhecido como sistema 

de amortização Francês, é caracterizado por suas parcelas de valor constante. Como sabemos, 

o valor da parcela é a soma dos valores da amortização e dos juros. Já que o valor da dívida 

diminui devido às amortizações, os juros também diminuem. Se o valor da parcela é constante 

isso significa que o valor da amortização aumenta a cada parcela (ASSAF NETO, 2012). 

Para calcular o valor da parcela neste sistema utilizamos a seguinte fórmula:  

𝑃 = 𝐶 ∙
𝑖 ∙ (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

Onde P é o valor da parcela, C é o valor do capital, i é a taxa de juros e n o período. 

Serie de Pagamentos Uniformes: São pagamentos ou depósitos periódicos e de mesmo valor. 

Estas séries podem ser classificadas em: antecipadas, postecipadas e diferidas. Neste trabalho 

abordaremos somente as antecipadas e postecipadas. 

Séries antecipadas: São aquelas em que o vencimento da primeira parcela (ou o primeiro 

depósito) se dá no ato da contratação. 

No caso de depósitos, para calcular o valor total acumulado no fim de certo período, 

utilizamos a seguinte fórmula: 

𝑀 = 𝐴 ∙ (1 + 𝑖) ∙
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
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Onde M é o montante (valor total acumulado), A é o valor do depósito, i é a taxa de juros e n 

é o período. 

Já quando estivermos tratando de pagamentos, para calcular o valor atual da dívida, ou o valor 

das parcelas, utilizamos a fórmula: 

𝐶 = 𝐴 ∙
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛−1 ∙ 𝑖
 

Sendo C o capital (valor presente). 

Séries postecipadas: São aquelas em que o vencimento da primeira parcela (ou o primeiro 

depósito) se dá no final do primeiro período a contar da data da contratação. 

No caso de depósitos, para calcular o valor total acumulado no fim de certo período, 

utilizamos a seguinte fórmula: 

𝑀 = 𝑃 ∙
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
 

Onde P é o valor d 

o depósito. 

Já quando estivermos tratando de pagamentos, para calcular o valor atual da dívida, ou o valor 

das parcelas, utilizamos a fórmula: 

𝐶 = 𝑃 ∙
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛 ∙ 𝑖
 

4. Aplicações 

Nesta seção apresentaremos exemplos de questões envolvendo Amortização e 

Pagamentos Uniformes, propostas para a utilização do professor no que tange ao ensino 

destes conteúdos. Assim buscando aproximar a disciplina da realidade, no contexto do 

mercado financeiro.  

 

4.1. Sistema de amortização constante 
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 Iago fez um empréstimo no valor de R$ 3500,00 para realizar um procedimento 

médico e o pagamento deverá ser realizado em 6 parcelas, com juros de 4,5% ao mês, 

de acordo com o Sistema de Amortização Constante. Determine o valor do juro da 

terceira parcela. 

𝐴 =
3.500,00

6
= 583,33 

Após o pagamento da segunda parcela, o valor amortizado foi de 2 ∙ 583,33 =

1.166,66. 

O saldo devedor imediatamente antes do pagamento da terceira parcela é de 

3.500,00 − 1.166,66 = 2.333,34. 

𝐽3 = 0,045 ∙ 2.333,34 = 105,00 

 

 Um terreno de dimensões 10m x 30m será pago em 16 parcelas, a uma taxa de 3% ao 

mês, de acordo com o Sistema de Amortização Constante. Sabendo que o valor total 

do terreno neste financiamento é de R$ 28.500,00, calcule o valor da 14ª parcela. 

Como a amortização é constante, o saldo devedor em um determinado mês é igual a: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑑í𝑣𝑖𝑑𝑎 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗á 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

Como queremos calcular o valor da 14ª parcela, já foram feitas 13 amortizações. 

𝐴 =  
28.500,00

16
= 1.781,25 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗á 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 13 ∙ 1.781,25 = 23.156,25 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟 = 28.500,00 − 23.156,25 = 5.343,75 

A parcela é a soma de juro (calculado sobre o saldo devedor) e amortização: 

𝑃14 = 𝐴 + 𝐽 = 1.781,25 + 160,31 = 1.941,56 

 

 Na compra de um imóvel que custa R$ 120.000,000, foi paga uma entrada de R$ 

80.000,00 e o restante foi financiado em 10 prestações a uma taxa de 1,5% ao mês. 

Sabendo que o sistema de Amortização utilizado foi o SAC, monte uma tabela 
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ilustrando o financiamento, evidenciando em cada parcela: o saldo devedor, o valor da 

amortização, o valor dos juros e da parcela. 

  

Tabela 1 – SAC 

Parcela Saldo devedor Amortização Juro Valor da Parcela 

1 40.000,00 4.000,00 600,00 4.600,00 

2 36.000,00 4.000,00 540,00 4.540,00 

3 32.000,00 4.000,00 480,00 4.480,00 

4 28.000,00 4.000,00 420,00 4.420,00 

5 24.000,00 4.000,00 360,00 4.360,00 

6 20.000,00 4.000,00 300,00 4.300,00 

7 16.000,00 4.000,00 240,00 4.240,00 

8 12.000,00 4.000,00 180,00 4.180,00 

9 8.000,00 4.000,00 120,00 4.120,00 

10 4.000,00 4.000,00 60,00 4.060,00 

Fonte: Autoral 

 

 

 

4.2. Sistema de Prestação Constante 

 Um financiamento de R$ 42.990,00, feito para comprar um carro à vista, será 

reembolsado em 36 prestações mensais pelo Sistema de Amortização Francês, com 

uma taxa de 2,605% a.m. Determine a soma das vinte primeiras prestações. 

𝑃 = 𝐶 ∙
𝑖 ∙ (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

𝑃 = 42990 ∙
0,02605 ∙ (1 + 0,02605)36

(1 + 0,02605)36 − 1
 

𝑃 ≅ 1.854,80 

20 ∙ 𝑃 = 37.096 
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 Um notebook no valor de R$ 1.656,00 pode ser pago com uma entrada à vista de 25% 

e o saldo restante em 8 prestações mensais iguais, a uma taxa de 3% ao mês, de acordo 

com o Sistema de Prestações Constantes. Qual o valor da amortização embutido na 

primeira parcela? 

0,75 ∙ 1656 = 1242 

𝑃 = 𝐶 ∙
𝑖 ∙ (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

𝑃 = 1242 ∙
0,03 ∙ (1,03)8

(1,03)8 − 1
 

𝑃 ≅ 176,93 

𝑃 = 𝐴 + 𝐽 

𝐴 = 176,93 − (0,03 ∙ 1242) = 139,67 

 Um empréstimo de R$ 5.000,00 deve ser pago em 12 parcelas iguais, a uma taxa de 

4% ao mês.  Após pagar a 5ª parcela, qual valor ainda resta a ser amortizado? Monte 

uma tabela para ilustrar esta situação e complete-a até onde julgar necessário. 

𝑃 = 𝐶 ∙
𝑖 ∙ (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

𝑃 = 5000 ∙
0,04 ∙ (1,04)12

(1,04)12 − 1
 

𝑃 ≅ 532,76 

Como queremos saber o saldo devedor após a 5ª parcela, nossa tabela irá até a 6ª 

parcela. 

 

Tabela 2 – Saldo devedor 

Parcela Saldo devedor Valor da parcela Juro Amortização 

1 5000,00 532,76 200,00 332,76 

2 4667,24 532,76 186,68 346,08 

3 4321,16 532,76 172,84 359,92 
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4 3961,24 532,76 158,44 374,32 

5 3586,92 532,76 143,47 389,29 

6 3197,63 532,76   

Fonte: Autoral 

4.3. Series de Pagamentos Uniformes  

 Uma pessoa decide depositar R$ 300,00 por mês durante um ano em uma poupança. 

Sabendo que a taxa de juros é de 0,5% a.m., que o primeiro depósito é feito no inicio 

do primeiro mês e o último no início do 12º mês, calcule o saldo desta pessoa ao final 

do ano. 

Como o depósito acontece no inicio do mês, o pagamento é antecipado. Daí, para 

calcular o montante podemos utilizar a seguinte fórmula: 

𝑀 = 𝐴 ∙ (1 + 𝑖) ∙
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
 

𝑀 = 300 ∙ 1,005 ∙
1,00512 − 1

0,005
 

𝑀 ≅ 3.719,17 

 Assim como na questão anterior, uma pessoa decide depositar R$ 300,00 por mês 

durante um ano em uma poupança, a uma taxa de juros de 0,5% a.m. Mas agora o 

primeiro depósito é feito ao final do primeiro mês e o último depósito é feito ao final 

do 12º mês. Qual o saldo na poupança desta pessoa ao final do ano? 

Agora o pagamento é postecipado, deste modo usaremos a fórmula abaixo: 

𝑀 = 𝑃 ∙
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
 

𝑀 = 300 ∙
1,00512 − 1

0,005
 

𝑀 ≅ 3.700,66 
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 Um carro pode ser comprado à vista no valor de R$ 38.000,00. No caso de um 

financiamento, ele pode ser parcelado em 36 vezes, a uma taxa de 2,5% a.m. Calcule o 

valor da parcela mensal se o primeiro pagamento será efetuado no ato da compra. 

Sendo assim, o pagamento é antecipado. Daí, recorremos a seguinte fórmula: 

𝐶 = 𝐴 ∙
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛−1 ∙ 𝑖
 

38.000 = 𝐴 ∙
1,02536 − 1

1,02535 ∙ 0,025
 

38.000 ≅ 𝐴 ∙ 24,145157 

𝐴 ≅
38.000

24,145157
 

𝐴 ≅ 1.573,81 

 Considerando a mesma situação anterior, com o valor de R$ 38.000,00 para o carro, a 

taxa de 2,5% a.m. e o período de 36 meses. Qual seria a parcela se o primeiro 

pagamento fosse efetuado ao final do primeiro mês? 

Deste modo, temos um pagamento postecipado. Então usamos a fórmula: 

𝐶 = 𝑃 ∙
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛 ∙ 𝑖
 

38.000 = 𝑃 ∙
1,02536 − 1

1,02536 ∙ 0,025
 

38.000 ≅ 𝑃 ∙ 23,556251 

𝑃 ≅
38.000

23,556251
 

𝑃 ≅ 1.613,15 

Deste modo, abordamos os tópicos que envolvem o conteúdo Matemática Financeira, 

utilizando exemplos que relacionam os modelos matemáticos com a realidade que será 

enfrentada pelos estudantes fora dos muros da escola, estas questões são exemplos do que os 

próprios alunos podem ter contato quando ativos no mercado financeiro, principalmente no 

que se refere a financiamentos ou rentabilidade de depósitos. 
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Além disso, também pode-se enfatizar as aplicabilidades do conteúdo matemático na 

vida cotidiana, pois são comuns esses questionamentos por parte dos alunos da Educação 

Básica. A preocupação em responder tais perguntas faz-se relevante tanto para os alunos 

quanto para os professores, pois a busca em sanar tais questionamentos instiga a investigação 

por parte dos docentes, e desperta o interesse dos estudantes, o que é muito importante para o 

processo de Ensino e Aprendizagem.  

5. Considerações  

Este trabalho objetivou apresentar materiais teóricos sobre as aplicações de 

matemática financeira, mostrando aplicações de alguns tópicos de Matemática Financeira que 

normalmente não são abordados em sala, entretanto, possuem muitas aplicações no cotidiano, 

no qual estão inseridos os estudantes que tem contato com a disciplina. 

Para isso, buscamos refletir sobre a importância de se pensar em Educação Financeira, 

e foi possível constatar que essa preocupação está presente nos documentos oficiais que 

norteiam a educação do país.  

A maioria dos professores é questionada pelos estudantes sobre quais são as aplicações 

dos conteúdos que estão sendo ensinados na escola, nossa pesquisa apresenta alguns 

exemplos próximos a realidades dos alunos e, além disso, engloba as recomendações que 

objetivam instigar os alunos a utilizarem o que é ensinado em diversos contextos e situações 

reais, desenvolvendo as habilidades e competências que estão enfatizadas para a Educação 

Básica.  

Não se pode deixar de relacionar a Matemática Financeira e Educação Financeira, 

tendo em vista as recomendações que estão presentes na BNCC. Além do que, é notória a 

complexidade desse tema e a importância dessa discussão, pois a economia do País influencia 

na vida das pessoas, e sem duvidas na vida desses estudantes, direta ou indiretamente, através 

da relação que a família tem com as finanças.  

Reconhecemos que nosso estudo não se trata de uma solução para essa problemática, 

contudo se caracteriza como um aporte aos licenciandos e professores, a questionar-se sobre 

esse contexto econômico do País e as influências geradas na vida das pessoas. Refletir sobre a 
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responsabilidade em ensinar para além de conteúdos, ou seja, utilizar o espaço da sala de aula 

para promover discussões que relacionem a disciplina escolar e seus diversos usos.  
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RESUMO: O uso de jogos nas aulas de matemática tem se tornado cada vez mais frequente e merece 

destaque por proporcionar uma nova dinâmica aos conteúdos matemáticos, que por muitos é considerado 

exaustivo e difícil. Assim, este artigo traz um relato de experiência da utilização de um jogo matemático 

desenvolvido a partir da observação nas aulas de estágio da disciplina Prática de Ensino de Matemática II. Após 

estudos teóricos e algumas observações, bem análises realizadas nas salas de aulas, o jogo foi desenvolvido e 

aplicado para o 3º ano do ensino médio, visando melhorar o desempenho dos alunos no conteúdo de estatística. 

Com esse trabalho, buscou-se verificar na prática como se dava o aprendizado desses alunos com o auxílio de 

um recurso didático diferente do qual eles estavam acostumados e como seria a receptividade e eficácia desse 

recurso. 

Palavras-chave: Jogo matemático. Estatística. Ensino e aprendizagem. Recurso didático. 

 

INTRODUÇÃO 

Por meio do presente trabalho é apresentado um relato das experiências vivenciadas na 

nossa inserção como professores de Matemática em turmas de 2º e 3º ano do ensino médio da 

Escola Estadual de Ensino Médio Ecila Pantoja da Rocha, que fica localizada no município de 

Moju, Pará. Tais experiências fazem parte da atividade de estágio da disciplina Prática de 

Ensino de Matemática II, ofertada no sétimo semestre do curso de Licenciatura Plena em 

Matemática da Universidade do Estado do Pará – UEPA. Desse modo, tem-se como objetivo 

mailto:chaeljov10@gmail.com


 

129 

 

relatar a inserção, o planejamento, as observações e as intervenções realizadas nesse período 

de estágio. 

Para qualquer aluno do curso de licenciatura plena em Matemática, o estágio é um 

momento de fundamental importância, pois ele aproxima os futuros docentes do ambiente 

escolar e visa fazer com que ele adquira prática no exercício de sua futura profissão. Por meio 

dessa disciplina os futuros docentes têm o contato com a realidade vivida em sala de aula. 

Santos (2015, apud CRUZ e SÁ, 2016, p.2) afirma que: 

[...] o Estágio Supervisionado Curricular, juntamente com as disciplinas teóricas 

desenvolvidas na licenciatura, é um espaço de construções significativas no processo 

de formação de professores, contribuindo com o fazer profissional do futuro 

professor. O estágio deve ser visto como uma oportunidade de formação continua dá 

pratica pedagógica.  

O ensino da matemática passou por inúmeras melhorias ao longo do tempo, mas ainda 

assim é possível perceber as grandes dificuldades que encontramos em sala de aula, tanto 

pelos professores, quanto pelos alunos, e isso prejudica o principal objetivo de ambos, que é 

construir uma boa relação de ensino e aprendizagem. Destacamos alguns fatores que 

contribuem para que essas dificuldades existam, são eles: a falta de contextualização nas aulas 

de matemática, saber relacionar os conteúdos matemáticos com a vivência dos alunos, a 

indisciplina e falta de recursos que auxiliem os professores na sua prática docente.  

Além desses fatores globais, podemos particularizar as dificuldades dos alunos, no que 

diz respeito ao processo de abstração do conhecimento matemático, na dificuldade de associar 

os conteúdos estudados em sala de aula com os contextos em que vivem, por isso também não 

conseguem abstrair os conceitos estudados. Segundo Souza (2006, p.44), “o ensino de 

matemática atravessa uma situação de grande desconforto, tanto para quem aprende quanto 

para quem ensina. ” 

Ao longo desse período de estágio, notando as dificuldades encontradas em 

contextualizar um determinado conteúdo é que buscamos através de atividades interativas 

tentar solucionar algumas dessas dificuldades que surgem no processo de construção do 

conhecimento matemático e auxiliar cada vez mais na aprendizagem dos alunos, encontram-

se propostas metodológicas e recursos didáticos que auxiliam professores e alunos nestes 
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processos. Dentre estes recursos, os jogos matemáticos, que auxiliam bastante nas aulas de 

matemática, tornando-as mais dinâmicas, mais atrativas e desafiadoras ao olhar do aluno. A 

esse respeito, os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem o jogo como um dos recursos a 

serem utilizados no ensino da matemática: 

Por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações que se repetem, mas 

aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos simbólicos): os 

significados das coisas passam a ser imaginados por elas. Ao criarem essas 

analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de convenções, 

capacitando-se para se submeterem a regras e a dar explicações (BRASIL, 2001, p. 

48, apud OLIVEIRA e MAGALHÃES, 2016, p. 2) 

 

Dessa forma, nota-se que é incontestável que os jogos estão presentes no cotidiano das 

pessoas, principalmente nos momentos de recreação. Isto se explica por sua característica 

lúdica e desafiadora, que envolve pessoas de todas as idades que acabam atraídas e instigadas 

pelos desafios que os mesmos proporcionam. 

DESCRIÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

A Escola Ecila Pantoja da Rocha, localizada na Avenida Pará, s/n, bairro Almir 

Gabriel, em Moju-PA, CEP: 68450-000, foi fundada em 1996. O nome que a Escola recebeu 

foi uma homenagem a professora Ecila Pantoja da Rocha, educadora que muito contribuiu 

para a educação Mojuense. 

É importante frisar que uma obra após a construção inicial manteve a Escola suspensa 

por 14 anos e só recomeçou no ano de 2013, com um novo projeto ampliado e adequado às 

novas exigências legais. Após longos anos de espera, a escola Ecila Pantoja da Rocha foi 

novamente inaugurada no dia 27 de agosto de 2014 e apesar de dispor de um lindo prédio com 

salas amplas e climatizadas a escola começou a funcionar de forma bastante precária a medida 

que não dispõe de materiais de expediente, tecnológicos e possui um quadro de profissionais 

bastante reduzido.  

Atualmente a escola possui 03 blocos, um bloco administrativo, um bloco para os 

discentes e um bloco para o laboratório. 
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O bloco administrativo possui 06 salas que estão distribuídas da seguinte forma: uma 

sala com banheiro para a direção, uma sala com banheiro para a vice direção, uma sala para os 

professores, uma sala para a coordenação pedagógica, uma sala com espaço para arquivo para 

a secretaria e uma sala para o conselho escolar. O bloco administrativo possui ainda um 

depósito e dois banheiros para funcionários, um masculino e outro feminino.  

Já o bloco dos docentes possui 12 salas de aula climatizadas, além de blocos menores 

com espaços separados para banheiros de uso masculino e feminino e 02 banheiros PNE 

(Portadores de Necessidades Especiais). Esse bloco possui ainda 01 espaços para o refeitório, 

01 cozinha com espaço para materiais e 02 depósitos externos.  

O último bloco é onde funciona o Laboratório, esse bloco possui espaço para o 

funcionamento do laboratório de arte, o laboratório de informática, o laboratório 

multidisciplinar e a biblioteca. Todos esses espaços são climatizados, porém não dispõem de 

equipamentos, nem mobiliários. 

A escola possui ainda um auditório/anfiteatro com espaço para 150 pessoas, uma 

quadra poliesportiva com banheiros e vestiários (masculino e femininos), além de uma guarita 

com banheiro. 

 

 

 

PLANEJAMENTO E OBSERVAÇÕES 

 

A disciplina Prática de Ensino de Matemática II tem uma carga horária de 200 horas, 

sendo dividida em aulas presenciais inicialmente na universidade Do Estado Do Pará, Campus 

XIV, sob orientação do professor/supervisor da disciplina de estágio e em atividades na escola 

como planejamento, observações de aula e aplicação de um projeto de intervenção que seria 

decidido de acordo com a turma do ensino médio e conteúdo que eles estivessem trabalhando. 

 O primeiro momento na universidade serviu parar o repasse de instruções acerca de 

como funcionaria o estágio e da divisão da turma em duplas, para que pudessem se encaixar 

de acordo com a disponibilidade dos horários e turmas das escolas em que funcionariam as 
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próximas etapas do estágio. Antes de serem iniciadas as observações, o professor nos 

informou como seríamos avaliados na disciplina e como funcionaria cada etapa desse estágio, 

definindo assim com qual turma e em qual escola cada dupla ficaria. E ainda marcou 

encontros semanais com a turma toda terça-feira na universidade para socializarmos e 

discutimos como se daria a aplicação do nosso projeto de intervenção. 

A prática nas escolas começou na segunda semana da disciplina e ficamos com a 

turma do 3º ano do ensino médio, no segundo horário do turno da manhã e com a turma do 2° 

ano do ensino médio no segundo horário do turno da tarde, ambas na sexta-feira, na Escola 

Estadual de Ensino Médio Ecila Pantoja da Rocha.  

O professor era o mesmo para as duas turmas, isso facilitou nosso diálogo e 

planejamento para o projeto de intervenção, já que no terceiro ano ele estava ministrando o 

início do conteúdo estatística e no segundo ano ele estava trabalhando com o conteúdo de 

cálculo de área de figuras planas, e teríamos que escolher com qual turma e conteúdo 

trabalhar em nosso projeto de intervenção. Algo que seria decidido posteriormente, de acordo 

com as práticas em salas de aula analisando as dificuldades dos alunos na abstração do 

conteúdo lecionados nas aulas. 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO E APLICAÇÃO DO JOGO TRILHA ESTATÍSTICA 

 

Com o andamento da disciplina e a necessidade de aplicarmos um projeto de 

intervenção na escola em que estávamos atuando, o professor/supervisor da disciplina de 

estágio decidiu, juntamente com a turma, que seria mais viável a aplicação de um projeto em 

equipes. Essas equipes foram distribuídas de acordo com as séries e conteúdo que estavam 

sendo trabalhados em sala de aula. Cada equipe ficou responsável por produzir algum 

material de intervenção pedagógico que pudesse facilitar o aprendizado dos alunos no que diz 

respeito aos conteúdos trabalhados normalmente em sala de aula. 

Esses trabalhos foram apresentados e expostos para os alunos em uma feira de 

matemática organizada pela turma de estagiários, em conjunto com a coordenação das escolas 

que estavam recebendo os estágios e o professor de Prática de Ensino de Matemática II. Essa 



 

133 

 

feira recebeu o nome de “ExpoMat16” e foi realizada no dia 04 de junho de 2019 na escola 

Ernestina Pereira Maia e no dia 06 de junho de 2019 na escola Estadual Ecila Pantoja da 

Rocha. Nessa feira foram expostos materiais (principalmente jogos) que auxiliaram os alunos 

no entendimento dos mais diversos conteúdos matemáticos do ensino médio como: 

Probabilidade, Números Complexos, Estatística, entre outros. 

Nossa equipe ficou responsável por produzir um material que pudesse servir para 

auxiliar os alunos do terceiro ano do ensino médio com o conteúdo de estatística, para ser 

aplicado na escola Ecila Pantoja da Rocha no segundo dia de Projeto de Intervenção. Após 

análises e reflexões feitas com base em nossas percepções de sala de aula e pesquisas em 

busca de materiais que pudessem servir como recurso didático para o ensino deste conteúdo, 

resolvemos criar um jogo que tratasse dos principais conceitos do ensino de estatística, visto 

que os alunos ainda estavam iniciando esse conteúdo. Foi assim que criamos um jogo que 

denominamos de Trilha Estatística. 

A Trilha Estatística tem por finalidade fazer com que o aluno, uma vez estimulado 

pela competitividade, relembre de maneira bem dinâmica os conceitos básicos de estatística 

que foram trabalhados em sala de aula. Trata-se de um jogo simples com materiais bem 

acessíveis, uma vez que ele utiliza as mesmas características de disputa do famoso jogo das 

trilhas de dados. 

Esse tipo de jogo possui um tabuleiro disposto de casas numeradas de 01 a 22, com 

linha de partida na casa de número 01 e linha de chegada na casa de número 22, sendo que 

algumas dessas casas possuem prêmios ou obstáculos. Para jogar, são necessários dois 

jogadores para disputarem entre si quem alcança a linha de chegada primeiro. Cada um tem 

direito a lançar o dado uma vez e avançar as casas na trilha de acordo com o número que 

estiver na face voltada para cima do dado após o lançamento do mesmo. 

 A ordem dos jogadores é definida através do primeiro lançamento do dado, quem 

conseguir o maior valor começa jogando. Vale ressaltar que para avançar, não basta apenas 

jogar o dado, mas sim responder corretamente a uma pergunta previamente definida 

relacionada ao conteúdo de estatística. Se o aluno acertar ele avança, caso contrário a 

pergunta será repassada ao seu oponente, caso ele também não consiga responder 
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corretamente, o instrutor do jogo responde e explica o conteúdo da pergunta e os dois 

jogadores continuam na mesma posição e começam uma nova rodada. 

Durante a aplicação do jogo, percebemos os alunos muito ativos em querer participar, 

mas sempre visando mais a competitividade do que o aprendizado em si. Porém, foi 

importante ver que muitos conseguiram sair desse projeto de intervenção com os conceitos 

básicos de estatística vivos em mente. 

Imagem 01 – O jogo da trilha Estatística. 

Fonte: Próprios autores (junho – 2019) 

Imagem 02: Projeto de Intervenção.                      Imagem 03: Projeto de Intervenção. 

Fonte: Próprios autores (junho – 2019)                  Fonte: Próprios autores (junho – 2019) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O Estágio é parte obrigatória na grade do Curso de Licenciatura em Matemática e 

busca proporcionar aos discentes, oportunidades para relacionar a teoria com a prática 

inserida na realidade do cotidiano escolar. O estágio nos proporcionou a oportunidade de 

observar as aulas e as metodologias utilizadas em sala de aula, bem como, poder participar 

das aulas. Enfim, ter contato com a realidade docente no Escola Estadual de Ensino Médio 

Ecila Pantoja da Rocha, na disciplina de Matemática na 3ª série do ensino médio. 

Durante os planejamentos, houve dificuldades em relação a estarmos juntos em alguns 

momentos, o que não nos impediu de mantermos uma comunicação frequente em prol de um 

melhor resultado e uma boa experiência nesse estágio, visto que era o último do nosso curso. 

Apesar de já estarmos quase no final do curso, é possível perceber que para ser um 

bom docente não é somente realizar o cumprimento das diversas atividades propostas. É 

preciso que o aluno - estagiário vá para as escolas com o objetivo de fazer um estudo da 

instituição e, a partir do que foi ensinado no curso, desenvolva ações que possam intervir de 

forma significativa no processo de ensino e de aprendizagem. 

Em linhas gerais, reconhecemos a importância do estágio para nossa formação e de 

sua realização com a presença do professor/supervisor pedagógico e técnico, não apenas como 

avaliadores do processo, mas como suporte nos servindo de base e espelho para nossa 

formação docente. Assim, com a realização desse estágio, adquirimos um pouco o 

aprendizado referente à pratica docente, pois durante esse momento foi possível perceber 

todos os aspectos implícitos em uma sala de aula e na função de educador. 

O trabalho promovendo mudanças não só é resultado de conhecer, querer e agir, mas 

também de vivenciar, experimentar, tentar e insistir. 
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Resumo: A base do que conhecemos como matemática hoje é o resultado de um longo e demorado processo 

histórico e reconhecer esse processo é de suma importância para que possamos entender e compreender a origem 

das ideias que hoje temos conhecimento. O presente estudo tem por finalidade apresentar os métodos árabes de 

resolução de equações do segundo grau ao longo de toda a história, para tal tivemos como foco de pesquisa o 

matemático árabe Al Khowarizmi que em seu trabalho apresentava seis tipos de equações do segundo grau 

classificadas como equações simples e equações combinadas e para cada uma delas demonstrava métodos para 

as suas resoluções. Utilizamos como referencial teóricos autores que nos fornecessem uma abordagem acerca da 

matemática desenvolvida assim como os métodos empregados por Al Khowarizmi, desta forma destacamos 

Boyer (1974), Castillo (2009) e Andrade (2000) que nos forneceram um levantamento histórico e bibliográfico 

acerca do tema, cabe ressaltarmos que esta pesquisa trata-se de uma parte de trabalho de conclusão de curso. 

Palavras Chaves: Equação do Segundo Grau. Métodos de Resolução. História da 

Matemática. 

 

1. Introdução 

A história da matemática é um dos principais instrumentos que temos para investigar a 

origem e os métodos que as civilizações do passado utilizaram para desenvolver a 

matemática. A base do que conhecemos como matemática hoje é o resultado de um longo e 

demorado processo histórico e reconhecer esse processo é de suma importância para que 

possamos entender e compreender a origem das ideias que hoje temos conhecimento. 

Quando trabalhamos com cálculos matemáticos por diversas vezes recaímos em 

problemas matemáticos que resultam em equações algébricas as quais utilizamos métodos 

específicos de resolução que nos permite encontrar a solução de tal problema. Os métodos que 

hoje conhecemos foram trabalhados há muito tempo pelas civilizações antigas, que 

mailto:geovanne.09@hotmail.com
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registraram tais métodos em papiros, como no caso dos egípcios, e em tábuas de argila, como 

no caso dos mesopotâmios. Tais métodos resolutivos foram estudados e aprimorados por 

matemáticos com o decorrer dos anos, de modo que hoje possuímos belíssimas formulas 

algébricas que nos permitem resolver determinados problemas matemáticos. 

Apesar de uma excelente justificativa para o desenvolvimento da pesquisa, não se 

anuncia claramente o objetivo, como perfeitamente foi colocado no resumo. 

2. Civilização Árabe 

Os árabes têm um importante papel no desenvolvimento de diversas ciências, sendo 

estes os responsáveis por assimilar a matemática desenvolvida pelos gregos além de realizar 

diversos progressos em várias áreas, tal como a trigonometria. De acordo com Andrade 

(2000), a civilização árabe possuía uma quase inexistente tradição matemática, porém com a 

constituição do império islâmico surgiu uma grande predisposição para aprender os mais 

variados ramos das ciências. Por volta do século IX Al Mamum construiu na cidade de Bagdá 

uma academia de ciência denominada de “Casa da sabedoria”. Nomes como Al Khowarizmi, 

Abu Kamil, Al Khayyam e Al Qalasadi foram responsáveis por desenvolver a base do que 

chamamos atualmente de álgebra. 

3. Al-Khowarizimi 

 Mohamed Ibn-Musa Al-Khowarizimi foi um grande matemático árabe que contribuiu 

de forma bastante significativa para a matemática da época, pois ele realizou um trabalho 

denominado “Breve tratado sobre cálculo de restauração e comparação”. À este trabalho lhe é 

concedido o título de “Pai da Álgebra” devido ao conteúdo prático e acessível ao público. Em 

Andrade (2000), temos uma tradução do prefácio do livro de Al-Khowarizimi que expomos a 

seguir: 

“Fui encorajado a escrever um trabalho sobre cálculo [para o processo] de al-

abr wa al-muqabala, e ele contém tudo o que de mais fácil e mais útil em 

aritmética, como aquilo que os homens necessitam constantemente para 

repartirem suas heranças, seus donativos, suas partilhas, nas decisões, no 

comércio, e noutras transações que eles fazem entre eles...” 
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 Para prosseguirmos no estudo dos métodos utilizados por Al-Khowarizimi devemos 

inicialmente expor como o autor tratava os objetos pertinentes à álgebra. De acordo com 

Andrade (2000), Al-Khowarizimi identificou três classes de números: O Dirhan, que 

representa os números simples. O Gizr, que designa a incógnita. O Mal, que era o quadrado 

da incógnita. 

 De acordo com Boyer (1974), Al-Khowarizimi designou 6 tipos de equações em 6 

breves capítulos no seu livro no qual relacionava quadrados, raízes e números. Tais equações 

foram divididas em duas classes em sua obra: equações simples e combinadas. Adiante, temos 

os seis tipos de equação e os algoritmos de resolução para cada uma. São elas: 

 𝑎𝑥2 = 𝑏𝑥  

 𝑎𝑥2 = 𝑐  

 𝑎𝑥 = 𝑏  

Na primeira equação, temos quadrados iguais raízes, na segunda equação temos 

quadrados iguais números e no terceiro caso temos raízes iguais números, constituindo as 

três equações simples. As três equações restantes constituem as equações combinadas, e são 

elas: 

 𝑥2 + 𝑏𝑥 = 𝑐  

 𝑥2 + 𝑐 = 𝑏𝑥  

 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑥2  

Acima, na quarta equação Al-Khowarizimi define como uma combinação de 

quadrado e raiz igual a número. Na quinta equação temos uma combinação de quadrado e 

número igual a raiz. Na última equação temos uma combinação de raiz e número igual a 

quadrado. Podemos perceber nos 6 tipos de equações acima que Al-Khowarizimi considera 

sempre o coeficiente 𝑎 = 1, mesmo que tenha que transformar os coeficientes 𝑏 𝑒 𝑐 em 

frações. 

De acordo com Andrade (2000), Al-Khowarizimi apresentou dois processos para 

reduzir qualquer equação quadrática à sua forma canônica: Al-jabr e Al-muqabala. Vale 

ressaltar que tais processos foram utilizados por Diofanto séculos antes, porém sem a atribuir 

qualquer nome aos processos. 
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O processo de al-jabr consiste em transpor termos de uma equação através da troca de 

sinais, ou seja, achar uma equação equivalente. Segundo Al-Khowarizimi não existem termos 

negativos em uma equação, mas combinações incompletas e o processo de al-jabr consiste 

em completa-las. O processo de al-muqabala, de um modo claro, consiste em reduzir termos 

semelhantes. 

3.1. Quadrados iguais raízes 

Em Castillo (2009), temos a tradução da obra “El Libro de Álgebra” de Al-

Khowarizimi. Os três primeiros tipos de equação simples não possuem uma demonstração 

realizada por Al-Khowarizimi, o qual foca apenas na resolução de problemas que envolvem 

cada caso. Segundo Castillo (2009), Al-Khowarizimi propõe os seguintes problemas para o 

primeiro caso: 

“Se por exemplo te dizem: “um quadrado é igual a cinco vezes a raiz”, então 

a raiz do quadrado é cinco e o quadrado é vinte e cinco que, efetivamente, é 

cinco vezes a raiz. E se te dizem: “um terço de um quadrado é igual a quatro 

raízes”, então todo o quadrado é igual a doze raízes, e é igual a cento e 

quarenta e quatro, e a raiz é 12. E se por exemplo te dizem: “cinco quadrados 

são iguais a dez raízes”, então um só quadrado é igual a duas raízes, a raiz é 

dois e o quadrado quatro.” (CASTILLO, 2009, p.??? tradução nossa) 

Analisando os problemas propostos por Al-Khowarizimi na linguagem matemática 

atual, temos o seguinte 

𝑥2 = 5𝑥  

𝑥2

3
= 12𝑥  

5𝑥2 = 10𝑥  

Para resolver tais problemas Al-Khowarizimi diz “sempre que haja vários quadrados 

ou uma fração de quadrado, se convertem em um só quadrado, fazendo com as raízes o 

mesmo que se fez com os quadrados”. De um modo geral, temos o seguinte caso: 

𝑎𝑥2 = 𝑏𝑥 

𝑎𝑥2

𝑎
=

𝑏𝑥

𝑎
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𝑥2 =
𝑏𝑥

𝑎
 

𝑥 =
𝑏

𝑎
  

Tal algoritmo de resolução nos dá a raiz imediata da equação estudada. 

3.2. Quadrados iguais números 

“se por exemplo te dizem: “um quadrado é igual a nove”, então este é o 

quadrado e a raiz é três. E se te dizem: “cinco quadrados são iguais a 

oitenta”, então o quadrado é um quinto de oitenta, que é dezesseis. E se te 

dizem: “um meio de quadrado é dezoito”, então o quadrado é igual a trinta e 

seis, e a raiz é seis.” (CASTILLO, 2009, p.??? tradução nossa). 

Analisando os problemas propostos acima, temos as seguintes equações na linguagem 

matemática atual 

𝑥2 = 9 

5𝑥2 = 80 

𝑥2

2
= 16 

Para resolver estes tipos de equações Al-Khowarizimi diz que devemos completar os 

quadrados, de modo a termos apenas um quadrado igual ao número. De um modo geral temos 

o seguinte caso 

𝑎𝑥2 = 𝑐 

𝑎𝑥2

𝑎
=

𝑐

𝑎
 

𝑥2 =
𝑐

𝑎
 

𝑥 = √
𝑐

𝑎
 

Com o algoritmo acima podemos calcular as raízes de toda equação do segundo caso. 

3.3. Quadrados mais raízes iguais números 

De acordo com Castillo (2010), Al-Khowarizimi justificou seus métodos de resolução 

geometricamente. A demonstração da equação 𝑥2 + 𝑏𝑥 = 𝑐 é demasiada simples. Para isso 
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Al-Khowarizimi desenha, em um primeiro momento, um quadrado cujo lado supõe-se ser a 

coisa 

 

FONTE: Autores do trabalho 

Após isso, é realizado um prolongamento em cada um de seus lados de tal modo que 

esse prolongamento seja 𝑏/4. 

 

FONTE: Autores do trabalho 

Feito o prolongamento dos lados formamos 4 retângulos sobre os lados do quadrado 

inicial de modo que seu comprimento seja 𝑥 e sua largura seja 
𝑏

4
.  

 

FONTE: Autores do trabalho 
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De acordo com essa construção tem-se que a área do quadrado central é igual a 𝑥2. A 

soma das áreas dos 4 retângulos formados é dada por 𝑏𝑥 e a soma dos 4 quadrados que foram 

completados em cada canto é dada por (
𝑏

2
)

2

(I). Somando-se a área do quadrado central e a 

área dos 4 retângulos sobre os lados temos a seguinte expressão: 

𝑥2 + 𝑏𝑥 = 𝑐 (II) 

A partir de (I) e (II), temos que a área do quadrado total (figura X) é dada por: 

𝐴 = 𝑐 + (
𝑏

2
)

2

(III) 

Analisemos agora a área da figura X de outra maneira. Sabe-se que o lado do quadrado 

na figura 3 é dado por 𝑥 +
𝑏

2
, logo sua área pode ser calculada por  

𝐴 = (𝑥 +
𝑏

2
)

2

(IV) 

A partir de (III) e (IV) podemos concluir que  

(𝑥 +
𝑏

2
)

2

= 𝑐 + (
𝑏

2
)

2

 

𝑥 +
𝑏

2
= √𝑐 + (

𝑏

2
)

2

 

𝑥 = √𝑐 + (
𝑏

2
)

2

−
𝑏

2
 (V) 

A igualdade acima é utilizada para encontrar uma das raízes de uma equação do 

segundo grau do tipo 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 = 𝑐. A seguir resolveremos a equação 𝑥2 + 5𝑥 = 24 por 

meio deste método. 

𝑥 = √24 + (
5

2
)

2

−
5

2
 

𝑥 =
11

2
−

5

2
 

𝑥 = 3 
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Segundo Andrade (2000), existe uma segunda solução onde troca-se o sinal da raiz 

quadrada, no entanto é negativa e para Al-Khowarizimi não existe. 

 

 

 

3.4. Quadrados mais números iguais raízes 

Segundo Castillo (2010), a demonstração geométrica da equação 𝑥2 + 𝑐 = 𝑏𝑥 se 

complica um pouco mais. Para tal, Al-Khowarizimi considera um retângulo de base 𝑏 e altura 

𝑥. 

 

FONTE: Autores do trabalho 

Após isso o retângulo é dividido em dois retângulos de modo que a base de cada um 

seja 𝑏/2. 

 

FONTE: Autores do trabalho 

Realizada a divisão, divide-se a metade esquerda em um quadrado de lado 𝑥 e um 

retângulo de base 
𝑏

2
− 𝑥. 
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FONTE: Autores do trabalho 

Seu lado direto completa-se em um quadrado cujo lado seja 
𝑏

2
. 

 

FONTE: Autores do trabalho 

Para facilitar a demonstração realizada por Al-Khowarizimi identificamos as regiões 

que serão convenientes à demonstração com cores em suas superfícies na seguinte tabela: 

Área preta 𝒃𝒙 Área verde 𝒃𝒙

𝟐
 

Área azul 𝒙𝟐 Área amarela 
(

𝒃

𝟐
− 𝒙)

𝟐

 

Área laranja 𝒃𝒙

𝟐
− 𝒙² 

Área cinza 𝒃𝒙

𝟐
− 𝒙² 

FONTE: Autores do trabalho 

Temos que a área do retângulo verde somada à área do retângulo cinza, a área do 

retângulo verde somada à área do retângulo laranja, e a área do retângulo preto diminuída da 

área do quadrado azul são iguais sendo calculadas do seguinte modo: 

𝑏𝑥

2
+

𝑏𝑥

2
− 𝑥2 = 𝑏𝑥 − 𝑥2 (I) 

𝑏𝑥 − 𝑥2 = 𝑐 
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Ao realizarmos a soma das áreas dos retângulos verde e cinza ao quadrado amarelo, 

obtemos a seguinte expressão 

𝐴 = (
𝑏

2
− 𝑥)

2

+ 𝑐 

A expressão anterior equivale à área do quadrado de lado 
𝑏

2
, logo temos que a área 

deste quadrado pode ser calculada por 

𝐴 = (
𝑏

2
)

2

 

Realizando a igualdade entre as duas expressões, temos que 

(
𝑏

2
− 𝑥)

2

+ 𝑐 = (
𝑏

2
)

2

 

(
𝑏

2
− 𝑥)

2

= (
𝑏

2
)

2

− 𝑐 

𝑏

2
− 𝑥 = √(

𝑏

2
)

2

− 𝑐 

𝑥 =
𝑏

2
− √(

𝑏

2
)

2

− 𝑐 

A expressão acima é utilizada para encontrar a primeira solução da equação do tipo 

𝑥2 + 𝑐 = 𝑏𝑥. Segundo Castillo (2010), esta equação admite duas soluções positivas, e para 

tal, Al-Khowarizimi desenvolveu uma demonstração distinta da primeira. De modo análogo à 

demonstração anterior, Al-Khowarizimi considera um retângulo de base 𝑏 e altura 𝑥. 

 

FONTE: Autores do trabalho 
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Em um segundo momento, a figura X é dividida em dois retângulos cuja base é 
𝑏

2
. 

 

FONTE: Autores do trabalho 

Consideremos agora um quadrado de lado 𝑥, de modo que 𝑥 seja maior que a metade 

do retângulo inicial. 

 

FONTE: Autores do trabalho 

Feito isso, Al-Khowarizimi dividi o retângulo do lado direito em cinco partes de modo 

a obter a seguinte construção 
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FONTE: Autores do trabalho 

Do mesmo modo da demonstração anterior, identificamos as regiões que serão 

convenientes à demonstração com cores e registramos as áreas no quadro a seguir: 

Área preta 𝒃𝒙 Área cinza 
(𝒃 − 𝒙) ∗ (𝒙 −

𝒃

𝟐
) 

Área azul 𝒃𝒙

𝟐
 

Área laranja 
(𝒙 −

𝒃

𝟐
)

𝟐

 

Área verde 𝒃²

𝟐
−

𝒃𝒙

𝟐
 

  

FONTE: Autores do trabalho 

Temos que a área do retângulo verde somada à área do retângulo cinza, e a área do 

retângulo preto diminuída da área do quadrado de lado 𝑥 formado na figura 3 são iguais, e 

expressas por: 

Á𝑟𝑒𝑎 = 𝑏𝑥 − 𝑥2 = 𝑐 

A área do quadrado formado pelas superfícies verde, cinza e laranja é expressa por: 

Á𝑟𝑒𝑎 = (
𝑏

2
)

2

 

Somando-se 𝑏𝑥 − 𝑥2 a área do quadrado laranja, podemos obter a mesma área 

encontrada acima, logo realizamos a seguinte igualdade: 
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(
𝑏

2
)

2

= 𝑐 + (𝑥 −
𝑏

2
)

2

 

(
𝑏

2
)

2

− 𝑐 = (𝑥 −
𝑏

2
)

2

 

√(
𝑏

2
)

2

− 𝑐 = 𝑥 −
𝑏

2
 

𝑥 =
𝑏

2
+ √(

𝑏

2
)

2

− 𝑐 

Ao comparar as duas expressões, percebemos que ao final ocorre apenas a troca do 

sinal na frente da raiz. 

3.5. Quadrados iguais raízes mais números 

Para demonstrar a última equação combinada Al-Khowarizimi considera um quadrado 

cujo lado seja 𝑥. 

 

FONTE: Autores do trabalho 

Após construir tal quadrado, o autor a divide em dois retângulos de tal modo que a 

altura do retângulo de baixo seja 𝑏 e a altura do retângulo de cima seja 𝑥 − 𝑏. 

 

FONTE: Autores do trabalho 
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Após a construção da figura X, Al-Khowarizimi desenha um quadrado no canto 

superior direito do retângulo de baixo, de modo que o lado desse quadrado seja 𝑏 2⁄ . 

 

FONTE: Autores do trabalho 

Em seguida é construído um quadrado de lado 𝑥 − 𝑏
2⁄   no canto superior direito do 

quadrado inicial. 

 

FONTE: Autores do trabalho 

Assim como nas demonstrações anteriores, utilizaremos um quadro identificando as 

regiões convenientes à demonstração com cores. 

Área azul 𝒃𝒙

𝟐
−

𝒃𝟐

𝟐
 

Área laranja 𝒃𝒙

𝟐
−

𝒃𝟐

𝟐
 

Área verde 
𝒙𝟐 − 𝒃𝒙 −

𝒃𝒙

𝟐
+

𝒃𝟐

𝟐
 

Área cinza 
(

𝒃

𝟐
)

𝟐

 

FONTE: Autores do trabalho 
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Para realizar a demonstração, Al-Khowarizimi realiza a soma entre a área do retângulo 

identificado com a cor azul e a área do retângulo identificado com a cor verde 

𝑏𝑥

2
−

𝑏2

2
+ 𝑥2 − 𝑏𝑥 −

𝑏𝑥

2
+

𝑏2

2
 

= 𝑥2 − 𝑏𝑥 

= 𝑐 

Têm-se ainda que a área do retângulo identificado com a cor laranja somada à área do 

retângulo marcado com a cor verde é 

𝑏𝑥

2
−

𝑏2

2
+ 𝑥2 − 𝑏𝑥 −

𝑏𝑥

2
+

𝑏2

2
 

= 𝑥2 − 𝑏𝑥 

= 𝑐 

Analisando o quadrado formado pelos retângulos verde e laranja e pelo quadrado cinza 

temos que sua área é 

𝐴 = 𝑐 + (
𝑏

2
)

2

 

Realizando outra análise do quadrado acima, temos que seu lado é 

𝑥 −
𝑏

2
 

Logo sua área pode ser calculado de outro modo: 

𝐴 = (𝑥 −
𝑏

2
)

2

 

Realizando a igualdade entre as expressões X e Y, temos 

(𝑥 −
𝑏

2
)

2

= 𝑐 + (
𝑏

2
)

2

 

𝑥 −
𝑏

2
= √𝑐 + (

𝑏

2
)

2

 

𝑥 =
𝑏

2
+ √𝑐 + (

𝑏

2
)

2
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4. Considerações finais 

Este estudo tinha por objetivo apresentar os diversos métodos árabes para o cálculo de 

raízes de uma equação do segundo grau, para tal, tivemos como foco os trabalhos 

desenvolvidos e publicados por Al Khowarizmi. Durante nossas pesquisas constatamos que 

nenhum conhecimento evoluiu de forma isolada, sendo assim, o conhecimento matemático 

acerca de Equações do 2º grau de alguns povos contribuíram para o desenvolvimento do 

conhecimento matemático de outros, tendo em vista que atualmente ao estudarmos a equação 

do 2º grau utilizamos a representação literária que foi herdada dos europeus mas cujo método 

de resolução foi fornecido pelos hindus e árabes. 

Os árabes desempenharam um papel crucial para o desenvolvimento das ciências e 

com a matemática não foi diferente, matemáticos como Al Khowarizmi, Abu Kamil, Al 

Khayyam e Al Qalasadi foram de suma importância para o desenvolvimento da álgebra. Al 

Khowarizmi por exemplo apresentava seis tipos de equações do segundo grau classificadas 

como equações simples e equações combinadas, em que  para resolve-las utilizava dois 

processos, o al-jabr e o al-muqabala, onde primeiro o consiste em transpor termos de uma 

equação através da troca de sinais e o segundo consiste em reduzir termos semelhantes. Al - 

Khowarizimi foi um grande matemático árabe que contribuiu de forma bastante significativa 

para a matemática da época, pois ele realizou um trabalho denominado “Breve tratado sobre 

cálculo de restauração e comparação”, em que graças ao conteúdo prático e acessível ao 

público presente neste trabalho lhe é concedido o título de “Pai da Álgebra”. 
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Resumo:  

Esse artigo apresenta resultados de uma investigação que teve como objetivo analisar os conteúdos matemáticos 

presentes nas matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia ofertados em todo território tocantinense. Realizada 

sob uma perspectiva metodológica qualitativa, e substanciada pela interlocução e análise de documentos e textos 

que substanciaram nossa pesquisa. Os resultados indicam que o ensino de matemática nos cursos de Pedagogia é 

fragilizado devido a insuficiência de tempo dedicado as disciplinas, que variam entre 2% a 5,75% da carga 

horaria total do curso, sinalizando a tendência nacional que é de 4% segundo Fiorentini (2008). Fatores como 

carga horaria e disciplinas com viés mais metodológico são as causas dessa fragilidade. 

Palavras-chave:  Curso de Pedagogia. Ensino de Matemática. Estado do Tocantins. 

INTRODUÇÃO 

O curso de Pedagogia vem sendo foco de inúmeras pesquisas, nesse sentido, podemos 

destacar uma ampla pesquisa organizada por Gatti (2009), que analisou cursos presenciais de 

licenciaturas em todo território nacional. Foram investigadas as licenciaturas em pedagogia, 

língua portuguesa, matemática e ciências biológicas. Nas análises e conclusões da autora, 

referente ao curso de Pedagogia, ficou constatado que ele apresenta fragilidades em seu 

currículo e indefinição do que se deve ensinar. Isso pode refletir em baixa qualidade na 

educação ofertada aos estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O olhar clinico 

da autora percebeu que: 

 O currículo proposto pelos cursos de formação de professores tem 

uma característica fragmentária, apresentando um conjunto 

disciplinar bastante disperso; 

mailto:ademirbrandaocosta@hotmail.com
mailto:ritianne19@hotmail.com
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 As disciplinas referentes à formação profissional específica 

apresentam ementas que registram preocupação com as 

justificativas sobre o por quê ensinar, o que, de certa forma, 

contribuiria para evitar que essas matérias se transformassem em 

meros receituários; entretanto, só de forma muito incipiente 

registram o quê e como ensinar; 

 A proporção de horas dedicadas às disciplinas referentes à 

formação profissional específica é de 30%, ficando 70% para outro 

tipo de matérias oferecidas nas instituições formadoras. Cabe a 

ressalva já feita na análise das ementas segundo a qual, nas 

disciplinas de formação profissional, predominam os referenciais 

teóricos, seja de natureza sociológica, psicológica ou outros, com 

associação em poucos casos às práticas educacionais; 

 Os conteúdos das disciplinas a serem ensinadas na educação básica 

(Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Ciências, Educação Física) comparecem apenas 

esporadicamente nos cursos de formação; na grande maioria dos 

cursos analisados, eles são abordados de forma genérica ou 

superficial no interior das disciplinas de metodologias e práticas de 

ensino, sugerindo frágil associação com as práticas docentes 

(GATTI, 2009, p. 53-54). 

 

Percebemos na pesquisa de Gatti (2009), que as disciplinas que trazem os conteúdos e 

as metodologias de ensino de matemática para os professores que ministrarão aulas aos 

estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, estão entre as ditas disciplinas 

especificas da profissão. A pesquisadora também nos indica que essas disciplinas recebem 

pouco destaque nos cursos de pedagogia. 

A esse respeito, Fiorentini (2008), nos ajuda a entender como se encontra o ensino de 

Matemática nos cursos de Pedagogia. 

A reduzida carga didática que os cursos de Pedagogia e Licenciatura para as séries 

iniciais do Ensino Fundamental têm destinado à formação conceitual e didático-

pedagógica da matemática tem sido um problema crônico e que não foi contemplado 

pelas atuais Diretrizes Curriculares. Além da falta de um domínio conceitual da 

matemática, os alunos-docentes que ingressam nesses cursos de formação docente 

trazem crenças e atitudes geralmente negativas e pré-conceituosas em relação à 

matemática e seu ensino (FIORENTINI, 2008, p. 66-67) 
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Seguindo as ideias dos autores supracitados, iremos analisar as matrizes curriculares 

dos cursos de Pedagogia ofertados no Estado do Tocantins e verificar se eles seguem a 

tendência nacional, no tocante as disciplinas relacionadas a matemática. Analisando os 

conteúdos matemáticos nas matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia ofertados em todo 

território tocantinense. Para tal, é necessário entender a construção histórica do curso em 

nosso estado, percebendo as dificuldades e os avanços históricos que o configuraram até a 

data atual. Este trabalho compõe uma pesquisa maior, sendo uma fração da dissertação de 

mestrado profissional em educação. 

CAMINHOS METODOLOGICOS  

Este trabalho é uma investigação teórica que buscou via Matrizes Curriculares e 

Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Pedagogia, em funcionamento até o ano de 2017, 

analisar os conteúdos matemáticos ofertados nesses cursos em todo território tocantinense. A 

abordagem é qualitativa e procurou junto a internet, exclusivamente no site do sistema e-Mec, 

informações necessárias para tentarmos responder à questão de pesquisa que interrogava “que 

disciplinas relativas ao ensino e aprendizagem da matemática são ofertadas nesses cursos e o 

tempo dedicado a apresentação delas são suficientes para a formação do professor que 

lecionará matemática nos 4º e 5º Anos das Séries Iniciais? 

Procuramos no site de busca http://emec.mec.gov.br/ os cursos de Pedagogia, e as 

instituições que as ofertam de acordo com informações obtidas no censo da educação superior 

de 2017. Obtivemos a relação de cursos nesse sistema, escolhemos a opção Busca Avançada, 

e selecionamos a situação Em Atividade e assim nos foram apresentados os cursos e as 

instituições para serem analisadas. 

Localizamos 48 Instituições de Ensino Superior ofertando o curso de Pedagogia no 

Estado do Tocantins e 59 cursos em atividade em todo território no ano de 2017. Com a 

relação de nomes das instituições em mãos, acessamos as páginas virtuais das faculdades, 

centros universitários ou universidades em busca das matrizes curriculares e das ementas dos 

cursos. Detectamos que algumas Instituições ofertam o mesmo curso em distintas localidades 
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e outras oferecem em mais de um turno. Isso justifica a quantidade de cursos ser maior que a 

quantidade de Instituições. 

Iniciada a consulta junto às páginas das instituições, constatamos que 9 Instituições 

não possuíam web site ou não se encontravam disponíveis, localizamos 39 matrizes 

curriculares de cursos e somente 7 Propostas Pedagógicas Curriculares (PPC). As tentativas 

em obtê-las por e-mail resultaram em nenhum retorno. Assim, o universo da pesquisa resultou 

em 39 matrizes curriculares de cursos de pedagogia oferecidos por instituições públicas e 

privadas do estado do Tocantins. Dessas, 34 disponibilizaram a relação de disciplinas e as 

respectivas cargas horárias, e cinco disponibilizaram somente a relação das disciplinas. 

Nesse sentido, optamos por analisar somente as matrizes curriculares dos cursos e 

continuarmos em busca das ementas para posteriormente discutirmos mais a fundo. 

A MATEMÁTICA NOS CURSOS DE PEDAGOGIA NO TERRITÓRIO 

TOCANTINENSE 

Ao observar a matriz curricular dos cursos de Pedagogia, constatamos que a maioria 

remete aos processos de ensino e aprendizagem de matemática; muitos tratam de conteúdos 

de estatística; e um número significativo versam sobre fundamentos de matemática. Ainda 

assim, Curi (2005, p. 8), identificou “(...) pouca presença de conteúdos matemáticos e de suas 

didáticas nos currículos de cursos de Pedagogia (...)”, e há também autores que 

complementam dizendo que há uma insuficiência de tempo para dedicação ao processo de 

integralização das disciplinas nas matrizes curriculares. Estudos de Gualberto e Almeida 

(2009), Souto (2015), Bezerra e Bondezan (2015) e Souza e Borges (2016), indicam que há 

uma quantidade reduzida de disciplinas de matemática e educação matemática, e também a 

escassez de carga horaria destinada a formação de professores para atuar nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. “É importante que se considere que a frágil formação em matemática 

interfere diretamente nas relações do estudante com o meio, nas situações cotidianas, bem 

como para prosseguimento dos estudos.” (COSTA, PINHEIRO e COSTA, 2016, p. 520) 

 

Quadro 1: Carga horária dos cursos com uma disciplina relacionada a matemática comparada as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (DCNCP) 
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Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 
Ch 

DCNCP 

56 60 72 80 100 2.800 

2% 2,14% 2,57% 2,86% 3,57% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A relação de disciplinas presentes em cursos que oferecem uma única disciplina 

representa em 44% dos cursos pesquisados. Dentre as 39 matrizes curriculares adquiridas 

junto às páginas virtuais das IES, verificamos as disciplinas que estão diretamente 

relacionadas com a educação matemática e a própria matemática, seja nos seus fundamentos 

teóricos ou as suas metodologias de ensino, ou disciplinas que apresentam o conjunto teoria e 

prática. As disciplinas encontradas nesses cursos, dão ênfase ou aos fundamentos ou as 

metodologias de ensino de tal disciplina, há casos em que a mesma disciplina oferta tanto os 

fundamentos, quanto as metodologias de ensino, sendo que a carga horaria dispendida a tais 

disciplinas, variam de 56 a 100 horas de atividades teóricas e práticas. Tomando como 

parâmetro o mínimo de 2.800 horas que o curso deve oferecer em todo o currículo aos 

estudantes, percebemos que o percentual da carga horaria destinada a tais disciplina variam de 

2% à 3,57% do quantitativo mínimo estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Pedagogia. 

 

Quadro 2: Carga horária dos cursos com duas disciplinas relacionadas à matemática comparadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (DCNCP) 

Ch6 Ch7 Ch8 Ch9 Ch10 Ch11 Ch12 Ch13 Ch14 Ch15 

Ch 

DCNC

P 

70 90 100 108 110 120 135 136 144 160 2.800 

2,50

% 

3,21

% 

3,57

% 

3,86

% 

3,93

% 

4,28

% 

4,82

% 

4,86

% 

5,14

% 

5,71

% 
100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Identificamos em 47% das matrizes investigadas a oferta de duas disciplinas, as de 

fundamentos da matemática e as metodologias de ensino. Com essa ampliação do número de 

disciplinas, normalmente reconhecemos um ganho em carga horária nas disciplinas dos cursos 

pesquisados. Isso preconiza a ideia de maior dedicação aos estudos dos assuntos e conteúdos 

relacionados à matemática e a educação matemática. Essas disciplinas disponibilizam carga 

horaria que variam de 70 a 160 horas em seu somatório. Comparando com a carga horaria 

total dos cursos estabelecida pelas DCNCP, esses cursos apresentam percentuais de 

representatividade de disciplinas de matemática e educação matemática no intervalo entre 

2,50% e 5,71%. 

Nota-se também, que o enfoque das disciplinas de menor carga horaria são destinadas 

à questão do saber matemático do professor que lecionará nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Disciplinas como: Matemática, Matemática e Estatística, Estatística aplicada a 

Educação e Lógica Matemática, ressaltam a importância em dominar o saber matemático por 

meio da sistematização dos conteúdos. Do outro lado, disciplinas como: Metodologia e 

Prática da Matemática, Educação Matemática e Metodologia do Ensino da Matemática, 

dedicam-se ao saber didático-metodológico do ensino e aprendizagem da matemática Curi 

(2004). 

 

Quadro 3: Carga horária dos cursos com três disciplinas relacionadas a matemática comparadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (DCNCP) 

Ch16 Ch17 Ch18 Ch19 
Ch 

DCNCP 

160 180 200 240 2.800 

5,71% 6,43% 7,14% 8,57% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De todo o conjunto de matrizes pesquisadas, apenas 9% dos cursos oferecerem um 

maior rol de conhecimento relacionado a matemática e à educação matemática aos futuros 

professores que ensinarão tal disciplina nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esses 
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cursos, ofertam em suas matrizes três disciplinas e as dissociam completamente, ofertando de 

160 a 240 horas de atividades dedicadas as teorias e as práticas, seja na aquisição dos saberes 

matemáticos, ou pela obtenção de técnicas e metodologias de ensino pelos professores. Para 

esses cursos, o percentual da carga horaria dessas disciplinas variam de 5,71% à 8,57%. 

 

Quadro 4: Grupos de disciplinas, somatório de carga horaria, média aritmética da carga horaria e 

percentual da média aritmética da carga horaria comparada as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Pedagogia (DCNCP) 

Grupo ∑Ch �̅�Ch %�̅�Ch 

1D 860 71,67 2,56 

2D 3.566 118,87 4,24 

3D 2.340 195 6,96 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ao observamos a carga horaria total dos cursos que oferecem somente uma disciplina, 

verificamos que o somatório da carga horaria dessas únicas disciplina, representam em média 

2,56% do mínimo estabelecido em lei, já naqueles cursos que oferecem duas disciplinas, 

computamos um percentual médio de 4,24%, isso representa dois quintos a mais em relação 

àqueles cursos que ofertam apenas uma disciplina. Por fim, os cursos de Pedagogia que 

ofertam três disciplinas, representam uma média de 6,96% da carga horaria pré-estabelecida 

em lei, mais que o somatório dos percentuais daqueles cursos que ofertam uma ou duas 

disciplinas. Sendo que, para os cursos que oferecem três disciplinas, isso representa 

aproximadamente dois terços a mais em relação aos cursos com uma única disciplina e dois 

quintos a mais, comparado ao percentual dos cursos com duas disciplinas. Isso, nos dá uma 

ideia quantitativa da presença dessas disciplinas nos cursos pesquisados.   

Verificou-se que em 53% das matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia, estão 

presentes disciplinas cuja preocupação com a didática e a metodologia do ensino da 

Matemática. Fundamentos e Metodologias do Ensino da Matemática com 29%, Conteúdos, 

Metodologia e Prática do Ensino de Matemática 7%, Matemática e Suas Metodologias de 

Ensino 6%, Metodologia e Prática do Ensino da Matemática e Ciências 5%, Fundamentos e 

Didática da Matemática 3% e Fundamentos e Prática do Ensino da Matemática 3%, compõem 
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o quadro de disciplinas que fornecerá “elementos teórico-metodológicos para o ensino da 

Matemática ao professor que atuará nos anos iniciais da educação básica” (FERREIRA e 

PASSOS, 2013, p. 31.139).  

O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS 

Os componentes curriculares citados anteriormente são importantes para o 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem e para a construção de um arcabouço metodológico 

no estudante de pedagogia, que possa suprir os futuros questionamentos de seus alunos nos 

Anos Iniciais do Ensino fundamental. 

Porém,  

é possível considerar que os futuros professores concluem cursos de formação sem 

conhecimentos de conteúdos matemáticos com os quais irão trabalhar, tanto no que 

concerne a conceitos quanto a procedimentos, como também da própria linguagem 

matemática que utilizarão em sua pratica docente. (CURI, 2004, p. 76-77) 

Em sua pesquisa, ao analisar as matrizes curriculares de 36 cursos de Pedagogia, foi 

evidenciado que a carga horaria destinada à formação do professor no tocante a disciplina 

Matemática é insuficiente para uma formação consistente, também destacou a necessidade de 

expandir os estudos a respeito da formação matemática nesses cursos e que essa carência 

possivelmente seria corrigida por meio de uma formação continuada focada na correção dessa 

lacuna deixada pela formação inicial (CURI, 2004). 

Em pesquisa realizada com alunos do curso de pedagogia da Universidade Federal da 

Paraíba,  na qual Alves e Cavalcante (2018) investigaram as concepções dos estudantes antes 

e depois da apresentação do componente curricular Ensino de Matemática, apurou-se que tais 

estudantes tinham uma certa resistência e temor em relação a disciplina e ensina-la não seria 

uma missão prazerosa. As pesquisadoras destacam que foi possível gerar novas aprendizagens 

e amenizar o medo de aprender e de ensinar Matemática, os estudantes de pedagogia 

perceberam que a forma como se ensina influência bastante no aprendizado. Contudo, frisam 

ainda que “o contato com os conhecimentos da Matemática vem sendo considerado 

insuficiente e isso ocorre desde os cursos de formação de professores das Escolas Normais até 

nos cursos dos dias atuais” (ALVES e CAVALCANTE, 2018, p. 82). 
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A convergência nos estudos de Curi (2004) e de Alves e Cavalcante (2018) detectaram 

a escassez de tempo na formação do Pedagogo para lecionar Matemática nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Nas pesquisas de Lima (2011), na qual, foram analisadas 71 matrizes 

curriculares de cursos de Pedagogia espalhados pelo país e diagnosticou que 40% das cargas 

horarias dos cursos são destinadas as disciplinas de Filosofia, Sociologia, Psicologia, ou seja, 

os cursos “restringem-se a preparar teoricamente o acadêmico” deixando “pouco espaço para 

os conteúdos específicos das disciplinas e para os aspectos didáticos do trabalho docente”.  

O problema é que o curso não consegue articular teoria e prática, pois, no momento 

de dar ao aluno uma visão prática do que é ensinar, utilizando as outras disciplinas 

que são para este fim, não se mostra capaz de aproximar os futuros professores da 

realidade do ensino na sala de aula. (LIMA, 2011, p. 49) 

Nossos estudos também identificaram essa baixíssima carga horaria destinados ao 

ensino da Matemática nos cursos de Pedagogia ofertados no Estado do Tocantins. Há uma 

variação média na carga horaria destinada a essas disciplinas entre 2% a 8,57% (Vide Quadro 

1; Quadro 2 e Quadro 3). Esses dados assemelham-se com a média nacional, relatado na 

pesquisa de Fiorentini (2008), onde encontrou percentuais na casa dos 4%. Isso nos indica que 

é uma situação comum em todo país e, tomando como base a literatura disponível, podemos 

afirmar que o ensino das demais disciplinas: Português, História, Geografia, Ciências, 

Educação Física e Alfabetização, também são prejudicadas pela insuficiência de tempo.  

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Esse trabalho procurou analisar as matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia 

ofertados no Estado do Tocantins. Detectamos que as disciplinas relacionadas a matemática 

nos cursos oferecido no território tocantinense, consome carga horaria insignificante perante a 

carga horaria mínima estipulada em lei. A variação média da carga horaria destinada a essas 

disciplinas são de 2,56% à 8,57%. Esses dados são semelhantes à média nacional que é de 

4%, segundo Fiorentini (2008).  

Observamos também que as disciplinas voltadas a Didática e a Metodologia do Ensino 

de Matemática estão presentes em 53% dos cursos, isso reforça a ideia de que os cursos pouco 

se dedicam aos conceitos e fundamentos da matemática para o ensino. 
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Notamos que 8% dos cursos não cumprem a carga horaria mínima exigida para o 

curso, que é de 2800 horas, fragilizando mais ainda a formação dos professores. Em 

contrapartida, encontramos e 72% dos cursos atuando com carga horaria superior a mínima, 

chegando a exceder 4.000 horas. Isso não significa que haverá aprendizado satisfatório, mas, 

oportuniza mais tempo de dedicação às disciplinas mais complexas, como é o caso da 

matemática. 

Por fim, ficou evidente que os cursos seguem um viés mais teórico metódico. Teórico 

no que tange aos conceitos da formação pedagógica e filosófica. Metódico na dedicação aos 

métodos e técnicas de ensinar, sendo que a parte conceitual deixa a desejar. Deste modo, 

pretendemos com este trabalho, ampliar o debate a respeito da importância das disciplinas de 

matemática no curso de pedagogia. De todo modo, este trabalho está em fase de construção e 

como dito anteriormente, faz parte de uma pesquisa maior. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar os erros dos alunos do 9° ano do Ensino Fundamental sobre expressões 

algébricas, a metodologia da pesquisa foi do tipo diagnostica no qual foi aplicado um teste diagnóstico contendo 

seis questões acerca do conteúdo de expressões algébricas aos alunos do 9° ano do ensino fundamental. Os 

resultados apontaram que os alunos possuem dificuldade no domínio algébrico, aritmético e a transcrição da 

língua materna para a linguagem matemática. 

Palavras Chave: Educação matemática; Avaliação da aprendizagem; Análise de erros; Expressões Algébricas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A discussão sobre avaliação da aprendizagem é importante porque se trata da 

validação da aprendizagem do aluno. Luckesi (2005) destaca que o papel da avaliação é 

diagnosticar a situação da aprendizagem, tendo em vista subsidiar a tomada de decisão para a 

melhoria da qualidade do desempenho do educando. Nesse contexto, a avaliação, segundo o 

autor, é processual e dinâmica. Na medida em que busca meios pelos quais todos possam 

aprender o que é necessário para o próprio desenvolvimento, é inclusiva.  

Nesta direção, a análise de erros traz contribuições importantes para o processo de 

avaliação da aprendizagem, pois segundo Cury e Konzen (2006), aponta a análise de erros 
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como sendo um importante momento de aprendizagem para o professor, pois possibilita a ele 

compreender como os alunos se apropriam de um determinado conhecimento matemático. 

Para Lima (2010) a análise de erros tem contribuído para compreendermos sua 

natureza, como forma de investigação dos problemas relacionados ao processo de ensino e 

aprendizagem escolar.  

A importância do ensino de expressões algébricas é justificada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), é especialmente nas séries finais do ensino 

fundamental que os trabalhos algébricos serão ampliados; ao trabalhar com situações-

problema, o aluno reconhecerá diferentes funções da álgebra (como modelar, resolver 

problemas aritmeticamente insolúveis, demonstrar), representando problemas por meio de 

equações e expressões (identificando parâmetros, variáveis e relações e tomando contato com 

fórmulas, equações, variáveis e incógnitas) e conhecendo a “sintaxe” (regras para resolução) 

de uma equação. Ainda segundo os PCNs (BRASIL, 1988), na aprendizagem escolar o erro é 

inevitável, e, muitas vezes, pode ser interpretado como um caminho para se buscar o acerto. 

Diversas vezes o processo é desprezado, em alguns casos, considerado completamente inútil, 

ou seja, julgando ruim que o estudante erre, mas não se procura descobrir a lógica do seu 

pensamento. 

As análises foram realizadas com base nos estudos de Ramos e Curi (2014), Konzen 

e Cury (2013), Stocco (2014), Costa et al.(2016) que apontam para as dificuldades dos alunos 

no conteúdo de expressões algébricas, dentre elas, dificuldade nos conceitos algébricos e nas 

traduções entre a linguagem natural e linguagem algébrica. Assim esse trabalho tem por 

objetivo analisar os erros dos alunos do 9° ano do ensino fundamental sobre o conteúdo de 

expressões algébricas. 

2. ANÁLISE DE ERRO 

Como fundamentação teórica sobre o uso da análise erro no ensino-aprendizagem 

nos basearemos nos estudos de Pinto (2004) e Lima (2010). 
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Pinto (2004), quanto a análise de erros diz: 

[...] a análise de erros, enquanto meio, possibilita que os erros sejam 

explorados e compreendidos a partir de suas origens, fornecendo valiosos 

subsídios para o professor planejar a partir de uma pedagogia diferenciada 

ações pertinentes à evolução do processo. (PINTO, 2004, p. 130). 

Quanto a gradual mudança na perspectiva do professor quanto ao erro, Pinto (2004) 

afirma que a mudança dos professores ainda é recente, os erros deixam de ser vistos como 

algo negativo e que deveria ser evitado a todo custo. Desta forma, a atitude do professor em 

relação a esses erros pode passar a ser de investigação do porquê o aluno seguiu aquele 

método em sua resolução; quais foram os conceitos envolvidos e devendo ajudar o aluno a 

retomar o raciocínio, com a devida correção, revendo os conceitos e analisando o processo 

escolhido. Portanto, segundo a autora, o erro em Matemática não deve ser apontado como um 

vírus que deve ser imediatamente eliminado. 

Quando se trata do erro em sala de aula, Lima (2010) explica que existe uma decisão 

a ser tomada pelo docente: tratar o erro como algo que não desempenha papel algum no 

aprendizado do aluno, erradicando-o, ou aproveitar as potencialidades desse erro, explorando 

o que acarretou em tal erro, a fim de promover um melhor aprendizado ao aluno.  

Para auxiliar no estudo da análise do erro, Lima (2010) cita algumas categorizações 

de erros na perspectiva de diferentes autores. Na perspectiva de Radatz (1979 apud Lima, 

2010) são destacas cinco categorias de erros:  

1) Erros devido à dificuldade de linguagem, causados pela dificuldade de 

aprendizado dos símbolos, conceitos e linguagem matemática por parte dos alunos;  

2) Erros devido às dificuldades na obtenção de informações espaciais, motivados 

pelas dificuldades dos alunos em processar informações devido a representações de 

imagens espaciais;  

3) Erros devido a uma aprendizagem deficiente de fatos, habilidades e conceitos 

prévios, ocorridos quando o aluno não possui domínio de procedimentos 
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específicos para a realização de uma tarefa, como, por exemplo, conhecer o 

algoritmo para realizar uma operação;  

4) Erros devido a associações incorretas ou rigidez de pensamento, ocorridos quando 

o aluno utiliza sua experiência com problemas com os quais teve contato 

anteriormente para resolver um novo problema (esta categoria é dividida em erros 

de associação, erros de interferência, erros de assimilação e erros de transferência 

negativa);  

5) Erros devido à aplicação de regras ou estratégias irrelevantes, motivados por 

utilização de regras e estratégias que não se aplicam à solução de determinado 

problema ou questão. 

3. ERRO EM EXPRESSÃO ALGÉBRICAS 

Os estudos de Ramos e Curi (2014) e Konzen e Cury (2013) apontam que a maioria 

dos erros cometidos pelos alunos do Ensino Fundamental e Médio são aritméticos e proviam 

da aplicação incorreta da propriedade distributiva, demonstrando que a grande maioria dos 

alunos não compreende o uso da propriedade nos momentos em que ela era necessária, e 

assim os alunos tinham dificuldades em compreender o que a questão pedia, ou seja, o 

estudante não interpreta bem a questão. Além de distorcer o que se pede no problema, o aluno 

usa operação ou propriedade que não se enquadra no enunciado.  Ainda segundo as autoras, 

os estudantes que não desenvolvem o pensamento algébrico, não conseguem expressar 

abstrações e generalizações provenientes de regularidades e padrões.  

Nos estudos feitos por Stocco (2014) e Costa et al. (2016) os autores puderam 

perceber uma dificuldade dos alunos na passagem da linguagem natural para a linguagem 

algébrica. Como a autora explica, a linguagem algébrica é necessária para descrever, de uma 

maneira simbólica, regularidades e resultados e a linguagem natural tem seu papel na 

justificativa, se o aluno compreender esta ligação entre as duas ele se torna capaz de escrever 

e traduzir situações problemas em ambas linguagens. Novamente Costa et al. (2016) na 
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análise das respostas observaram que os estudantes cometeram muitos erros em relação à 

interpretação do cálculo de área. Alguns não conseguiram realizar a multiplicação de forma 

correta dos lados, e demostrou a falta de entendimento nos aspectos aritméticos. 

Em síntese, as maiores dificuldades presentes com relação aos alunos foram os 

conhecimentos provenientes do ensino fundamental, principalmente na área multiplicativa; no 

que envolve a linguagem algébrica, as deficiências que possui nível mais elevado são o 

entendimento e transformação da língua natural para a algébrica.  

Com base nisso, os erros apresentados nas respostas dos alunos são de fundamental 

importância para que os professores verifiquem quais obstáculos impedem o estudante de 

solucionar os problemas que o mesmo encontra e dessa forma busquem metodologias que 

visem suprir as lacunas do conhecimento dos alunos. 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A pesquisa é do tipo diagnóstica, na qual buscamos descrever os resultados obtidos 

com base na aplicação de um teste diagnóstico. Para Rudio (2007), o objetivo da pesquisa 

descritiva é descobrir e observar fenômenos, tentando descrever, classificar e interpretar sem 

interferir nos fatos observados. A pesquisa foi realizada através da aplicação de um teste 

contendo 6 questões sobre expressões algébricas em uma turma com 15 alunos do 9° ano do 

ensino fundamental de uma escola pública de Belém. 

 

5.ANÁLISE DOS ERROS EM EXPRESSÕES ALGÉBRICAS 

Aplicamos seis questões sobre expressões algébricas aos alunos do 9° ano para 

analisar os erros cometidos. O quadro 1 apresenta as questões e o percentual de erros, acertos 

e questões em branco. 

Quadro 1. Análise quantitativa das questões  
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Questões Erro Acerto Em branco 

O triplo de um número mais o seu oposto é igual à 

quarta parte de dois. Escreva a equação reduzida que 

melhor representa o enunciado acima. 

53,3% 13,3 % 33,4% 

Observe a sequência se figuras abaixo e determine a 

quantidade de triângulos e a quantidade de quadrados do 

5º termo.  

20% 80% 0% 

A planta de uma casa, em que os cômodos têm a forma 

de retângulos, está ilustrada na figura e as dimensões 

dos cômodos estão indicadas na planta. Determine a 

área do banheiro e da cozinha juntos: 

73,4% 6,6% 20% 

Se A = 2x + 4y + 5, B = 2x + 2y - 3 e C = 4x – y + 4, 

então qual o valor da expressão A – B + C? 
86,8% 6,6% 6,6% 

Um quadrado cuja medida do lado é (x + k) tem área 

dada por x² + 8x + 16. Qual o valor de k? 
26,7% 6,6% 66,7% 

Sendo 
a²−a− 6

𝑎+2
= 0 a forma mais simples da equação. 

Encontre o valor de a. 

40% 0% 80% 

Fonte: Teste diagnóstico 

Observamos que os alunos possuíram dificuldade na resolução das questões do teste, 

como pode ser observado no Quadro 1. Utilizando as categorias apresentadas por Radatz 

(1979 apud Lima, 2010), classificamos os erros apresentados pelos alunos no teste 

diagnóstico. Entre os erros observados estão as seguintes categorias: 3) erros devido a uma 

aprendizagem deficiente de fatos, habilidades e conceitos prévios, 4) erros devido a 

associações incorretas ou rigidez de pensamento, 1) erros devido à dificuldade de linguagem e 

5) erros devido à aplicação de regras ou estratégias irrelevantes. Entre estas quatro categorias 

de erros encontradas nos resultados, as duas primeiras foram percebidas com maior 

frequência. Realizaremos a análise mais detalhada das três questões com maior percentual de 

erros, ou seja, as questões 1, 3 e 4 apresentadas no Quadro 1. Por fins éticos, denominamos de 

A1 até A15 os alunos, para assim proteger suas identidades. 

Questão 1. O triplo de um número mais o seu oposto é igual à quarta parte de dois. 

Escreva a equação reduzida que melhor representa o enunciado acima. 
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O objetivo desta questão era verificar se alunos estão aptos na passagem da 

linguagem natural para a linguagem algébrica. A resolução correta exigia uma tradução entre 

as linguagens, obtendo inicialmente 3𝑥 + (−𝑥) =  
2

4 
e, posteriormente, 𝑥 =  

1

4
  como resultado 

final. 

Observamos que uma grande parte da turma não atingiu o objetivo da questão e o 

percentual de erros foi 53,3%, nesta questão os alunos se equivocaram na tradução do 

enunciado para a montagem da equação. As Figuras I e II apresentam as respostas dos Alunos 

A12 e A13, respectivamente, onde estes tentam resolver a questão, entretanto se equivocam 

na passagem para a montagem. 

Figura I - Resposta do Aluno A12                           Figura II - Resposta do Aluno A13 

5.  

         Fonte: Teste diagnóstico                                Fonte: Teste diagnóstico 

 

Observamos que o aluno A12 não atingiu o objetivo da questão, pois errou ao 

colocar o primeiro termo elevado a terceira potência, este tipo de erro foi classificado por 

Radatz (1979 apud Lima, 2010) como um erro da categoria 4, o erro pode ter ocorrido por 

causa de uma associação incorreta, visto que o aluno se equivocou na parte do primeiro termo 

confundido o 3x com x³, ou um erro que corresponde à 1 categoria, visto que erro pode ter 

acontecido por uma dificuldade na linguagem, e assim a aluno não soube montar a expressão. 

O aluno A13 também não atingiu o objetivo da questão, visto que ele cometeu o erro 

ao assimilar de forma correta “a quarta parte de dois” junto com a soma “o seu oposto”, desta 

forma o aluno escreveu a equação de forma incorreta, e este erro foi classificado por Radatz 

(1979 apud Lima, 2010) como erro da categoria 1, pois envolve novamente uma dificuldade 

de linguagem que pode ter confundido o aluno para a montagem da expressão. 
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Questão 3. A planta de uma casa, em que os cômodos têm a forma de retângulos, está 

ilustrada na figura e as dimensões dos cômodos estão indicadas na planta. Determine a área 

do banheiro e da cozinha juntos: 

                                      Figura III - Questão 3 

6.  

 

 

Fonte: Teste diagnóstico 

Essa questão tem o objetivo de verificar se alunos tem o conhecimento sobre o 

cálculo de área de uma figura plana com medidas representadas por expressões algébricas 

utilizando as propriedades da aritmética. A resolução correta exigia que os alunos 

conhecessem o cálculo para encontrar a área determinada na questão. Sendo assim os alunos 

teriam que somar a área da cozinha e do banheiro, antes ou após a multiplicação, (𝑦 + 𝑦). 2𝑥 

ou 2𝑥𝑦 + 2𝑥𝑦. 

Foi perceptível que os alunos, até mesmo os que acertaram, tiveram extrema 

dificuldade nesta questão e o percentual de erros foi 73,4%, na questão os alunos tiveram 

dificuldade sobre o domínio aritmético nas equações, e o cálculo errado da figura pedida. A 

Figura IV e V apresentam as respostas dos alunos A5 e A12, respectivamente, onde estes 

tentaram resolver a questão utilizando cálculos incorretos. 

   Figura IV: Resposta do Aluno A5                      Figura V: Resposta do Aluno A12 

 

       Fonte: Teste diagnóstico                                                           Fonte: Teste diagnóstico 

Observamos que o aluno A5 não atingiu o objetivo da questão, pois errou ao utilizar 

o cálculo de perímetro da figura e sendo assim Radatz (1979 apud Lima, 2010) classifica esse 

erro na categoria 4, porque o aluno pode ter feito uma associação incorreta do cálculo da área 
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com o cálculo do perímetro, outra categoria que se encaixa aqui é a categoria 5, visto que o 

cálculo de perímetro pode ter sido uma estratégia irrelevante ou devido a uma aprendizagem 

deficiente de fatos, habilidades e conceitos prévios. 

O aluno A12 também não alcançou o objetivo da questão, porque cometeu o erro ao 

tentar montar a expressão, elevando os lados da figura a segunda potência. E segundo Radatz 

(1979 apud Lima, 2010) pode ser classificado na categoria 4, como um erro de associação 

incorreta ou rigidez de pensamento, pois ele se equivocou no procedimento, assimilando o 

cálculo de área de figuras planas com o cálculo de área de quadrado. 

Questão 4.  Se A = 2x + 4y + 5, B = 2x + 2y - 3 e C = 4x – y + 4, então qual o valor da 

expressão A – B + C? 

Nesta questão o objetivo é verificar se os discentes conseguem trabalhar com 

polinômios, tanto sobre o domínio algébrico quanto sobre o aritmético. Para a resolução 

correta o aluno teria que substituir as expressões de acordo com a incógnita que representa a 

expressão. Resultando em 2x + 4y + 5 - 2x - 2y + 3 + 4x – y + 4 ou, de forma mais 

simplificada, 4x – y + 12. O percentual de erros foi 80%, sendo assim a questão com maior 

percentual neste quesito. Os maiores erros foram a falta do domínio aritmético e a dificuldade 

para a montagem da expressão. A Figura VI e VII apresentam as respostas dos alunos A3 e 

A5, onde estes tentam resolver a questão, mas erram aritmeticamente. 

Figura VI: Resposta do Aluno A3 
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Fonte: Teste diagnóstico 

 

Figura VII: Resposta do Aluno A5 

 

Fonte: Teste diagnóstico 

Observamos que o aluno A3 não alcançou o objetivo da questão, o mesmo errou nos 

cálculos com as variáveis, e este de erro foi classificado por Radatz (1979 apud Lima, 2010) 

na categoria 3, o erro ocorrido pode ter origem devido a uma aprendizagem deficiente de 

conceitos prévios, pois o aluno demonstra uma grande dificuldade nos conceitos algébricos.    

Da mesma maneira o aluno A5 não atingiu o objetivo da questão, cometeu o erro de 

aritmética simples, e segundo Radatz (1979 apud Lima, 2010) é classificado como erro de 

categoria 3 também, um erro devido a uma aprendizagem deficiente conceitos prévios, porque 

o aluno não conseguiu realizar a operação com sinais distintos na substituição da expressão “-

B”.  

De forma geral observamos que as análises dos erros dos alunos confirmam o que foi 

apontado nos estudos de Ramos e Curi (2014), Konzen e Cury (2013), Stocco (2014) e Costa 

et al. (2016), pois neste trabalho, foi corroborada a maioria dos erros, no que tange o domínio 

algébrico, aritmético e a transcrição da linguagem materna para linguagem matemática, dos 

estudos destes autores. Diante de todas repostas analisadas, pode se afirmar que todos os erros 
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provenientes da aplicação se enquadram nos erros analisados anteriormente e citados pelos 

autores em seus trabalhos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo analisar os erros dos alunos do 9° ano do ensino 

fundamental sobre o conteúdo de expressões algébricas. Embora seja um conteúdo importante 

para a formação do aluno e base para muitos outros conteúdos no que se refere ao contexto 

matemático, os alunos apresentam muita dificuldade no conteúdo de expressões algébricas. 

Isto foi observado nos resultados apresentados no teste diagnóstico aplicado. 

Observamos que os alunos apresentam com frequência erros devido à conceitos prévios 

deficientes. Ao resolver as questões, os alunos cometeram erros aritméticos que proviam da 

aplicação incorreta da propriedade distributiva; além de que a dificuldade dos alunos na 

tradução da linguagem natural para a linguagem matemática foi notória. Por fim, vale 

ressaltar os erros que não estão relacionados diretamente à álgebra, como foi visto no cálculo 

de áreas, mas que acabam influenciando na resposta final. 

Notamos que conhecer tais erros pode nos ajudar a sanar algumas dificuldades apresentadas 

pelos alunos em expressões algébricas, que estão relacionadas à diversas outras áreas da 

matemática, em situações problema, relacionadas ao cotidiano ou não, é a base para 

manipulação algébrica que em conteúdos futuros será uma importante ferramenta no cálculo 

algébrico. Por este fato, os resultados apresentados neste trabalho podem servir de parâmetro 

para a elaboração de estratégias que visem diminuir tais dificuldades apresentadas pelos 

alunos e, desse modo, proporcionar um aprendizado significativo das expressões algébricas.  
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RESUMO 

 
Este trabalho insere-se na área de educação matemática, feito a partir de uma pesquisa bibliográfica com o 

intuito de apresenta a análise de quatro livros didáticos do primeiro ano do ensino médio dentro do conteúdo de 

matemática financeira, tendo como objetivos investigar se os livros didáticos atendem aos critérios necessários 

para ser considerado um bom livro, bem com atentar ao uso do livro pelo docente em sala de aula como único 

instrumento de aprendizagem. Posteriormente a análise, os dados foram coletados e agrupados em tabelas e 

gráficos para a discussão dos resultados. Haja visto que o livro didático é a principal ferramenta de trabalho dos 

docentes em alguns casos logo é de suma importância a escolha de um bom livro. 

 

Palavras Chaves: Livro didático. Análise. Discussão.  

 

 

INTRODUÇÃO 

O livro didático é a principal ferramenta de trabalho dos docentes de matemática 

dentro do ambiente escolar. Deste modo, necessita-se que ocorram analises criteriosas para a 

escolha desse material didático. Nesse sentido, durante o curso de Licenciatura Plena em 

Matemática da Universidade do Estado do Pará (UEPA), no decorrer da disciplina de 

Instrumentação II, sentimos a necessidade de realizar um estudo sobre o livro didático, haja 

vista, que estes farão parte da nossa prática profissional. E para utilizarmos de forma 

adequada precisamos ter clareza do quão é importante à escolha do livro didático para o 

auxilio da docência.  
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Nessa perspectiva, esse trabalho apresenta como objetivo geral a realização de uma 

análise em livros didáticos do ensino médio da escola pública. E como objetivos específicos: 

realizar um levantamento bibliográfico; identificar e descrever as categorias presentes nos 

livros; analisar os resultados obtidos. Desta maneira a pesquisa se estruturada da seguinte 

forma: primeiro tratará da escolha de quatro livros didáticos que terão como objeto de análise 

o conteúdo de matemática financeira. Posteriormente foram selecionadas duas categorias, 

cada uma contendo cinco critérios, após será realizado a análise dos quatros livros embasado 

nos critérios adotados. Por fim serão coletados e analisados os dados da pesquisa, 

transformando em dois quadros sínteses e gráficos. 

Os livros utilizados para análise estão elencados a seguir: Matemática Ciência e 

Aplicações, ano 2010; Matemática Contexto e Aplicações, ano 2012; Matemática Ciência e 

Aplicações, ano 2016; Matemática Contexto e Aplicações, ano 2017. 

REFERENCIAL TEÓRICO  

Nos dias atuais, o livro didático se encontra como o principal, senão o único recurso 

concreto a disposição do professor em sala de aula nas escolas da rede pública. Devido a sua 

importância, o livro didático necessita de atenção e responsabilidade do docente no momento 

da escolha e do uso do livro didático, como enfatiza o guia de livros didáticos do Programa 

Nacional do Livro Didático de (2008) afirma que:  

É preciso observar, no entanto, que as possíveis funções que um livro didático pode 

exercer não se tornam realidade, caso não leve em conta o contexto em que ele é 

utilizado. Noutras palavras, as funções acima referidas são histórica e socialmente 

situadas e, assim, sujeitas a limitações e contradições. Por isso, tanto na escolha 

quanto no uso do livro, o professor tem o papel indispensável de observar a 

adequação desse instrumento didático a sua prática pedagógica e ao seu aluno. 

(BRASIL, 2007, p.12). 

Analogamente, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em 1997, destacavam a 

importância do livro didático nas escolas brasileiras da rede pública. É relevante ressaltar que 

o uso do livro didático nunca deve gerar uma relação de independência entre o professor e a 

sua forma de ensinar, o documento reforçar o cuidado para isso:  

O livro didático é um material de forte influência na prática de ensino brasileira. É 

preciso que os professores estejam atentos à qualidade, à coerência e a eventuais 
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restrições que apresentem em relação aos objetivos educacionais propostos. Além 

disso, é importante considerar que o livro didático não deve ser o único material a 

ser utilizado, pois a variedade de fontes de informação é que contribuirá para o aluno 

ter uma visão ampla do conhecimento. (BRASIL, 1998, p.67). 

A este respeito buscam-se outras visões mais amplas e reflexivas acerca do uso do 

livro didático, pôde-se investigar nas obras de outros autores que o livro didático é capaz de 

estabelecer relações educacionais que vão além do uso em sala de aula, pois de acordo com 

correia (2000):  

“[...] a relação entre livro escolar e escolarização permitem pensar na possibilidade 

de uma aproximação maior do ponto de vista histórico acerca da circulação de ideias 

sobre o que a escola deveria transmitir/ensinar e, ao mesmo tempo, saber qual 

concepção educativa estaria permeando a proposta de formação de sujeitos 

escolares”. (CORRÊA, 2000, p.13). 

Ou seja, apesar de o livro didático ser um recurso facilitador da aprendizagem, muitos 

autores criticam seu uso como único instrumento para a construção do conhecimento em sala 

de aula. Tendo em vista que um livro sempre terá suas limitações levando em consideração 

outras fontes de informação e pesquisa, que segundo Romanatto (1987): 

[...] o livro didático ainda tem uma presença marcante em sala de aula e, muitas 

vezes, como substituto do professor quando deveria ser mais um dos elementos de 

apoio ao trabalho docente [...] os conteúdos e métodos utilizados pelo professor em 

sala de aula estariam na dependência dos conteúdos e métodos propostos pelo livro 

didático adotado. Muitos fatores têm contribuído para que o livro didático tenha esse 

papel de protagonista na sala de aula [...] um livro que promete tudo pronto, tudo 

detalhado, bastando mandar o aluno abrir a página e fazer os exercícios, é uma 

atração irresistível. O livro didático não é um mero instrumento como qualquer 

outro em sala de aula e também não está desaparecendo diante dos modernos meios 

de comunicação. O que se questiona é a sua qualidade. Claro que existem exceções. 

(ROMANATTO, 1987, p.85). 

 

Desta forma, foi possível observar diferentes visões sobre o uso do livro didático, e 

fica evidente que o livro, desde que usado com objetivo, é um poderoso instrumento de 

aprendizagem que tem um grande papel na formação do aluno. A seguir serão apresentados os 

procedimentos metodológicos adotados nesse estudo, no qual abordará mais a fundo como 

essa pesquisa foi realizada. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Refere-se a um estudo descritivo com abordagem qualitativa, desenvolvido através de 

uma pesquisa bibliográfica sobre livros didáticos do ensino médio. A pesquisa bibliográfica é 

aquela que se realiza, segundo Severino (2007), a partir do: 

 

[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses etc. utilizam-se dados de categorias teóricas já 

trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se 

fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador a partir de contribuições dos 

autores dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p.122). 

Sendo assim, realizaremos uma análise de 04 obras com ênfase no conteúdo de 

matemática financeira, os próprios estão descritos a seguir: 

L1 – Matemática Ciência e Aplicações, autor Gelson Iezzi ano 2010. 

L2 – Matemática Contexto e Aplicações, autor Roberto Dante ano 2012. 

L3 – Matemática Ciência e Aplicações, autor Gelson Iezzi ano 2016. 

L4 – Matemática Contexto e Aplicações, autor Roberto Dante ano 2017. 

A análise foi feita a partir de categorias e critérios adaptados de documentos oficiais.  

Na categoria 1 tem os seguintes critérios:  

C1 – Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de problemas: Com este critério 

queremos verificar se os autores destacam conceitos matemáticos e algoritmos,  para auxiliar 

na compreensão do conteúdo e na resolução de problemas. 

C2 – Relações interdisciplinares: Neste critério averiguaremos se os autores 

relacionam o conteúdo escolhido com outras áreas do conhecimento, aproximando a 

matemática das demais disciplinas. 

C3 – Contextualização: Através deste critério pretendemos investigar se existe uma 

relação do conteúdo com a realidade em que os alunos estão inseridos. 

C4 – Articulação entre as diferentes representações: Por meio deste critério pretende-

se constatar, se os autores incluíram diferentes empregos de conhecimentos matemáticos e se 
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promovem diferentes requisitos e representações dos conteúdos para sugerir aos leitores 

diversas obtenções de respostas.  

C5 – Leituras complementares: Este critério analisa se os autores sugerem outros 

textos, no qual, proporcionem o enriquecimento e a ampliação do conhecimento, incentivando 

á leitura. 

Na categoria 2 tem os seguintes critérios:  

C1 – Apresentação de conexão com o cotidiano: Analisar se o livro didático apresenta 

questões contextualizadas com o cotidiano do aluno.  

C2 – Diversidade de exercícios: Verificar se o livro didático propõe atividades 

diversificadas e se possui ligações com os conteúdos abordados.   

C3 – Cálculo mental: Examinar se o autor sugere questões para o aluno resolver 

mentalmente sem utilizar lápis e papel. 

C4 – Questões abertas e desafios: Neste critério verificaremos se o livro fornece tais 

informações. 

C5 – Formulação de problemas pelos alunos: Observar se o livro didático incentiva o 

estudante a elaboração de problemas. 

A seguir, iniciaremos o processo de análise das obras, e faremos quadros síntese e 

gráficos percentuais com os dados obtidos. 

 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nestes livros, observaremos as duas categorias escolhidas para análise e seus 

respectivos critérios, tendo em vista que estamos sendo formados para docência e uma de 

nossas funções será escolhermos livros apropriados para o processo de ensino e aprendizagem 

de nossos alunos. Desta forma, as analises dos livros didáticos estão descritas abaixo: 
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LIVRO 1: Matemática Ciência e Aplicações  

No Livro Ciência e Aplicações, ano 2010 do Gelson Iezzi, o autor disponibiliza o 

capítulo onze (11) para trabalhar o conteúdo de Matemática Financeira na turma do 1º ano do 

ensino médio. 

 Categoria 1 ( Aspectos teóricos – Metodológicos): 

 Critérios: 

Ênfases: O livro deixa a desejar em termos de conceitos matemáticos, por outro lado 

explora muito bem as situações problemas. Relações interdisciplinares: Nesse quesito deixa 

a desejar por não conter mais do que um exemplo envolvendo interdisciplinaridade. 

Contextualização: Apresenta com excelência variados contextos onde se pode ver a 

matemática nas suas mais variadas formas. Articulação entre diferentes representações 

matemáticas: Possui uma articulação pouco significativa no que diz respeito à diversidade de 

representações matemáticas. Leituras complementares: Possui bastantes leituras 

complementares, ampliando a visão do aluno sobre diversos assuntos matemáticos. 

 Categoria 2 ( Questões e exercícios): 

 Critérios: 

Apresentação de conexão com o cotidiano: O livro consegue se relacionar ao 

cotidiano do aluno, mas não consegue criar uma conexão com a cultura onde o individuo está 

inserido. Diversidade de exercícios: Possui diversos exercícios com propostas diferentes de 

resolução para cada um. Cálculo mental: Por meio de alguns exemplos o livro consegue 

fazer com que o aluno seja incentivado a usar o cálculo mental. Questões abertas e/ou 

desafios: Não foram encontradas questões abertas ou desafios neste livro. Formulação de 

problemas pelo o aluno: Este livro não apresenta este quesito. 

LIVRO 2: Matemática Contexto e Aplicações  
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Analisando o livro de matemática do 1º ano do ensino médio, Contexto e Aplicações, 

ano 2012 o autor Roberto Dante reservou o capitulo dez (10 ), com a finalidade de investigar 

como o assunto Matemática Financeira está sendo abordado. 

 Categoria 1 ( Aspectos teóricos – Metodológicos): 

 Critérios: 

Ênfases: O livro possui uma boa abordagem conceitual, sendo capaz de explorar os 

conceitos matemáticos de forma clara e de fácil entendimento, e também explorando os 

problemas de forma abrangente e significativa. Relações interdisciplinares: Nesse quesito o 

livro apresenta alguns exemplos de interdisciplinaridade, porém não contempla uma variedade 

de disciplinas, são poucos exemplos envolvendo esse quesito. Contextualização: através de 

uma linguagem acessível o livro consegue explorar os mais variados contextos onde a 

matemática se encontra presente. Articulação entre diferentes representações 

matemáticas: O livro apresenta uma articulação insuficiente entre as representações 

matemáticas presentes no livro, deixando a desejar por uma maior aproximação das mesmas. 

Leituras complementares: Oferece aos alunos inúmeras leituras extras que reforçam os 

conteúdos dos livros, tornando a pesquisa dentro do livro mais ampla. 

 Categoria 2 ( Questões e exercícios): 

 Critérios: 

Apresentação de conexão com o cotidiano: Apesar de conseguir relacionar os 

conteúdos com o cotidiano do aluno, o livro não apresenta proximidade cultural à realidade do 

aluno. Diversidade de exercícios: Possui listas de exercícios variados nas mais diversas 

situações, sendo possível ver e identificar a matemática em todas elas. Cálculo mental: 

sugere ao aluno pensar diferente em algumas situações problemas, apresentando uma sugestão 

que o conduza a uma linha de pensamento. Questões abertas e/ou desafios: Possui alguns 

desafios interessantes que podem fazer o aluno se sentir desafiado a buscar respostas. 

Formulação de problemas pelo o aluno: O livro analisado não apresenta esse quesito. 

LIVRO 3: Matemática Ciência e Aplicações  
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Nesta obra Ciência e Aplicações, ano 2016 do Gelson Iezzi, o autor dispôs o capítulo 

seis (6) para trabalhar o conteúdo de Matemática Financeira na turma do 3º ano do ensino 

médio.  

 Categoria 1 ( Aspectos teóricos – Metodológicos): 

 Critérios: 

Ênfases: O livro didático atende a esse critério, pois incluem textos de introdução à 

matemática financeira, juros simples e compostos, taxas e porcentagem, possibilitando o 

aluno obter os conhecimentos matemáticos. Relações interdisciplinares: O exemplar não 

atende a esse critério, o autor não utiliza outras áreas do conhecimento para auxiliar no ensino 

do conteúdo de matemática financeira. Contextualização: O autor cria situações problemas 

que são vivenciados pelos alunos: compra de carro, eletrodomésticos, taxas de juros e 

descontos, e faz um elo abordando o conteúdo no cotidiano do estudante, desta forma o 

critério é atendido no livro. Articulação entre diferentes representações matemáticas: O 

instrumento didático não satisfaz a esse critério, o próprio não dispõe de diferentes 

representações matemáticas para abordar o conteúdo. Leituras complementares: O livro 

corresponde a esse critério, pois explora as leituras completando, enriquecendo o 

conhecimento que o aluno adquiriu. 

 Categoria 2 ( Questões e exercícios): 

 Critérios: 

Apresentação de conexão com o cotidiano: Este critério satisfaz, pois as questões 

são contextuais instigando os alunos a resolveram os problemas propostos, através da 

utilização de produtos com descontos e financiamentos com taxas de juros. Diversidade de 

exercícios: O livro atende a esse critério, pois dispõem de uma diversidade de exercícios para 

praticar e fixar o conteúdo apresentado. Cálculo mental: A ferramenta didática não atende a 

esse critério, pois não oferece exercícios que os alunos não precisem de lápis e papel. 

Questões abertas e/ou desafios: O livro possui alguns desafios que estimula o aluno a 

pesquisar e explorar o conteúdo, pondo em pratica o conhecimento adquirido. Formulação de 
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problemas pelo o aluno: Este critério não atende no livro, não têm questões que estimule o 

aluno a elaborar e resolver problemas. 

LIVRO 4: Matemática Contexto e Aplicações  

Ao verificar o livro de matemática do 3º ano do ensino médio, Contexto e Aplicações, 

ano 2017 no qual o autor Roberto Dante deixou o capítulo um (1), com a finalidade de 

investigar como o assunto Matemática Financeira está sendo tratado. 

 Categoria 1 ( Aspectos teóricos – Metodológicos): 

 Critérios: 

Ênfases: Neste critério o livro possui destaque nos conceitos e algoritmos, 

contribuindo para que o aluno verifique e resolva os problemas propostos. Relações 

interdisciplinares: O livro apresenta este critério, necessita-se que o estudante possua 

conhecimento de geografia e história para que o mesmo entenda sobre o surgimento de 

matemática financeira. Contextualização: É notório que o livro usa termos existentes no 

cotidiano. Durante a explicação do assunto de matemática financeira o autor usa um exemplo 

de comprar em uma loja, se seria melhor comprar á vista ou a prazo. Tendo em vista, que é 

comum os alunos fazerem compras no dia a dia. Articulação entre diferentes 

representações matemáticas: Este critério deixa a desejar, pois o autor não utiliza de outros 

métodos para ensinar o conteúdo de matemática financeira.  Leituras complementares: O 

livro disponibiliza leituras para ajudar na compreensão do assunto de matemática financeira, 

um dos textos que o autor sugere é “Conceito de inflação: o que é e como se forma?”.  

 Categoria 2 ( Questões e exercícios): 

 Critérios: 

Apresentação de conexão com o cotidiano: Neste quesito o autor destaca as varias 

formas de compras e pagamento, desta forma, envolvendo o cotidiano que hoje todos estão 

envolvidos através do capitalismo. Desta forma em uma das questões do livro é feita a relação 

entre o salário de um determinado trabalhador e o valor de sua compra numa loja. 

Diversidade de exercícios: Através desse ponto foi possível observar a variedade de questões 
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que o autor trás no livro, para que o aluno possua não só o conhecimento em matemática 

como também em outras áreas. Cálculo mental: Após a analise identificou a ausência deste 

item, pois o autor não sugere nenhuma questão que envolva o cálculo mental. Questões 

abertas e/ou desafios: O livro não possui questões que instigue o aluno a pesquisar, 

questionar e se desafiar para resolver. Formulação de problemas pelo o aluno: O autor não 

propõe subsídios para que os alunos formulem problemas. 

4.2. Quadros Sínteses e Gráficos Percentuais 

Quadro síntese 1 – Categoria 1 

 

       

Livros 

 

 

Categori

a 1 

Critérios 

MATE

MÁTICA 

Ciência e 

Aplicações 

2010 

MATE

MÁTICA 

Contexto e 

Aplicações 

2012 

MATE

MÁTICA 

Ciência e 

Aplicações 2016 

MATE

MÁTICA 

Contexto e 

Aplicações 

2017 

 

   

Sim/Parcial/Nã

o 

 

     

Sim/Parcial/Não 

 

Sim/Pa

rcial/Não 

 

Sim/Pa

rcial/Não 

 

 

Parcial 

 

 

Sim  

 

 

Sim 

 

 

Sim  

Ênfases: 

conceitual, 

algorítmica, 

exploração de 

problemas. 

Relaçõe     
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s 

Interdisc

iplinares. 

Não Não  Não Sim  

Context

ualização. 

 

Sim 

 

Sim  

  

Sim 

 

Sim  

Articula

ção entre as 

diferentes 

representações. 

 

Não  

 

Não  

 

Não  

 

Não  

Leituras 

complementares. 

 

Sim 

 

Sim  

 

Sim  

 

Sim  

Fonte: Elaborado pelos autores do trabalho 

Gráfico 1 – Categoria 1                                                                   

Gráfico 2 – Categoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Própria                                                               Fonte: Própria 



 

188 

 

 

Diante da análise pode-se constatar que falta a inclusão de critérios de suma 

importância no livro didático. Através dos quadros e gráficos fica notório que os livros 

precisam conter mais interdisciplinaridade, visto que, o gráfico 2 mostra que apenas 20% dos 

livros analisados possuem esse quesito.  Utilizando a interdisciplinaridade o aluno deixará de 

conhecer a matemática de forma isolada, percebendo que a mesma está presente em outras 

áreas de conhecimento que todas são essenciais para o entendimento. 

Outro fator relevante é o critério de diferentes representações, este deveria estar 

acrescentado nos livros didáticos, para que o estudante possa ter vários meios de chegar a uma 

determinada solução, tendo uma aprendizagem, desta forma, mais significativa. Observando o 

gráfico 2 percebemos que 100% dos livros analisados não possuem este critério. 

Quadro síntese 2 – Categoria 2 

 

       Livros 

 

 

Categoria 2 

Critérios 

MATEMÁTICA 

Ciência e 

Aplicações 

2010 

MATEMÁTICA 

Contexto e 

Aplicações 

2012 

MATEMÁTICA 

Ciência e 

Aplicações 2016 

MATEMÁTICA 

Contexto e 

Aplicações 

2017 

 

   

Sim/Parcial/Não 

 

     

Sim/Parcial/Não 

 

Sim/Parcial/Não 

 

Sim/Parcial/Não 

 

Parcial 

 

Não  

 

Sim 

 

Sim  

Apresentação 

de conexão 

com o 

cotidiano. 

Diversidade de 

exercícios. 

 

Sim 

 

Sim  

 

Sim  

 

Sim  

Cálculo mental.  

Sim 

 

Sim  

 

Não  

 

Não  

Questões 

abertas e 

desafios. 

 

Não 

 

Sim  

 

Parcial  

 

Não  

Formulação de 

problemas pelos 

alunos. 

 

Não 

 

Não  

 

Não  

 

Não  

Fonte: Elaborado pelos autores do trabalho. 
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Gráfico 3 – Categoria 2                                                          Gráfico 4 – Categoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Própria.                                                                     Fonte: Própria. 

 

Na categoria que é destinada a questões e exercícios representada no gráfico 4, 

verificou-se que os critérios “questões abertas e desafios e formulação de problemas pelos 

alunos” deixaram a desejar, uma vez que 100% dos livros didáticos analisados não possuem 

esse quesito. Deste modo, esses critérios que são essenciais para  a preparação do pensamento 

lógico do aluno, que o livro didático deveria oferecer por meio de desafios que estimulem os 

alunos a pesquisar, explorando o conteúdo utilizando o seu dia a dia, e assim formulando 

problemas e soluções para resolvê-los.   

Porém é importante destacar que nos critérios “contextualização, leituras 

complementares e diversidade de exercícios”, contidos respectivamente nos gráficos 2 e 4, 

contém 100% nos quatros livros didáticos, visto que são critérios essenciais para levar o aluno 

a um conhecimento mais amplo. 

Nos gráficos 1 e 3, estão os percentuais de critérios contidos nos livros, os livros 1, 2, 

3 e 4 na categoria 1, possuem respectivamente  40%, 60%, 60% e  80% dos critérios, na 

categoria 2 esses livros dispõem respectivamente de 40%, 60%, 40% e 40%  desses critérios.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diante da análise dos livros, observamos a grande importância da escolha do livro 

didático, visto que será a principal ferramenta do docente durante o ano letivo. A cerca do que 

mostram os dados, os livros estão insatisfatórios em alguns critérios que foram usados como 

parâmetro para a avaliação dos mesmos. Nesse sentido, esta análise deve contribuir para que 

nós futuros docentes possamos fazer a utilização apropriada da ferramenta, de maneira que o 

seu uso seja um instrumento de ensino, não o único objeto pedagógico, que tenha o papel de 

acompanhar e não apenas utilizado para reproduzir. 

Cabe ressaltar, que é de incumbência do professor buscar outros meios e formas que 

torne o ensino de matemática abrangente a outras fontes de conhecimentos, que possam somar 

ao que o docente está ensinando, como reforçam os autores aqui mencionados. Deste modo, 

os objetivos desse trabalho foram alcançados, visto que, fizemos um levantamento 

bibliográfico sobre a importância dos livros didáticos e seu uso nas escolas, após descrevemos 

as categorias que utilizamos para a análise e posteriormente analisamos os quatros livros 

didáticos e apresentamos os resultados obtidos em gráficos e tabelas.   
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Resumo 

 
Este trabalho teve por objetivo fazer uma análise de 4 livros didáticos de matemática do segundo ano do ensino 

médio com enfoque no conteúdo de Geometria Plana. Tendo como base metodológica duas categorias de análise 

contendo cinco critérios cada, conforme o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD). Os resultados encontrados 

mostram que os livros que são disponibilizados aos alunos, apresentam algumas ausências dessas categorias, 

através de um estudo baseada em gráficos, foi possível certificar que cerca de 60% dos livros analisados 

respeitam a primeira categoria e no que se refere à segunda categoria, temos que 50% dos livros obedecem os 

critérios solicitados. Considerando, que o livro didático e o principal instrumento disponibilizado ao professor 

nas escolas, são importantes que, o mesmo seja analisado cuidadosamente antes de usá-los em sala de aula, para 

assim ter maior êxito no que se refere a aprendizagem dos alunos. 

Palavra-chave: Livro didático. Análise. Geometria Plana. 

INTRODUÇÃO 

A importância do livro de didático é incontestável dentro do âmbito escolar, portanto, 

é necessário seguir alguns critérios para escolher o livro adequado para a escola. Diante disso, 

este trabalho vem por intermédio analisar quatro livros didáticos de matemática referentes ao 

segundo ano do ensino médio com ênfase em Geometria Plana, com o objetivo de catalogar as 

principais carências e levantar dados que ajudem os professores construírem uma visão crítica  

em relação a escolha de livros didáticos, com base em critérios de maior relevância para o 

ensino do aluno. 

 Atualmente, de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE, é responsabilidade das secretarias de educação fundamental, educação média e 

tecnológica do ministério da educação, selecionarem as obras a serem incluídas nos guias de 
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orientação, para que os professores por todo brasil possam escolher quais livros os guiarão 

dentro da sala de aula. 

O livro didático é um apoio para o professor em sala de aula, e tem intuito de 

contribuir para o processo de formação dos alunos, e cabe ao docente a tarefa de analisar e 

escolher o livro que será usado por ele em sua jornada de trabalho. O PNLD se encarrega por 

distribuir o livro didático e o professor avalia conforme os cinco critérios de recomendações 

curriculares atuais. E Tais livros tem que abordar conteúdos que sejam específicos e 

significativos relacionados com o cotidiano dos alunos em diversas áreas e práticas do 

convívio social, (CARVALHO, 2010). 

Ao utilizar os livros didáticos como ferramenta de auxílio, o professor, deve averiguar 

se o material usado possui aspectos acessíveis e coerente com seus assuntos e conceitos, para 

não ministrar de forma inadequada o conteúdo abordado, e assim, facilitar o processo de 

ensino do aluno. Dessa forma essa análise tem como objetivo principal identificar se o livro 

didático apresenta um aspecto relevante e proveitoso para melhor entendimento do discente. 

REFERÊNCIAL TEÓRICO 

A partir do nascimento da matemática escolar nota-se uma ligação direta entre os 

princípios didáticos e o desenvolvimento da aprendizagem no país, bem como, desde as 

primeiras aulas ministradas no decorrer do tempo seja ela de matemática ou qualquer outra 

disciplina se destacar que há muita dependência dos recursos didáticos como os livros como 

afirma Valente: 

Talvez seja possível dizer que a matemática se constitua na disciplina que mais tem a 

sua trajetória histórica atrelada aos livros didáticos. Das origens de seu ensino como saber 

técnico-militar, passando por sua ascendência a saber de cultura geral escolar, a trajetória 

histórica de constituição e desenvolvimento da matemática escolar no Brasil pode ser lida nos 

livros didáticos (VALENTE 2008, p. 141)  

              Pode-se afirmar que o livro didático é um recurso muito importante para o professor, 

no qual o mesmo pode facilitar o planejamento diário, auxilia na aula, proporciona exercícios 

e textos que ajuda no melhor entendimento do educando, se tornando na maioria das vezes a 
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única fonte de acesso de informações que o aluno possui.  Tem como principal função 

transmitir conhecimento, desenvolver competências, consolidar e avaliar o conteúdo 

estudado. Diante disso vem a importância de fazer uma boa escolha, pois ele e quem vai 

servir como apoio ao trabalho do docente e de seus alunos durante o ano letivo, Schubring diz 

que: 

O saber matemático, é transmitido por dois caminhos privilegiados: pela 

comunicação pessoal ou oral e por textos escritos, a forma que conhecemos do texto 

escrito- o livro impresso- só existe desde pouco mais de quinhentos anos. Embora a 

matemática já exista desde pelo menos cinco mil anos. A forma da imprensa facilita 

a dinamização da divulgação e do desenvolvimento do sabe. (SCHUBRING, (2003), 

p. 4-5). 

Os assuntos matemáticos repassados nas aulas devem ser expostos de maneira que os 

possam associar as informações expostas em sala de aula, com o seu cotidiano, isto é, com o 

mundo ao seu redor. De acordo com D’Ambrósio (2004): “o conhecimento [deve ser] 

subordinado ao exercício pleno da cidadania e, consequentemente, deve ser contextualizado 

no mundo atual, com projeções para o futuro”. 

  Um bom plano de educação consiste em um professor que está sempre em 

atuação em sua profissão, desenvolvendo práticas que esteja relacionado com a realidade do 

aluno como um instrumento pedagógico, junto com materiais didáticos disponíveis, ou seja, o 

livro didático, sendo de forma que esteja devidamente apropriada e contextualizada com o 

processo de ensino. Se o livro estiver inserido nesse contexto se pode dizer que ele é um 

material eficiente e completo. 

Diante disso deve se haver uma certa união e sintonia entre professores, planejadores e 

autores no processo de escolha para tornar o livro didático um instrumento eficaz e de bom 

entendimento para todos. O descumprimento dessa união pode acarretar em um material que 

pode apresentar diversas lacunas no processo de aprendizagem como afirma Batista e Galvão 

(2009, p. 44): 

Um forte discurso contrário à utilização de livros didáticos, [sendo essa] vista como 

um dos principais fatores responsáveis pela desqualificação profissional de 

professores: os livros didáticos criaram uma dissociação entre aqueles que executam 

o trabalho pedagógico –os docentes –e aqueles que os concebem, planejam e 

estabelecem suas finalidades –os autores de livros didáticos e as grandes editoras. 
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Nesse cenário crítico e desfavorável entre a produção de livro didáticos como 

mercadoria, seja pelo recurso que e destinado a sua linha de produção e distribuição quanto 

pela importância do mesmo como um instrumento de trabalho do professor, é necessário que 

seja reforçado a elaboração de trabalhos e discursões que abordem de maneira crítica e eficaz 

a importância de se analisar esse material.  

METODOLOGIA  

Por ser um trabalho que no qual iremos abordar o processo investigativo, o objeto de 

análise são os livros didáticos, tal pesquisa pode ser classificada, de acordo com Fiorentine e 

Lorenzato (2007), como uma pesquisa bibliográfica. De modo que serão analisados 4 livros 

didáticos de matemática, voltado para o assunto de geometria plana que está contido nos 

livros do 2º ano do Ensino Médio. Os mesmos estarão listados a seguir: 

 Livro 1- Matemática Ciências e Aplicação de GELSON IEZZI, OSVALDO DOLCE, 

DAVID DEGENSZAJN, ROBERTO PERÍGO E NILZE DE ALMEIDA, (2004) 

 Livro 2- Matemática Paiva de MANOEL PAIVA, (2009) 

 Livro 3- Matemática Ciências e Aplicação de GELSON IEZZI, OSVALDO DOLCE, 

DAVID DEGENSZAJN, ROBERTO PERÍGO E NILZE DE ALMEIDA, (2012 a 

2014) 

 Livro 4- Matemática Ciências e Aplicação de GELSON IEZZI, OSVALDO DOLCE, 

DAVID DEGENSZAJN, ROBERTO PERÍGO E NILZE DE ALMEIDA, (2018 a 

2020) 

Nota-se que são inúmeros conteúdos e assuntos matemáticos que são abordados no 2º 

ano do ensino médio, porém mantivemos o foco apenas no tópico que envolve a área da 

geometria plana com uma análise qualitativa visando duas categorias contento cinco critérios 

cada, com base nas propostas de análise sugeridas pela PNLD citadas abaixo: 

CATEGORIA 1 – ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS  

1.1º Critério- Ênfases conceitual, logarítmica, exploração de problemas. 
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Esperamos encontrar no livro uma linha de raciocínio bastante comprometida com a 

resolução de exercícios envolvendo problemas matemáticos de forma que o aluno possa 

observar e compreender o que lhe e proposto. 

1.2 Critério- Relações Interdisciplinares. 

Busca-se encontrar no livro relações com outras disciplinas que envolva cálculo de 

modo que o discente entenda que a matemática não se fecha apenas em seu conteúdo, mas 

abrange diversas as áreas do conhecimento. 

1.3 Critério- Contextualização. 

Os livros didáticos são as principais ferramentas de auxílio do professor e aluno com 

isso com esse critério esperamos que o livro didático possa apresentar textos e contextos com 

uma leitura de fácil compreensão do leitor. 

1.4 Critério- Articulação entre as diferentes representações matemáticas. 

Anelamos com esse critério observar se o livro trata os assuntos matemáticos em 

conjunto não especificando área de conhecimento mais sim fazer com que a matemática seja 

trabalha em união com todos os seus assuntos. 

1.5 Critério- Leitura Complementares. 

Desejamos ao abordar esse critério verificar se o livro analisado apresenta textos e 

referências que complementam as ideias e propostas de ensino de maneira que reforce o 

entendimento e a compreensão de seu conteúdo. 

CATEGORIA 2- QUESTÕES E EXERCÍCIOS  

2.1 Critério- Apresentação de conexão com o cotidiano. 

Aguarda-se com esse critério encontrar exercícios no livro didático que apresente seus 

contextos de acordo com a realidade do aluno de modo que possa ter relação com o meio em 

que vive. 

2.2 Critério- Diversidade de exercício. 

Espera-se que o livro apresente variedades de exercícios sendo eles relacionado a 

esportes, mídias entre outros e com isso chamar a atenção do aluno. 

2.3 Critério- Cálculo mental. 
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O aluno deve ser instigado a pensar e desenvolver habilidades mentais relacionadas a 

cálculos matemáticos, almeja-se com esse critério encontrar se o livro contém questões e 

dados que promovem esse raciocínio. 

2.4 Critério- Questões abertas e/ou desafios. 

Queremos com esse critério de análise constatar se o livro didático enquadra em seu 

conteúdo questões e exercícios que desafie e estimule o aluno a querer aprender e assim 

encontrar as resoluções que se pede. 

2.5 Critério- Formulação de problemas pelo aluno. 

Procuramos ao adotar esse critério sondar se o livro em questão deixa um espaço 

aberto e incentive que o aluno seja criativo e produza o que se foi repassado, assim pode se 

dizer que o educando de fato aprendeu o conteúdo. 

Os dados colhidos e analisados foram organizados em forma de tabela e gráficos junto 

com as categorias e critérios no quais se encaixam ou não, veja abaixo: 

LIVRO 1 – Matemática: Ciências e Aplicações de GELSON IEZZI, OSVALDO 

DOLCE, DAVID DEGENSZAJN, ROBERTO PERÍGO E NILZE DE ALMEIDA, (2004) 

QUADRO DE CRITERIOS 1 – ASPECTOS TEORICO-METODOLOGICOS 

Quadro 1 – análise do livro 1 

Ênfases: conceitual, 

algorítmica ou exploração 

de problemas 

O livro da ênfase nos conceitos específicos e algoritmos 

de resolução através de situações problema que se 

aproximam do cotidiano, oferecendo um sistema que a 

dificuldade do conteúdo, começando com os tópicos 

mais fáceis e chegando aos mais difíceis. 

Relações interdisciplinares O livro foca tão somente no conteúdo a ser tratado, a 

fim de desenvolve-lo com eficiência, usando exemplos 

totalmente relacionados com a área matemática. 

Contextualização O livro apresenta, na maioria dos seus exemplos, 

estruturas contextualizadas, fazendo correlações com 
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eventos comuns do cotidiano. 

Articulação entre as 

diferentes representações 

matemáticas 

 

Além de representar na forma numérica, as formulas 

também assumem formas algébricas, assim como as 

figuras também são dispostas de, no mínimo, duas 

formas diferentes. 

Leituras complementares 

 

O livro não possui suporte para leituras 

complementares 

 

QUADRO DE CRITERIOS 2 – QUESTÕES E EXERCÍCIOS  

Quadro 2 – Analise do livro 1 

Apresentação de conexão 

com o cotidiano. 

 

O livro oferece em seus exercícios, pelo menos na 

maioria deles, uma ótima conexão com o cotidiano, 

apesar de muito superficial, é possível imaginar as 

situações propostas. 

Diversidade de exercícios. 

 

Muito monótono, tanto nos exercícios quanto nos 

problemas, tornando assim, o pensamento do aluno 

muito limitado. 

Cálculo mental. 

 

O cálculo mental não é, em nenhum momento, 

estimulado, o que praticamente, obriga o aluno a 

recorrer ao algoritmo de resolução.  

Questões abertas e/ou 

desafios. 

Como as questões são bem contextualizadas, isso as 

incrementa certo desafio ao serem resolvidas, levando o 

aluno a pensar na questão além do algoritmo. 

Formulação de problemas 

pelo aluno. 

 

O livro não estimula o aluno a elaborar problemas 

através de seu aprendizado, deixando o aluno 

dependente dos exercícios do livro. 

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros 

 

LIVRO 2 – Matemática Paiva de MANOEL PAIVA, (2009) 

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros 
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QUADRO DE CRITERIOS 1 – ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Quadro 3 – Análise do livro 2 

Ênfases: conceitual, 

algorítmica ou exploração de 

problemas 

Ao analisar esse livro percebe-se que, de fato, seu algoritmo 

de resolução é linear, ao seguir os passos corretamente, os 

problemas se tornam fáceis de resolver. 

Relações interdisciplinares Possui várias relações interdisciplinares, mesmo não sendo 

diretamente, usa exemplos que remetem à outras áreas, 

como biologia e geografia, por exemplo, onde a matemática 

está em conjunto mesmo que de forma bem superficial. 

Contextualização Ao ler os problemas inseridos no livro no assunto de 

geometria plana, desfrutamos de um texto muito bem 

explicado, enfatizando as partes mais relevantes do 

conteúdo. 

Articulação entre as 

diferentes representações 

matemáticas 

 

O livro apresenta diversificação nas representações 

matemáticas, apresentando tanto de forma algébrica e 

numérica, como na forma de figuras ilustrativas.   

Leituras complementares 

 

Como leitura complementar, oferece apenas uma pequena 

parte sobre cartografia, nada tão relevante ao conteúdo de 

geometria plana. 

 

QUADRO DE CRITÉRIOS 2 – QUESTÕES E EXERCÍCIOS  

Quadro 4 -análise do livro 2 

Apresentação de conexão 

com o cotidiano. 

 

Há poucos exemplos que remetam ao cotidiano do aluno, 

talvez pelo fato de ser um livro de domínio particular, evite 

assumir exemplos do cotidiano. 

Diversidade de exercícios. 

 

Apesar do capítulo sobre geometria plana ser muito 

reduzido nesse livro, a diversidade de exercício é 

incontestável, exercícios que utilizam várias abordagens 

diferentes. 

Cálculo mental. 

 

O livro não estimula o aluno à exercitar o cálculo mental, 

todavia, alguns dos exercícios propostos são bem fáceis de 

se resolver utilizando apenas o raciocínio básico.   

Questões abertas e/ou 

desafios. 

Tem uma boa sugestão de desafio para o aluno, sugerindo o 

trabalho em equipe para pensar na resolução de alguns 

problemas, facilitando a troca de conhecimento. 

 

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros 

 

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros 
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LIVRO 3 - Matemática Ciências e Aplicação de GELSON IEZZI, OSVALDO 

DOLCE, DAVID DEGENSZAJN, ROBERTO PERÍGO E NILZE DE ALMEIDA, (2012 a 

2014) 

QUADRO DE CRITERIOS 1 - ASPECTOS TEORICO-METODOLOGICOS 

 

 

 

 

Quadro 5 – Análise do livro 3 

Ênfases: conceitual, 

algorítmica ou exploração de 

problemas 

Ao analisar o livro percebemos uma estrutura 

conceitual muito rica e muito bem distribuída de 

acordo com o grau de dificuldade, os conceitos 

são aplicados em sequencias algorítmicas muito 

simples.   

 

Relações interdisciplinares Ao analisarmos esse livro, a questão da 

interdisciplinaridade, se mostra um pouco carente, 

a abordagem desse livro é focada na matemática 

diretamente, sem fazer muita relação com outras 

áreas de conhecimento. 

 

Contextualização O livro não possui uma linguagem tão 

contextualizada, pois trata do assunto de forma 

bem objetiva recorrendo aos conceitos 

matemáticos específicos. 

 

 

Articulação entre as diferentes 

representações matemáticas 

 

É possível encontrar diversas articulações 

matemáticas no livro em questão, principalmente 

a representação numérica/algébrica, além dela, o 

livro apresenta figuras que assumem alguns 

conceitos matemáticos importantes. 

Leituras complementares 

 

Apesar de muito rico em informações, o livro não 

oferece leituras complementares para que haja 

uma pesquisa além dele. 

 

QUADRO DE CRITERIOS 2 - QUESTÕES E EXERCÍCIOS  

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros 
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Quadro 6 – Análise do livro 3 

Apresentação de conexão com 

o cotidiano. 

 

A s conexões com o cotidiano estão muito 

presentes nos exercícios, que fazem relação dos 

conceitos matemáticos com situações reais do 

cotidiano.  

Diversidade de exercícios. 

 

Os exercícios são bastante diversificados, levando 

em consideração a complexidade do assunto, eles 

variam seu nível de dificuldade. 

Cálculo mental. 

 

Os exercícios possibilitam que o aluno exercite 

seu cálculo mental, sem precisar recorrer aos 

algoritmos para resolve-los. 

Questões abertas e/ou desafios. É possível identificar certo grau de desafio nas 

questões e exercícios, além de tópicos que 

sugerem desafios para serem resolvidos em casa                                                                                    

Formulação de problemas pelo 

aluno. 

 

O livro não oferece suporte de informações para 

que o aluno seja capaz de formular questões. 

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros 

LIVRO 4 - Matemática Ciências e Aplicação de GELSON IEZZI, OSVALDO 

DOLCE, DAVID DEGENSZAJN, ROBERTO PERÍGO E NILZE DE ALMEIDA, (2018 a 

2020). 

O livro em questão não aborda o conteúdo de geometria plana no segundo ano, talvez 

uma explicação plausível para isso, seja o fato do mesmo ser de uma edição atualizada em 

relação aos demais analisados, que são de edições bastante antigas, por tanto a análise do 

mesmo se dá a partir dessa premissa. 

Quadro 7 – Tabulação dos critérios de análises dos livros. 

 

ASPECTOS TEORICO-METODOLOGICOS 

 CRITÉRIO 1 CRITÉRIO 2 CRITÉRIO 3 CRITÉRIO 4 CRITÉRIO 5 

LIVRO 

1 

CONTÊM NÃO 

CONTÊM 

CONTÊM CONTÊM NÃO 

CONTÊM 

LIVRO 

2 

CONTÊM CONTÊM CONTÊM CONTÊM NÃO 

CONTEM 

LIVRO 

3 

CONTÊM NÃO 

CONTÊM 

NÃO 

CONTÊM 

CONTÊM NÃO 

CONTÊM 

LIVRO 

4 

NÃO 

CONTÊM 

NÃO 

CONTÊM 

NÃO 

CONTÊM 

NÃO 

CONTEM 

NÃO 

CONTÊM 

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros 
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CONTÉM NÃO CONTEM

 75% 

CONTÉM NÃO CONTEM

CRITÉRIO 2 – Relações 

interdisciplinares 

CRITÉRIO 1 – Ênfase: conceitual, 

algorítmico e exploração de 

problemas 

CONTÉM NÃO CONTEM CONTÉM NÃO CONTEM

CONTÉM NÃO CONTEM

CRITÉRIO 3 - contextualização CRITÉRIO 4 – Articulações entre 

as diversas representações 

matemáticas 

CRITÉRIO 5 – Leituras 

complementares 

Gráfico 1- análise dos 4 livros 

 

Gráfico 2- análise dos 4 livros 

 

Gráfico 3- análise dos 4 livros 

 

Gráfico 4- análise dos 4 livros 

 

Gráfico 5- análise dos 4 livros 

didaticos  dididaticos 

 

 15

% 

 75

% 

 15

% 

 75

% 

 15

%  50

% 
 50

% 

Fonte: autores Fonte: autores 

Fonte: autores Fonte: autores 
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Quadro 8 – Tabulação dos critérios de analises dos livros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES E EXERCÍCIOS  

 CRITÉRIO 1 CRITÉRIO 2 CRITÉRIO 3 CRITÉRIO 4 CRITÉRIO 5 

LIVRO 

1 

CONTÊM NÃO 

CONTÊM 

NÃO 

CONTÊM 

CONTÊM NÃO 

CONTÊM 

LIVRO 

2 

CONTÊM CONTÊM CONTÊM CONTÊM NÃO 

CONTÊM 

LIVRO 

3 

CONTÊM CONTÊM CONTÊM CONTÊM NÃO 

CONTÊM 

LIVRO 

4 

NÃO 

CONTÊM 

NÃO 

CONTÊM 

NÃO 

CONTÊM 

NÃO 

CONTÊM 

NÃO 

CONTÊM 

CONTÉM NÃO CONTEM

CONTÉM NÃO CONTEM CONTÉM NÃO CONTEM

CRITÉRIO 1 – Apresentação de 

conexão com cotidiano 

CRITÉRIO 2 – Diversidade de 

exercícios  

CRITÉRIO 3 – Cálculo mental CRITÉRIO 4 – Questões abertas 

e/ou desafios 

Gráfico 6- análise dos 4 livros 

 

Gráfico 7- análise dos 4 livros 

 

Gráfico 8 - análise dos 4 livros 

 

Gráfico 9 - análise dos 4 livros 

 

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros 

 

 75

% 

 15

% 

 75

% 

 15

% 
 50

% 

 50

% 

Fonte: autores Fonte: autores 

Fonte: autores 
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A tabulação dos dados e representação gráfica que abrange a primeira categoria: 

aspectos teóricos-metodológico nos mostra no primeiro gráfico que 75% dos livros contem 

ênfase conceitual, algorítmico e exploração de problemas. No segundo gráfico pode se 

observar que que apenas 25% dos livros analisados possuem relação interdisciplinares, já no 

terceiro gráfico pode perceber que 50% dos livros possuem o critério de contextualização dos 

assuntos abordados. No que se refere ao critério de articulação entre as diversas 

representações matemáticas 75% dos livros consistem como mostra o quarto gráfico. Já no 

CONTÉM NÃO CONTEM

CONTÉM NÃO CONTEM

 

 

 

Gráfico 10 - análise dos 4 livros 

 

Fonte: autores Fonte: autores 
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quinto gráfico podemos perceber que o critério cinco de leituras complementares 75% dos 

livros didáticos analisados abrangem com ênfase o critério que se pede. 

Em relação aos dados gerados pelos gráficos referente as análises dos livros abordando 

a categoria dois,” Questões e Exercícios” podemos perceber que o sexto gráfico apresentou 

que 75% dos livros apresentam de conexão com o cotidiano dos alunos, ao analisarmos o 

sétimo gráfico observou-se que 50% dos livros contém a diversidade de exercícios em seu 

conteúdo, no oitavo gráfico percebemos que também 50% dos livros abrangem o cálculo 

mental em seus exercícios, já no nono gráfico nota-se que 75% dos livros que foram 

analisados apresentam questões abertas e/ou desafios em suas atividades, ao verificarmos o 

décimo gráfico obtivemos um resultado preocupante pelo fato de 100% dos livros que foram 

analisados não conterem o critério de formulação de problemas pelo aluno, uma vez que essa 

critério e importante porque é ele quem vai dizer se o aluno aprendeu de forma significativa o 

conteúdo a ponto de elaborar os próprios exercícios. 

CONSIDERAÇÕES  

Com base nos dados analisados e tabulados, é possível observar que, 

aproximadamente 60% dos livros analisados, obedecem aos critérios solicitados pela primeira 

categoria, quanto que, no que diz respeito a segunda categoria, cerca de 50% dos livros se 

encaixam nos critérios.  

Então, em uma visão geral temos que, os livros didáticos variam a maneira que 

apresentam o seu conteúdo, e é possível verificar também que o livro quando é do mesmo 

autor, existem poucas variações nos conteúdos e exercícios, quando se trata das novas séries 

dos anos seguintes. Todos os livros analisados seguem o mesmo padrão quando se trata do 

conteúdo conceitual, isto é, explorando os problemas de sua melhor forma e com uma ordem 

algoritmia muito eficaz, porém, deixa a desejar quando se trata da interdisciplinaridade. O 

quarto livro analisado é uma exceção, devido ao fato de não ser abordado o assunto de 

geometria plana no segundo ano do ensino médio.  

Todos os exercícios dos livros, exceto o quarto, possuem uma pequena parcela de 

contextualização, mas são bastante diversificados, pelo menos ao que se refere ao conteúdo de 
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geometria plana. Os livros analisados apresentam ausência de leituras complementares, que 

algo extremamente necessários para o aprendizado do aluno, pois o instiga a procurar outros 

caminhos para o conhecimento de matemática repassado. Seria mais vantajosos a produção 

desses livros de acordo com cada região e realidade, dessa forma o aluno ficaria mais 

familiarizado com o conteúdo e consequentemente suas habilidades de compreensão seria 

maior.  

Com tudo, pode-se afirmar que os objetivos do trabalho foram alcançados, que 

consistiu em analisar quatro livros didáticos e catalogar dados, e através da referida análise foi 

possível identificar os pontos positivos e negativos, isso possibilita que, com as ferramentas 

adequadas de informação, possamos, primeiramente, refletir sobre tais pontos afim de 

elaborar novas perspectivas de ensino através do livro didático, que não deixa de ser uma 

ferramenta útil pelo simples fato de apresentar pontos negativos.  

Partindo dessa premissa, concluímos que é necessário repensar a elaboração e escolha 

dos livros didáticos, para que eles, de fato, sejam mais eficazes no ensino e não torne o aluno 

um refém de seus algoritmos, nem muito menos o professor um dependente total de seus 

conceitos. Porém, se deve ter muito cuidado no processo de escolha, pois eles além de serem 

importante e eficaz, se não forem analisados e estudados com critérios rígidos de classificação 

e escolha dos mesmos podem se tornar um grande obstáculo no ensino de conteúdos podendo 

assim comprometer o entendimento dos alunos. 
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RESUMO 

A pesquisa em questão tratou de uma análise qualitativa de 4 livros didáticos do 7º ano do Ensino 

Fundamental referente ao conteúdo de números inteiros cujo objetivo foi analisar 4 livros didáticos de 

matemática do 7º ano do Ensino Fundamental referente ao assunto de números inteiros. O embasamento 

metodológico teve como alicerce as categorias de análises da PLND. Os resultados encontrados apontaram que 

os livros didáticos disponibilizados para os alunos nas escolas apresentam lacunas quando se refere ao assunto 

em questão. Portanto espera-se que o docente seja mediador nas análises dos livros, com critérios rígidos e de 

maneira satisfatória para que possa auxiliar no processo de ensino de sua disciplina ministrada. 

Palavras chaves: Livro didático. Análise. Números inteiros. 

INTRODUÇÃO  

A utilização dos livros didáticos como recursos em sala de aula é importante, pois 

possibilita ao professor o acesso ao conteúdo básico a ser trabalhado além de metodologias e 

estratégias que o auxiliam no exercício da prática docente, porém, é necessário conhecer 

previamente a abordagem e o método utilizado para propor determinados assuntos e 

conceitos. Por esse motivo, é preciso analisar as características dos livros buscando conhecer 

sua estrutura e possibilidade de trabalho. 

Vale ressaltar que esta pesquisa teve o intuito de analisar quatro diferentes livros 

didáticos de matemática do 7º ano do Ensino Fundamental sobre o assunto de números 



 

209 

 

inteiros com base alguns critérios, os quais serão apresentados nas páginas seguintes desse 

trabalho. 

As análises dos livros didáticos são de fato é indispensável e deve ser de 

responsabilidade do professor, pois cabe a ele observar se o livro a ser adotado durante sua 

práxis está ou não de acordo com as propostas pedagógica desenvolvida pela escola. A esse 

respeito, Dante (1996) afirma que:  

E uma grande responsabilidade do professor selecionar o livro didático de 

matemática adequado a seus alunos e à proposta pedagógica da escola. E preciso 

compartilhar essa responsabilidade com toda a equipe escolar e, principalmente, 

com os outros profissionais experientes da área, analisando cuidadosamente 

detalhadamente todos os livros página por página, até a última. (DANTE, 1996, p. 

87). 

 

Desse modo, ao se fazer uma análise de um livro didático, é crucial se evidenciar a 

importância do material que é disponibilizado aos alunos o que de certo modo desperta uma 

visão crítica em relação a seleção dos livros didáticos. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Como referencial teórico foram adotados os estudos de Gérard e Roegiers (1998, 

p.19), os quais nos apresentam uma definição clara sobre o significado do Livro Didático 

(L.D), Segundo ele, o L.D é “um instrumento impresso, intencionalmente estruturado para se 

inscrever num processo de aprendizagem, com o fim de lhe melhorar a eficácia”. A partir 

dessa disso entende-se que os livros didáticos são desenvolvidos com um objetivo específico 

de acordo com cada necessidade. Ainda segundo esses autores (1998, p. 34), o livro didático 

passa por três etapas: concepção, avaliação e utilização, conforme mostra a figura 1 a seguir: 

Figura 1: Etapas do livro didático 

 



 

210 

 

Fonte: Gérard & Roegiers, 1998, p. 34 
 

É importante que ao se avaliar um livro L.D, o docente posso levar em consideração 

as etapas citadas acima afim de que possa ter um instrumento didático potencial para se 

trabalhar em sala de aula, principalmente nas aulas de matemática. Sobre isso, Dante (1996), 

esclarece que, o livro didático, na ausência de outros recursos que possam auxiliar o professor 

em sala de aula, é a ferramenta principal de apoio. Ele defende que: 

Na ausência de materiais instrucionais em quantidade e qualidade suficientes que 

orientassem o trabalho do professor na sala de aula, quer em relação aos objetivos 

fundamentais a serem alcançados pelo processo ensino-aprendizagem de matemática 

de 1ª a 4ª serie, quer em relação aos conteúdos essenciais a serem desenvolvidos e, 

finalmente, quer em relação às metodologias e às estratégias de ensino a serem 

utilizadas para alcançar os objetivos traçados, o livro didático passou a ser o 

principal e, em muitos casos, o único instrumento de apoio ao trabalho docente. 

(DANTE, 1996, p. 83). 

Para que o professor de matemática tenha base e critérios para a escolha do livro que 

pretende usar, existem os parâmetros curriculares nacionais de matemática (PCN’s), que são 

documentos elaborados com participação de vários educadores brasileiros que contribuíram 

com suas experiências e conhecimento que tem como objetivo ampliar o debate nacional 

sobre o conhecimento matemático, compartilhar resultados de pesquisas da área da 

matemática e criar referências que orientem a prática escolar. Se nota que o quadro de ensino 

atual do Brasil apresenta uma matemática cheia de complicações na aprendizagem, em 

consideração os conteúdos matemáticos a serem trabalhados pelo professor em sala, ou seja: 

Entre os obstáculos que o Brasil tem enfrentado em relação ao ensino da 

matemática, aponta-se a falta de uma formação profissional qualificada, as restrições 

ligadas às condições de trabalho, a ausência de políticas educacionais efetivas e as 

interpretações equivocadas de concepções pedagógicas. (BRASIL, 1998, p. 21). 

Nessa ótica em complemento ao exposto, em 1930, o governo brasileiro criou-se 

uma Secretaria de Estado, estabelecida pelo decreto-lei nº 19.402, denominada de Ministério 

dos Negócios da Educação e Saúde Pública, que hoje é conhecido como Ministério da 

Educação (MEC), que ao longo do tempo passou por várias mudanças de nomenclatura e 

funcionalidades, obviamente, Brasil (1930). A partir dessas mudanças iniciais, foram 
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desenvolvidas muitas medidas e propostas na regulamentação brasileira, que possibilitaram a 

distribuição dos livros didáticos nas escolas.  

O programa nacional do livro didático foi criado em 1985 pelo Governo Federal, 

com o objetivo de garantir a escolha do livro didático de maneira gratuita para professores e 

alunos das escolas públicas. Sendo de responsabilidade do ministério da educação (MEC) e 

financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Menezes (2001). 

Mediante isto vale ressaltar que a criação do PNLD foi importante, pois esses materiais 

ficaram acessíveis para todos os discentes e docentes da educação. E com intuito de esclarecer 

mais sobre o proceder teórico e metodológico dessa pesquisa foi necessário traçar concepções. 

Vejamos: 

CAMINHOS METODOLOGICOS 

O referido trabalho trata da análise de 4 Livros Didáticos da disciplina de 

matemática, especificamente, dos números inteiros conteúdo do 7º ano do ensino fundamental 

e está caracterizado como pesquisa bibliográfica realizada. Metodologia usada se deu a partir 

de parâmetros contidos no PNLD. Tais livros estão listados a seguir: 

 Livro 1- Matemática Ideias e Desafios de IRACEMA MORI E DULCE SATIKO 

ONAGA, 2007. 

 Livro 2- Descobrindo e Explicando a Matemática de ALCEU DOS SBTOS 

MAZZIEIRO E PAULO ANTÔNIO FONSECA MACHADO, (2014 a 2016).  

 Livro 3- Matemática no Ensino Fundamental EDWALDO BIANCHINI (2002) 

 Livro 4- Componente Curricular Matemática EDWALDO BIANCHINI (2014 a 

2016). 

São vários os assuntos matemáticos trabalhados no 7º ano do ensino fundamental, 

todavia, nossa análise qualitativa incidiu sobre o tema, Números Inteiros, com base em cinco 

categorias propostas pela PNLD elencadas a seguir: 

Cate. 1- Relação do assunto com o cotidiano do aluno: 
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Espera-se encontrar traços no livro nos quais demonstram que o seguinte trás relação 

com o cotidiano não apenas com figuras, mas com textos e brincadeiras na qual essa possa ter 

uma relação significativa com o ensino aprendizagem do discente.  

Cate. 2- Uso de imagens para o auxílio do conteúdo:  

Aguarda-se constatar com o presente material deparar peculiaridade na qual o 

referido assunto se depara com imagens referentes às regiões nas quais ele se encontra, 

buscando assim um melhor contato com o seu educando. 

Cate. 3- Clareza nas informações. 

Busca-se no livro uma linguagem, mas legível para o escolar, mais não totalmente, e 

sim de uma forma que consiga assimilar o conteúdo proposto no material. 

Cate. 4- Nível de entendimento dos exercícios. 

Espera-se com essa linha de raciocínio encontrar na obra bons exercícios, não que as 

atividades propostas não sejam adequadas para ele, mais que o docente fuja um pouco do 

livro e consiga propor atividades relacionadas à vida daquele educando. É para que consiga 

resolver os problemas apresentado ele deve possuir um domínio das informações apresentada 

no texto. 

Cate. 5- A linguagem usada no livro. 

O trabalho do educador é sanar essas questões, então desejasse constatar nos 

referidos pontos nos quais possam imagina que iriar propor um bom diálogo com seus 

pupilos. A seguir, apresentamos um quadro síntese das análises feita nos livros didáticos 

adotados e suas respectivas imagens que clarificam essas análises. 

QUADRO SÍNTESE DA ANALISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 

Quadro 1- análise dos livros 

7º ano Assunto: números inteiros 
Livros Livro 1 Livro 2 Livro 3 Livro 4 

Analises 

e Critérios 
Conté

m 

Não 

conté

m 

Par

c. 

Conté

m 

Não 

conté

m 

Par

c. 

Conté

m 

Não 

conté

m 

Par

c. 

Conté

m 

Não 

conté

m 

Par

c. 

1º- 

relação 

 

X 
   

 

X 
   

 

X 
 

 

X 
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com o 

cotidiano 

2º-

imagens 

para 

auxílio 

 

X 
    

 

X 

 

X 
  

 

X 
  

3º-claresa 

de 

informaçõ

es 

X     
 

X 

 

X 
    

 

X 

4º-

exercicios 

compatíve

is 

 

X 

 

  
 

X 
  

 

X 
   

 

X 
 

5º-

linguagem 

chamativa 

 

X 
   

 

X 
 

 

X 
   

 

X 
 

Fonte: Quatro livros didáticos do 7ºano 

Percebe-se, portanto, de acordo com o quadro acima que: 

Livro 1 - Matemática Ideias e Desafios de IRACEMA MORI E DULCE SATIKO 

ONAGA, 2007. 

1º- O livro usa muitas situações do dia a dia, situações encontradas dentro do próprio 

lar do aluno, exemplos de brincadeiras, esportes entre outros. 

Figura 2 

 
Fonte: MORI E ONAGA, 2007, p. 13. 

 

Se pode notar por meio da ilustração acima que é muito interessante o uso dessa 

relação com o cotidiano, para que o aluno consiga enxergar a matemática aplicada em alguma 

coisa concreta que chame a atenção para a importância de entendê-la. 

2º- São presentes vários gráficos, ilustrações que relacionam com o assunto abordado 

em questão, imagens coloridas e com diálogos. 

Figura 3 
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Fonte: MORI E ONAGA, 2007, p. 14. 

 

3º- O assunto é transmitido com uma maior facilidade, fazendo com que o aluno 

compreenda em grande parte sem o auxílio do professor. 

 

Figura 4 

 
Fonte: MORI E ONAGA, 2007, p. 7 

4º- De modo linear com os exemplos, os exercícios são apresentados com o mesmo 

grau de clareza, essa característica é fundamental para não assustar o aluno, ou frustra-lo com 

exercícios incompatíveis com o que ele acabou de entender no livro.  

Figura 5 

 
Fonte: MORI E ONAGA, 2007, p. 11 
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5º- O livro chama a atenção do aluno pelo fato de que, não é apenas uma linguagem 

textual, mas também uma linguagem ilustrativa, uma linguagem convidativa que por si só, 

chame a atenção do leitor. 

Figura 6 

 
Fonte: MORI E ONAGA, 2007, p. 14 

Livro 2- Descobrindo e Explicando a Matemática de ALCEU DOS SBTOS 

MAZZIEIRO E PAULO ANTÔNIO FONSECA MACHADO, (2014 a 2016).  

1º-Não faz uma relação com o cotidiano do aluno, principalmente os que moram em 

pequenas cidades da nossa região, região norte e do meio rural também. Usa exemplos de 

outras realidades e outras faixas etárias de idades, exemplos muito mais complexos. 

Figura 7 

 
Fonte: MAZZIEIRO E MACHADO, 2014 a 2016, p. 247. 

2º- O livro usa imagens como ferramenta de auxilio, porém em pequenas 

quantidades, em sua maioria são oferecidas imagens de gráficos e tabelas. Essa metodologia é 

interessante para se trabalhar com alunos que já possuem uma familiaridade maior com a 

matemática, pois conseguiram ler gráficos e tabelas com mais facilidade. 

Figura 8 
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Fonte: MAZZIEIRO E MACHADO, 2014 a 2016, p. 245 

3º- O livro transmite as informações de uma forma mais rebuscada, o entendimento é 

relativo à familiaridade que os alunos têm ou não. Se o aluno tiver um bom domínio da 

matemática entenderá com facilidade, porém, alunos com dificuldade na aprendizagem da 

matemática terão dificuldade para entender o livro. 

Figura 9 

 
Fonte: MAZZIEIRO E MACHADO, 2014 a 2016, p. 230 

4º- O livro oferece suporte suficiente para a resolução dos exercícios, mesmo com 

uma linguagem não tão simples, ainda há exemplos semelhantes para o aluno se apoiar na 

resolução dos exemplos.  

 

Figura 10 
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Fonte: MAZZIEIRO E MACHADO, 2014 a 2016, p. 232 

5º- O livro não apresenta linguagem chamativa, pelo fato de ser um vocabulário 

muito textual. É apropriado usar uma estrutura mais acessível ao aluno que busca entender a 

matemática, para não dificultar as informações repassadas para o estudante. 

Figura 11 

 
Fonte: MAZZIEIRO E MACHADO, 2014 a 2016, p. 15 

 

Livro 3- Matemática no Ensino Fundamental EDWALDO BIANCHINI (2002). 

1º-O livro trabalha, em sua essência, o conteúdo relacionado cotidiano do aluno. 

Buscando uma melhor assimilação do material fornecido proposto pelo professor. 

Figura 12 

 
Fonte: BIANCHINI 2002, p. 15 

2º- Utiliza numa grande parte de imagens, na qual leva o discente a interagir com o 

livro didático, induzindo o aluno ao aprendizado mais eficiente. 

 

 

Figura 13 



 

218 

 

 
Fonte: BIANCHINI 2002, p. 1 

 

3º- A linguagem do livro é bastante acessível, assim, o aluno poderá compreender o 

assunto, e sentirá mais interesse em aprender o conteúdo. 

Figura 14 

 
Fonte: BIANCHINI 2002, p. 20 

 

4º- A linguagem dos exercícios se equipara com a do assunto abordado, dessa 

maneira o aluno poderá fazer a resolução das atividades com uma clareza maior do conteúdo. 

Figura 15 

 
Fonte: BIANCHINI 2002, p. 2 

 



 

219 

 

 

 

5º- O livro prende a atenção do aluno pelo simples fato de que, busca trabalhar com 

as associações com o esporte futebol e alguns lugares do conhecimento do aluno. Também a 

utilização de valores na economia da região. 

Figura 16 

 
Fonte: BIANCHINI 2002, p. 3 

 

Livro 4- Componente Curricular Matemática EDWALDO BIANCHINI (2014 a 

2016). 

1º-Na abordagem do assunto, que é a comparação de números inteiros, há relação 

com o cotidiano do aluno de forma fragmentada, talvez até seletiva, por exemplo, ele usa 

determinada cidade da região sul em questão, sabendo que a realidade dos alunos pode ser da 

região norte ou nordeste, seria interessante usar relações de conhecimento geral dos alunos, 

enraizado na sua infância, por exemplo: futebol, brincadeiras típicas, personagens, etc. 

Figura 17 

 
Fonte: BIANCHINI 2014 a 2016, p.17 
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2º- O livro apresenta uso de imagens para auxiliar no entendimento do aluno, que na 

maioria das vezes, necessita de ilustrações para fazer determinadas associações. 

 

Figura 18 

 
Fonte: BIANCHINI 2014 a 2016, p.11 

 

3º- O livro apresenta clareza em suas informações, mas deixa a desejar em alguns 

aspectos, a não utilização de relações cotidianas do aluno, por exemplo. 

Figura 19 

 
Fonte: BIANCHINI 2014 a 2016, p.13 
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4º-Os exercícios tem um fácil entendimento nas resoluções dos problemas e na fixação 

do seu aprendizado. 
Figura 20 

 
Fonte: BIANCHINI 2014 a 2016, p.12 

 

5º- A linguagem do livro prende a atenção pelo fato de que, por sua linguagem 

simples e direta. 

Figura 21 

 
Fonte: BIANCHINI 2014 a 2016, p.12 

 

Ao observarmos as análises dos registros de figuras acima, nota-se apenas que um 

dos quatros livros se adequam aos cinco critérios escolhidos, assim tornando um material 

proveitoso para o ensino em sala de aula. Simultaneamente constatou que os demais livros 

não estão nos critérios e como consequência os alunos podem ter dificuldades no 

entendimento do assunto proposto no livro. 

Assim, verifica-se que os livros didáticos são importantes para a contribuição no 

aprendizado do estudante, entretanto, muitos dispõem ausências de estratégias didáticas para 

clarificar o referido assunto.  

 

 



 

222 

 

Para se ter um resultado mais apurado e segura a respeito das análises, foi feita uma 

tabela algumas entrevistas realizadas com dois docentes a parir de sete questionamentos 

abertos. Vejamos. 

 Síntese da entrevista com os professores 

Quadro 2- respostas dos questionários feito aos professores  

Perguntas sobre os livros didáticos. Professor 1 Professor 2 

1- A escola e contemplada com as 

distribuições de livros didáticos pelo 

PNLD? 

SIM SIM 

2-Voce participa do processo de 

escolha dos livros didáticos? 

 

SIM 

 

SIM 

3-Como e feita a escolha do livro 

didático nesta escola? 

São encaminhados pela 

secretaria 3 exemplares 

para a escolha dos 

professores 

São encaminhados pela 

secretaria 3 exemplares 

para a escolha dos 

professores 

4- Você utiliza o livro didático em 

suas aulas de matemática? Se sim de 

que maneira? 

Sim. Leitura do assunto 

exemplos e correções  

Sim. Utiliza como 

apoio e uma breve 

referencia  

5-Qual ou quais critérios você usa para 

a escolha dos livros didáticos de 

matemática? 

 

Autor 

Critérios de linguagens 

que facilite o 

aprendizado 

6- Qual a função do livro didático em 

suas aulas? 

Incentivar a leitura e 

estimular os alunos. 

Usar como suporte 

acessivo para o aluno. 

7- Na sua opinião, o que precisa 

melhorar nos livros didáticos de 

matemática? 

 

Assuntos mais amplos 

Amenizar os assuntos 

que estão complexos. 

Fonte: pesquisa de campo. 

Durante as perguntas aos docentes é perceptível  que as entrevistas mostraram  

variam bastante de professor para professor, embora haja algumas semelhanças nos critérios 

abordados pelos professores, como por, exemplo o critério de relações com o cotidiano dos 

alunos que consistem no professor, observar se o livro usa de situações do meio em que o 
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aluno vive, esse critério de acordo com os professores e de bastante proveitoso para o 

entendimento do aluno. 

Dessa forma, é notória a importância do professor para a escolha do livro e que 

apenas o olhar crítico e observador dele pode ou não trazer o que se pode chamar de melhor 

para a escola e consequentemente para os alunos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término  desta pesquisa se nota que o objetivo firmado foi cumprido uma vez que 

se pode constatar durante as análises feitas nos L.D  observou indícios que verificar apenas 

um livro não compensa a necessidade de aprendizagem do aluno, pois para que o processo de 

aprendizagem ocorra de maneira eficaz, é relevante a reunião de diversas fontes de pesquisa, 

as quais devem trabalhar com diferentes abordagens afim de facilitar o entendimento dos 

alunos, além de considerar as diferentes realidades e formas de aprendizagem. 

Ao averiguar um livro antes de usá-lo é de suma importância, visto que se pode notar 

quais são as pretensões das aplicações dos exercícios, e se dado conceito foi compreendido. 

Assim, buscando verificar qual a dificuldade que o aluno se encontra, e por meio disso usar 

uma linguagem mais clara e precisa para que consiga desenvolver uma atividade com um bom 

rendimento, e dessa forma, facilitando o processo de ensino na turma a qual ministra. 

Portanto, é importante que os livros sejam desenvolvidos de acordo com a 

necessidade dos alunos e professores, para que assim, possa assumir a função de instrumento 

facilitador do ensino da matemática em sala de aula. Esperamos que em futuros estudos o 

pesquisador possa elencar novos critérios de avaliação referente aos L.D e que os conteúdos 

matemáticos trabalhados neles sejam de acordo com as diversas realidades emanadas da vida 

de nossos alunos levando em consideração sua cultura, condição social, econômica e política. 
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Resumo 

Neste artigo apresentamos uma pesquisa que se propõe a realizar uma breve análise do livro didático do ensino 

médio mais respectivamente nos assuntos de funções, afim, exponencial e quadrática. O objetivo deste trabalho é 

apresentar uma pesquisa referente ao conteúdo de funções, com base em critérios adotados pelos Parametros 

Curriculares Nacionais (PCN) e pelo Programa Nacional do Livro didático (PNLD) Neste sentido, o referencial 

teórico para a análise será a noção de Transposição Didática, desenvolvida por Chevallard (1991) no âmbito da 

Didática da Matemática de influência francesa. As categorias de análise foram: Apresentamos, ainda, uma breve 

abordagem algumas reflexões acerca da importância do livro didático para o ensino.  A análise foi realizada de 

forma que, em cada livro era verificado se suas abordagens se enquadravam nas categorias pré-definidas, sendo 

ressaltado os pontos positivos e negativos. Constatamos que apenas em 1 livros dos 6 analisados apresentado 

melhor adequação as categorias analisadas mais que ainda precisa se reforçado em alguns pontos e que outros 

livros apresentam insuficiência em relação as categorias. 

Introdução 

Desde a antiguidade, a matemática se faz os presentes no cotidiano do homem, sendo 

uma ferramenta essencial em várias áreas do conhecimento. Nos dias atuais, ensinar 

matemática requer adequações das práticas pedagógicas com a realidade dos alunos, 

proporcionando uma aprendizagem significativa, com intuito de amenizar o descontentamento 

existente por parte desses alunos em torno dessa aprendizagem. Nesse sentido, no ensino de 

matemática, o livro didático se constitui de um material muito importante, já que muitas vezes 

é o único material de apoio ao professor. Mas para entender melhor a relação escola e livro 

didático, precisamos definir o que é educação, segundo Saviani (1984) o objetivo da educação 

é:  
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Identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados 

pelos indivíduos da espécie humana para que eles se formem humanos 

e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais 

adequadas para atingir esse objetivo (SAVIANI, 1984, p. 2). 

Assim entendemos que o objetivo da educação na escola está em fazer o aluno 

assimilar as informações que são exteriores ao homem, e ao mesmo tempo, descobrir formas 

adequadas de se alcançar suas finalidades. O intuito da escola consiste na socialização do 

saber sistematizado, e para assegurar isso é necessário que o aluno saiba ler e escrever. 

O livro didático é um dos meios pelo qual nós podemos assegurar essa aquisição do 

conhecimento sistematizado conforme aponta Soares (1996), antes do estabelecimento de 

programas e currículos, o livro didático estabeleceu-se historicamente como instrumento para 

assegurar a aquisição dos saberes indispensáveis às novas gerações na sociedade, e este deve, 

conforme diz o Parâmetros Curriculares Nacional (PCN), indicar a compreensão e a utilização 

dos conhecimentos científicos, para explicar o funcionamento do mundo, bem como planejar, 

executar e avaliar as ações de intervenção na realidade, sendo um material auxiliador, 

orientando a até mesmo direcionando o currículo escolar e o processo de ensino 

aprendizagem. 

Para tanto, foram feitas análises de 6 livros didáticos com três conteúdo específicos, 

sendo eles, Função Afim, Função Exponencial e Função Quadrática, a saber: 

Livro 1: Matemática – Volume único, Manoel Paiva (2005) 

Livro 2: Matemática – Ciências e Aplicações, Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David 

Degenszajn, Roberto Périgo, Nilze de Almeida (2016) 

Livro 3: Coleção um novo olhar – Matemática, Joamir Souza 

Livro 4: Matemática – contexto & aplicações, Luiz Roberto Dante (2017) 

Livro 5: Matemática – Ciência e Aplicação, Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David 

Degenszajn, Roberto Périgo, Nilze de Almeida (2004) 

Livro 6: Matemática – Ciências e Aplicações, Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David 

Degenszajn, Roberto Périgo, Nilze de Almeida (2016) 
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Sendo assim o objetivo desta pesquisa analisa os assuntos de funções afim, 

quadrática e exponencial no livro didático do ensino médio, segundo os aspectos 

metodológicos, questões e exercícios seguindo critérios baseados nos documentos oficiais. 

A importância do livro didático 

O livro didático quando utilizado de forma adequada tem um papel importantíssimo 

no processo de ensino e aprendizagem, pois somente a explicação do professor não fornece 

todos os elementos essenciais que possam suprir as necessidades do aluno, sabendo que 

muitas escolas são limitadas em recursos, de forma que o único meio didático do professor é o 

livro. 

De acordo com Dante (1996), para um livro didático de matemática desempenhar sua 

função como ferramenta auxiliar do processo de ensino aprendizagem é necessário que 

satisfaça algumas condições desejadas, como os Temas; onde o livro deve ter problemas, 

atividades e exercícios que tenha significado para o aluno, além disso os Conceitos Corretos 

para que o livro de matemática seja considerado bom ele precisa estar matematicamente claro, 

precisa estar em um nível de rigidez e precisão apropriado ´para aquela serie em questão. 

Assim, o livro didático terá uma grande influência na sala de aula e por isso a 

importância de melhorar a sua qualidade e de orientar o professor a como utiliza-lo 

adequadamente, sabendo que sua escolha é um processo que demanda uma análise criteriosa 

do professor, levando em consideração os aspectos que o mesmo considere de grande 

relevância.  

Dessa forma, a importância atribuída ao livro didático em toda a sociedade faz com 

que ele acabe determinando conteúdos e condicionando estratégias de ensino, marcando de 

forma decisiva o que se ensina e como se ensina, o que se ensina (LAJOLO, 1996, p.4) 

Procedimentos metodológicos 

Este trabalho foi desenvolvido em caráter qualitativo e se configura como uma 

Pesquisa Bibliográfica e Documental uma vez que seu objeto de pesquisa são os livros já 
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escritos e utilizados em sala de aula. A respeito da Pesquisa Bibliográfica Marconi e Lakatos 

(2010, p.166) afirmam que “sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com 

tudo que já foi escrito, dito, ou filmado sobre determinado assunto”. 

Ao realizar a análise dos livros foram considerados um conjunto de requisitos e 

princípios relacionados a qualidade das obras, visto que as mesmas assumem o papel de 

mediar o trabalho educativo do professor, como são citadas nas tabelas abaixo. 

Quadro 1: Categoria 1 

CATEGORIA 01 CRITÉRIOS 

 

 

 

ASPECTOS TEÓRICOS- 

METODOLÓGICOS 

1. Ênfases: conceitual, algorítmica, 

exploração de problemas 

2. Relações interdisciplinares 

3. Contextualização 

4.  Articulação entre as diferentes 

representações matemáticas 

5. Leitura complementares 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

Quadro 2: Categoria 2 

CATEGORIA 2 CRITÉRIOS 

QUESTÕES E EXERCÍCIOS 1. Apresentação de conexão com o cotidiano 

2. Diversidade de exercícios 

3. Cálculo mental 

4.  Questões abertas e/ou desafios 

5.  Formulação de problemas pelo aluno 

Fonte: Própria 

Analisaremos os critérios conforme estabelecidos a cima: 

Categoria 1 
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Critério 1: Analisar se o livro trabalha seus conceitos de forma clara e objetivo, de 

modo que apresente estruturas algorítmicas de fácil compreensão e proponha a exploração e 

resolução de problemas. 

Critério 2: Verificar se o livro tem alguma relação com outras disciplinas de modo 

que faça com que o aluno perceba a matemática em diversas áreas de conhecimentos.  

Critério 3: identificar se os textos apresentam situações, acontecimentos ou discursos 

referente ao ambiente que está inserido.  

Critério 4: Analisar se apresenta variedades de representações matemáticas afim de 

promover um entendimento eficaz por parte do aluno. 

Critério 5: Verificar se o livro traz opções de leituras que possam auxiliar na 

compreensão do conteúdo. 

Categoria 2 

Critério 1: Verificar se o livro aborda situações do cotidiano do aluno no qual 

proporcione reflexões sobre o mesmo. 

Critério 2: Se o livro trabalha com variedades de exercícios (contextualizados, 

diretos, pesquisa, etc....) 

Critério 3: Observar se o livro utiliza questões que estimulem o cálculo mental. 

Critério 4: Analisar se o mesmo contem questões que exijam justificativas e 

desafiadoras. 

Critério 5: Se o livro apresenta propostas metodológicas para que professor possa 

estimular o aluno a desenvolver situações problemas. 

Analise de dados 

Os dados obtidos foi criado 2 tabelas a primeira apresentado os dados obtidos para o 

critério 1 e o segundo para o critério 2 e para melhor visualização dos resultados foram feitos 

3 gráficos o gráfico 1 analisando a categoria 1 nos 6 livros, gráfico 2 analisando o critério 2 e 
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o último gráfico fazendo um comparativo entre o critério 1 e 2 assim entendermos qual 

critério está mais presente nos livros analisados. 

Quadro síntese 1 – categoria 1 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

Livros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat. 1 

LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 LIVRO 5 LIVRO 6 

Sim/não/ 

Parcial 

Sim/não 

/ 

Parcial 

Sim/não 

/ 

Parcial 

Sim/não 

/ 

Parcial 

Sim/não 

/ 

Parcial 

S

im/não 

/ 

P

arcial 

Ênfases: 

conceitual, 

algorítmica, 

exploração de 

problemas 

Sim Sim Sim Sim Parcial Parcial 

Relações 

interdisciplinares 
Sim Sim Sim Sim Não Não 

Contextualização Parcial Sim Parcial Parcial Parcial Não 

Articulação 

entre as 

diferentes 

representações 

matemáticas 

Parcial Sim Sim Sim Não 

 

Sim 

 

Leitura 

complementares 
Não Não Parcial Sim Não Sim 
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Gráfico 1 

Gráfico 1: Categoria 1 

Fonte: Própria 

Quadro síntese 2 – categoria 2 

Livros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat. 2 

LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 

 

LIVRO 4 

 

LIVRO 5 LIVRO 6 

Sim/não 

/ 

parcial 

Sim/não 

/ 

parcial 

Sim/não 

/ 

Parcial 

Sim/não 

/ 

parcial 

Sim/não 

/ 

parcial 

Sim/não 

/ 

Parcial 

Apresentação 

de conexão 

com o 

cotidiano 

Parcial Não Não Sim Parcial Parcial 

Diversidade 

de exercícios 
Não Não Não Sim Parcial Sim 

Cálculo 

mental 
Parcial Não Sim Parcial Sim Não 

Questões 

abertas e/ou 

desafios 

Não Não Sim Não Não Não 

Formulação 

de problemas 

pelo aluno 

Não Não Não Não Parcial Não 

Fonte: Própria 
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Gráfico 2 

 

Gráfico 2: Categoria 2 

 

Fonte: Própria 

 

Gráfico 3: Comparação da categoria 1 e a 2 

 

Fonte: Própria 

 

Resultados e discussões 

Com base nos gráficos podemos evidenciar que os critérios adotados na categoria 1 

obtém um índice de satisfação maior em comparação com os critérios da categoria 2, tendo 

elas respectivamente margem de aproximadamente 150% e 120%, sabendo que o máximo a 
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ser atingido é de 160%, o que significa que os livros analisados atendem de maneira 

significativa e outros de maneira sutil as orientações e perspectivas exigidas pelas normas 

estabelecidas nos documentos oficiais, com maior ênfase na categoria 1. Sendo assim, 

observando as categorias e critérios analisados podemos concluir as seguintes situações de 

cada livro que são:  

Livro 1: matemática – volume (Manoel Paiva) 

O livro tenta de maneira sutil consolidar e aprofundar os conhecimentos já 

adquiridos pelos estudantes em series anteriores possibilitando a progressão desse estudo. 

Enfatiza o aprimoramento do desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico do educando, possibilitando a compreensão dos fundamentos científicos-tecnológicos 

do processo produtivo, relacionando teoria com a pratica o que contribui na aquisição desses 

saberes. Porem pouco respeita a legislação as diretrizes e as normas oficiais relativas ao 

ensino médio. Apresenta insuficiência na coerência e adequação da abordagem teórico-

metodológica. Pouco respeita a perspectiva interdisciplinar na abordagem conteúdo. 

Apresenta conceitos, informações e procedimentos desatualizados, entre tanto traz 

possibilidades de exploração desses conceitos e de suas utilidades. Segue um encadeamento 

logico com linguagem de fácil compreensão. Proporciona ao estudante o desenvolvimento de 

competências cognitivas como observação, compreensão, argumentação, análise, síntese, 

comunicação de ideias matemáticas e memorização, possibilitando o desenvolvimento de 

habilidades de construir ou solucionar o modelo matemático adequado à resolução de um 

problema dado.  

Livro 2: Matemática – Ciências e Aplicações (Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David 

Degenszajn, Roberto Périgo, Nilze de Almeida) 

Tendo em vista que o livro didático é um dos principais instrumentos de auxílio para 

o professor, desde que ele analise o livro antes de adotá-los em suas atividades, levando em 

consideração a realidade da escola onde leciona. 
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Com base na análise, identificamos que o livro apresenta metologia eficaz 

apresentando os conteúdos de forma interdisciplinar e de fácil compreensão. Percebemos 

também que ele traz conceitos contextualizados em sua obra, onde é fácil perceber em suas 

questões diferentes representações matemáticas.  

Livro 3: Coleção um novo olhar – Matemática (Joamir Souza) 

O livro apresenta contextos que envolvem sequencias de resolução de problemas, 

contendo relações interdisciplinares que conversam com o cotidiano do aluno e traz diferentes 

representações matemáticas, o que reforça a assimilação do conteúdo. A utilização de 

exercícios e atividades diversas é frequente, abordando em algumas questões a utilização de 

cálculo metal, desafios e questões abertas. 

Livro 4: Matemática – contexto & aplicações (Luiz Roberto Dante) 

O livro traz variedades de conceitos e problemas a serem solucionados, 

contextualizando e relacionando conteúdos com diversas disciplinas, porém não retrata a 

realidade do aluno o que dificulta a associação e assimilação de determinados assuntos. 

Apresenta variedades de representações matemáticas e leituras complementares. O mesmo 

não propõe variedades na exploração de problemas e resoluções de exercícios, porem em 

algumas atividades faz-se necessário a utilização de cálculo mental, e que solucione desafios, 

porém não tem uma proposta para que os próprios alunos formulem seus próprios problemas 

matemáticos. 

Livro 5: Ciência e Aplicação, Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David Degenszajn, Roberto 

Périgo, Nilze de Almeida (2004) 

O livro analisado não contém contextualização da vida real e outras ciências, assim 

não permitindo a interdisciplinaridade, não introduz o conceito de função quadrática dentro de 

um contexto onde porque o interesse do aluno pelo tema. O livro propõe o assunto de maneira 

formal, mão demonstrando, porém, justificando com exercícios resolvidos e com grande lista 

de exercícios para fazer. Porém os autores usam linguagem adequada para faixa etária, 
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oferecendo várias formas de linguagem gráfica, argumentam utilizando a resolução passo a 

passo do exercício, encontramos bastante tarefas de resolução, porém nem um de estimular o 

aluno a realizar a sua própria. Quanto a escolha do livro, o professor ao analisar, precisa estar 

atento as características do livro, no caso de função quadrática, este pode precisar oferecer 

maior quantidade de determinadas situações de aprendizagem ao aluno, fazendo 

complementações, e incluindo no caso do ensino de demonstrações, e outros materiais de 

apoio. 

Livro 6: Matemática – Ciências e Aplicações (Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David 

Degenszajn, Roberto Périgo, Nilze de Almeida) 

O seguinte livro dispõe de imagens e textos relacionados ao cotidiano do aluno, no 

qual tenta trabalhar formas para que consiga absorver o máximo possível, porem como 

qualquer outro livro didático sempre fica a desejar no critério de aprendizagem, não deve ser a 

única forma de saber, pois o material funciona como um apoio significativo para que o 

professor possa da seu ponta pé inicial, entretanto existe alguns que acabam utilizando como 

“bengala” se tornando dependente. Devesse notar que os autores buscaram uma melhor 

compreensão no material para que possa chegar até o educando, todavia acabam errando por 

não terem um contato real com o dia a dia deles, nem sempre acabam usufruindo desse 

material que é direito de todos. É importante notar que nem sempre o livro demonstra todo 

conteúdo, vendo isso o docente tem como o papel instigar o seu aprendiz a buscar o saber, 

pois ninguém e detentor do conhecimento.  

Considerações finais 

A partir da análise dos livros didáticos percebemos a importância de se fazer uma 

boa escolha, objetivada pela aplicação dos mesmos no Ensino Médio. Nossa pesquisa 

verificou de maneira criteriosa a abordagem conceitual e os exercícios analisando a maneira 

que ocorre essa abordagem, levando em consideração seu contexto sócio histórico e os 

elementos internos que compõem os livros.  
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Matematicamente falando, os resultados obtidos nos mostra, em termos percentuais, 

que os critérios analisados segundo as orientações e perspectivas exigidas trazem margem 

satisfatória de 150% na categoria 1 e 120% na categoria 2, sabendo que o máximo adotado 

pelos autores é de 160%, o que evidencia uma parcial concordância entre livro didático e 

BNCC consolidando e enfatizando aos objetivos alcançados. 

Assim, percebemos que os livros assumem papel de currículo a ser seguido, logo, 

analisar um livro antes de utiliza-lo como ferramenta auxiliadora é de extrema importância e 

após a averiguação de todos os aspectos ditos importantes para um livro didático o professor 

deve traçar metas e desenvolver atividades que estimulem um bom aproveitamento, 

estimulando e facilitando a aprendizagem da turma. 
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Resumo 

O presente trabalho relata a análise de livros didáticos conforme os critérios disponibilizados pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), para o uso adequado do material pedagógico como instrumento facilitador 

da aprendizagem do aluno e auxílio ao docente em sala de aula.  Neste sentido, foram analisados dois livros 

didáticos no capítulo de matriz, com relevância as classificações de matrizes, para verificar quais os critérios que 

foram abordados nos livros. Visto que, a análise desses materiais é de suma importância para professores que 

estão em formação, para observar como se é trabalhado os assuntos de matriz nesta ferramenta de ensino, de 

forma que se observem as aplicações de onde se pode aplicar o conteúdo. 

Palavras Chaves: livro didático; matriz; PNLD.  
 

INTRODUÇÃO 

O uso do livro didático na escola como material pedagógico é de vital importância 

para o professor utilizar como uma ferramenta de auxílio em sala de aula, a fim de 

proporcionar ao aluno um ensino mais diversificado dispondo de várias informações sobre a 

sociedade e as aplicações dos assuntos no cotidiano.  

Todavia, alguns livros dispõem de poucos recursos que possibilitem a compreensão 

sobre determinado conteúdo, dificultando a aprendizagem do aluno. Sendo assim, foi 

relevante fazer da análise de livros didáticos para estar observando como são trabalhados os 

critérios dispostos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e para verificar como 

são feitas as escolhas do livro.   

Nesse sentido, a pesquisa em questão voltou-se para análise de livros didáticos de 

matemática do ensino médio abordando o conteúdo de matrizes, especificamente, no que se 

mailto:Ashiley.sarmento@gmail.com
mailto:daniellepcavalcante41@gmail.com
mailto:prixila.10santos@gmail.com
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referem as suas classificações. Com o intuito de verificar como estão sendo utilizados os 

critérios por autores de livros didáticos de matemática, para facilitar o entendimento de matriz 

no que concernem as classificações das matrizes. 

Portanto, o embasamento para o presente trabalho foi realizado a partir da leitura de 2 

livros didáticos, que são: Matemática: contexto e aplicações, ano de 2015 e Matemática: 

ciências e aplicações, ano de 2016. 

Referencial teórico  

A partir do PNLD, são ofertados livros para escolas públicas de Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, disponibilizando obras literárias e didáticas para o incentivo a prática 

educativa e como instrumento auxiliador na aula do professor. Segundo os autores:  

A implantação do PNLD visava transformar essa realidade, sua proposta era, então, 

a produção de livros com qualidade, quebrando esse paradigma de mercadoria e 

consequentemente provocando no educador o desejo de transformar o contexto 

escolar. (SANTOS E MARTINS, 2011, p.2) 

Nesse sentido, é relevante mencionar o quanto é enriquecedor que um bom livro 

didático apresente conteúdos e conceitos contextualizados para o professor e para o aluno, 

pois desenvolvem no aluno várias habilidades que são de fundamental importância para o 

desenvolvimento do individuo dentro da sociedade. Conforme menciona os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN´s). 

Aprender matemática de uma forma contextualizada, integrada e relacionada a 

outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competência e habilidade 

que são essencialmente formadoras, á medida que instrumentalizam e estruturam o 

pensamento do aluno, capacitando-o para compreender e interpretar situações para 

se apropriar de linguagens específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar 

conclusões próprias, tomar decisões, generalizar e para muitas outras ações 

necessárias á sua formação. (BRASIL, 2007, p.111) 

Assim, dentre muitas ferramentas e materiais utilizados na escola é certo que  está 

presente o livro didático, como recurso para apresentar conceitos e transmitir conhecimentos 

matemáticos. Entretanto, na maioria das vezes é transformado como única fonte de estudo e 

pesquisa, deste modo, limitando o conhecimento do estudante. Por conseguinte, não basta ter 

apenas um bom livro didático, porém vale ter um profissional que saiba fazer o uso desse 



 

240 

 

recurso, do contrário não valera de nada. A esse respeito, Romanatto (2004), faz inferências, 

ressaltando que: 

[...] o livro didático é um eficiente recurso de aprendizagem no contexto escolar. Sua 

eficiência depende, todavia de uma adequada escolha e utilização [...]  

[...] o livro didático, como qualquer outro recurso, tem sua importância condicionada 

ao uso que o professor dele faça. Não só pelo seu emprego correto, mas sabendo 

explorá-lo em função dos objetivos a alcançar, sabendo enfatizar os seus pontos 

fortes e anular os seus pontos fracos [...] (ROMANATTO, 2004, p.5).  

Por esse motivo durante a realização desse trabalho, foi possível perceber a relevância 

de se analisar um livro didático antes de se utilizar em sala, já que esse recurso pode auxiliar 

na construção do plano de aula, da mesma forma que pode dificultar o processo de ensino 

aprendizagem ao não estar de acordo com os objetivos traçados pelo professor, distanciando-

se da proposta de ensino e limitando as possibilidades de exploração de conceitos. 

Em concomitância ao exposto, a fim de cumprir o objetivo traçado decidimos, nesta 

pesquisa, delinear os seguintes procedimentos metodológicos.  

1- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A partir de uma pesquisa bibliográfica, o trabalho foi realizado de forma qualitativa 

com o intuito de analisar dois livros didáticos de matemática do Ensino Médio, com 

relevância ao assunto de matriz e suas classificações. Os mesmos serão nomeados a seguir: 

L1 – Matemática: contexto e aplicações (2015), autor Luiz Roberto Dante. 

L2 – Matemática: ciências e aplicações (2016), autor Gelson Iezzi et al. 

 

Quadro 1 - Aspectos Teóricos - Metodológico 

CATEGORIA 1 CRITÉRIOS 

ASPECTOS TEÓRICOS - 

METODOLÓGICOS  

 

 

 

1. Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de 

problemas. 

2. Relações interdisciplinares.  

3. Contextualização. 

4. Articulação entre as diferentes representações. 

5. Leituras complementares. 
Fonte: PNLD 

A primeira categoria vem destacando os seguintes critérios: 
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C1- Ênfase: conceitual, algorítmica, exploração e problemas: Neste critério 

examinaremos se o livro possui conceitos matemáticos e algoritmos, para contribuir no 

entendimento do assunto e na resolução de problemas. 

C2- Relações interdisciplinares: com este critério: Através deste critério 

pesquisaremos se o assunto escolhido nos livros didáticos faz conexão com outros campos do 

conhecimento. 

C3- Contextualização: a partir deste critério observaremos se o assunto tem ligação 

com o cotidiano dos alunos. 

C4- Articulação entre as diferentes representações: Pretende-se constatar se há 

inclusão de várias formas de informações matemáticas e se têm diferentes ideias do assunto 

para sugerir aos alunos diversas respostas. 

C5- Leituras complementares: Fazer análise de sugestão de outros textos, para que 

haja um melhoramento na compreensão do assunto e na leitura. 

  
Quadro 2 - Questões e Exercícios 

CATEGORIA 2 CRITÉRIOS 

QUESTÕES E EXERCÍCIOS  1. Apresentação de conexão com o cotidiano. 

2. Diversidade de exercícios. 

3. Cálculo mental. 

4. Questões abertas e desafios. 

5. Formulação de problemas pelos alunos. 
Fonte: PNLD 

A segunda categoria vem destacando os seguintes critérios: 

C1- Apresentação de conexão com o cotidiano: Verificar se há no livro didático 

questões contextualizadas e exercícios referentes ao dia a dia dos alunos.  

C2- Diversidade de exercícios: Analisar se no livro didático têm atividades variadas e 

se há relação com o assunto escolhido. 

C3- Cálculo mental: Observar se possui questões que os alunos possam fazer na 

cabeça, sem utilizar nenhum objeto. 

C4- Questões abertas e desafios: Estudar se o livro contém questões que instigue o 

aluno a pesquisar, sair em busca de novos conhecimentos para resolvê-la. 
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C5- Formulação de problemas pelos alunos: Constatar se o livro propõe ao aluno 

produzir problemas através do que foi estudado e resolver. 

2- ANÁLISE DOS DADOS 

4.1. Análise dos livros didáticos 

 Livro 1: Matemática: contexto e aplicações 

 Categoria 1 

Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de problemas: no livro didático, este 

critério aparece de forma parcial, onde se observa uma limitação em relação ao 

aproveitamento da história das matrizes e no local na qual pode ser aplicado o assunto 

abordado no livro.  

Interdisciplinaridade: neste critério o livro apresenta em alguns momentos a relação 

de matriz com outras disciplinas, por exemplo, a área de Educação Física. 

Contextualização: este critério encontra-se de forma parcial, pois não envolve o 

cotidiano do aluno, de forma que há pouca contextualização no decorrer do assunto. 

Diferentes representações: neste quesito o autor se preocupou em deixar evidente o 

que estava sendo explicitado, em vários exemplos ele destaca diferentes formas de como estar 

efetuando  a questão. 

Leituras complementares: em determinados momentos no livro o autor apresenta 

algumas leituras complementares que o aluno pode estar verificando.  

 Categoria 2  

Apresentação de conexão com o cotidiano: neste critério o autor usa alguns 

exemplos relacionados a esportes, que em muitos lugares são bastante priorizados pelas 

escolas. Além disso, outra relação muito utilizada foi a forma de se trabalhar com matriz 

através de cálculos realizados em redes de compras 

Diversidade de exercícios: o livro proporciona um leque de exercícios e resoluções 

de problemas. 
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Cálculo mental: em determinadas situações o autor coloca o aluno para pensar através 

de questões que os instigue a resolver cálculos mentalmente. 

Questões abertas e desafios: este quesito aparece em muitos momentos no livro 

didático, proporcionando aos alunos pesquisem mais e pensem sobre o que está sendo 

abordado. 

Formulação de problemas pelos alunos: existe uma ausência deste critério no livro 

didático. 

 Livro 2: Matemática: ciência e aplicações 

 Categoria 1 

Ênfase: fazendo uma análise no livro didático podemos perceber que o autor faz um 

breve apanhado no que diz respeito a conceito, nota-se que nesse assunto de matrizes e 

principalmente em relação às classificações de matrizes os conceitos dados no livro é curto e 

muito fechado. 

Interdisciplinaridade: observou a falta de relações interdisciplinares no livro, sabe-se 

que a utilização desse recurso como metodologia de ensino é muito importante, visto que, 

possibilita o crescimento intelectual do aluno, haja visto, que o aluno conseguirá relacionar a 

matemática com outras áreas do conhecimento, e fazendo isso a apresentação do conteúdo 

ficara mais interessante.  

Contextualização: identificou que este critério está inserido no livro didático, pois faz 

relação com o cotidiano do aluno, de forma que auxilia para o entendimento do mesmo.   

Diferentes representações: ao analisar o livro verificou que este critério não está 

contido no livro, visto que, o autor não utiliza várias formas para ensinar o conteúdo. 

Leituras complementares: o livro didático apresenta uma leitura complementar para 

ajudar a entender de onde surgiram as matrizes. 

 Categoria 2  

Apresentação de conexão com o cotidiano: este critério não esta inserido no livro, 

pois o mesmo só propõe para o aluno questões para calcular, sem fazer contexto. 
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Diversidade de exercícios: o livro possui varias questões para que os alunos possam 

resolver, para que fixar. 

Cálculo mental: constatou que possui este critério no livro, através de uma questão 

que estimula calcular o valor gasto na compra de um chopp, utilizando matriz. 

Questões abertas e/ou desafios: Este critério está inserido parcialmente, visto que, o 

autor faz uso de desafios para estimular o aluno a resolvê-los e se superar cada vez mais.  

Formulação de problemas pelo o aluno: verificou que este critério não está inserido 

no livro.  

4.2. Quadros Sínteses e Gráficos Percentuais  

Quadro síntese 1- Categoria 1 

Fonte: criado 

pelas autoras do 

trabalho 

 

 

 

 

 

       Livros 

 

 

Categoria 1 

Critérios 

MATEMÁTICA: 

Contexto e 

Aplicações 

2015 

MATEMÁTICA

:  

Ciências e 

aplicações 

2016 

 

   Sim/Parcial/Não 

 

     

Sim/Parcial/Não 

 

 

Parcial 

 

 

Parcial 
Ênfases: conceitual, 

algorítmica, exploração de 

problemas. 

Relações 

Interdisciplinares. 

 

Parcial 

 

Não 

Contextualização. Parcial Não 

Articulação entre as 

diferentes representações. 

 

Sim  

 

Sim 

Leituras complementares. Sim Sim 
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Fonte: criado pelas autoras do trabalho 

 

Conforme a análise dos livros didáticos a partir da categoria um, que contém os 

critérios Ênfase: conceitual, algorítmica, exploração de problemas; relações interdisciplinares; 

contextualização; articulação entre diferentes representações e leituras complementares. Pode-

se observar que são quesitos importantes para desenvolver das habilidades dos alunos a partir 

do material pedagógico que é o livro didático.  

No entanto, a ferramenta carrega algumas lacunas expostas no gráfico a partir das 

análises. No primeiro critério, percebe-se que existe uma porcentagem de 100% (cem por 

cento) de parcialidade, na qual, ocorre pouco aproveitamento da explicação do conteúdo. 

Ademais, nota-se que se obteve um resultado de 50% (cinquenta por cento) de não ter a 

relação de interdisciplinaridade no livro dois e os outros 50% no tópico de parcialidade no 

segundo livro, onde, em alguns momentos se faz a relação com a disciplina de Educação 

Física.  

Além disso, na terceira barra que se refere ao critério de contextualização, o livro um, 

apresenta algumas explicações relacionadas ao cotidiano do estudante. Todavia, vale salientar 

que em determinadas regiões, por exemplo, a região Norte, este critério é pouco proveitoso, 

pois não condiz com a realidade dos alunos desta localidade. 
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Por fim, os critérios de diferentes representações e leituras complementares 

apresentam 100% de suas aplicações no livro, demonstrando que os autores se preocuparam 

em desenvolver esses tópicos.  

Sendo assim, foi notado que em certos critérios os livros apresentam poucos, ou quase 

nenhuma aplicação no livro. Logo, é importante ressaltar que é de grande relevância que a 

história de como surgiram as matrizes, aplicados em sala de aula, sejam destacados no livro 

didático, para que o aluno observe o surgimento e de onde pode-se aplicados os assuntos.   

  

Quadro síntese 2- Categoria 2  

Fonte: 

criado 

pelas 

autoras do 

trabalho. 

 

 

 

 

 

       Livros 

 

 

Categoria 2 

Critérios 

MATEMÁTICA: 

Contexto e 

Aplicações 

2015 

MATEMÁTICA

:  

Ciências e 

aplicações 

2016 

 

   Sim/Parcial/Não 

 

     

Sim/Parcial/Não 

 

 

Parcial 

 

 

Não 
Apresentação de conexão 

com o cotidiano. 

Diversidade de exercícios. Sim  Sim  

Cálculo mental. Parcial  Sim  

Questões abertas e 

desafios. 

Sim  Parcial 

Formulação de problemas 

pelos alunos. 

 

Não 

 

Não  
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Fonte: criado pelas autoras do trabalho 

 

Diante dos dados apresentados, pode-se perceber um resultado não muito satisfatório 

no que diz respeito à categoria 2, no critério apresentação de conexão com o cotidiano, tendo 

em vista que seria benefício que as questões e os exercícios estivessem intrinsicamente 

ligados ao cotidiano do aluno, dando a possibilidade do mesmo conseguir enxergar de que 

forma o que ele está fazendo em sala de aula seja proveitoso na sua vida cotidianamente. E 

mesmo que os livros apresentem várias formas diferentes de exercícios, porém não tenham 

nem uma conexão com algo do individuo, então será apenas processos repetitivos, ou seja, 

sem significado. 

A análise pôde mostrar também que os livros já aderiram ao critério de cálculo mental 

e desafios, o que é importante para o desenvolvimento do raciocínio e também incentivo ao 

aluno a superar cada vez mais, permitindo que o estudante compreenda e organize 

propriedades de operações numéricas. No entanto é alarmante os resultados mostrados em 

relação a formulação de problemas pelo aluno, não dando espaço do mesmo mostrar sua 

criatividade e independência.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista os aspectos analisados, o artigo deteve-se ao objetivo de analisar 

verificar de que forma os livros didáticos, estão apresentando aos alunos do Ensino Médio, o 

conteúdo de matrizes no que tange suas classificações. 

Nota-se, que os livros em questão ainda trazem algumas lacunas que podem ser 

preenchidas, já que vivemos na fase do progresso do conhecimento, o que nos mostra a 
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necessidade de alguns ajustes nas metodologias em sala de aula e como a mesma está em 

desvios ligados ao livro didático. Portanto, faz-se necessário uma maior preocupação por 

parte dos autores na formulação da ferramenta didática.  

Em vista disso, deseja-se que a escolha desse material de grande importância, seja 

feito com um olhar mais cuidadoso, que o mesmo possa dar a possibilidade ao aluno e ao 

professor de independência e autonomia, propiciando admissão de informações corretas e 

necessárias, tornando-os sujeitos capazes de contextualizar, relacionar e opinar dentro do 

espaço educacional e da sociedade.     
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RESUMO 

O presente trabalho tem como título "Análise do conteúdo de Sistemas Lineares no livro didático do 2° ano - 

Ensino Médio" objetivando mostrar de que maneira o conteúdo de Sistemas Lineares está sendo abordado nos 

livros didáticos das escolas públicas de ensino, através de categorias e critérios selecionados para este fim, aja 

vista que é um material bastante utilizado como ferramenta didática de ensino e aprendizagem. Para a elaboração 

deste trabalho utilizou-se levantamentos bibliográficos tendo como bases a Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC (2017), Sartin (2012), Vilarinho (2015), entre outros. Entende-se que o livro didático é de suma 

importância no ensino e aprendizagem, logo, o mesmo deve ser analisado de maneira eficaz, visando a melhoria 

da educação pública, uma vez que beneficia o trabalho do professor, melhorando também o desenvolvimento dos 

educandos,  ao realizar este estudo no que tange à categoria 1, analisando quais  critérios estavam presentes nos 

livros obtemos os seguintes resultados dispostos em porcentagens : ênfase conceitual, algorítmica, exploração de 

problemas (100%), relações interdisciplinares (100%), contextualização (0%), articulação entre as diferentes 

representações matemáticas (75 %) e leituras complementares (50 %). Para a categoria 2, temos os seguintes 

resultados descritos em porcentagens: apresentação de conexão com o cotidiano (0 %), diversidade de exercícios 

(75 %), cálculo mental (50 %), questões abertas e/ou desafios (75 %) e formulação de problemas pelo aluno (50 

%). Diante deste estudo conclui-se que os livros didáticos estão sendo atualizados de acordo com os parâmetros 

nacionais existentes, entretanto, estes fazem uma seleção dos que consideram mais importantes, pois de acordo 

com esta pesquisa verificou-se que, dentro dos critérios analisados nenhum livro didático abordou todos estes 

critérios, cabe ao docente durante o planejamento de suas aulas suprir essas possíveis lacunas. Diante disso 

considera-se que seja de fundamental importância o docente ser detentor desses conhecimentos sobre livros 

didáticos e realizar suas aulas através de ferramentas didáticas diversificadas de modo a contribuir com a atual 

educação. 

 

Palavras chave: Livro didático. Sistemas Lineares. Ensino e aprendizagem. 

INTRODUÇÃO 

O trabalho em questão trata da importância da avaliação técnica para a escolha do 

livro didático, no que tange ao conteúdo de sistemas lineares. 

mailto:daniellenprotazio@gmail.com
mailto:odivaniamoraes@yahoo.com
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O presente trabalho é justificado devido sua importância para nós futuros educadores 

sermos detentores deste conhecimento, e aplicá-lo durante o exercício da atividade 

profissional, outra questão que deve ser pontuada é que uma boa análise do livro didático 

demanda delicadeza e principalmente conhecimento técnico e teórico impactando diretamente 

no favorecimento do aprendizado do educando. Por último e não de menor importância deve-

se levar em consideração que este estudo servirá como material auxiliar para professores 

atuantes na educação pública de ensino.  

Para realização dessa pesquisa será feita a escolha dos livros didáticos, esta será 

baseado em livros de diferentes autores e anos diferenciados, buscando ter uma amplitude de 

estudo. Após essa escolha será feita a análise baseado em duas categorias e alguns critérios 

pré-estabelecidos, buscando obter resultados e fazer a correlação dos parâmetros estabelecidos 

nos documentos oficiais de educação e a presença destes nos livros didáticos.  

Para a referida análise, tomamos como base quatro livros didáticos do 2º ano no ensino 

médio, assim temos:  

Livro 01 

Quadrante Matemática 2 de Eduardo CHAVANTE e Diego PRESTES, sendo a 1ª 

edição da editora SM de São Paulo lançado em 2016;  

Livro 02 

Matemática: Ciência e aplicações de Gelson IEZZI et al, 9° edição, lançado em São 

Paulo pela editora Saraiva no ano de 2016. 

Livro 03 

Matemática: Aula por aula de Benigno Barreto FILHO e Cláudio Xavier da SILVA, 

1°. Ed. São Paulo: FTD, 2003. 

Livro 04 

Matemática de Edwaldo BIANCHINI e Herval PACCOLA, 1° ed. São Paulo: 

Moderna, 2004. 

A escolha do livro didático para utilização de educadores e educandos em sala de aula 

como recurso didático, deverá ocorrer de forma minuciosa, visto que, pode ser um divisor de 

águas e influenciar no aprendizado do aluno. Como afirma Vilarinho (2015, p. 404), “apesar 
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de ser um dos recursos educacionais mais antigos, o livro didático mantém a sua centralidade 

em diferentes contextos escolares, na medida em que é um importante suporte da atividade 

docente”.  

Deve-se levar em consideração que em vários casos o livro didático é a única 

ferramenta utilizada como prática pedagógica, se caracterizando por ser prático e de baixo 

custo para os alunos e acessível nas escolas, haja vista, que é o principal material enviado pelo 

governo para as instituições públicas de ensino da educação básica, por isso, o professor deve 

fazer uma análise criteriosa dos livros disponíveis, haja vista, que é de conhecimento que o 

mesmo pode possuir deficiências e alguns equívocos, que podem acarretar de forma negativa 

para educadores e educandos. De acordo com Sartin (2012, p.2): 

É fundamental que a formação inicial de professores possibilite reflexões 

direcionadas a compreender as limitações do LD. Logo, analisá-lo é essencial para 

reconhecer suas insuficiências e subsidiar novas práticas pedagógicas voltadas ao 

desenvolvimento e ao exercício de uma postura crítica. 

Logo, é importante que os professores em seu curso de formação, tenham acesso a 

esse conhecimento, saber que existem critérios de avaliação na escolha de um livro didático 

estabelecidos pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), e julgá-lo de acordo com o 

conhecimento da individualidade da turma é de suma importância, pois assim estaria em 

consonância com a realidade local de cada região. Em concordância com Santos (2012, p.60) 

“o aluno, ao vincular os conteúdos de sua aprendizagem a um contexto cuja compreensão 

esteja ao alcance de sua compreensão ou do seu nível cognitivo, a disciplina em questão 

ganha uma nova conotação como matéria de aprendizagem”. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo demonstrar através de análises 

baseados em categorias e critérios como o conteúdo de sistemas lineares está sendo abordado 

nos livros didáticos do ensino médio, tendo ainda, o intuito de contribuir com a educação 

básica, visando sua melhoria no ensino e aprendizagem de sistemas lineares, podendo também 

incentivar o educador a adotar práticas pedagógicas diversificadas para seu alunado. 

A importância do livro didático 

Nas escolas públicas brasileiras o livro didático é uma das principais ferramentas do 

educador e do educando no processo de ensino e aprendizagem, e em alguns casos este é o 
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único recurso disponível para o professor utilizar como ferramenta didática, outro ponto que 

deve ser destacado é que os livros didáticos apresentam os conteúdos de forma ordenada, em 

sequência didática, facilitando assim o trabalho do docente, e na maioria das vezes o livro 

didático apresenta uma linguagem de fácil compreensão, facilitando assim o aprendizado. 

Assim como os livros didáticos devem conter uma análise criteriosa levando em consideração 

as diversidades culturais “ Os sistemas de ensino e as escolas devem construir seus currículos 

e suas propostas pedagógicas, considerando as características de sua região, as culturas locais, 

as necessidades de formação e as demandas e aspirações dos estudantes” (BRASIL, 2017, 

P.471). Logo dentro do contexto escolar deve-se levar em consideração as desigualdades 

sociais, o que afeta de maneira gradativa tanto no ensino quanto na aprendizagem, pois: 

A importância do livro didático se amplia ainda mais em países 

emergentes, como o Brasil, onde o baixo poder aquisitivo da 

população aliado a políticas educacionais desafiadas por elevadas 

taxas de evasão e repetência escolar, fazem com que este recurso, para 

muitos alunos, seja o seu único texto. (VILARINHO, 2015, p.404) 

Para tanto, diversas questões históricas específicas relacionados a política e a 

economia, fazem com que até nos dias atuais o livro didático ainda seja soberano para o 

planejamento das aulas dos docentes. “A importância do livro didático como principal 

instrumento pedagógico no processo de ensino e aprendizagem foi se solidificando ao longo 

dos anos, por causa de diversas circunstâncias históricas”, Azevedo (2003, p.1).  

Outro aspecto de grande relevância é o fato dos livros didáticos serem distribuídos 

gratuitamente em todo o território nacional, abrangendo pessoas de diversas culturas e 

regiões. “A distribuição gratuita de livros nos mais distantes rincões do país; a busca de 

atualização permanente das obras face às mudanças contínuas dos conhecimentos; e a 

revitalização do conhecimento docente, uma vez que os livros atualizados impactam as suas 

práticas”. Vilarinho, (2015.p.407). 

É notório que se deve precaver em relação ao uso excessivo do livro didático, para que 

ele não se torne um manual para o professor, deixando a sua autonomia profissional e se 

apoiando de forma expressiva apenas nesta ferramenta de ensino para o planejamento de suas 

aulas. Portanto, é viável que o educador apures suas práticas, que o mesmo repense novos 
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modos de instigar o educando a questionar, dando-lhe possibilidade de expressar ideias, 

sentimentos e emoções, tornando-o um ser crítico e ativo em sociedade, assim, desenvolvendo 

de forma significativa o ensino e aprendizagem. 

Para Azevedo (2003), a relação professor- livro didático deve ser uma relação crítica, 

pois a proposta não é olhar a obra didática com desconfiança visto que na maioria das vezes 

este é o principal instrumento pedagógico que o professorado possui, e que é ilusório pensar 

que o professor terá condições de produzir seu próprio material didático, devido a sua intensa 

jornada de trabalho, porém o risco que se corre é do professor compreender a obra didática 

como um manual de instrução no qual não se pode discordar e tecer críticas com relação ao 

conteúdo. A seguir trataremos dos procedimentos metodológicos adotados neste estudo. 

Vejamos 

Procedimentos metodológicos 

Este trabalho surgiu durante o sexto semestre do curso de Licenciatura Plena em 

Matemática, na disciplina de Instrumentação Para o Ensino de Matemática na Universidade 

do Estado do Pará (UEPA) Campus XIV- Moju. A pesquisa se caracteriza como do tipo 

pesquisa bibliográfica, que segundo Severino (2007) “É aquela que se realiza a partir do 

registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como 

livros, artigos, teses etc.”  

Onde busca-se analisar quatro livros didáticos indicados pelo PNLD, para o segundo 

ano do ensino médio.  

Têm-se o Intuito de avaliar de que forma o conteúdo sobre sistemas lineares está sendo 

abordado nestes livros, a análise será baseada em categorias e critérios estabelecidos, 

adaptados através dos documentos oficiais, como mostra as tabelas 1 e 2, abaixo:  

Tabela 1. 

CATEGORIA 1 CRITÉRIOS 

ASPECTOS TEÓRICOS – 

METODOLÓGICOS 

1. Ênfases: conceitual, algorítmica, 

exploração de problemas 

2. Relações interdisciplinares 

3. Contextualização 

4.  Articulação entre as diferentes 

representações matemáticas 
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5. Leitura complementares 

 

Tabela 2. 

CATEGORIA 2 CRITÉRIOS 

QUESTÕES E EXERCÍCIOS 1. Apresentação de conexão com o cotidiano 

2. Diversidade de exercícios 

3. Cálculo mental 

4.  Questões abertas e/ou desafios 

5.  Formulação de problemas pelo aluno 

  

Análise dos livros 

Livro 01 

 Categoria 1 (Aspectos teóricos metodológicos) 

Critério 1: Contém as ênfases: conceitual, algorítmica e exploração de problemas; 

Critério 2: Pouco se é abordado a interdisciplinaridade; 

Critério 3: Há bastante contextualização;  

Critério 4: Sim, há esta articulação entre as diferentes representações matemáticas.  

Critério 5: Não possui leituras complementares. 

 Categoria 2 (Questões e Exercícios) 

Critério 1: Apresenta conexão com o cotidiano; 

Critério 2: Possui diversidade em seus exercícios; 

Critério 3: Não possui o uso de cálculo mental; 

Critério 4: Não possui questões abertas ou desafios; 

Critério 5: Possui formulação de problemas pelo educando. 

Livro 02 

 Categoria 1 (Aspectos Teóricos Metodológicos) 

Analisando os critérios 1: ênfase conceitual, algorítmica e exploração de problemas: 

podemos perceber que este livro explora bastante a questão de resolução de problemas e 

algorítmica, visto que a abordagem do assunto de sistemas lineares neste livro didático 
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começa com um problema proposto pelo autor, mas ao analisarmos a parte conceitual do 

assunto em questão pode-se perceber que está deixando a desejar  

Ao analisarmos o segundo critério “relações interdisciplinares”: pode-se dizer que há 

este critério dentro do livro, pois na página 121, do capítulo 6, que aborda este conteúdo em 

questão, os autores abordam “os sistemas lineares e o balanceamento de equações químicas” 

que estes denominam de “Troque ideias”. Fazendo essa correlação da matemática com a 

química.  

Analisando o terceiro critério que seria contextualização: podemos perceber que não 

há, pode-se perceber que tem uma abordagem mais global, e não sociocultural, como o tema 

contextualização nos propõe. 

 Outro critério a ser analisado foi a “articulação entre as diferentes representações 

matemáticas”: este livro retrata bem este critério visto que aborda o conteúdo de sistemas 

lineares de duas maneiras que seria algebricamente e geometricamente. 

 Quinto e último critério desta categoria que é “ Leitura complementares”: os autores 

tiveram essa preocupação e na página 103, pode-se perceber uma pausa no assunto para 

descrever sobre o desenvolvimento dos sistemas lineares com o título “Um pouco de história” 

também é possível visualizar na página 119 uma nota contando a história da origem dos 

determinantes.   

 Categoria 2 (Questões e Exercícios) 

 Onde o primeiro critério é “apresentação de conexão com o cotidiano”: assim como já 

falamos que não tem a contextualização, logo a “conexão do conteúdo com o cotidiano” 

presente no livro didático não faz parte do cotidiano dos jovens do município de Moju, por 

exemplo. 

Outro critério a ser analisado é “Diversidade de exercícios”: pode-se dizer que este 

livro didático satisfaz este critério, visto que apresenta: Resoluções de problemas, exercícios 

de fixação, exercícios resolvidos e desafios, apresentando assim uma diversidade de 

exercícios.  
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O terceiro critério desta categoria é “Cálculo mental”: neste conteúdo não encontramos 

nenhum exercício que estimulasse o cálculo mental dos alunos.  

O quarto critério como descrito na tabela 2 é “ Questões abertas/ e ou desafios”: ao 

folhear este livro foi possível verificar algumas questões abertas, descritas através de uma 

pequena nota ao lado do conteúdo com o seguinte tema “Pense Nisto” estas notas continham 

perguntas pequenas em aberto.  

O quinto e último critério que é “Formulação de problemas pelo aluno”: não foi 

encontrado nestas páginas que abordam este conteúdo nenhum incentivo ao aluno para 

formular problemas, mas sim para resolvê-lo. 

Livro 03 

 Categoria 1 (Aspectos Teóricos metodológicos) 

Critério 1: O livro segue uma sequência de ações executáveis que visam obter uma solução 

Critério 2: Adota a história matemática para melhor entendimento do assunto. 

Critério 3: A contextualização tem um correto entendimento sobre o assunto e bem 

apresentadas. 

Critério 4: De forma mediana deixando a desejar, falta de imagem e gráficos com exceção dos  

 Critério 5: Traz leituras complementares sobre o assunto. 

 Categoria 2 (Questões e exercícios) 

Critério 1: Sim, está presente. 

Critério 2: Sim, está presente. 

Critério 3: Sim, apresenta alguns desafios que instiga o aluno a realizar o cálculo mental  

Critério 4: Sim, com desafios no final de cada assunto. 

Critério 5: Não estimula a criação de exercícios pelo aluno.  

Livro 04 

 Categoria 1 (Aspectos Teóricos metodológicos) 

Critério 1, Ênfases Conceitual: São explanados de forma bem simplificada, superficial, 

podendo deixar dúvidas no aluno nessa parte inicial de aprendizado do conteúdo em questão. 
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Critério 1, Algorítmica: esse quesito tem uma boa explanação para o aluno, lhe mostrando 

basicamente como serão desenvolvidas as operações numéricas no referido assunto. 

Critério 1, Exploração de problemas: esse critério também é apresentado de forma básica, 

com uma média de um a dois exemplos, deixando de instigar o aluno a refletir mais sobre o 

conteúdo. 

Critério 2, Relações interdisciplinares: o material em análise contém pouca 

interdisciplinaridade. 

Critério 3, Contextualização: Apresenta uma contextualização razoável, com poucos 

exemplos em cada assunto. 

Critério 4, Articulação entre os diferentes assuntos da matemática: o material analisado 

apresenta articulação entre alguns assuntos. 

Critério 5, Leitura complementares: Não apresenta necessariamente leitura complementares 

aprofundadas. 

 Categoria 2 (Questões e Exercícios) 

Critério 1, Apresentação de conexão com o cotidiano: Os exercícios propostos nesta obra 

apresentam sim conexão com o cotidiano. 

Critério 2, Diversidade de Exercícios: Não são diversificados. 

Critério 3, Cálculo Mental: Questões Abertas e/ou desafios: O material contém questão com 

vários desafios para cálculo mental. 

Critério 4, Questões abertas e/ou desafios: Contém diversos desafios. 

Critério 5, Formulação de Problema pelo aluno: Contém a opção para o aluno formular 

problemas. 

Análise dos resultados 

Ao analisarmos o gráfico abaixo podemos perceber que o critério 1 ênfase conceitual, 

algorítmica e exploração de problemas   da categoria 1,  está sendo bastante  explorado nos 

quatro livros analisados, atingindo percentual de 100%,  mas é válido ressaltar que se 

fossemos analisar de forma isolada  a questão de resolução de problemas e algorítmica, estaria 

presente em todos, visto que a abordagem do assunto de sistemas lineares nestes livros 

didáticos começam com um problema proposto pelos autores, mas ao analisarmos somente a 
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parte conceitual do assunto em questão pode-se perceber que estão deixando a desejar. 

Corroborando com Azevedo (2003, P.7), ao afirmar que “ Muitos temas costumam ser 

abordados com simploriedade e superficialidade. Costumam também haver muitas lacunas 

teóricas. Por exemplo, a omissão de informações que podem ser importantes para a 

compreensão de determinado assunto”. Ainda este autor ressalta que isto é compreensível pois 

os autores de livros didáticos analisam e julgam o que é de maior importância para dispor no 

livro didático e por isso deixam algumas lacunas.  

 

 

 

 

Gráfico 1: Análises dos critérios presentes na categoria 1. 

 

Fonte: Própria 

Ao analisarmos o segundo critério “relações interdisciplinares” podemos visualizar no 

gráfico 1, que há este critério dentro de todos os livros analisados, contando com percentual 

de 100%, o que está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) que 

apresenta como um dos objetivos é “ as possíveis conexões entre os blocos de conteúdo, entre 
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a matemática e as outras áreas do conhecimento e suas relações com o cotidiano e com os 

temas transversais”. (BRASIL, 1998.p.16). 

Analisando o terceiro critério que seria contextualização, podemos visualizar através 

do gráfico 1, que não há, tendo percentual de 0%, visto que os problemas utilizam muito a 

questão de ir ao banco, sanduíche, componentes eletrônicos, fast-food etc. Ou seja, pode-se 

perceber que tem uma abordagem mais global , e não sociocultural, como o tema 

contextualização nos propõe, onde a partir do cotidiano do aluno, de suas relações sócio 

culturais é que deve-se fazer a contextualização com o conteúdo em questão, não 

visualizamos em nenhum momento algum exemplo que abrangesse aspectos culturais, 

peculiar de Moju, por exemplo, e nem poderíamos encontrar, pois os livros didáticos são 

feitos para abranger todo o País, em nível nacional, então dificilmente a contextualização 

estará presente, cabendo ao professor em sala de aula adaptar o conteúdo ao contexto do 

aluno. 

Outro critério a ser analisado nos livros didáticos foi a “articulação entre as 

diferentes representações matemáticas”, somente um livro não abordou este critério, os 

demais retrataram bem este critério, contando com um percentual de 75% do total, abordando 

o conteúdo de sistemas lineares de diversas maneiras, considera-se que isto seja bastante 

positivo pois aborda o conteúdo sob diferentes representações matemáticas, cabendo ao aluno 

de forma peculiar e bastante pessoal optar pelo método que lhe for mais favorável ao 

aprendizado. 

O último critério desta categoria analisada foi “ Leitura complementares” e podemos 

ver através do gráfico 1 que dois livros tiveram a preocupação de abordar esta categoria em 

seus livros, porém os demais livros didáticos não tiveram esta preocupação. 

Analisando os critérios da categoria 2, onde o primeiro critério é “apresentação de 

conexão com o cotidiano” podemos perceber através do gráfico 2, que assim como já falamos 

que não tem a contextualização, nenhum livro abordou a “conexão do conteúdo com o 

cotidiano”, contando com percentual de 0 %, existe conexão sim do cotidiano com alunos, 

mas não com o cotidiano dos alunos jovens do município de Moju, por exemplo. 



 

260 

 

Gráfico 2: Análises dos critérios presentes na categoria 2. 

 
Fonte: Própria 

O gráfico nos mostra que os critérios “Diversidade de exercícios” e “Questões abertas/ 

e ou desafios’ foram abordados pela maioria dos livros analisados, cerca de 75 % por cento, 

estes apresentavam resolução de problemas, exercícios de fixação, desafios propostos etc.  O 

que é visto como positivo pois D‘Ambrósio (1996, pg.80) afirma que “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, e isso é essencialmente o 

que justifica a pesquisa”. Sendo que estes incitam o aluno a pensar e construir o seu próprio 

conhecimento. Pais (2006, pg.28) ainda ressalta que “Para fazer isso, é preciso buscar 

dinâmicas apropriadas para intensificar as possibilidades de interação do aluno com o 

conhecimento”. Por isso a importância da diversidade de exercícios, através de técnicas 

diferenciadas o aluno poderá adquirir o aprendizado. 

 Outro critério analisado foi “Calculo mental” onde apenas um livro não abordou este 

critério, os demais livros didáticos como podemos visualizar no gráfico 1, cerca de 75% dos 

livros analisados abordaram este critério, incentivando assim o aluno a fazer cálculo 

mentalmente. 
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Quanto ao critério “Formulação de problemas pelo aluno” foi bem explorado pelos 

autores, apenas um livro não abordou este conteúdo, o que se pode classificar como uma 

evolução no processo de ensino-aprendizagem, visto que cerca de 75 % dos livros didáticos 

analisados tiveram a preocupação de abordar este, isto é considerado bastante válido pois o 

que se busca atualmente principalmente no ensino da matemática é que o saber precisa está 

sob via de mão dupla, pois de acordo com Pais (2006, pg.28) “Fazer matemática é uma 

atividade oposta às práticas da reprodução, as quais consistem em conceber a educação 

escolar como um exercício de contemplação do mundo científico, de onde vem a ideia de 

transmissão de conhecimentos”. Fazendo assim que o aluno construa o aprendizado através da 

formulação de problemas. 

Considerações finais 

Considerando as discussões da temática em questão, entende-se que a utilização do 

livro didático na educação básica, como foco no ensino, se for analisado de forma coerente 

com a realidade local dos educandos possibilita para o ensino e aprendizagem melhorias no 

desenvolvimento intelectual, cognitivo, humano, e entre outros.  

O educador tem papel crucial na mediação e estimulação para o ensino, por isso, o 

livro didático tem suas finalidades, se levado em conta as diversidades e desigualdades sociais 

que estão presentes na educação pública brasileira, pode ser uma ferramenta da qual 

contribuirá de forma significativa para a educação, no entanto, o professor precisa 

compreender que esta é apenas uma das várias ferramentas que se pode utilizar para o ensino 

e aprendizagem. 

Espera-se que o trabalho em questão venha a contribuir para novas discussões a 

respeito dessa temática, haja vista, que a tendência é a melhoria na escolha dos livros 

didáticos para as escolas públicas. 
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Resumo 

O presente trabalho de caráter bibliográfico, traz em questão a discursão de como os livros didáticos apresentam 

um referido conteúdo de matemática, especificamente trabalhamos a análise do conteúdo de estatística, os 

critérios que adotam, e de que forma são apresentados no decorrer do assunto especificado. Haja visto que o 

livro didático é um instrumento com grande relevância para o processo de ensino de professores e alunos, em 

outras palavras ainda se torna a única ferramenta disponível e com fácil acesso pelo professor, para tanto porque 

não fazer do livro didático uma fonte enriquecida de conhecimento, e que leve até ao aluno um ensino com 

grande eficácia. Dessa forma o objetivo em questão é analisar quatro livros didáticos do ensino médio e se 

apresentam algum tipo de critério e como os mesmos se manifestam, em seguida realizamos uma tabulação 

desses resultados para facilitar a discursão. 

Palavras chaves: livro didático. análise. estatística 

 

Introdução  

O livro didático é um instrumento muito utilizado pelos alunos de escola pública no 

nosso país, pelo fato de ser na maioria das vezes o único objeto de suporte disponível para o 

professor ensinar seus alunos dentro da sala de aula.  E por esse motivo, o livro didático deve 

ter um alto padrão de qualidade, para assim dar mais suporte ao professor na construção do 

conhecimento do aluno. 

No presente trabalho analisamos o assunto de Estatística, em quatro livros didáticos do 

ensino médio, através dos critérios propostos. Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi 

identificar os critérios que são levados em consideração para se trabalhar um determinado 

mailto:renanpinheiro824@gmail.com
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conteúdo, analisando minuciosamente quais livros didáticos seguem os critérios necessários 

que o um bom livro deve conter, tornando-se assim um instrumento adequado para a devida 

utilização em sala,  

após a realização desta análise faremos o levantamento gráfico constando os resultados da 

pesquisa. 

Sendo assim, para a realização desta atividade, foi utilizado o método de pesquisa 

descritiva com a finalidade de analisar categoricamente os seguintes livros:  

Livro 1: Matemática Ciências e Aplicações, publicado em 2006 

Livro 2: Matemática Conceitos, Linguagens e Aplicações, publicado em 2002 

Livro 3: Matemática Ciências e Aplicações, publicado em 2010 

Livro 4: Matemática Aula por Aula, publicado em 2003 

A seguir falaremos sobre a importância do livro didático e do uso deste instrumento 

didático pedagógico, os procedimentos metodológicos, as análises dos resultados, tabulação e 

discussão dos dados.  

A importância do livro Didático 

A análise do livro didático é necessária para o bom uso desse instrumento de ensino, 

assim o professor deve participar da escolha do livro afim de verificar se os mesmos estão de 

acordo com a realidade da escola e dos alunos. Segundo o guia de livros didáticos do Plano 

Nacional do Livro Didático (PNLD) do ano de 2008:  

É preciso observar, no entanto, que as possíveis funções que um livro didático pode 

exercer não se tornam realidade, caso não se leve em conta o contexto em que ele é 

utilizado.  Noutras palavras, as funções acima referidas são histórica e socialmente 

situadas e, assim, sujeitas a limitações e contradições.  Por isso, tanto na escolha 

quanto no uso do livro, o professor tem o papel indispensável de observar a 

adequação desse instrumento didático à sua prática pedagógica e ao seu aluno.  

(BRASIL, 2007, p.12). 

Além disso, é válido destacar que o uso do livro didático como instrumento didático e 

pedagógico no ensino é necessário, no entanto, este não deve ser o único recurso utilizado 

pelo professor em suas aulas, mas sim um meio de auxiliar o processo de ensino 
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aprendizagem. Dessa forma o livro didático deve ser utilizado com cautela de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental ao enfatizar que:  

O livro didático é um material de forte influência na prática de ensino brasileiro. É 

preciso que os professores estejam atentos à qualidade, à coerência e a eventuais 

restrições que apresentem em relação aos objetivos educacionais propostos.  Além 

disso, é importante considerar que o livro didático não deve ser o único material a 

ser utilizado, pois a variedade de fontes de informação é que contribuirá para o aluno 

ter uma visão ampla do conhecimento.  (BRASIL, 1998, p.  67). 

Assim, é importante que estejam contidas outras fontes de informação no material, e 

que o livro não seja o único instrumento de ensino, mas sim sirva como ferramenta de 

inspiração para que o aluno possa desenvolver a cognição e formar seus próprios conceitos. 

Desse modo, utilizando como suporte teórico as ideias de Dante (1996), o qual assevera que: 

O ideal é que o livro didático seja mais para inspirar do que para ser rigidamente 

seguido. E à medida que o aluno e o professor avançam com o livro, eles o 

completam, suplementam, reorganizam, recriam, enfim, escrevem seu próprio livro. 

(DANTE, 1996, p. 90). 

Um aspecto que precisa necessariamente ser levado em consideração, é que o livro 

didático precisa apresentar conceitos corretos, principalmente quando se fala em livros para o 

ensino fundamental que é a base para toda a vida acadêmica do aluno. Dante (1996) afirma 

que a condição primordial para que um livro de matemática seja considerado bom é que ele 

esteja matematicamente correto, com níveis de rigor e precisão apropriados à série a que se 

destina. Ele ainda afirma que um conteúdo é passado de forma incorreta ou equivocado 

podendo gerar futuros problemas, além de mais tarde ser mais difícil de reparar essas falhas 

com os alunos. 

Procedimentos metodológicos 

Este estudo se configura como uma pesquisa Bibliográfica, uma vez que seu objeto de 

pesquisa são os livros já escritos e utilizados em sala de aula. A respeito da Pesquisa 

Bibliográfica, de acordo como pontua Chiara (2008), uma pesquisa bibliográfica é: 

A pesquisa bibliográfica é então feita com o intuito de levantar um conhecimento 

disponível, sobre teorias, a fim de analisar, produzir ou explicar um objeto sendo 
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investigado. A pesquisa bibliográfica visa então analisar as principais teorias de um 

tema, e pode ser realizada com diferentes finalidades. (CHIARA, 2008). 

Assim, apresentaremos a seguir as categorias e seus critérios, objetivando analisar por 

meio destes se os livros usados para análise possuem tais critérios no conteúdo de Estatística:  

Quadro 1: Categoria 1 

CATEGORIA 1 CRITÉRIOS 

ASPECTOS TEÓRICOS – 

METODOLÓGICOS 

1.Ênfases: conceitual, algorítmica, 

exploração de problemas 

2. Relações interdisciplinares 

3. Contextualização 

4.  Articulação entre as diferentes 

representações matemáticas 

5. Leitura complementares 
Fonte: Própria 

 

Quadro 2 – Categoria 2 

CATEGORIA 2 CRITÉRIOS 

QUESTÕES E EXERCÍCIOS 1.Apresentação de conexão com o cotidiano 

2. Diversidade de exercícios 

3. Cálculo mental 

4.  Questões abertas e/ou desafios 

5.  Formulação de problemas pelo aluno 

Fonte: Própria 

 

 

 

Em virtude dos fatos mencionados, mostraremos, a seguir, os resultados alcançados 

nesta pesquisa e quais livros estão de acordo com os critérios estabelecidos nos quadros 1 e 2, 

frisados anteriormente. 

Análise dos resultados 

Analisar as categorias que estão presentes em um livro didático, é colocá-las em 

evidência de modo a fazer um estudo de sua importância e como se apresentam dentro do 

livro didático. Dentro dessa visão, surge à importância de saber identificar como essas 
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categorias estão estruturadas no livro e de que forma podem contribuir para uma melhor 

escolha da obra. Assim, faremos abaixo a análise das categorias e seus respectivos critérios, 

buscando evidenciar como as mesmas se apresentam nas obras analisadas. 

O assunto escolhido para análise dos livros didáticos foi estatística, para tanto segue a 

seguinte análise: 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO1: Matemática Ciências e Aplicações, publicado em 

2006. 

 Categoria 1- ASPECTOS TEÓRICOS – METODOLÓGICOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios 1, 4 e 5: 

1.  Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de problemas. 

O livro em si explícita bem os conceitos que englobam o estudo da estatística e suas 

respectivas representações algorítmicas, e traz presente algumas explorações de problemas. 

4.  Articulação entre as diferentes representações matemáticas. 

 Não é muito comum encontrar no livro algumas articulações entre as 

diversificadas representações matemáticas, no entanto se tratando do conteúdo de estatística é 

imprescindível explicar os seus tópicos sem fazer uso de representações como, gráficos, 

tabelas, deixando claro assim que não é um critério forte que o livro adota. 

5.  Leitura Complementares. 

O livro faz uma ligação importante entre o que está sendo estudado em sala, com 

leituras complementares de um determinado tema, mas que reflete diretamente no conteúdo 

do capítulo. 

 Categoria 2- QUESTÕES E EXERCÍCIOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios 1, 2 e 4: 

1.  Apresentação de conexão com o cotidiano. 
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Os primeiros exercícios propostos pelo livro é justamente um questionário para 

coletas de informações provindas justamente de atividades diárias do aluno, o que acaba 

relacionando o aprender da escola com suas rotinas diárias. 

2.  Diversidade de exercícios. 

O livro apresenta um significativo número de exercícios, desde questões propostas 

pelos próprios autores até exercícios de vestibulares mais complexos. 

4.  Questões abertas e/ou desafios. 

As questões trazem consigo uma estrutura mais fechada, devido tratar cedo assunto 

de estatística, assim algumas questões automaticamente já criam e esperam dos alunos 

respostas prontas e diretas, respostas essas de estrutura mais algoritma, dados, tabulações, 

representações gráficas. No decorrer do capítulo de estatística encontra-se ao final dos 

exercícios de vestibulares apenas um único desafio. 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 2: Matemática Conceitos, Linguagens e Aplicações, 

publicado em 2002. 

 Categoria 1- ASPECTOS TEÓRICOS – METODOLÓGICOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios 1, 3, 4 e 5: 

1.  Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de problemas. 

O livro em menção abrange os conceitos matemáticos relacionados ao assunto 

Estatística, de maneira clara e sucinta, haja visto que, apresenta diversas representações 

gráficas e aborda situações problemas.  

3.  Contextualização. 

Neste livro podemos observar que o seguinte critério (Contextualização) é bem 

explorado, devido tecer um contexto aprofundado sobre noções de estatística. 

4.  Articulação entre as diferentes representações matemáticas. 
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O livro traz apresentações bem claras entre diversas representações matemáticas, tais 

como: gráficos, tabelas, entre outras. 

5.  Leituras Complementares. 

O livro introduz leituras complementares que de alguma forma se familiariza com 

conceitos já estudados em estatísticas, interligando assuntos atuais que envolvam conceitos 

estatísticos. 

 Categoria 2- QUESTÕES E EXERCÍCIOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios 1 e 2: 

 1.  Apresentação de conexão com o cotidiano. 

O livro contém questões que relacionam dados estatísticos com a realidade que o 

aluno já conhece, usando meios em que vivem para a resolução de possíveis problemas. 

2.  Diversidade de exercícios. 

É notório que o livro apresenta uma expressiva quantidade de exercícios, intercalando 

entre níveis mais simples até questões mais elaboradas como de vestibulares. 

 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 3: Matemática, Ciência e Aplicações publicado em 

2010. 

 Categoria 1- ASPECTOS TEÓRICOS – METODOLÓGICOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios 1, 2 e 3: 

1.  Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de problemas. 

Neste livro o assunto de estatística e bastante explorado pelo autor, dando ênfase em 

cada conceito que envolve a estatística em si. 

2.  Relações interdisciplinares. 
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Pelo fato da estatística ser um assunto que estar envolvido em diferentes aplicações, o 

livro trabalha a interdisciplinaridade envolvendo assuntos de diferentes campos do 

conhecimento. 

3.  Contextualização 

O autor trabalha muito bem a contextualização envolvendo a estatística à várias 

aplicações para que possa haver uma melhor compreensão do assunto por parte do aluno. 

 Categoria 2- QUESTÕES E EXERCÍCIOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios 2 e 4: 

2.  Diversidade de exercícios 

O livro possui uma grande diversidade de exercício sendo que ele possui uma listra 

de exercício para cada subtópico do assunto de estatística.  

4.  Questões abertas e/ou desafios 

O livro didático possui uma única questão de desafio ao final do assunto, para que o 

aluno possa atribuir os conhecimentos adquirido anteriormente. 

 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 4: Matemática Aula por Aula, publicado em 

2003. 

 Categoria 1- ASPETOS TÉORICOS- METODOLÓGICOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios1, 3 e 4: 

1. Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de problemas. 

O livro trabalha com bastante ênfase na apresentação do conteúdo, pois traz de 

maneira clara os conceitos que são trabalhados, e as formas no qual pode ser observado, além 

de explorar bastante questões problemas que mostram a importância do assunto. 

2. Contextualização 
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Quando se trata de contextualização, o livro aborda com diversas questões 

problematizadas, e também possui textos com acontecimentos comuns da sociedade 

juntamente fazendo relação com o assunto que está sendo trabalhado, despertando no aluno a 

necessidade de pensar sobre a necessidade daquele conhecimento. 

 

 

 

4.  Articulação entre as diferentes representações matemáticas. 

Tratando-se deste tópico, no livro são apresentadas diferentes representações 

matemáticas, como algébricas, numérica, o uso de alguns símbolos matemáticos, algumas 

diversidades de representações gráficas, enriquecendo assim o conteúdo. 

 Categoria 2- QUESTÕES E EXERCICIOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios 1 e 2: 

1.   Apresentação de conexão com o cotidiano. 

Ao analisar o livro é possível notar que dentre as diversas atividades e exercícios 

contidos nele, há varias relações entre o conteúdo e situações do cotidiano, a exemplo existem 

questões e exercícios propostos que trabalham com circunstâncias cotidianas o conteúdo.  

2.   Diversidade e exercícios  

O livro traz também uma boa diversidade de exercícios, em sua análise é notório que 

algumas páginas são utilizadas unicamente para trabalhar exercícios, diversificando assim em 

questões para fazer em grupo, questões problemas, interpretação de gráficos, entre outras. 

Tabulação e discussão dos dados 

Tendo em vista as observações traçadas, serão apresentadas a seguir duas tabelas 

contendo as categorias 1 e 2, seus critérios e quais livros contêm os requisitos contidos nas 

referidas tabelas. Usaremos “X” para demarcar os livros que possuem os critérios. 
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CATEGORIA 1 

Tabela 1: Análise dos Dados da Categoria 1 

 

 

CRITÉRIO 1 CRITÉRIO 2 CRITÉRIO 3 CRITÉRIO 4 CRITÉRIO 5 

LIVRO 1 X   X X 

LIVRO 2 X  X X X 

LIVRO 3  X  X  

LIVRO 4 X  X  X 
Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 2 

Tabela 2: Análise dos Dados da Categoria 2 

 CRITÉRIO 1 CRITÉRIO 2 CRITÉRIO 3 CRITÉRIO 4 CRITÉRIO 5 

LIVRO 1 X X  X  

LIVRO 2 X X    

LIVRO 3 X X X   

LIVRO 4 X X    

Fonte: Própria 

 

 

Partindo da análise das tabelas apresentaremos dois gráficos contendo as categorias 1 e 

2, em uma análise percentual com o intuito de facilitar a visualização dos dados. Cada livro 

equivale à 25%, seja manifestando o critério, ou não. 

 

Gráfico 1: Categoria 1 
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Fonte: Própria 

 
Gráfico 2: Categoria 2 

 
Fonte: Própria 
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Notamos no gráfico 1 que os critérios 1, 4 e 5 encontram-se no percentual de 75% dos 

livros. Nota-se também que o critério 3 está presente em 50% dos livros. Já o critério 3 em 

apenas 25%.  

Ademais no gráfico 2, notamos que os critérios 1 e 2 estão presentes em todos os 

livros. E que o critério 3 e 4 estão presentes em 25% dos livros. No entanto, vale ressaltar que 

o critério 5 não está contido em nenhum dos livros mencionados.  

Assim, a partir das análises realizadas podemos observar que os livros didáticos em 

alguns casos, apresentam lacunas em sua formulação, e que por isso, estes devem ser 

escolhidos de modo a seguir os critérios necessários para que não falhe com o papel de servir 

como uma importante ferramenta de auxílio do professor e além disso, para que não venha 

acarretar problemas para com o processo de ensino e aprendizagem do alunado.  

Considerações Finais  

Por meio da análise dos livros didáticos, foi possível verificar que apenas um livro, 

não satisfaz a necessidade de aprendizagem dos alunos, compreende-se também que para 

haver êxito no processo de ensino aprendizagem faz-se necessária a abrangência das fontes de 

pesquisas, possibilitando ao professor trabalhar com abordagens e realidades diversas, que 

venham a contribuir de forma positiva para a cognição do aluno. Vale ressaltar a importância 

do uso de categorias para a escolha do livro didático, sendo que nem todos os livros possuem 

uma proposta que se adeque as necessidades e a realidade dos alunos. Dessa forma, é viável 

que os professores façam uso de algumas categorias como critério no momento da escolha. 

Portanto, analisar o livro didático que se irá trabalhar é imprescindível, levando em 

consideração que através da análise se pode observar a proposta que esse livro apresenta e se 

ela contempla a necessidade de ensino dos alunos, bem como se a mesma se identifica com a 

proposta pedagógica da escola. 
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Resumo 

O presente trabalho de caráter bibliográfico, traz em questão a discursão de como os livros didáticos apresentam 

um referido conteúdo de matemática, especificamente trabalhamos a análise do conteúdo de estatística, os 

critérios que adotam, e de que forma são apresentados no decorrer do assunto especificado. Haja visto que o 

livro didático é um instrumento com grande relevância para o processo de ensino de professores e alunos, em 

outras palavras ainda se torna a única ferramenta disponível e com fácil acesso pelo professor. Dessa forma o 

objetivo da pesquisa é identificar quais critérios que são levados em conta afim de se trabalhar um determinado 

conteúdo, de tal forma analisar quais livros seguem os respectivos critérios- que serão apresentados no decorrer 

do trabalho, salientando a importância dos critérios fazerem-se presentes nos livros didáticos, de modo à alcançar 

sua devida contribuição em sala de aula , em seguida realizamos uma tabulação desses resultados para facilitar a 

discursão, no qual foi notório perceber que os livros didáticos analisados  apresentam algumas falhas de acordo 

com os critérios que se consideram importante para um bom livro conter, todavia que dos quatros livros 

analisados nenhuma das obras abrangeu todos os critérios, ademais pelas análises percebeu-se que um referido 

critério não foi abordado por nenhum dos quatros livros. 

Palavras chaves: livro didático. análise. estatística 

 

Introdução  

O livro didático é um instrumento muito utilizado pelos alunos de escola pública no 

nosso país, pelo fato de ser na maioria das vezes o único objeto de suporte disponível para o 

professor ensinar seus alunos dentro da sala de aula.  E por esse motivo, o livro didático deve 

ter um alto padrão de qualidade, para assim dar mais suporte ao professor na construção do 

conhecimento do aluno. 

mailto:renanpinheiro824@gmail.com
mailto:felipepantoja_@Outlook.com
mailto:tatiaoliveiratavares@gmail.com
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No presente trabalho analisamos o assunto de Estatística, em quatro livros didáticos do 

ensino médio, através dos critérios propostos. Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi 

identificar os critérios que são levados em consideração para se trabalhar um determinado 

conteúdo, analisando minuciosamente quais livros didáticos seguem os critérios necessários 

que o um bom livro deve conter, tornando-se assim um instrumento adequado para a devida 

utilização em sala,  

após a realização desta análise faremos o levantamento gráfico constando os resultados da 

pesquisa. 

Sendo assim, para a realização desta atividade, foi utilizado o método de pesquisa 

descritiva com a finalidade de analisar categoricamente os seguintes livros:  

Livro 1: Matemática Ciências e Aplicações, publicado em 2006 

Livro 2: Matemática Conceitos, Linguagens e Aplicações, publicado em 2002 

Livro 3: Matemática Ciências e Aplicações, publicado em 2010 

Livro 4: Matemática Aula por Aula, publicado em 2003 

A seguir falaremos sobre a importância do livro didático e do uso deste instrumento 

didático pedagógico, os procedimentos metodológicos, as análises dos resultados, tabulação e 

discussão dos dados.  

A importância do livro Didático 

A análise do livro didático é necessária para o bom uso desse instrumento de ensino, 

assim o professor deve participar da escolha do livro afim de verificar se os mesmos estão de 

acordo com a realidade da escola e dos alunos. Segundo o guia de livros didáticos do Plano 

Nacional do Livro Didático (PNLD) do ano de 2008:  

É preciso observar, no entanto, que as possíveis funções que um livro didático pode 

exercer não se tornam realidade, caso não se leve em conta o contexto em que ele é 

utilizado.  Noutras palavras, as funções acima referidas são histórica e socialmente 

situadas e, assim, sujeitas a limitações e contradições.  Por isso, tanto na escolha 

quanto no uso do livro, o professor tem o papel indispensável de observar a 

adequação desse instrumento didático à sua prática pedagógica e ao seu aluno.  

(BRASIL, 2007, p.12). 
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Além disso, é válido destacar que o uso do livro didático como instrumento didático e 

pedagógico no ensino é necessário, no entanto, este não deve ser o único recurso utilizado 

pelo professor em suas aulas, mas sim um meio de auxiliar o processo de ensino 

aprendizagem. Dessa forma o livro didático deve ser utilizado com cautela de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental ao enfatizar que:  

O livro didático é um material de forte influência na prática de ensino brasileiro. É 

preciso que os professores estejam atentos à qualidade, à coerência e a eventuais 

restrições que apresentem em relação aos objetivos educacionais propostos.  Além 

disso, é importante considerar que o livro didático não deve ser o único material a 

ser utilizado, pois a variedade de fontes de informação é que contribuirá para o aluno 

ter uma visão ampla do conhecimento.  (BRASIL, 1998, p.  67). 

Assim, é importante que estejam contidas outras fontes de informação no material, e 

que o livro não seja o único instrumento de ensino, mas sim sirva como ferramenta de 

inspiração para que o aluno possa desenvolver a cognição e formar seus próprios conceitos. 

Desse modo, utilizando como suporte teórico as ideias de Dante (1996), o qual assevera que: 

O ideal é que o livro didático seja mais para inspirar do que para ser rigidamente 

seguido. E à medida que o aluno e o professor avançam com o livro, eles o 

completam, suplementam, reorganizam, recriam, enfim, escrevem seu próprio livro. 

(DANTE, 1996, p. 90). 

Um aspecto que precisa necessariamente ser levado em consideração, é que o livro 

didático precisa apresentar conceitos corretos, principalmente quando se fala em livros para o 

ensino fundamental que é a base para toda a vida acadêmica do aluno. Dante (1996) afirma 

que a condição primordial para que um livro de matemática seja considerado bom é que ele 

esteja matematicamente correto, com níveis de rigor e precisão apropriados à série a que se 

destina. Ele ainda afirma que um conteúdo é passado de forma incorreta ou equivocado 

podendo gerar futuros problemas, além de mais tarde ser mais difícil de reparar essas falhas 

com os alunos. 

Procedimentos metodológicos 
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Este estudo se configura como uma pesquisa Bibliográfica, uma vez que seu objeto de 

pesquisa são os livros já escritos e utilizados em sala de aula. A respeito da Pesquisa 

Bibliográfica, de acordo como pontua Chiara (2008), uma pesquisa bibliográfica é: 

A pesquisa bibliográfica é então feita com o intuito de levantar um conhecimento 

disponível, sobre teorias, a fim de analisar, produzir ou explicar um objeto sendo 

investigado. A pesquisa bibliográfica visa então analisar as principais teorias de um 

tema, e pode ser realizada com diferentes finalidades. (CHIARA, 2008). 

Assim, apresentaremos a seguir as categorias e seus critérios, objetivando analisar por 

meio destes se os livros usados para análise possuem tais critérios no conteúdo de Estatística:  

Quadro 1: Categoria 1 

CATEGORIA 1 CRITÉRIOS 

ASPECTOS TEÓRICOS – 

METODOLÓGICOS 

1.Ênfases: conceitual, algorítmica, 

exploração de problemas 

2. Relações interdisciplinares 

3. Contextualização 

4.  Articulação entre as diferentes 

representações matemáticas 

5. Leitura complementares 
Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Categoria 2 

CATEGORIA 2 CRITÉRIOS 

QUESTÕES E EXERCÍCIOS 1.Apresentação de conexão com o cotidiano 

2. Diversidade de exercícios 

3. Cálculo mental 

4.  Questões abertas e/ou desafios 

5.  Formulação de problemas pelo aluno 

Fonte: Própria 
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Em virtude dos fatos mencionados, mostraremos, a seguir, os resultados alcançados 

nesta pesquisa e quais livros estão de acordo com os critérios estabelecidos nos quadros 1 e 2, 

frisados anteriormente. 

Análise dos resultados 

Analisar as categorias que estão presentes em um livro didático, é colocá-las em 

evidência de modo a fazer um estudo de sua importância e como se apresentam dentro do 

livro didático. Dentro dessa visão, surge à importância de saber identificar como essas 

categorias estão estruturadas no livro e de que forma podem contribuir para uma melhor 

escolha da obra. Assim, faremos abaixo a análise das categorias e seus respectivos critérios, 

buscando evidenciar como as mesmas se apresentam nas obras analisadas. 

O assunto escolhido para análise dos livros didáticos foi estatística, para tanto segue a 

seguinte análise: 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO1: Matemática Ciências e Aplicações, publicado em 

2006. 

 Categoria 1- ASPECTOS TEÓRICOS – METODOLÓGICOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios 1, 4 e 5: 

1.  Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de problemas. 

O livro em si explícita bem os conceitos que englobam o estudo da estatística e suas 

respectivas representações algorítmicas, e traz presente algumas explorações de problemas. 

4.  Articulação entre as diferentes representações matemáticas. 

 Não é muito comum encontrar no livro algumas articulações entre as 

diversificadas representações matemáticas, no entanto se tratando do conteúdo de estatística é 

imprescindível explicar os seus tópicos sem fazer uso de representações como, gráficos, 

tabelas, deixando claro assim que não é um critério forte que o livro adota. 

5.  Leitura Complementares. 
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O livro faz uma ligação importante entre o que está sendo estudado em sala, com 

leituras complementares de um determinado tema, mas que reflete diretamente no conteúdo 

do capítulo. 

 Categoria 2- QUESTÕES E EXERCÍCIOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios 1, 2 e 4: 

1.  Apresentação de conexão com o cotidiano. 

Os primeiros exercícios propostos pelo livro é justamente um questionário para 

coletas de informações provindas justamente de atividades diárias do aluno, o que acaba 

relacionando o aprender da escola com suas rotinas diárias. 

2.  Diversidade de exercícios. 

O livro apresenta um significativo número de exercícios, desde questões propostas 

pelos próprios autores até exercícios de vestibulares mais complexos. 

4.  Questões abertas e/ou desafios. 

As questões trazem consigo uma estrutura mais fechada, devido tratar cedo assunto 

de estatística, assim algumas questões automaticamente já criam e esperam dos alunos 

respostas prontas e diretas, respostas essas de estrutura mais algoritma, dados, tabulações, 

representações gráficas. No decorrer do capítulo de estatística encontra-se ao final dos 

exercícios de vestibulares apenas um único desafio. 

 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 2: Matemática Conceitos, Linguagens e Aplicações, 

publicado em 2002. 

 Categoria 1- ASPECTOS TEÓRICOS – METODOLÓGICOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios 1, 3, 4 e 5: 
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1.  Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de problemas. 

O livro em menção abrange os conceitos matemáticos relacionados ao assunto 

Estatística, de maneira clara e sucinta, haja visto que, apresenta diversas representações 

gráficas e aborda situações problemas.  

3.  Contextualização. 

Neste livro podemos observar que o seguinte critério (Contextualização) é bem 

explorado, devido tecer um contexto aprofundado sobre noções de estatística. 

4.  Articulação entre as diferentes representações matemáticas. 

O livro traz apresentações bem claras entre diversas representações matemáticas, tais 

como: gráficos, tabelas, entre outras. 

5.  Leituras Complementares. 

O livro introduz leituras complementares que de alguma forma se familiariza com 

conceitos já estudados em estatísticas, interligando assuntos atuais que envolvam conceitos 

estatísticos. 

 Categoria 2- QUESTÕES E EXERCÍCIOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios 1 e 2: 

 1.  Apresentação de conexão com o cotidiano. 

O livro contém questões que relacionam dados estatísticos com a realidade que o 

aluno já conhece, usando meios em que vivem para a resolução de possíveis problemas. 

2.  Diversidade de exercícios. 

É notório que o livro apresenta uma expressiva quantidade de exercícios, intercalando 

entre níveis mais simples até questões mais elaboradas como de vestibulares. 
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ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 3: Matemática, Ciência e Aplicações publicado em 

2010. 

 Categoria 1- ASPECTOS TEÓRICOS – METODOLÓGICOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios 1, 2 e 3: 

1.  Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de problemas. 

Neste livro o assunto de estatística e bastante explorado pelo autor, dando ênfase em 

cada conceito que envolve a estatística em si. 

2.  Relações interdisciplinares. 

Pelo fato da estatística ser um assunto que estar envolvido em diferentes aplicações, o 

livro trabalha a interdisciplinaridade envolvendo assuntos de diferentes campos do 

conhecimento. 

3.  Contextualização 

O autor trabalha muito bem a contextualização envolvendo a estatística à várias 

aplicações para que possa haver uma melhor compreensão do assunto por parte do aluno. 

 Categoria 2- QUESTÕES E EXERCÍCIOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios 2 e 4: 

2.  Diversidade de exercícios 

O livro possui uma grande diversidade de exercício sendo que ele possui uma listra 

de exercício para cada subtópico do assunto de estatística.  

4.  Questões abertas e/ou desafios 

O livro didático possui uma única questão de desafio ao final do assunto, para que o 

aluno possa atribuir os conhecimentos adquirido anteriormente. 
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ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 4: Matemática Aula por Aula, publicado em 

2003. 

 Categoria 1- ASPETOS TÉORICOS- METODOLÓGICOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios1, 3 e 4: 

3. Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de problemas. 

O livro trabalha com bastante ênfase na apresentação do conteúdo, pois traz de 

maneira clara os conceitos que são trabalhados, e as formas no qual pode ser observado, além 

de explorar bastante questões problemas que mostram a importância do assunto. 

4. Contextualização 

Quando se trata de contextualização, o livro aborda com diversas questões 

problematizadas, e também possui textos com acontecimentos comuns da sociedade 

juntamente fazendo relação com o assunto que está sendo trabalhado, despertando no aluno a 

necessidade de pensar sobre a necessidade daquele conhecimento. 

4.  Articulação entre as diferentes representações matemáticas. 

Tratando-se deste tópico, no livro são apresentadas diferentes representações 

matemáticas, como algébricas, numérica, o uso de alguns símbolos matemáticos, algumas 

diversidades de representações gráficas, enriquecendo assim o conteúdo. 

 Categoria 2- QUESTÕES E EXERCICIOS 

O livro satisfaz os seguintes critérios 1 e 2: 

1.   Apresentação de conexão com o cotidiano. 

Ao analisar o livro é possível notar que dentre as diversas atividades e exercícios 

contidos nele, há varias relações entre o conteúdo e situações do cotidiano, a exemplo existem 

questões e exercícios propostos que trabalham com circunstâncias cotidianas o conteúdo.  

2.   Diversidade e exercícios  



 

285 

 

O livro traz também uma boa diversidade de exercícios, em sua análise é notório que 

algumas páginas são utilizadas unicamente para trabalhar exercícios, diversificando assim em 

questões para fazer em grupo, questões problemas, interpretação de gráficos, entre outras. 

Tabulação e discussão dos dados 

Tendo em vista as observações traçadas, serão apresentadas a seguir duas tabelas 

contendo as categorias 1 e 2, seus critérios e quais livros contêm os requisitos contidos nas 

referidas tabelas. Usaremos “X” para demarcar os livros que possuem os critérios. 

CATEGORIA 1 

Tabela 1: Análise dos Dados da Categoria 1 

 CRITÉRIO 

1 

CRITÉRIO 

2 

CRITÉRIO 

3 

CRITÉRIO 

4 

CRITÉRIO 

5 
LIVRO 1 X   X X 

LIVRO 2 X  X X X 

LIVRO 3  X  X  

LIVRO 4 X  X  X 
Fonte: Própria 

 

 

CATEGORIA 2 

Tabela 2: Análise dos Dados da Categoria 2 

 CRITÉRIO 1 CRITÉRIO 2 CRITÉRIO 3 CRITÉRIO 4 CRITÉRIO 5 

LIVRO 1 X X  X  

LIVRO 2 X X    

LIVRO 3 X X X   

LIVRO 4 X X    

Fonte: Própria 

 

 

Partindo da análise das tabelas apresentaremos dois gráficos contendo as categorias 1 e 

2, em uma análise percentual com o intuito de facilitar a visualização dos dados. Cada livro 

equivale à 25%, seja manifestando o critério, ou não. 

Gráfico 1: Categoria 1 
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Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Categoria 2 

75% 

25% 

50% 

75% 75% 

25% 

75% 

50% 

25% 25% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Critério  1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5

Categoria 1 

Sim Não



 

287 

 

 

Fonte: Própria 

Notamos no gráfico 1 que os critérios 1, 4 e 5 encontram-se no percentual de 75% dos 

livros. Nota-se também que o critério 3 está presente em 50% dos livros. Já o critério 3 em 

apenas 25%.  

Ademais no gráfico 2, notamos que os critérios 1 e 2 estão presentes em todos os 

livros. E que o critério 3 e 4 estão presentes em 25% dos livros. No entanto, vale ressaltar que 

o critério 5 não está contido em nenhum dos livros mencionados.  

Assim, a partir das análises realizadas podemos observar que os livros didáticos em 

alguns casos, apresentam lacunas em sua formulação, e que por isso, estes devem ser 

escolhidos de modo a seguir os critérios necessários para que não falhe com o papel de servir 

como uma importante ferramenta de auxílio do professor e além disso, para que não venha 

acarretar problemas para com o processo de ensino e aprendizagem do alunado.  

Considerações Finais  

Por meio da análise dos livros didáticos, foi possível verificar que apenas um livro, 

não satisfaz a necessidade de aprendizagem dos alunos, compreende-se também que para 

haver êxito no processo de ensino aprendizagem faz-se necessária a abrangência das fontes de 
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pesquisas, possibilitando ao professor trabalhar com abordagens e realidades diversas, que 

venham a contribuir de forma positiva para a cognição do aluno. Vale ressaltar a importância 

do uso de categorias para a escolha do livro didático, sendo que nem todos os livros possuem 

uma proposta que se adeque as necessidades e a realidade dos alunos. Dessa forma, é viável 

que os professores façam uso de algumas categorias como critério no momento da escolha. 

Portanto, analisar o livro didático que se irá trabalhar é imprescindível, levando em 

consideração que através da análise se pode observar a proposta que esse livro apresenta e se 

ela contempla a necessidade de ensino dos alunos, bem como se a mesma se identifica com a 

proposta pedagógica da escola. 
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RESUMO 

 
A presente discussão apresenta apontamentos acerca dos propósitos de pesquisa do grupo intitulado Exercício 

Físico e Ansiedade Matemática (EXAM). O EXAM está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

em Ciências e Matemáticas (PPGECM) do Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI) da 

Universidade Federal do Pará (UFPA). Nosso escopo é investigar questões relacionadas ao efeito de Atividades 

Físicas (AF) no desempenho cognitivo, desempenho matemático e ansiedade matemática em crianças e 

adolescentes escolares na perspectiva da Neurociência. Assim, este estudo trata de uma pesquisa teórica 

referente às discussões desenvolvidas no grupo sobre as variáveis de interesse e as investigações realizadas nessa 

área. A revisão da literatura trás evidências da melhoria do desempenho acadêmico decorrentes da atividade 

física em domínios cognitivos e afetivos relacionados com o aprendizado matemático. Tais evidências empíricas 

indicam que a Ansiedade Matemática (variável afetiva) é um correlato do declínio cognitivo, em componentes 

da Função Executiva (FE), que obstaculizam o sucesso na disciplina. Em contraste, para amenizar variáveis 

afetivas e, consequentemente, melhorar a Memória de Trabalho e Controle Inibitório (variáveis cognitivas), 

muitos estudos apontam que atividade física e uma vida mais fisicamente ativa servem de estressor para 

aprimoramentos cognitivos momentâneos e posteriores. 

 

Palavras-chave: Ansiedade Matemática. Atividade Física. Cognição. Educação Matemática. 

Neurociência.  
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Introdução 

O interesse por uma colaboração entre Neurociência e Educação é crescente e ambas 

as áreas podem se beneficiar da parceria, revertendo melhorias do ensino tanto de crianças 

típicas quanto aquelas com dificuldades de aprendizagem (HAASE E FERREIRA, 2016). A 

interlocução entre neurocientistas e educadores pode contribuir para um diagnóstico mais 

abrangente e confiável do perfil de habilidades e dificuldades dos educandos, cooperando 

também para o desenvolvimento de intervenções educacionais empiricamente fundamentadas. 

No caso da disciplina matemática, um dos eixos fundamentais é o desenvolvimento das 

capacidades relacionadas à resolução de problemas. 

O mérito da temática surge em meio à prevalência dos resultados estudantis nas 

avaliações internas e externas (Prova Brasil, SAEB, OBMEP, PISA, entre outras), que 

anualmente demonstram o déficit de aprendizagem da matemática, no geral, e na 

interpretação e resolução de problemas matemáticos, em particular, principalmente na região 

Norte do país. E apesar da atenção recebida por vários pesquisadores nas últimas décadas 

(POLYA, 1994; BRITO, FINI E GARCIA, 1994; ZHANG et al., 2018), as contribuições de 

diferentes habilidades cognitivas para a solução de problemas matemáticos raramente foram 

estudadas, e mais importante, o papel potencial das variáveis afetivas das crianças tem sido 

muitas vezes negligenciado. 

Estudos como o de Moura Silva (2019) têm contribuído com evidências de que a 

aquisição da matemática é influenciada por fatores emocionais, como a Ansiedade 

Matemática
9
, e domínios cognitivos, como Memória de Trabalho

10
 e Controle Inibitório

11
, 

mostrados como determinantes centrais para o desempenho acadêmico em crianças escolares 

(ARONEN et al., 2005; LEE E BULL, 2016). Algumas destas pesquisas reportam a memória 

de trabalho como um preditor do desenvolvimento de habilidades cognitivas, como a 

                                                 
9
Sensação de tensão e ansiedade que interferem na manipulação dos números e na resolução de problemas 

relacionados a uma grande variedade de situações da vida ordinária e acadêmica (MOURA SILVA, 2019). 
10

 Armazena e retém temporariamente a informação enquanto uma determinada tarefa está sendo realizada, 

assim, esta memória dá suporte às atividades cognitivas, como por exemplo, leitura e cálculos (MIYAKE et al., 

2000). 
11

 A capacidade de resistir a uma forte inclinação para fazer algo e, ao invés de ceder a essa inclinação, fazer o 

que é mais adequado ou necessário (MELTZER, 2010). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6365936/#B2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6365936/#B28


 

291 

 

aritmética, resolução de problemas, leitura e compreensão. Em contraste, mostram que a 

ansiedade matemática pode tornar o indivíduo menos capaz de inibir respostas incorretas e 

mais suscetíveis à distração, reduzindo a capacidade de mudar a atenção entre tarefas. Ou 

seja, um fator prejudicial para componentes importantes da Função Executiva
12

, como 

memória de trabalho e controle inibitório. 

Assim, muitos resultados de pesquisas neurocientíficas (LI et al., 2014; HAAPALA et 

al., 2017) fornecem evidências de que a promoção de um estilo de vida fisicamente mais ativo 

pode beneficiar o desenvolvimento e aprimoramento de componentes da Função Executiva 

responsáveis por suscitar habilidades de leitura, interpretação e resolução de problemas 

matemáticos durante os primeiros anos escolares, amenizando fatores complicadores do 

sucesso no desempenho acadêmico. Por conta disso, o objetivo final desse estudo, que 

culminará com minha dissertação, é verificar o (s) efeito (s) da atividade física aguda em 

componentes da Função Executiva (memória de trabalho e controle inibitório) que minimize 

domínios afetivos (ansiedade matemática) envolvidos na aprendizagem de crianças que 

apresentam dificuldades na resolução de problemas matemáticos de palavras. 

Então, baseamo-nos nessas e em outras evidências que demostram que níveis mais 

altos de atividade física de moderada a vigorosa e níveis mais baixos de tempo sedentário, na 

infância, estão relacionados a estruturas e funções cerebrais melhoradas, melhores funções 

cognitivas, autoestima, conexão escolar e adaptação escolar que podem potencializar o 

aprendizado (HAAPALA et al., 2017), acreditamos que possibilitar uma rotina mais 

fisicamente ativa possa atingir as eficiências que as crianças apresentam e provavelmente 

aumentará o desempenho competente dos estudantes participantes na área de domínio 

delimitada na pesquisa proposta. 

Objetivando apresentar uma discussão mais aprofundada do tema, propõe-se essa 

revisão da literatura sobre as pesquisas que enfatizam os efeitos da atividade física na 

cognição, os domínios cognitivos mais focados nas investigações e seus desdobramentos para 

                                                 
12

É um conjunto de habilidades cognitivas necessárias para realizar diversas atividades que demandam 

planejamento e monitoramento de comportamentos intencionais relacionados a um objetivo ou a demandas 

ambientais (LEÓN et al., 2013), fundamentais para o direcionamento e regulação de várias habilidades 

intelectuais, emocionais e sociais. Seus componentes incluem a flexibilidade cognitiva, controle inibitório 

(considerando autocontrole e autorregulação) e memória de trabalho (DIAMOND et al., 2007). 
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a área da Educação Matemática, trazendo evidências da Neurociência que reforcem nosso 

escopo nas variáveis de interesses e pretensões investigativas pela temática. 

Revisão da literatura 

Há décadas, tem sido demonstrada uma relação benéfica entre a prática de atividades 

físicas e o metabolismo do sistema nervoso central (SPIRDUSO, 1980; HILLMAN, 

ERICKSON e KRAMER, 2008). Interessantemente, logo após uma única sessão de atividade 

física aeróbia realizada em intensidade moderada (aproximadamente 50% do Vo2máx), são 

observadas melhoras no desempenho de diferentes tarefas cognitivas, tais como velocidade de 

processamento, atenção seletiva e memória de curto prazo (MCMORRIS et at., 2011; 

LAMBOURNE e TOMPOROWSKI, 2010). Similarmente, recentes achados de Filho et al. 

(2014) e outros indicam que as atividades físicas de força e intermitentes (que combinam 

esforços de alta intensidade a períodos de repouso) também exercem uma influência positiva 

sobre a cognição. Sabidamente, indivíduos que praticam regularmente atividades físicas 

apresentam melhor desempenho cognitivo quando comparados a seus pares sedentários 

(HILLMAN, ERICKSON e KRAMER, 2008; ETNIER e CHANG, 2009).  

Diante disso, cresce o interesse clínico, científico e educacional na aplicação da 

atividade física em diversas populações, bem como, na promoção de uma vida mais 

fisicamente ativa. Tem-se demonstrado, por exemplo, que escolares fisicamente ativos 

apresentam uma maior facilidade no processo de aprendizagem, razão pela qual se sugere que 

a prática de atividades físicas possa ser de suma relevância não apenas para o crescimento e 

desenvolvimento físico, mas também intelectual (HILLMAN, ERICKSON e KRAMER, 

2008).  

Há evidências de que a prática habitual de atividade física está associada a uma 

melhor função executiva em crianças com hiperatividade e déficit de atenção (GAPIN e 

ETNIER, 2010), além de ser um ansiolítico natural. A despeito do crescente número de 

estudos demonstrando o papel da atividade física – aguda
13

 ou cronicamente
14

 – sobre o 

                                                 
13

 Compreendem efeitos mais momentâneos e passageiros (PONTIFEX et al., 2019). 
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desempenho cognitivo, os mecanismos que norteiam tais adaptações estão relacionados com o 

aumento do fluxo sanguíneo cerebral, maior atividade de neurotransmissores e adaptações em 

estruturas cerebrais e plasticidade sináptica (PONTIFEX et al., 2019). 

Notoriamente, nas últimas décadas, várias pesquisas (BLAIR e RAZZA, 2007; 

DUNCAN et al., 2007; MOURA SILVA, 2019) demonstraram que dois componentes da FE 

relatado na literatura predizem o sucesso ou insucesso em disciplinas como linguagem e 

matemática em crianças escolares: inibição e memória de trabalho. O primeiro compreende as 

habilidades de controle inibitório e atenção seletiva, pois permite inibir a atenção a distratores, 

estimulando a autodisciplina e o autocontrole sobre a atenção e as ações tendenciosas ou 

reativas (MIYAKE et al., 2000). Já o segundo, é demandado na compreensão, tanto auditiva 

como de leitura, na aprendizagem e no raciocínio (DAWSON e GUARE, 2007; MELTZER, 

2010), sendo fundamental para dar sentido aos eventos que ocorrem ao longo do tempo, 

manipulando e integrando a informação recebida anteriormente com a informação recebida 

agora. 

Embora a literatura venha mostrando que crianças que iniciam a escolarização com 

função executiva mais elevada de controle inibitório e memória de trabalho tendem a 

apresentar mais facilidade para receber instruções, menos dificuldades de aprendizagem, a 

demonstrar prazer e dedicação nas atividades acadêmicas (VITARO et al., 2005; BLAIR e 

RAZZA, 2007), poucas pesquisas em nível nacional ou regional tem considerado o potencial 

multifator da atividade física para a melhoria do desempenho acadêmico em crianças 

escolares - em especial ao matemático - carecendo maior ênfase e esforço nessa área de 

investigação em prol da eficácia da aprendizagem na Educação Matemática. 

A despeito disso, após a metanálise seminal de Colcombe e Kramer (2003) indicando 

que as intervenções de atividade física crônica exibiram uma influência desproporcionalmente 

maior sobre as operações de controle cognitivo (ou função executiva), a literatura sobre 

atividade física aguda mudou amplamente para se concentrar nesse domínio da 

cognição. Como mostrado na figura 1 (a), embora tenha havido um aumento exponencial no 

                                                                                                                                                         
14

 Os efeitos mostram-se rotineiros (PONTIFEX et al., 2019). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029218301870#bib43
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029218301870#fig1
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número de estudos investigando a influência de uma única atividade física na cognição na 

última década – fortemente a nível internacional -, a grande maioria desses novos estudos – e 

60% da literatura geral - focalizaram as operações de controle cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse crescente número de estudos que investigam a influência de uma única atividade 

física no controle cognitivo, tem contribuído com um campo de investigação promissor acerca 

das variáveis cognitivas e afetivas envolvidas na aprendizagem matemática, culminando com 

desenhos metodológicos inovadores e que se concentram em aspectos inibitórios do controle 

cognitivo (ver Figura 1b e Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, como apontado por Pontifex et al. (2019), mais pesquisas foram conduzidas 

investigando aspectos inibitórios do controle cognitivo do que qualquer outro domínio da 
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cognição, com a inibição sendo investigada por 41% dos estudos publicados na 

literatura. Sumariamente, esses dados indicam um caminho importante para o campo da 

Educação Matemática, uma vez que a Ansiedade Matemática possui marcadores cognitivos, 

como déficits no controle inibitório e na memória de trabalho durante tarefas matemáticas 

simples e complexas (MOURA SILVA, 2019), requerendo práticas metodológicas que 

amenizem fatores de confusão diversos que acometem crianças escolares em relação à 

aprendizagem em matemática, e a atividade física conjuntamente com uma vida mais 

fisicamente ativa surgem como um potencial estressor para desencadear aperfeiçoamentos na 

cognição, momentâneo e posteriormente. 

Considerações finais 

A presente revisão da literatura trouxe evidências da neurociência acerca das pesquisas 

que tratam dos benefícios agudos e crônicos da atividade física sobre o desempenho 

cognitivo, especialmente focando os aprimoramentos na aprendizagem matemática de 

crianças escolares. 

De acordo com os estudos e as discussões no grupo EXAM, agudamente, tais efeitos 

devem-se, provavelmente, a um aumento do fluxo sanguíneo cerebral e, por conseguinte, do 

aporte de nutrientes. Paralelamente, há evidências sugerindo que o efeito agudo da atividade 

física possa ser mediado por um aumento na atividade de neurotransmissores. E, 

cronicamente, especula-se que a atividade física possa promover adaptações em estruturas 

cerebrais e na plasticidade sináptica que culminariam com melhoras cognitivas (FILHO et al., 

2014). 

Em virtude dos avanços científicos e tecnológicos que têm permitido o 

desenvolvimento de novos e sofisticados métodos de imagem cerebral, tem-se aumentado a 

compreensão dos mecanismos pelos quais a atividade física interfere na função cognitiva. 

Esses resultados são de grande relevância para pesquisas na área da Educação Matemática que 

considere aspectos cognitivos e afetivos que predizem a aprendizagem de conteúdos dessa 

disciplina, em especial, aqueles que interferem nas dinâmicas interativas dos indivíduos em 

relação a domínios específicos do conhecimento, como a Ansiedade Matemática. 
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Portanto, o estudo proposto no EXAM é contribuir com essa vasta literatura sobre os 

efeitos da atividade física na cognição que, consequentemente, promove melhorias de 

habilidades matemáticas inerentes a qualquer faixa etária, especialmente em crianças 

escolares. Assim como, levantar discussões pertinentes no campo da Educação Matemática de 

que a prática de atividade física e a promoção de uma vida mais fisicamente ativa produzem 

benefícios no controle inibitório e memória de trabalho que facilitam a aprendizagem de 

disciplinas como linguagem e matemática, promovendo não apenas o crescimento e 

desenvolvimento físico, mas também intelectual ao longo de toda a vida. 
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Resumo:  

O presente artigo apresenta resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi realizar um levantamento das 

dificuldades de aprendizagem do conteúdo função tangente junto a estudantes do ensino médio. Para nortear a 

investigação estabelecemos a seguinte questão norteadora: Que dificuldades estudantes do ensino médio 

apontam quando se trata da aprendizagem de função tangente? Na pesquisa de campo foram consultados via 

questionário 100 estudantes do 3º ano do ensino médio de uma escola da rede estadual de ensino do município 

de Belém/PA. No final do questionário foi elaborado um quadro onde é possível os discentes indicarem 

aprendizagens e dificuldades sobre o assunto função tangente. A sistematização e análise do material indicou um 

percentual elevado, em média 60,15%, de estudantes que não lembram de ter estudado os tópicos; e dentre os 

que lembram a maioria considera de difícil aprendizagem tais tópicos. Com a finalização da pesquisa foi possível 

concluir que quase todos os tópicos relacionados à função tangente foram considerados pelos estudantes como de 

difícil aprendizagem, tais como definição, domínio, imagem, período e gráfico. Contudo, consideramos que 

talvez a formulação do quadro não tenha permitido que os estudantes tivessem um suporte visual necessário para 

lembrar dos tópicos apresentados, e também que a não aprendizagem de tópicos de definição de função tangente 

pode ter prejudicado a aprendizagem dos demais tópicos relacionados. 
 

Palavras Chaves: Matemática. Aprendizagem. Função Tangente.  

Introdução  

Desde o antigo Egito, há aproximadamente 1500 a. C., a ideia de função tangente era 

utilizada para associar sombras projetadas por uma vara vertical a sequências numéricas cujos 

comprimentos representavam a passagem das horas em relógios de sol ou gnômon (Lima, 

Nascimento e Silva, 2019). Embora a função tangente tenha relação direta com atividades 

práticas e científicas da humanidade, quando trazida para o ensino são muitos os desafios 
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encontrados por professores e de acordo com Feijó (2018) e Ribeiro (2011) as dificuldades de 

aprendizagem desse assunto estão relacionadas à dependência de auxílios geométricos e 

visuais e a não apreensão de conhecimentos prévios necessários para aprendizagem desse 

objeto matemático. 

Pela nossa experiência, podemos dizer que quando se fala em trigonometria em sala de 

aula, ocorrem expressões de rejeição ou aversão ao assunto, e muitos questionamentos são 

levantados, principalmente quando chegamos aos temas relacionados à função tangente, 

objeto de nosso estudo. Entre tantos questionamentos, podemos citar: Vai cair na prova? 

Temos que estudar isso mesmo? Qual a relevância para a vida? Onde podemos ver função 

tangente no cotidiano? Além das indagações, algumas exclamativas como: É muito chato! 

Isso nem cai no ENEM! É muita abstração! É um tédio estudar esse assunto! 

 Instigados por tais questionamentos e exclamativas realizamos uma pesquisa 

diagnóstica com estudantes egressos do 2º ano, isto é cursando o 3º ano do ensino médio 

sobre o assunto função tangente em uma escola pública de Belém do Pará, para responder à 

seguinte pergunta norteadora: Quais as dificuldades de aprendizagem de estudantes do ensino 

médio sobre função tangente?  

Após definirmos os tópicos de função tangente a serem diagnosticados, submetemos 

100 estudantes do ensino médio a informar seu grau de dificuldade em aprendê-los em um 

quadro de dificuldades. 

Partimos de um levantamento de habilidades e objetivos de aprendizagem para função 

tangente em pesquisas e diretrizes educacionais, tais como MELO (2014), LDB, BNCC 

ENSINO MÉDIO, BRASIL (2017), PCNEM, CHUEIRI (2008), BRASIL (2018), BRASIL 

(1998), para subsidiar a elaboração do instrumento da pesquisa de campo e ancoragem teórica 

deste artigo que obedecerá a seguinte apresentação: Introdução, objetivos de aprendizagem 

sobre função tangente no Ensino Médio, metodologia, resultados e análise e considerações 

finais.  

Ao analisarmos os resultados desta pesquisa diagnóstica de aprendizagem de função 

tangente no ensino médio, verificamos um índice elevado de dificuldade, possivelmente 

porque o instrumento utilizado, quadro de dificuldade, não fosse suficiente para dar aos 
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estudantes um suporte visual que os fizessem lembrar do assunto e/ou por não terem 

conhecimentos prévios necessários para a aprendizagem de conceitos relacionados a função 

tangente, tais como sua definição, domínio, imagem, período e gráfico. 

Objetivos de aprendizagem sobre função tangente no Ensino Médio 

Desde sua origem, com os povos babilônicos e os antigos egípcios, a trigonometria 

sempre esteve a serviço da humanidade, ou melhor, a serviço da evolução da humanidade, 

assim como toda a Matemática. Inicialmente, determinando os fenômenos ligados à 

Astronomia, à Agrimensura e à Navegação. Eram as necessidades da época onde se buscou 

saídas para os problemas que emergiam. (Lima, Nascimento e Silva , 2019) 

Mas do início do ensino da trigonometria no ambiente escolar para os dias atuais, 

como está situado o assunto função tangente na educação, sobretudo no processo ensino e 

aprendizagem? O que dizem os documentos oficiais que norteiam o ensino de matemática 

educação no Brasil? Qual a percepção de estudantes sobre sua aprendizagem de função 

tangente? 

São várias as possíveis respostas às perguntas acima. Uma delas pode estar 

relacionada ao uso de metodologias tradicionais equivocadas, adotadas para trabalhar esse 

conhecimento matemático de forma direta e mecânica, sem relacioná-lo ao cotidiano dos 

estudantes, deixando-o demasiadamente abstrato, evasivo, sem significância para a vida. 

Sobretudo quando ignorar o capital cultural trazido pelo aluno, deixando-o desmotivado e sem 

vontade em aprender o assunto. Como alerta o autor:  

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 uma 

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 fato histórico (D’AMBRÓSIO, 1996, p. 31) 

 

A trigonometria é assunto previsto para ser ensinado na educação básica, no entanto 

função tangente é estudada especificamente no 2º ano do ensino Médio, sendo, portanto, 

assunto curricular relevante para aprendizagem. Em MELO (2014, p.1), encontramos que o 

conceito de currículo definido como “tudo aquilo que uma sociedade considera necessário que 

os alunos aprendam ao longo de sua escolaridade”. Dessa forma, o currículo é formado pelos 
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conteúdos curriculares que são ensinados nas instituições de ensino no país. Como 

professores, percebemos que ao longo dos anos, está acontecendo mudanças no currículo 

escolar. As alterações ocorridas na educação brasileira no que diz respeito à maneira como o 

discente deva absorver as informações que lhes são dadas nas instituições de ensino no Brasil, 

especialmente no ensino médio, mostram que o foco mudou.  

Antes, o foco do ensino nas diversas áreas tinha como elemento principal o 

conhecimento em si, onde MELO (2014, p.1) explica que: “Sua didática é frontal, expositiva 

e fácil de observar e aprender, motivo pelo qual ainda predomina em muitas salas de aula”. 

Atualmente o foco é o aluno, e MELO (2014, p.1) explica que: “A vertente centrada no aluno 

entende que o currículo escolar deve ser construído pelo aluno a partir de suas próprias 

referências culturais e individuais”, onde o objetivo da aprendizagem é preparar o cidadão 

para a vida, para o mundo do trabalho. Ora, pensar o ensino de matemática de modo a se 

adequar a essa nova realidade nos obriga a buscar novas perspectivas voltadas para a 

realidade, o que certamente diminuiria o caráter mecanicista da disciplina, onde há tempos, 

era (e ainda é) utilizada de forma mais direta e mecânica. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), em seu artigo número 35 que diz:  

a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III – o aprimoramento do educando 

como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico; Lei n 25 o 9.394/1996 IV – a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria 

com a prática, no ensino de cada disciplina. (BRASIL, 1998) 

Além das duas vertentes, o currículo é centrado no aluno e no conhecimento, Melo 

indica uma terceira, centrada na aprendizagem e no resultado. Nela, o conhecimento é sujeito 

à reconstrução a todo o momento, não havendo uma verdade absoluta. Por essa terceira 

vertente a reconstrução do conhecimento ganha força através do uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs), potencializando o ensino baseado em projetos e a 

organização de situações-problema. É também conhecida como currículo referenciado em 

competências. Por isso,  

Fica cada vez mais claro que viver, ser criativo e participativo, produtivo e 

responsável no novo cenário tecnológico, requer muito mais do que a acumulação de 

conhecimentos. Aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais 
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disponível, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para 

tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar 

soluções, tornam-se objetivos mais valiosos do que o conhecimento desinteressado e 

erudito da escola do passado. (MELO, 2014, p.8)  
 

Essas mudanças na visão de currículo já começam a se fazer perceber na matemática 

quando se trata do ensino da função tangente. Os documentos oficiais que tratam do desenho 

curricular e direcionam a educação no Brasil, como por exemplo, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) mostram essas mudanças, 

onde a função tangente perde espaço. A “saída de cena” da função tangente talvez se deva à 

sua pouca aplicabilidade em problemas e/ou situações do dia a dia quando comparada às 

outras funções trigonométricas como a função seno e a função cosseno, onde a BNCC, em sua 

competência específica 3, e seu quadro de habilidades EM13MAT306 mostra essas 

aplicabilidades: 

Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvam fenômenos periódicos 

reais, como ondas sonoras, ciclos menstruais, movimentos cíclicos, entre outros, e 

comparar suas representações com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano, 

com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria. (BRASIL, 2017, p. 104) 

A pouca importância dada à função tangente é reforçada na competência específica 4, 

também na BNCC, no quadro de habilidades EM13MAT404, que diz: 

Identificar as características fundamentais das funções seno e cosseno 

(periodicidade, domínio, imagem), por meio da comparação das representações em 

ciclos trigonométricos e em planos cartesianos, com ou sem apoio de tecnologias 

digitais. (BRASIL, 2017, p. 107) 

Nas duas últimas citações acima, verificamos a falta de referência da função tangente, 

onde são citadas as funções seno e cosseno, mas a tangente não, aumentando cada vez mais a 

ideia de que o seu ensino está em desuso. Percebemos ainda mais essa dificuldade em 

contextualizar a função tangente, tentando torná-la mais próxima da realidade, do cotidiano, 

quando mencionamos os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM): 

Apesar de sua importância, tradicionalmente a trigonometria é apresentada 

desconectada das aplicações, investindo-se muito tempo no cálculo algébrico das 

identidades e equações em detrimento dos aspectos importantes das funções 

trigonométricas e da análise de seus gráficos. O que deve ser assegurado são as 

aplicações da trigonometria na resolução de problemas que envolvem medições, em 

especial o cálculo das distâncias inacessíveis e para construir modelos que 

correspondem a fenômenos periódicos. (BRASIL, 1998, p. 121) 

  



 

304 

 

As matrizes referenciais do ENEM, do SAEB, do SISPAE e da Prova Brasil, através 

de seus descritores, dão indícios essa percepção de perda de terreno do tema, talvez por falta 

de aplicabilidade, como foi citado. É dada certa importância para a função tangente apenas 

quando se trata de uma perspectiva direta, calculista, mecanicista, como é observado na 

matriz de referência de matemática do SAEB e do SISPAE – 3ª série do Ensino Médio, no 

tema Números e Operações/Álgebra e Funções, em seu descritor D30 que diz: “Identificar 

gráficos de funções trigonométricas (seno, cosseno, tangente) reconhecendo suas 

propriedades”. Portanto, as próprias diretrizes limitam a abordagem do assunto função 

tangente à parte técnica. Como consequência disso, as avaliações em larga escala a farão da 

mesma forma. 

Metodologia 

Para a produção das informações referentes a quais dificuldades estudantes do ensino 

médio apontam quando se trata da aprendizagem de função tangente, elaboramos um 

questionário que continha, dentre outras perguntas, um quadro contendo oito tópicos de 

função tangente. Por meio das respostas indicadas pelos estudantes foi possível perceber 

indícios de aprendizagens e dificuldades dos 100 discentes do ensino médio que fizeram parte 

da amostra.  

A pesquisa de campo onde foi realizada entre os dias 25 de maio e 12 de junho, em 

uma escola pública de Belém, Pará. Após solicitar a direção da escola e professores de 

matemática permissão para realizar a investigação, explicamos aos estudantes no que 

consistiria o questionário, e atentando para questões éticas da pesquisa, entregamos aos alunos 

o Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), orientando que o TCLE dos alunos 

menores de idade deveria ser assinado pelos responsáveis. Também nos comprometemos com 

o total anonimato da amostra.  

Na aplicação do instrumento de pesquisa, as instruções necessárias foram dadas 

inicialmente pelos aplicadores e pesquisadores de modo que os estudantes colaboraram e 

deram as informações solicitadas sem que necessitasse de muitas intervenções ou orientações 

ao longo da aplicação. 

Resultados e análise  
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 O quadro a seguir apresenta os oito tópicos de função tangente diagnosticados com os 

percentuais das respostas dos estudantes sobre seu grau de dificuldade de aprendizagem sobre 

os referidos tópicos. Os percentuais do grau de dificuldade informados no quadro são em 

relação aos estudantes que lembram de ter estudado. 

 Como foi citado, a amostra da pesquisa atingiu 100 estudantes. Porém, os resultados 

percentuais podem não corresponder a um valor inteiro, por conta de alguns alunos não terem 

respondidos, ou marcado no quadro devidamente. Por isso há uma variação nesses valores 

percentuais. 

Quadro 01: Função tangente – Dificuldades de aprendizagem 
 

 

 

CONTEÚDOS DE FUNÇÃO TANGENTE 

Você lembra de ter 

estudado? 

Qual grau de dificuldade que você teve 

para aprender? 

SIM NÃO 
Muito 

Fácil 

 

Fácil 

 

Difícil 
Muito 

Difícil 

1. Definição de função tangente dada por 

 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑔(𝑥) 
63,9% 36,1% 2,1% 24,99% 28,25% 8,56% 

2. Domínio da função tangente. D(f) = {x Є R/x ≠  
𝜋

2
 + k.π, π Є Z } 

18,6% 81,4% 0,0% 1% 11,8% 5,8% 

3. Imagem da função tangente é R (todos os 

números reais) 
68,8% 31,2% 2,2% 31,4% 26,1% 9,1% 

4. O período da função tangente: 𝜋 , ou seja, 

𝑡𝑔(𝑥) = 𝑡𝑔(𝑥 + 𝑘𝜋) 
30,2% 69,8% 0,0% 4% 18,2% 8% 

5. Construção do gráfico da função tangente 

 
49,5% 50,5% 1,1% 17,9% 22,5% 8% 

6. Propriedades da função tangente (domínio, 

imagem, período) 
36,1% 63,9% 1,6% 6,9% 21,5% 6,1% 

7. Retas assíntotas paralelas ao eixo Y das 

ordenadas 

 

30,9% 69,1% 1% 6,8% 15,5% 7,6% 

8. Paridade da função tangente. Função ímpar: 

𝑡𝑔(−𝑥) = −𝑡𝑔(−𝑥) 
20,8% 79,2% 0,0% 2% 14,4% 4,4% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

Percebemos que os tópicos 2, 4, 7 e 8 apresentam um percentual elevado de estudantes 

que sequer lembram de ter estudado os assuntos. Segundo Feijó (2018), ao pesquisar também 

sobre dificuldades de aprendizagem em trigonometria, diz que alguns estudantes não têm 

condições de responder sem o auxílio de um modelo geométrico se sabem ou não o assunto, 

não conseguindo construí-los mentalmente para lembrar das situações trigonométricas. De 

modo que podemos inferir que o índice elevado de estudantes que não lembram de ter 
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estudado tais tópico não signifique necessariamente que não foi estudado, mas que talvez 

precisariam de um contexto ou questão para que pudessem lembrar. 

 Considerando o nível de dificuldade dos que lembram dos tópicos, destacamos em 

negrito no quadro que a maioria dos estudantes os consideram de difícil aprendizagem. Sendo 

apenas a dificuldade 3 indicada como de fácil aprendizagem, possivelmente porque para a 

imagem de uma função tangente o estudante tenha um auxílio mental da representação gráfica 

que ilustra o comportamento do conjunto imagem, considerando ainda a ideia de Feijó (2018). 

 Sobre os tópicos 1 e 2, estes estão diretamente ligados a definição de função tangente, 

isto é, a essência do comportamento de uma função tangente não está clara para os estudantes 

e possivelmente por isso a aprendizagem dos demais tópicos tenha sido prejudicada.  

 Ribeiro (2011) realizou uma pesquisa sobre dificuldades no desenvolvimento de 

situações de aprendizagem envolvendo funções trigonométricas, inclusive função tangente. 

Nesse estudo considerou os conhecimentos prévios como elemento importante a se considerar 

e, para ele, tais conhecimentos abrangem tanto as informações do próprio conteúdo como as 

que se relacionam direta ou indiretamente com ele. Assim, podemos inferir que a falta de 

conhecimentos prévios do próprio conteúdo ou indiretos a ele, possam ter prejudicado a 

aprendizagem dos tópicos de função tangente analisados, justificando a percepção dos 

estudantes sobre sua aprendizagem do tema, de maneira geral, como sendo de difícil 

aprendizagem. 

 Mediante a amostra consultada, concluímos que, para estudantes do ensino médio, o 

assunto função tangente é de difícil aprendizagem. Porém, reconhecemos que, no 

questionário, o quadro de questões talvez não tenha sido suficiente para inferir de maneira 

precisa os motivos pelos quais advém tais dificuldades, embora possamos ter presumido 

algumas possibilidades a partir de pesquisas anteriormente realizadas sobre o assunto. 

 Também verificamos que não existem muitas pesquisas relacionadas ao ensino e 

aprendizagem especificamente do objeto matemático função tangente, de modo que 

encontramos essa abordagem muito rasteiramente dentro do estudo das demais funções 

trigonométricas. 
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Considerações finais 

Este trabalho foi resultante da análise de um instrumento de pesquisa de campo, 

quadro de dificuldades sobre função tangente, que foi submetido a percepção de uma amostra 

de 100 estudantes de uma escola pública da rede estadual de ensino de Belém-PA. 

A partir do levantamento das diretrizes da educação e de outras pesquisas 

estabelecemos oito tópicos de função tangente para diagnosticar o grau de dificuldade de 

aprendizagem dos sujeitos da pesquisa. 

O levantamento das dificuldades de aprendizagem do conteúdo função tangente junto 

à amostra de estudantes do ensino médio de uma escola pública de Belém apontou que existe 

um percentual elevado, em média 60,15%, de estudantes que não lembram de ter estudado os 

tópicos e dentre os que lembram, a maioria considera de difícil aprendizagem. Presumimos, a 

partir de outras pesquisas, que o quadro apenas não permite que os estudantes possam ter um 

suporte visual para lembrar dos tópicos e que a não aprendizagem de tópicos de definição da 

função tangente pode ter prejudicado a aprendizagem dos demais tópicos relacionados. 

 

Assim para que nossa pesquisa possa ter um diagnóstico mais preciso e conciso, 

iremos posteriormente relacioná-la aos resultados de outros instrumentos também aplicados 

na mesma ocasião: questionário sócio educacional e teste de conhecimentos sobre função 

tangente. 

 Também constatamos que os documentos oficiais para o ensino de matemática no 

ensino médio não dão relevância para o estudo de função tangente e que há uma carência de 

pesquisas relacionadas ao ensino e aprendizagem de nosso objeto de estudo. 
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RESUMO  

Este trabalho tem objetivo de apresentar um diagnóstico do Processo de Ensino aprendizagem 

de resolução de Equação Exponencial junto a uma amostra dos discentes de duas escolas 

pública de Belém - Pa. As informações foram produzidas no mês de maio de 2018, junto a 

103 alunos mediante a aplicação de um questionário socioeducativo e um teste. A 

sistematização das informações ocorreu com a construção de gráficos estatísticos relativos a 

cada uma das questões do instrumento. Os resultados indicam que, segundo a amostra de 

alunos, o ensino desse tipo de problema ocorre segundo o método tradicional, as formas de 

fixação dos conteúdos mais usados pelos docentes são o livro didático e as aulas expositivas e 

a avaliação centra-se nos exames. Concluímos que a maiorias dos assuntos em tela apresenta 

um alto grau de dificuldade para a aprendizagem. Alguns assuntos foram considerados, como 

por exemplo, a discrepância no preenchimento do teste se comparada com o preenchimento 

do quadro de dificuldades. 

Palavra chave: ensino aprendizagem de equação exponencial. Equação exponencial. Função exponencial 

 

1. Introdução 

O ensino e aprendizagem de matemática não é algo tão simples, é algo que tem 

desafiado mentes brilhantes de muito teóricos ao longo dos anos. Teorias têm se formulado, 

metodologias de ensino da matemática, instrumentos didáticos como: jogos, data-show, 

slides, bem como uso de computadores, tabletes, celulares. Além do uso deste acervo tem a 

consideração de que o professor que é encarregado de passar o conhecimento ao aluno não 

sabe quanto dele tem passado, ou se tem passado algum conhecimento. Sabendo que esse 

mailto:flaluiscosta@gmail.com
mailto:2011malu.melo@gmail.com
mailto:fjca@uepa.br
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problema tem proporções enormes, e como falta uma articulação entre o Estado (escola), pais 

ou responsáveis e os professores na construção desse conhecimento, a nossa Carta Magna diz 

no seu artigo 205 que, a educação é um direito de todos, pois todos podem ter acesso à 

educação e, também que é um dever do Estado e da família, pois estas duas instituições tem 

que zelar por uma boa educação e acompanhar o processo (BRASIL, Constituição Federal, 

1998) e também o PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais, que são diretrizes elaboradas 

pelo Governo Federal, com o objetivo de orientar os educadores, abrange tanto a rede pública 

quanto a rede privada de ensino, em todo o país. Embora os PCN não sejam obrigatórios, ele 

serve como norteador para professores, orientadores e diretores. Ele diz que a matemática, no 

ensino médio, deve ser compreendida como essencial para a formação todos os jovens 

(BRASIL, 2018), isso quer dizer que a matemática se encontra em todos os estágios da vida 

desses jovens e adolescentes. 

Já a BNCC do Ensino Médio, que é um documento, que, quando terminar a sua 

fase de elaboração, terá força de Lei, diz que nós temos de proporcionar aos estudantes a 

visão de que a matemática não é meramente um conjunto de regra e normas, ela faz parte da 

nossa cultura e da nossa história (BRASIL, 2018). 

No que diz respeito aos professores, ele não pode ser visto como o único detentor 

do conhecimento. O aluno tem que aprender a construir o seu próprio conhecimento. O 

conhecimento não é algo estanque no tempo, ele sofre transformações, e cabe ao educando 

fazer essas transformações com a ajuda do professor. No dizer de Paulo Freire: “Quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996). 

Este trabalho tem objetivo de apresentar um diagnóstico do Processo de ensino e 

aprendizagem de resolução de Equação Exponencial junto a uma amostra dos discentes de 

duas escolas pública de Belém – Pa. E ele vem demonstrar de uma maneira concreta e 

palpável o quanto está se tornando difícil o processo de ensino aprendizagem dessa disciplina 

mais precisamente de equações exponenciais, o que se tornou mais claro para mim com as 

conclusões do trabalho de pesquisa de campo, feito com a supervisão das Professoras 

Doutoras Maria de Lourdes Silva Santos e Ana kelly Martins da Silva. Nesse trabalho, que foi 
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desenvolvido em duas escolas da rede pública de ensino, com alunos do 2º ano do ensino 

médio, no qual os alunos respondiam a um questionário socioeducativo, e um quadro de 

dificuldades (uma tabela onde os alunos responderiam alguns itens a respeito de equações 

exponenciais), e teste sobre equações exponenciais. Foi aí que eu percebi o quanto está se 

tornando deficiente o processo de ensino e aprendizagem de matemática, ou de equações 

exponenciais, pelo menos nas escolas públicas onde foi realizada a pesquisa. 

Vamos demonstrar como os pensadores se pronunciaram sobre o assunto, de 

como foi feita a pesquisa, o método utilizado para fazer fazê-la, a análise de alguns gráficos e 

as conclusões que podem ajudar a melhorar o processo.  

2. Um pouco da história das equações. 

Ao iniciar o nosso estudo de equação exponencial, primeiro nos deteremos sobre 

o estudo das equações em geral, que são aquelas que, antes de tudo, possuem um sinal de 

igual entre dois membros ou termos. Temos que ensinar para os alunos para que servem as 

equações. Qual o seu significado prático. 

 

Com base nessas reflexões, conjecturamos que, para a Educação Básica, uma 

aprendizagem de equações com significado, deve considerar, primeiro a importância 

de que o aluno entenda o que são e para que servem as equações, e como 

desenvolver estratégias para resolvê-las; segundo, ser capaz de utilizar tais 

conhecimentos para fazer uma leitura crítica das soluções; terceiro, propiciar a 

capacidade de abstração e generalização, ajudando assim o aluno a compreender 

situações do cotidiano escolar e de sua vida diária, como fazer conjecturas, resolver 

problemas, ler, interpretar, construir gráficos, etc. (DORIGO; RIBEIRO, p.03, 

2015). 

 

Durante o processo de Ensino aprendizagem em matemática, nos deparamos com 

equações diversas: Equações do 1º Grau, Equações do 2º Grau, Equações Modulares. 

Equações com uma ou várias incógnitas, com métodos simples ou complexos. Entre todas 

essas equações, tem-se a equação exponencial: Que vem a ser uma equação no qual a 

incógnita está no expoente de uma potência. Um exemplo de equação exponencial é: 3
x
 = 81. 

Nós temos como propósito encontrar o valor de X, no caso do nosso exemplo o valor de X é 

4. O que seria facilmente percebido.  
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No Livro Fundamentos da Matemática Elementar, Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce e 

Carlos Murakami (1977, p. 34-b) usa uma definição de função exponencial bem simples no 

qual ele diz que função exponencial é aquela que apresenta a incógnita no expoente. É dentro 

dessa perspectiva curricular que se encontra inserido hoje a nossa Equação Exponencial, 

dentro do tópico da Função Exponencial, na proposta da BNCC para o Ensino Médio: 

  

(EM13MAT304). Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nos 

quais é necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, 

em contextos como o da Matemática Financeira e o do crescimento de seres vivos 

microscópicos, entre outros (BRASIL,2018, página 528). 

 

 

E também PCN, como na BNCC, dentro do tópico de Função Exponencial, na 1ª 

série do ensino médio: “1. Noção de função; funções analíticas e não-analíticas; análise 

gráfica; sequências numéricas; função exponencial ou logarítmica” (BRASIL, p.28, 2018).  

Também muitas questões têm surgido em torno do ensino aprendizagem do 

Ensino Médio. Os alunos têm que aprender a raciocinar os problemas de matemática de modo 

a utilizar esses problemas no seu dia a dia, de modo que aprendam também a questionar a 

solução desses problemas e levantar outras perguntas. 

 

Nesse sentido, questiona-se: o ensino de Matemática no Ensino Médio tem superado 

a lógica de simples reconhecimento de símbolos, manejo de fórmulas, utilização de 

regras e técnicas para resolver problemas modelos? Em que medida a resolução de 

problemas e a utilização de jogos têm sido incorporados nas aulas de Matemática do 

Ensino Médio? Como promover nos alunos o desenvolvimento de um raciocínio 

matemático? Quais estratégias pedagógico-didáticas que possibilitam ao aluno a 

construção de habilidades necessárias para formular questões, levantar hipóteses, 

argumentar com fundamentação lógico-dedutiva, resolver problemas, generalizar 

situações, perceber/abstrair regularidades e criar modelos matemáticos tendo em 

vista as problemáticas que se apresentam na sociedade? Há uma preocupação com a 

aprendizagem significativa dos alunos nas aulas de Matemática no Ensino Médio? 

Lima e Rodrigues, p.03, 2018. 
 

Talvez o problema de aprender e ensinar equação exponencial resida no próprio 

processo ensino aprendizagem de equações em geral. Como é que podemos ensinar equação 

exponencial, se pelo menos não conseguimos ensinar: o que é uma equação? Para que ela 

serve? Qual é o seu grau de importância? E no que ela vai lhe ajudar no seu dia a dia?.  
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Feito tudo isso, temos que preliminarmente, ver como constava o ensino de 

equação exponencial, que é o objeto de estudo nosso trabalho. 

Devido ao seu grau de importância, a Equação Exponencial já estava em livros 

didáticos do século XIX, o que demonstra grande preocupação em torno do assunto. De 

acordo com Queiroz e Zuin, (2016). 

  

A função exponencial é um dos conteúdos do atual Ensino Básico e tem grande 

importância pelas suas aplicações em diversas áreas do conhecimento. A equação 

exponencial estava presente em livros didáticos de Álgebra publicados no século 

XIX. A função exponencial passa a constar dos programas para o ensino da 

Matemática no nível secundário, em âmbito nacional, a partir da Reforma Francisco 

Campos, em 1931. Sob a perspectiva da História das Disciplinas Escolares 

(CHERVEL, 1990), realizamos uma investigação buscando verificar se e como a 

equação exponencial e a função exponencial eram retratadas em livros didáticos de 

Matemática editados entre as décadas de 30 e 80 do século XX no 

Brasil.(QUEIROZ e ZUIN, 2016, p.01) 

 

3. Procedimento metodológico e Sistematização dos Resultados. 

 

Foi feita uma pesquisa na região onde tinham duas Escolas Públicas de Ensino 

Fundamental e Médio. Eu me dirigi às Diretoras e expliquei-lhes de se tratava, lhes entreguei 

uma cópia da minuta do nosso Projeto e uma cópia do Ofício, pedindo permissão para fazer a 

pesquisa, que foram assinadas e entregues o original a mim. Nestas, cerca de 103 (cento e 

três) alunos do 2º ano do ensino médio, responderam o nosso instrumento de pesquisa que 

eram: um questionário socioeducativo, um quadro de dificuldades e uns testes onde os alunos 

responderam 10 (dez) questões sobre equação exponencial. Há de se ressaltar que existe uma 

diferença substancial entre os alunos do diurno e os alunos do noturno. Estes são mais 

desinteressados, tanto no preenchimento do formulário, quanto no preenchimento do quadro 

de dificuldades e na feitura das questões do teste, aqueles embora apresentem também um 

pouco de desinteresse, foram mais cuidadosos no preenchimento do formulário, sempre 

perguntando para que serve aquilo que eles estavam fazendo, porém não conseguiram atingir 
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o número significativo de questões certas. Eu primeiramente entreguei um Termo de Livre 

Consentimento, para que eles participassem da pesquisa. Expliquei a eles alguns detalhes da 

pesquisa e disse que se tranquilizassem pois em nenhum momento seria divulgado os nomes, 

e que eles nem precisariam assinar o questionário e que eu não interferiria de modo nenhum 

no preenchimento do instrumento de pesquisa. Eu dei a eles aproximadamente 01:30 H (uma 

hora e trinta minutos), ao fim dos quais eles me devolveram o instrumento e tabulei os dados 

no Gloogle Form. O resultado do instrumento utilizados foi organizado em tabelas e gráficos, 

o qual apresenta uma pequena parte de seu resultado aqui. O Primeiro gráfico que 

apresentamos a seguir refere-se à pergunta: Qual o seu gênero? Não apresenta nenhuma 

implicação no que se refere ao nosso problema em questão. Mas o colocaremos aqui só para 

ilustrar. 

Gráfico 1: Gênero dos alunos 

          

Fonte: Google Form coleta de dados nas escolas públicas 

O gráfico 1 mostra que o gênero feminino nessas escolas é a maioria, com 65,05% 

do total de respondentes, contra 34,95% masculino.  

 

 

O gráfico das idades dos alunos ficou assim definido 

Gráfico  2. Idade dos alunos  

65,05% 

34,95% 
Feminino

masculino



 

315 

 

 

Fonte: Google Form coleta de dados nas escolas públicas 

O que mostra que pelo menos nas duas escolas pesquisadas apresenta o número 

mínimo de alunos em distorção de idades, o que não representa a situação de pelo menos nas 

escolas que foram pesquisadas, pois a distorção da idade/série tem se tornado muito frequente 

em bastantes escolas, o que pode implicar uma situação de fracasso na educação brasileira. 

 

A configuração do espaço escolar pode implicar no fracasso escolar que se traduz na 

evasão e na distorção idade/série dos alunos. Os dados que passaremos a discutir são 

reveladores de índices de evasão e distorção que ainda são altos, o que revela que 

apenas democratizar o acesso à escola não garantirá que o educando nela permaneça 

até a juventude e conclua a educação básica (SILVA, 2018, página 03) 

 

Outro fator que está diretamente ligado ao problema da distorção idade/série e o 

problema da dependência/repetência, cujo está aqui demonstrado.  

Gráfico 3: dependência escolar 
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Fonte: Google Form coleta de dados nas escolas públicas 

Não tem como tentar separar esse problema da realidade social, política e 

econômica em que nós vivemos nesse país. Isso aliado ao fato de sabermos que nós perdemos 

muito jovens para a criminalidade, especialmente para o tráfico de drogas. Mas isso tudo não 

significa que nós como educadores estamos desculpados desse processo, não, devemos fazer 

algo, para tentar inibir ou pelos menos minimizar essas perdas tão grandes, com ações. Marina 

Lima Carvalho Branco diz: 

 

Corroborando com esse pensamento, Arroyo (2000) defende a retomada de um olhar 

mais global para o sucesso-fracasso escolar. Para este autor, o fracasso escolar é uma 

expressão do fracasso social, dos complexos processos de reprodução da lógica e 

política de exclusão que perpassa as instituições sociais e políticas. Pensar dessa 

maneira, não inocenta a escola, gestores, professores, currículos, grades e processos 

de aprovação\reprovação do fracasso e sucesso escolar. 

Esse autor (1992) enfatiza ainda as conexões do fracasso escolar com as 

determinantes estruturais, condições sociais dos alunos e dos professores e 

condições de trabalho das escolas. Para ele, quanto mais se degradam as condições 

sociais dos setores populares mais seletiva se torna a escola e mais difícil é para as 

crianças e adolescentes acompanharem o elitismo dos seus processos excludentes. 

(BRANCO, p.22, 2018) 

 

Uma outra pergunta a qual foram submetidos os alunos diz respeito ao domínio e 

clareza no desenvolvimento de seu professor de matemática. 

44,60% 
55,40% 

Você já ficou em dependência? 

Sim

Não
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Gráfico 4: Domínio e clareza de conteúdo  

 

Fonte: Google Form coleta de dados nas escolas públicas 

Uma outra pergunta que nós entendemos está ligada a esta é como o aluno 

considera as explicações do professor de matemática: 

Gráfico 5: o aluno considera as explicações do professor de matemática?. 

  

Fonte: Google Form coleta de dados nas escolas públicas 

91,00% 

9,00% 

Seu professor de Matemática 
demonstra conhecimento e 

clareza ao trabalhar os 
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Um fator que nós entendemos de fundamental importância para que o professor de 

matemática desenvolva um bom processo de ensino/aprendizagem é ele ter conhecimento e 

clareza a respeito do assunto que ele vai desenvolver. Pense bem como um vendedor vai 

desenvolver uma prática para suas vendas darem certo? Primeiro, ele tem de conhecer o 

produto pelo qual vai fazer a sua venda. Assim entendo eu que o professor de qualquer 

disciplina tem de ter a necessidade de conhecer, e conhecer bem, a disciplina que ele vai 

ensinar. Segundo, ele conhecendo bem o seu conteúdo, ganhará respeito e confiança por parte 

dos discentes, não cai em descrédito com os seus alunos, e por parte da direção e corpo 

técnico. Eliana Maria Mallmann Teixeira, diz em sua dissertação de mestrado que: 

 

A análise dos dados coletados possibilitou verificar que a maioria dos professores 

entrevistados destaca a importância do conhecimento do conteúdo para desenvolver 

uma boa prática de sala de aula. Nas respostas dos professores entrevistados 

verificou-se que os P5, P9 e P11 destacam que os conhecimentos teóricos do 

conteúdo devem ser dominados pelo professor, pois são importantes para o bom 

desempenho da prática de sala de aula, além de demonstrar segurança para 

estudantes. Para Professor 11: “O professor necessita saber os conteúdos os quais 

trabalha na sala de aula, para poder explicar com clareza e fazer com seus alunos 

compreendam a matéria trabalhada”. (TEIXEIRA, 2018, p.60). 

 

As respostas a seguir reforçam o ensino tradicional, aquele ensino que tem o 

professor usando seu livro didático sentado em uma mesa e os alunos todos usando ou 

fingindo que estão usando. Quais as formas de atividade e/ou trabalho o seu professor de 

matemática mais utiliza em suas aulas? 

Gráfico 6: As formas de atividade mais usadas pelo seu Professor de 

matemática 
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Fonte: Google Form coleta de dados nas escolas públicas 

A maior parte dos alunos entrevistados respondeu que o professor usa aulas 

expositivas (33,3%) e lista de exercício (44%), ou seja, é o ensino tradicional se sobressaía 

entre os alunos daquelas escolas públicas, aquele ensino baseado no fato de que o professor é 

o centro das atenções e o aluno e um mero repetidor do conhecimento, não que estejamos 

dizendo que somos contra esta prática, mas é o que a pesquisa nos mostra.  

A avaliação é outro elemento que temos que dar a importância devida para um 

bom processo de ensino aprendizagem, pois se ela for muito mal elaborada pode afastar o 

aluno do Ensino, pode exclui-lo e não mais acompanhar o professor no seu raciocínio. 

Segundo Silveira, 2018: 

 

Dessa forma, a avaliação escolar tornou-se uma ferramenta que tem o poder de 

excluir o aluno, mais ainda o poder de desequilibrar a autoestima do aluno, 

tornando-o na maioria das vezes incapaz de acompanhar o professor, trazendo 

sentimentos de derrota, de incapacidade, de inferioridade e rótulos que podem causar 

danos para seu desenvolvimento intelectual, emocional e social (Silveira, p.03, 

2018,). 
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Uma das perguntas que o nosso questionário fez aos alunos perguntava sobre o 

processo de Avaliação: Quais os instrumentos que o seu professor mais utiliza para avaliação 

da aprendizagem? 

Gráfico 7: Instrumentos de Avaliação 

 

Fonte: Google Form coleta de dados nas escolas públicas 

Vemos pelo gráfico que a avaliação através de provas e testes ocupam mais de 

50% do total, isto vem corroborar aqui que mencionamos a respeito do ensino tradicional, 

pelo menos nessa escola, e vem nos levar a um questionamento. Será que este tipo de 

avaliação não está prejudicando o nosso alunado. Alguns têm indagado se não existe uma 

falta de interesse. Mas será essa falta de interesse resultado de uma péssima avaliação. 
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Outro dado que nós já apresentamos na introdução desse trabalho se refere à 

pergunta: Você lembra de ter estudado equação exponencial?  

Figura 8: Lembrança dos alunos sobre equações exponenciais 

 

Fonte: Google Form coleta de dados nas escolas públicas 

Já tecemos alguns comentários a respeito da importância das equações 

exponenciais. Também notamos muitas discrepâncias em relação ao preenchimento do quadro 

de dificuldades e na resolução das questões do teste, como, por exemplo, um aluno ter 

respondido que foi muito fácil a assimilação de Equação Exponencial e não ter resolvido 

sequer uma questão do teste.  

4. Conclusão 

Pelo menos nas escolas que foram visitadas o Processo Ensino Aprendizagem está 

muito aquém daquele que esperamos. Não por culpa, podemos dizer exclusiva, do professor 

de matemática que ministra a disciplina, mas por um conjunto de fatores que foram aqui 

mencionados. As escolas aqui visitadas trabalham sobre condições precárias de higiene, 

materiais de trabalho, de infraestrutura, em que um professor tem que ministrar suas aulas em 

calor insuportável e sem água potável para beber, às vezes sem merenda para os estudantes, e 

recebendo um baixo salário e ainda contando com a falta de interesse dos alunos, falta de 

respeito aos profissionais de educação, às vezes, até mesmo por parte de alguns pais de 

alunos.  

53,80% 46,20% 

Você lembra de Ter estudado 
equação exponencial? 

Sim

Não
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Mas, como educadores, não podemos nos eximir de culpa alguma como já foi 

colocado aqui. A dificuldade no Processo Ensino Aprendizagem de Equação Exponencial 

deve-se também a alguns fatores dentro do próprio processo como, por exemplo, temos a 

metodologia aplicada e os instrumentos usados pelo professor não são adequados para aqueles 

alunos e nem para aquele momento, os próprios livros didáticos já estão ultrapassados e às 

vezes não contemplam o assunto, quando se reporta que esses livros didáticos muitas vezes 

não sequer aqueles escolhidos pelos professores. 

5. Referências Bibliográficas: 

 

ANDRINI, Álvaro; VASCONCELOS, Maria José. Praticando Matemática. Editora do 

Brasil. São Paulo. 2015. 

BRANCO, Marina Lima Carvalho. Análise psicossocial sobre o alto índice de retenção no 

Ensino Médio. Estudo de Caso: ensino médio integrado em alimentos do Instituto 

Federal de Brasília campus Gama, causas e desafios. 2018. Tese de Doutorado. 

BRASIL.<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf>, acesso em 17 de 

julho de 2018 

CENTURIÓN, Marília; JAKUBOVIC, José. Matemática Teoria Contexto. Editora Saraiva. 

São Paulo.  2012. 

Constituição Federal <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> 

acesso em 17 de julho de 2018 

DE LIMA, Thais Pires; RODRIGUES, Natalia Alves. Ensinando e aprendendo Matemática: 

um relato de experiência no Ensino Médio. In: Anais do Congresso de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da UEG (CEPE). (ISSN 2447-8687). 2018. 

DORIGO, Marcio; RIBEIRO, Alessandro Jacques. Significados de Equação: um estudo 

realizado com alunos do Ensino Médio. Jornal Internacional de Estudos em Educação 

Matemática, v. 3, n. 1, 2015. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996, pp. 23-28. 

GODOY, Elenilton Vieira; SANTOS, Vinícius de Macedo. O Cenário do Ensino de 

Matemática e o Debate sobre o Currículo de Matemática. Vitória da conquista. 2012. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf


 

323 

 

IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos da Matemática 

Elementar. São Paulo. 1977. 

MELLO, Guiomar Namo de. Curriculo da Educação Básica no Brasil (2014) 

PINTO, Shéridan dos Reis. Ensino de funções quadráticas com o GEOGEBRA Graphing 

Calculator na escola básica: um olhar para a cooperação entre os estudantes. 2018. Disponível 

em: http://hdl.handle.net/10183/179453. Acesso em 17 de jul. 2018. 

PIRES, C.M.C. Educação Matemática e sua influência no Processo de Organização e 

Desenvolvimento Curricular no Brasil, Revista Bolema, Rio Claro, SP. Ano 21. Nº 29, p. 13-

42, 2008. 

QUEIROZ, Rogeria Teixeira Urzêdo; ZUIN, Elenice de Souza Lodron. Equação/Função 

Exponencial em dois Livros Didáticos antes e durante O Movimento da Matemática 

Moderna. (2016, página 01). 

SANTOS, Edméia; Ideias Sobre Currículos, Caminhos e Descaminhos de um Labirinto. 

Revista dda FAEBA Educação e Contemporaneidade. Salvador. 2004. 

SILVA, Frederiko Luz. EQUIDADE E EDUCAÇÃO: COMO TAL RELAÇÃO 

PROMOVE FRACASSO ESCOLAR. 2018. http://www.fnpe.com.br/docs/apresentacao-

trabalhos/eixo-04/FREDERIKO_LUZ_SILVA.pdf, acesso em 15 de julho de 2018. 

SILVEIRA, Maria Fernanda Clemente da. AVALIAÇÃO ESCOLAR E A SUA 

INFLUÊNCIA NA AUTO ESTIMA DO ALUNO.2018. 

<http://177.107.89.34:8080/jspui/bitstream/123456789/538/1/MariaSILVEIRA.pdf> acesso 

em 05 de agosto de 2018. 

TEIXEIRA, Eliana Maria Mallmann et al. Formação de professores: saberes, desafios e 

possibilidades no trabalho pedagógico do professor de matemática. 2018. 

VIANNA, Carlos Roberto; DA SILVA, Rosane Aparecida Favoreto. SÁ, Idalina Rosa 

Mendes da Rocha et al. O que pensam os alunos sobre a reprovação escolar: vivências de 

alunos do ensino médio do IFPI/CAMPUS FLORIANO. 2018. Colóquio Luso-Brasileiro de 

Educação-COLBEDUCA, v. 3, 2018. 

 

  

http://hdl.handle.net/10183/179453
http://www.fnpe.com.br/docs/apresentacao-trabalhos/eixo-04/FREDERIKO_LUZ_SILVA.pdf
http://www.fnpe.com.br/docs/apresentacao-trabalhos/eixo-04/FREDERIKO_LUZ_SILVA.pdf
http://177.107.89.34:8080/jspui/bitstream/123456789/538/1/MariaSILVEIRA.pdf


 

324 

 

AS DIFICULDADES NOS CONTEÚDOS DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Francisca Missilene Muniz Magalhães 

Universidade do Estado do Pará 

missilene.magalhaes17@gmail.com 

 

Pedro Franco de Sá 

Universidade do Estado do Pará 

pedro.franco.sa@gmail.com  

 
 

 

Resumo  

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo identificar as dificuldades nos 

conteúdos de ensino de matemática no primeiro ano do ensino fundamental. A metodologia teve como base uma 

pesquisa de campo realizada por meio da aplicação de 43 questionários aos professores dos anos iniciais que 

ministravam matemática os anos iniciais da rede pública estadual de Belém-PA. A produção das informações 

permitiu inferir que, segundo os docentes, as maiores dificuldades nos conteúdos do primeiro ano estão 

relacionadas a: leitura e compreensão de conceitos e enunciados; a maturação cognitiva da criança em relação a 

construção do pensamento matemático; e a própria representação e resolução dos conteúdos. Assim, o que torna 

a matemática a fácil ou difícil é o caminho estabelecido no processo de ensino e aprendizagem em cada ciclo 

escolar. Reconhecer as dificuldades que interferem nos resultados são fundamentais para a construção de um 

ensino de qualidade. 

Palavras-chave: Ensino da matemática; Conteúdos de matemática; Dificuldades do ensino. 

 

1. Introdução 

 

A matemática como uma disciplina escolar geralmente é apresentada como algo difícil 

de aprender. Apesar disso, não podemos encarar a matemática como um “bicho de sete 

cabeças”, mas como um conhecimento necessário e fundamental para as relações entre os 

sujeitos e o mundo. 

Assim, o presente trabalho busca apresentar um dos resultados de uma pesquisa que 

analisou o ensino de matemática nos anos iniciais da educação básica, a partir da visão dos 

mailto:missilene.magalhaes17@gmail.com
mailto:pedro.franco.sa@gmail.com
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docentes da rede pública estadual de Belém-PA e teve como objetivo identificar as 

dificuldades nos conteúdos de ensino de matemática no primeiro ano do ensino fundamental. 

 

2. A trilha metodológica    

 

A metodologia aplicada nesse estudo teve como base uma pesquisa de campo que 

possibilitou obter informações e determinar os resultados sobre as dificuldades nos conteúdos 

de matemática nos anos iniciais da rede pública de Belém do Pará, a partir da visão dos 

docentes. 

O instrumento escolhido para a coleta dos dados foi o questionário.  Marconi e 

Lakatos (2004, p. 201) definem o questionário como sendo “um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”. A intensão da escolha do questionário se deu pela 

possiblidade de atingir um grande número de pessoas simultaneamente, em uma extensa área 

geográfica, garantir o anonimato dos entrevistados, e com isso, ter maior liberdade, segurança 

e obter respostas mais rápidas e precisas.  

Para a análise das dificuldades no ensino de matemática, no que se refere aos 

conteúdos de matemática, foi feito um levantamento dos blocos curriculares previstos para 

serem ministrados no primeiro ano do ensino fundamental. Esse levantamento foi realizado 

em livros didáticos utilizados pelos professores, assim como nos planejamentos anuais de 

ensino das escolas pesquisadas, a fim de garantir que a sistematização do questionário de 

pesquisa contemplasse o máximo de conteúdos ministrados no primeiro ano. Portanto, a partir 

da pesquisa de campo, foi verificado o grau de dificuldades dos estudantes em cada bloco de 

conteúdo, conforme a visão dos professores.  

Os blocos de conteúdo foram organizados de acordo com a definição dada pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática - PCN, sendo que eles estão divididos em: 

números e operações; grandezas e medidas; espaço e forma; e tratamento das informações. 

Cada bloco exige uma capacidade do pensamento matemático específica a ser desenvolvido 

pelos estudantes. 
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Ressalta-se que até o período de início desta pesquisa, a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC ainda não havia sido homologada. Deste modo, a organização dos 

conteúdos seguiu a mesma divisão de blocos de conteúdo dos PCN de matemática, conforme 

citado acima. D’Ambrosio (1997) diz que a história nos ensina que os conteúdos matemáticos 

sempre foram propostos como resposta aos objetivos da educação da época, isto é, são sempre 

contextualizados no espaço e no tempo, utilizando as metodologias disponíveis no momento. 

O lócus de pesquisa escolhido foram escolas do centro de Belém do Pará que 

ofertavam a educação básica. Já a amostra de investigação foi composta pelos professores do 

1º que ministravam aulas de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Assim, 

foram aplicados 43 questionários de pesquisa. 

 

 

3. O Grau de dificuldade dos estudantes nos blocos de conteúdo de matemática dos anos 

iniciais segundo os docentes 

 

Ao investigar o ensino de matemática nos anos iniciais da rede pública estadual de 

Belém, buscou-se compreender, a partir da visão dos professores, as dificuldades nos 

conteúdos de ensino no cerne da matemática escolar. 

De acordo com o PCN, o papel da matemática no Ensino Fundamental é:  

 

[...] desenvolver capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na 

agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, situações 

da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho. Além de apoiar a construção 

de conhecimentos em outras áreas curriculares (BRASIL, 2001, p. 29).  
 

Nesse sentido, os conteúdos de cada bloco devem atender às necessidades de 

aprendizagem e promover um ensino de matemática em que os estudantes sejam capazes de 

se desenvolverem cognitivamente e também de relacionar os conteúdos a sua vida em 

sociedade. 

De acordo com as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN: ”o bloco 

de números e operações deve trabalhar os números naturais e racionais, a compreensão e 
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significado das quatro operações, ou seja, da adição, subtração, multiplicação e divisão, assim 

como o estudo reflexivo de cálculo exato e aproximado, mental e escrita pré-algébrica” 

(BRASIL, 1997, p. 39). 

Já o bloco de Espaço e Forma traz os conceitos geométricos a partir de situações 

problemas e o bloco de Grandezas e Medidas ampliam a compreensão dos conceitos do 

espaço e da forma, pois trabalham com os significados dos números e das operações, ideias de 

proporcionalidade e escala.  Agora o bloco de conteúdos de Tratamento da Informação 

apresenta as noções de estatística, de probabilidade e de combinatório. (BRASIL, 1997, p. 40) 

Para a análise do grau de dificuldades nos conteúdos de matemática dos anos iniciais, 

os resultados foram sistematizados e apresentados em quadros distintos, no qual foram 

organizados os blocos de conteúdo. Também se registrou, em quadros, a frequência em que os 

conteúdos eram ministrados. 

Para auxiliar na leitura dos dados, foram grifadas em cores as informações que se 

sobressaíram como destaque por maior frequência ou porcentagem. Os grifos em verde estão 

relacionados aos itens sim, fácil e muito fácil. Os grifos em vermelho referem-se aos itens 

não, difícil e muito difícil. Já os grifos em amarelos dizem respeito aos dados não informados. 

A análise sobre os conteúdos da disciplina de matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental permitiu, a partir da visão dos docentes, identificar as maiores dificuldades do 

ensino de matemática, dentro do lócus da pesquisa, no que se refere aos conteúdos 

ministrados aos estudantes. 

Os resultados do levantamento do grau de dificuldade no ensino de matemática dos 

anos iniciais foram expressos por blocos de conteúdo nos quadros a seguir: 

 

Quadro 1 – Frequência de conteúdos ministrados no 1º ano do ensino fundamental 

segundo os docentes 
 

CONTEÚDO DE MATEMÁTICA - 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

BLOCO DE CONTEÚDOS 

COSTUMA ENSINAR 

TOTAL 
SIM NÃO 

NÃO 

INFORMOU 
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NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Os numerais de 0 a 9 93,02% 0,00% 6,98% 100,00% 

O numeral 0 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

O numeral 10 95,35% 0,00% 4,65% 100,00% 

Sequência 90,70% 0,00% 9,30% 100,00% 

Comparação 81,40% 4,65% 13,95% 100,00% 

Os números ordinais do 1º ao 10º 86,05% 9,30% 4,65% 100,00% 

Adição 90,70% 2,33% 6,98% 100,00% 

Subtração 90,70% 2,33% 6,98% 100,00% 

A unidade 90,70% 2,33% 6,98% 100,00% 

A dezena 69,77% 30,23% 0,00% 100,00% 

A dúzia 79,07% 11,63% 9,30% 100,00% 

Sucessor e antecessor 86,05% 2,33% 11,63% 100,00% 

Escrita dos numerais de 1 a 20 93,02% 2,33% 4,65% 100,00% 

Contagem até 20 86,05% 2,33% 11,63% 100,00% 

Escrita dos numerais de 1 a 30 81,40% 11,63% 6,98% 100,00% 

Contagem até 30 74,42% 6,98% 18,60% 100,00% 

Escrita dos numerais de 1 a 50 65,12% 18,60% 16,28% 100,00% 

Contagem até 50 65,12% 18,60% 16,28% 100,00% 

Escrita dos numerais de 1 a 100 48,84% 30,23% 20,93% 100,00% 

Contagem até 100 55,81% 27,91% 16,28% 100,00% 

Cédulas do sistema monetário 72,09% 16,28% 11,63% 100,00% 

Moedas do sistema monetário 76,74% 9,30% 13,95% 100,00% 

ESPAÇO E FORMA 

O quadrado 86,05% 0,00% 13,95% 100,00% 

O retângulo 93,02% 0,00% 6,98% 100,00% 

O triângulo 93,02% 0,00% 6,98% 100,00% 

O círculo 90,70% 2,33% 6,98% 100,00% 
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O cubo 81,40% 9,30% 9,30% 100,00% 

O paralelepípedo 76,74% 11,63% 11,63% 100,00% 

A pirâmide 67,44% 20,93% 11,63% 100,00% 

O cone 74,42% 9,30% 16,28% 100,00% 

A esfera 48,84% 25,58% 25,58% 100,00% 

Simetria 39,53% 30,23% 30,23% 100,00% 

Lateralidade 60,47% 6,98% 32,56% 100,00% 

Localização em mapa 30,23% 30,23% 39,53% 100,00% 

Localização em ambiente 51,16% 20,93% 27,91% 100,00% 

Localização por descrição 34,88% 27,91% 37,21% 100,00% 

Localização por informação 41,86% 23,26% 34,88% 100,00% 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Medida de tempo em horas com relógio de ponteiros 

com números 
58,14% 13,95% 27,91% 100,00% 

Medida de tempo em horas e minutos com relógio de 

ponteiros com números 
48,84% 18,60% 32,56% 100,00% 

Medida de tempo em horas com relógio de ponteiros 

sem números 
39,53% 25,58% 34,88% 100,00% 

Medida de tempo em horas e minutos com relógio de 

ponteiros sem números 
37,21% 30,23% 32,56% 100,00% 

Medida de tempo em horas com relógio digital 39,53% 25,58% 34,88% 100,00% 

Medida de tempo em horas e minutos com relógio 

digital 
41,86% 25,58% 32,56% 100,00% 

Medida de tempo no calendário 37,21% 30,23% 32,56% 100,00% 

Medida de comprimento em metros 37,21% 27,91% 34,88% 100,00% 

Medida de comprimento em centímetros 58,14% 9,30% 32,56% 100,00% 

Medida de capacidade em litros 46,51% 6,98% 46,51% 100,00% 

Medida de massa em quilograma 62,79% 9,30% 27,91% 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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A consulta aos professores sobre os conteúdos ministrados no primeiro ano, de acordo 

com o quadro 1, revela que todos os conteúdos citados são ensinados pela maioria dos 

docentes, e também que, há um grande número de conteúdos relacionado ao bloco de 

números e operações, seguido do bloco de espaço e forma.  

Já no bloco de conteúdos de grandezas e medidas do primeiro ano, apresenta-se uma 

margem menor de conteúdo do que em números e operações e espaço e forma. Assim como, 

se destaca um grande número de professores que registraram que não ministram muitos 

conteúdos do bloco de espaço e forma e grandezas e medidas, conforme grifo do quadro 1. 

Também é importante ressaltar que não foram observados, na pesquisa de campo, 

registros de conteúdo do bloco de tratamento das informações nos livros didáticos e nem nos 

planejamentos consultados do primeiro ano e, portanto, esse bloco não foi citado nesse 

estudo. Logo, o foco do ensino de matemática no primeiro ano está centrado na introdução da 

criança ao mundo dos números e suas operações, assim como no reconhecimento do espaço a 

rodeia.  

 

O sistema de numeração nos permite registrar as quantidades de maneira mais exata 

do que a percepção e nos lembramos dessas quantidades quando precisamos. Os 

sistemas de numeração amplificam nossa capacidade de raciocinar sobre 

quantidades. Portanto, os sistemas de numeração são necessários para que os alunos 

venham a desenvolver sua inteligência no âmbito da matemática, usando os 

instrumentos que a sociedade lhes oferece.   (NUNES et.al.2009, p.33) 

 

Assim, de acordo com o quadro 1, o ensino de matemática no primeiro ano, 

geralmente é iniciado pelo bloco de números e operações, na medida em que o sistema de 

numeração permite a inserção da criança ao pensamento e ao conhecimento matemático 

sistematizado.  

 As dificuldades encontradas no ensino de matemática do primeiro ano foram 

apresentadas por bloco de conteúdos nos quadros a seguir: 

 

Quadro 2 - Grau de dificuldades no bloco de conteúdos Números e Operações do 1º ano 

segundo os docentes 
 

NÚMEROS E MUITO FÁCIL DIFÍCIL MUITO NÃO 
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OPERAÇÕES FÁCIL DIFÍCIL INFORMOU 

Os numerais de 0 a 9 9,30% 65,12% 9,30% 0,00% 16,28% 

O numeral 0 25,58% 46,51% 9,30% 2,33% 16,28% 

O numeral 10 6,98% 65,12% 11,63% 0,00% 16,28% 

Sequência 9,30% 60,47% 13,95% 0,00% 16,28% 

Comparação 6,98% 44,19% 27,91% 0,00% 20,93% 

Os números ordinais do 1º 

ao 10º 
6,98% 39,53% 30,23% 4,65% 18,60% 

Adição 9,30% 60,47% 16,28% 2,33% 11,63% 

Subtração 4,65% 30,23% 46,51% 2,33% 16,28% 

A unidade 4,65% 58,14% 18,60% 2,33% 16,28% 

A dezena 4,65% 51,16% 23,26% 2,33% 18,60% 

A dúzia 6,98% 34,88% 27,91% 6,98% 23,26% 

Sucessor e antecessor 9,30% 30,23% 27,91% 4,65% 27,91% 

Escrita dos numerais de 1 

a 20 
9,30% 27,91% 39,53% 6,98% 16,28% 

Contagem até 20 11,90% 42,86% 19,05% 4,76% 21,43% 

Escrita dos numerais de 1 

a 30 
6,98% 20,93% 34,88% 11,63% 25,58% 

Contagem até 30 4,65% 44,19% 27,91% 2,33% 20,93% 

Escrita dos numerais de 1 

a 50 
2,33% 27,91% 32,56% 4,65% 32,56% 

Contagem até 50 6,98% 20,93% 34,88% 4,65% 32,56% 

Escrita dos numerais de 1 

a 100 
9,30% 23,26% 37,21% 6,98% 23,26% 

Contagem até 100 13,95% 32,56% 25,58% 4,65% 23,26% 

Cédulas do sistema 

monetário 
2,33% 44,19% 32,56% 0,00% 20,93% 

Moedas do sistema 

monetário 
2,33% 55,81% 18,60% 2,33% 20,93% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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Na análise dos dados do quadro 2, os conteúdos citados pelos professores com maior 

grau de dificuldades no bloco de números e operações são: a subtração, a escrita dos numerais 

de 1 a 20, escrita dos numerais de 1 a 30, escrita dos numerais de 1 a 50, escrita e leitura de 1 

a 100.  

Segundo Moretti e Souza (2015, p. 74), a leitura e a escrita de números maiores que 

20 demandam da criança a compreensão de alguns elementos essenciais do sistema de 

numeração, seja o agrupamento, a troca, a dupla função do zero e o valor posicional. Logo, as 

crianças do 1º ano podem estar apresentando dificuldades de compreensão na leitura e escrita 

dos números, na medida em que ainda não apreenderam e/ou internalizaram cognitivamente 

as estruturas do sistema numérico. 

 

Embora alguns desses elementos sejam abordados bem antes do trabalho sistemático 

com o sistema de numeração, a compreensão das relações entre tais elementos é 

essencial para a compreensão da escrita numérica, e posteriormente, das estratégias 

de adição e subtração com reserva [...]. (MORETTI E SOUZA, 2015, p. 74). 

 

 

As crianças do primeiro ano já trazem consigo noções numéricas adquiridas na 

educação infantil ou em casa, como por exemplo, a contagem, no entanto, a representação dos 

números significa, de acordo com Moreno (2006), que falar e escrever não são somente 

maneiras diferentes de se comunicar com os outros, mas também diferentes formas de 

representação mental de uma mesma realidade.  

A leitura e a escrita numérica exigem diferentes formas de expressão da criança. 

Segundo Hormaza (2005, p.81), durante a ação de interpretar, a grafia arábica vai exigir a 

realização de três composições: “composição aditiva que fundamenta a composição dos 

numerais em diversas ordens e a inclusão dos números de um período inferior no seguinte”. 

Nesse sentido, é possível entender as dificuldades das crianças em compreenderem a 

correlação entre leitura e escrita do sistema de numeração. Para tanto, é necessário promover 

estratégias didáticas de ensino que trabalhem e reforcem a compreensão sobre os números e 

suas estruturas matemáticas para que a criança consiga aprendê-las de forma eficaz.  
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Outro conteúdo que os professores destacaram como difícil é a subtração. Para 

compreender as operações fundamentais da matemática, de acordo com os PCN, é necessário 

entender os conceitos da adição, subtração, multiplicação e divisão. Na adição, é necessária a 

compreensão de aspectos como juntar e acrescentar; já na subtração os de completar, 

comparar e tirar. É natural as crianças confundirem as ideias de adição e subtração e ficarem 

em dúvida sobre qual operação usar. Assim, para que a criança realize o cálculo matemático, 

é necessário o conhecimento da escrita, das quantidades, assim como da compreensão da 

escrita por extenso dessas quantidades e dos números. 

No momento em que os professores revelam a dificuldade de escrita do sistema de 

numeração no primeiro ano, é possível que os estudantes também tenham dificuldades com as 

operações, pois a leitura e a representação numérica são fatores correlatos ao raciocínio do 

cálculo matemático. No primeiro ano, o desenvolvimento das noções conceituais das 

operações numéricas, assim como a tentativa e o erro são fundamentais e aceitáveis para a 

aprendizagem das crianças. 

A relação matemática e linguagem, e em particular, os processos de leitura e escrita, 

devem ser entendidos como formas de representação de diferentes realidades e não 

apenas de uma única possível. Especulamos que seja uma questão até o momento 

pouco considerada pela maioria de nós professores e que tem produzido dificuldades 

para os estudantes nas nossas aulas de Matemática. (BELLO; MAZZEI, 2008, p. 

26). 

Moretti e Souza (2015) também dizem que diferentes crianças resolvem um problema 

a partir de diferentes estratégias, e ainda de acordo com as autoras, o papel e a metodologia do 

professor na aplicação da subtração têm o objetivo de compreender como a criança pensa para 

assim auxiliá-la a resolver o problema pelo caminho que ela escolheu. 

As dificuldades com a leitura e a escrita dos conteúdos matemáticos precisam ser 

identificadas e trabalhadas pedagogicamente a sua superação. Nesse sentido, é possível inferir 

que a apropriação da leitura, seja dos conceitos, do problema ou do próprio texto, é uma 

prerrogativa essencial para o desenvolvimento do pensamento matemático e a sua própria 

representação.   
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Quadro 3 - Grau de dificuldades no bloco de conteúdos Espaço e Forma do 1º ano segundo 

os docentes 

 

ESPAÇO E FORMA 
MUITO 

FÁCIL 
FÁCIL DIFÍCIL 

MUITO 

DIFÍCIL 

NÃO 

INFORMOU 

O quadrado 9,30% 58,14% 9,30% 0,00% 23,26% 

O retângulo 9,30% 67,44% 6,98% 2,33% 13,95% 

O triângulo 13,95% 65,12% 6,98% 4,65% 9,30% 

O círculo 9,30% 62,79% 4,65% 4,65% 18,60% 

O cubo 9,30% 51,16% 11,63% 4,65% 23,26% 

O paralelepípedo 2,33% 44,19% 18,60% 6,98% 27,91% 

A pirâmide 9,30% 39,53% 18,60% 6,98% 25,58% 

O cone 2,33% 34,88% 16,28% 6,98% 39,53% 

A esfera 6,98% 18,60% 25,58% 4,65% 44,19% 

Simetria 4,65% 23,26% 20,93% 9,30% 41,86% 

Lateralidade 2,33% 27,91% 23,26% 9,30% 37,21% 

Localização em mapa 4,65% 25,58% 13,95% 9,30% 46,51% 

Localização em ambiente 2,38% 38,10% 16,67% 7,14% 35,71% 

Localização por descrição 2,33% 27,91% 11,63% 11,63% 46,51% 

Localização por informação 2,33% 30,23% 6,98% 11,63% 48,84% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

No bloco de espaço e forma, os conteúdos que se destacaram como mais difíceis, 

segundo os docentes, foram a esfera, a simetria e a lateralidade. Observa-se também no bloco 

de espaço e forma, um percentual maior a 35% de professores que dizem não ministrar 

conteúdos mais complexos no primeiro ano. 

 Os conteúdos de espaço e forma fazem parte da vida cotidiana da criança, que desde 

pequena interage com objetos e se movimenta no espaço. Segundo Moretti e Souza (2015), a 

apropriação da noção de formas, direções, sentidos, posições e distâncias são essenciais para o 

desenvolvimento do pensamento geométrico.  
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Para o ensino do conteúdo de espaço e forma, os PCN indicam que o trabalho dos 

professores pode começar “explorando situações que envolvam movimentos e deslocamentos 

tomando o próprio corpo como ponto de referência por meio de brincadeiras, mapas e 

itinerários”. (BRASIL, 1997, p. 81). Essas são estratégias de ensino que orientam as crianças 

a tomarem consciência do conteúdo e reconhecerem o mundo em que vivem.  

No que se refere às formas geométricas, pode-se comparar os objetos cotidianos da 

criança aos conceitos geométricos. Lorenzato (2006, p.8) diz que para crianças pequenas “o 

cubo, a esfera, os elipsoides podem ser comparados a bolas, sobre a explicação de que todos 

rolam”, contudo, o ensino dos conteúdos geométricos não se reduz à prática de vida cotidiana 

da criança, mas também na organização do pensamento matemático. 

 

O objetivo do ensino da geometria é fazer com que a criança passe do espaço 

vivenciado para o espaço pensado. No primeiro, a criança observa, manipula, 

decompõe, monta, enquanto no segundo ela operacionaliza, constrói um espaço 

interior fundamentado em raciocínio. (LORENZATO, 2006, p. 46). 

 

Mas, não é somente pelo fato de a criança manipular objetos e circular no espaço que 

ela compreenderá conceitos geométricos, pois é preciso que a criança seja capaz de 

representar geometricamente esses objetos e espaços, como a simetria e a lateralidade citadas 

no quadro acima. Nesse momento, a mediação dos professores, segundo Moretti e Souza 

(2015, p. 121) “é essencial para incentivar as crianças na identificação das semelhanças e 

diferenças entre os objetos, algumas regularidades características de seu entorno e a 

produzirem suas representações”.  

Assim, o ensino de espaço e forma é um conteúdo essencial para a aprendizagem da 

criança, pois está intimamente ligado à sua vida cotidiana. Mas, também é preciso que seja 

reconhecido como um conteúdo matemático permeado de conceitos e aplicabilidade. 

 

Quadro 4 - Grau de dificuldades no bloco de conteúdos Grandezas e Medidas do 1º ano 

segundo os docentes 

GRANDEZAS E MEDIDAS 
MUITO 

FÁCIL 
FÁCIL DIFÍCIL 

MUITO 

DIFÍCIL 

NÃO 

INFORMOU 

Medida de tempo em horas com relógio 

de ponteiros com números 
0,00% 34,88% 13,95% 11,63% 39,53% 
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Medida de tempo em horas e minutos 

com relógio de ponteiros com números 
4,65% 27,91% 13,95% 6,98% 46,51% 

Medida de tempo em horas com relógio 

de ponteiros sem números 
2,33% 25,58% 16,28% 9,30% 46,51% 

Medida de tempo em horas e minutos 

com relógio de ponteiros sem números 
2,33% 16,28% 16,28% 11,63% 53,49% 

Medida de tempo em horas com relógio 

digital 
2,33% 18,60% 23,26% 9,30% 46,51% 

Medida de tempo em horas e minutos 

com relógio digital 
2,33% 23,26% 13,95% 11,63% 48,84% 

Medida de tempo no calendário 0,00% 20,93% 20,93% 6,98% 51,16% 

Medida de comprimento em metros 0,00% 13,95% 23,26% 11,63% 51,16% 

Medida de comprimento em centímetros 0,00% 16,28% 16,28% 9,30% 58,14% 

Medida de capacidade em litros 0,00% 20,93% 25,58% 9,30% 44,19% 

Medida de massa em quilograma 2,33% 25,58% 20,93% 9,30% 41,86% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Os conteúdos de grandezas e medidas fazem parte do cotidiano das pessoas, como 

verificar a hora ou usar uma régua. Assim, o ensino do bloco de conteúdos de grandezas e 

medidas nos anos iniciais é importante para o relacionamento da criança no mundo que a 

rodeia. Segundo Silva (2004, p.35), “a ação de medir é uma faculdade inerente ao homem e 

faz parte de seus atributos de inteligência”. Contudo, observou-se no quadro 4, que um 

percentual de mais de 40% dos professores não ministra os conteúdos desse bloco no primeiro 

ano. 

De acordo com os PCN (1997), o bloco de conteúdos de grandezas e medidas é a 

ampliação do conhecimento de espaço e forma e contribui para compreensão dos demais 

conteúdos de medição: 

 

As atividades em que as noções de Grandezas e Medidas são exploradas 

proporcionam melhor compreensão de conceitos relativos ao espaço e às formas. 

São contextos muito ricos para o trabalho com os significados dos números e das 

operações, da ideia de proporcionalidade e um campo fértil para uma abordagem 

histórica. (BRASIL, 1997, p. 39-40) 
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Aires e Campos (2011) ressaltam não apenas as dificuldades no ensino de grandezas e 

medidas, mas também apontam os erros mais comuns dos estudantes, o não reconhecimento 

da relação de proporcionalidade inversa entre unidade de medida e valor da grandeza a medir. 

Mais uma vez, aparece a necessária indicação de leitura e da compreensão do conteúdo para o 

domínio do conhecimento matemático. No entanto, é natural que a criança do primeiro ano 

ainda não domine as relações matemáticas de medidas, visto que ainda está no início da 

escolarização e ainda estão aprendendo a ler, a escrever e calcular.  

Para Chamorro (2001), a aprendizagem e o ensino de grandezas e medidas tornam-se 

tradicionalmente difíceis para os estudantes, que não os compreendem, reduzindo-os apenas à 

manipulação e memorização de regras eminentemente. Nesse sentido, o ensino de grandezas e 

medidas deve proporcionar não somente a compreensão dos conceitos, mas também a sua na 

aplicabilidade prática. 

 

4. Considerações finais 

 

O desenvolvimento do ensino da matemática, nos anos iniciais da rede pública 

estadual de ensino de Belém, segundo a opinião dos professores, perpassa por variadas 

dificuldades que permeiam o fazer docente e a aprendizagem dos educandos.  

A escola tem a função primordial de promover a interação entre o conhecimento e as 

relações sociais de sua comunidade escolar. Assim, a compreensão de como se desenvolve os 

processos pedagógicos e didáticos em sala de aula é basilar para que se possa conduzir a uma 

educação consistente, que produza resultados satisfatórios.  

Deste modo, reconhecer o ensino de matemática que se oferta, diagnosticar as lacunas 

que interferem nos resultados, identificar as dificuldades existentes são fundamentais para a 

construção de um ensino de qualidade. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar alguns aspectos históricos da razão áurea e do número de ouro. 

A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica. Os procedimentos metodológicos consistiram no 

levantamento de fontes acerca da temática, incluindo livros, teses, dissertações, monografias, artigos científicos e 

outros documentos de cunho acadêmico, os quais foram analisados a luz da linha histórica eurocêntrica-ocidental 

(idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea). Quanto aos resultados, evidencia-se duas 

vertentes principais e não concorrentes, a saber, a vasta e diversa produção acadêmica sobre o tema e, a presença 

da razão áurea e do número de ouro em diversos momentos da história da matemática e em diversos contextos 

presentes na sociedade, bem como sua utilidade no avanço das tecnologias, sejam elas manuais ou 

digitais/eletrônicas e de diversas áreas do conhecimento humano, em especial por sua intima ligação não apenas 

com a matemática, mas com a biologia e suas subáreas (como a botânica), a arquitetura, a engenharia, a estética, 

a medicina, a odontologia e outras. 

Palavras-chave: Educação matemática. História da matemática. Número de ouro. 

 

1. Introdução 

 

O conjunto de conhecimentos que denominamos atualmente como ‘matemática’ se 

desenvolveu ao longo de muito tempo, em muitos locais e com diferentes finalidades. Deste 

modo reconstruir o percurso histórico da construção de conceitos matemáticos se torna 

essencial para ampliar a compreensão do conjunto. Segundo Magnus (2010) a história da 

matemática permite a compreensão de ideias e fatos matemáticos, como forma de possibilitar 

que se entendam as circunstâncias em que se desenvolveram (p. 17). Além disso, Magnus 

(2010) expressa ainda que através da história da matemática “conseguimos perceber que o que 

hoje é aceito como verdadeiro surgiu de grandes esforços e discussões entre os matemáticos 

daquela época” (p. 17), evidenciando que a matemática de hoje é fruto da construção humana 

ao longo da experiência da vida em sociedade. 

mailto:professor.malcher@hotmail.com
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Ademais, é necessário estudar a história da matemática de forma geral, mas também 

pontual, reconstruindo cada conceito imergindo em seu contexto de desenvolvimento 

histórico. Haja vista que existem muitos conceitos matemáticos que ao serem vislumbrados a 

partir de seu desenvolvimento histórico apresentam detalhes que despertam a curiosidade e 

promovem a possibilidade de afirmar o conhecimento destes tópicos no atual cenário. 

Dentre estes conceitos matemáticos “curiosos” apresentamos a razão áurea e seu 

valor numérico o “número de ouro”, que sendo conhecidos hoje, passaram por processos 

inúmeros durante a história da matemática, como apontados por Lívio (2006) e Herz-Fischler 

(1998), que permeiam desde a sua descoberta até a sua aceitação e utilização nos avanços da 

sociedade. 

Deste modo, o objetivo deste estudo é apresentar alguns aspectos da história do 

número de ouro na história da matemática. 

 

2. A idade antiga 

 

A idade antiga é convencionada como o período compreendido entre 4000 a.E.C e 

476 d.E.C
15

, sendo caracterizado, principalmente, pelo surgimento das primeiras e das 

grandes civilizações e pela invenção da escrita. Considera-se o fim da história antiga com a 

desagregação do Império Romano do Ocidente (aprox. 476 d.E.C) (VICENTINO & 

DORIGO, 2013a, p. 60). 

A história da matemática e seus historiadores se preocuparam de destacar grandes 

nomes neste período, os quais nem sempre concordam, todavia todos de alguma maneira 

contribuíram para o conhecimento que temos atualmente sobre os conceitos da razão áurea e 

seu valor numérico, o número de ouro. 

Barbosa (2012) e Lívio (2006) apontaram a imprecisão de informações sobre o 

surgimento ou desenvolvimento da razão áurea. Apesar disso, Barbosa (2012) aponta que, 

comumente, a primeira utilização da razão áurea é atribuída aos egípcios, na construção da 

                                                 
15

 A notação “a.E.C/d.E.C” (antes/depois da Era Comum) vem sendo utilizada em substituição a 
anterior “a.C/d.C” (antes/depois de cristo) a fim de garantir neutralidade histórica em relação a 
concepções religiosas. (ROQUE, 2012). 
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pirâmide de Quéops, em Gisé (5750 a.E.C.). No entanto, Lívio (2006) aponta que este uso da 

razão áurea (mesmo que inconsciente) seja bastante improvável, em virtude de a grande 

pirâmide ter sido construída, mais provavelmente em 2480 a.E.C., e que as afirmações 

apresentadas em Barbosa (2012) tenham se baseado no que Herz-Fischler (1998) chama de 

“uma das mais engenhosas prestidigitações da história científica” (p. 73).  

Ainda segundo Lívio (2006), os entusiastas do “Numerismo Áureo” costumam 

“forçar” a presença da razão áurea desprezando propositalmente algumas medidas ou 

baseando suas afirmações apenas em algumas medidas convenientes e desconsiderando todos 

os outros fatores inerentes, tais como, o contexto histórico, o conhecimento matemático dos 

povos em questão, essas assertivas se aplicam tanto ao caso egípcio, como ao caso das 

tabuletas e monumentos babilônicos. Por fim, o autor conclui que “Para nosso objetivo, temos 

que concluir que é bastante improvável que os antigos babilônicos ou os antigos egípcios 

tenham descoberto a Razão Áurea e suas propriedades. Esta tarefa foi deixada para os 

matemáticos gregos” (LÍVIO, 2006, p. 78) 

Martins (2008) aponta em seu estudo que “ao que tudo indica, a divisão áurea é 

conhecida desde os pitagóricos de 500 anos a.C” (p. 104), deste modo, Pitágoras e seus 

seguidores podem estar entre os primeiros que estudaram as propriedades da razão áurea. A 

defesa de que os pitagóricos foram os primeiros a contribuírem para a sistematização da razão 

áurea parte dos relatos que associam à Pitágoras a frase “Tudo é número” (BOYER, 1984, p. 

34), que, de maneira geral, significava que tudo no universo pode ser justificado através de 

cálculos numéricos. 

Segundo Queiroz (2007), os pitagóricos ao traçarem as diagonais do pentágono 

regular se depararam com o pentagrama (estrela de cinco pontas) que, segundo a autora, é 

uma das construções que mais fascinou estes estudiosos, pois “nele há muitas razões áureas” 

(p. 11). Segundo Boyer (1974), a construção do pentagrama ou pentágono estrelado é uma das 

“questões tantalizantes” da geometria pitagórica (p. 37), descrevendo o procedimento da 

seguinte forma 
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Se começarmos com um polígono regular ABCDE e traçarmos as 

cinco diagonais, essas diagonais se cortam em pontos A’B’C’D’E’, 

que formam outro pentágono regular. Observando que o triângulo 

BCD’, por exemplo, é semelhante ao triângulo isósceles BCE e 

observando também os muitos pares de triângulos congruentes no 

diagrama, não é difícil ver que os pontos A’B’C’D’E’ dividem as 

diagonais de um modo notável. Cada um deles divide uma diagonal 

em dois segmentos desiguais, tais que a razão da diagonal toda para o 

maior é igual à deste para o menor. Essa subdivisão das diagonais é a 

bem conhecida “secção áurea” (...) (BOYER, 1974, p. 37) 

 

Boyer (1974) ilustra o procedimento que foi descrito com o diagrama abaixo 

 

Figura 01 – diagrama da secção áurea no pentágono 

 

Fonte: Boyer (1974, p. 38) 

 

Lívio (2006) descreve, sobre o pentagrama, que este era o símbolo da escola 

pitagórica e, que por um procedimento de geometria elementar pode-se demonstrar que “o 

pentagrama também tem uma relação estreita com o pentágono regular” (p. 48). Lívio (2006) 

descreve ainda que “conectando-se todos os vértices do pentágono por diagonais, obtém-se 

um pentagrama. As diagonais também formam um pentágono menor no centro e as diagonais 

desse pentágono formam um pentagrama e um pentágono ainda menor” (p. 48). Este 

procedimento é ilustrado pela Figura 02. Segundo o autor, esta progressão pode se repetir 

infinitamente, o que descreve a seguinte propriedade entre os seguimentos de linha em ordem 

decrescente “cada segmento é menor que seu antecessor por um fator que é exatamente igual 

à razão áurea” (LÍVIO, 2006, p. 49). 

 

Figura 02 - Pentágono e Pentagrama 



 

343 

 

 
Fonte: Lívio (2006) 

Lívio (2006) relata que, provavelmente, os pitagóricos (especialmente, Hipaso) 

foram os responsáveis pela descoberta (consciente) da razão áurea, através de seus estudos 

sobre o pentágono e o pentagrama, descoberta essa que tem intima ligação com a descoberta 

da incomensurabilidade (p. 49). Lívio (2006) destaca que “De acordo com um dos relatos de 

Iâmblico, os pitagóricos erigiram uma lápide para Hipaso, como se ele estivesse morto, por 

causa da descoberta devastadora da incomensurabilidade” (p. 49, grifo do autor). 

Aproximadamente entre 447 e 433 a.E.C. foi construído o Partenon de Atenas 

(Figura 04), obra que é comumente atribuída à Fídias (famoso escultor e arquiteto Grego), 

templo que utilizava a Razão Áurea no retângulo que continha a fachada (QUEIROZ, 2007). 

Segundo Lívio (2006) outras obras como a escultura de “Zeus” do templo de Olímpia e 

algumas outras esculturas do Partenon são também atribuídas a Fídias e apresentam a razão 

áurea. O autor relata ainda que o nome atribuído ao(p. 16). 

 

Figura 03: Paternon de Atenas 

 
Fonte: Carvalho (2016) 

 

Segundo Lívio (2006) o mais provável é que o Partenon seja “vitima” do mesmo 

fenômeno que as obras egípcias e babilônicas, sendo assim a presença proposital da razão 
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áurea se trona menos provável do que se quer fazer crer. Ainda segundo Lívio, existem muitos 

pontos questionados sobre esta obra, desde de sua autoria (que é mais provável que os 

arquitetos tenham sido Ictínio e Calícrates), até as próprias medidas utilizadas para considerar 

a razão áurea, haja vista que algumas medidas são desprezadas propositalmente. 

Lívio (2006) aponta que, sendo ou não verdade a descrição de que a razão áurea 

estivesse presente no Partenon, fica evidente que independente de qual tenha sido o 

“programa” dos gregos em relação a esta Razão, ele culminou com a publicação de Elementos 

de Euclides, aproximadamente em 300 a.E.C, sendo esta coleção responsável por apresentar a 

primeira definição formal do que hoje se conhece como a Razão Áurea, nas palavras de Lívio 

(2006) 

 

A primeira definição clara do que mais tarde se tornou conhecida 

como a Razão Áurea foi dada por volta de 300 a.C. pelo fundador da 

geometria como sistema dedutivo formalizado, Euclides de 

Alexandria. (p. 13) 

 

Euclides definiu a Razão Áurea pela denominação de “Extrema e média” (Figura 

04). Tal definição deriva da simples divisão de uma linha (LÍVIO, 2006), cuja definição, nas 

palavras de Euclides era 

 

Diz-se que uma linha reta é cortada na razão extrema e média quando, 

assim como a linha toda está para o maior segmento, o maior 

segmento está para o menor. (Euclides apud LÍVIO, 2006) 

 

Figura 04 - Razão extrema e média 

 
Fonte: Lívio (2006) 

 

Euclides, segundo Lívio (2006), apresenta a definição em várias partes da sua obra, a 

saber, uma definição indireta aparece no livro II, uma segunda, mais clara no livro VI e as usa 

na construção do pentágono, do icosaedro e do dodecaedro nos livros IV e XIII. Esta 
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definição é apresentada por Lívio (2006), baseia-se na Figura 4 e pode ser descrita da seguinte 

forma “(segmento maior) / (segmento menor) é igual a (linha inteira) / (segmento maior). Em 

outras palavras: 𝐴𝐶/𝐶𝐵 = 𝐴𝐵/𝐴𝐶.” (p. 96) 

Lívio (2006) aponta que era inimaginável que a inocente definição de Euclides para a 

Razão Áurea viesse a influenciar e instigar os matemáticos e a humanidade, tendo sua 

presença percebida em diversos meios que jamais poderiam ser pensados, tais como: simples 

arranjos de flores ou a imensidão dos arranjos de estrelas na galáxia; ou extrapolar das 

matemáticas para as artes. (p. 14). 

Segundo Lívio (2006), a definição de Euclides estava direcionada a interpretação 

geométrica  da Razão Áurea, seguindo os passos da sua definição os matemáticos dos séculos 

seguintes produziram muitos resultados geométricos novos envolvendo a Razão Áurea, entre 

eles Hipsicles de Alexandria que viveu provavelmente no século II a.E.C. (autor de 

“Suplemento”), Apolônio de Perga (262 – 190 a.E.C.), Arquimedes, Hero (século I d.E.C), 

Ptolomeu (século II d.E.C) e Pappus (século IV d.E.C) (p. 105). 

Segundo Lívio (2006), o interesse em relação a Razão Áurea sofre um processo de 

abandono, conforme é relatado por Lívio (2006) sobre as ações de Pappus 

 

Seus esforços heroicos para impedir o declínio generalizado da matemática e da 

geometria em particular não foram bem-sucedidos, e após sua morte, com a 

curiosidade intelectual do Ocidente totalmente devastada, o interesse pela razão 

áurea entrou num longo período de hibernação (p. 106) 

 

Segundo Lívio (2006), durante o que chama de “Deprimente Idade das Trevas” as 

palavras do historiador francês e bispo Gregory de Tours (538 – 594) foram “O estudo das 

letras está morto em nosso meio” (p. 106). 

 

3. A idade média 
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Segundo Vicentino e Dorigo (2013), a Idade Média – segundo a periodização 

eurocêntrica da história
16

 – seria o período de quase mil anos entre a Idade Antiga e a Idade 

Moderna. Assim a Idade Média é convencionada como o período que se inicia com a 

desagregação do Império Romano do Ocidente (após a ocupação dos Hérculos) em 476, até a 

tomada da Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 (VICENTINO & DORIGO, 2013, 

p. 174). 

Segundo Lívio (2006), neste período a produção científica, especialmente em 

matemática, foi essencialmente transferida para a índia e o mundo árabe, destacando-se a 

inserção dos chamados números indo-arábicos e da notação decimal (p. 106). Ainda segundo 

Lívio (2006) o matemático hindu mais importante do século VI foi �̅�ryabhata (476 - 550) que 

em sua obra mais famosa (�̅�ryabhatíya) inseriu a frase “de um lugar para outro, cada um e dez 

vezes o anterior”, indicando uma aplicação de um sistema de valor-de-lugar (p. 107). 

Com a predominância do islamismo o mundo mulçumano se tornou um grande e 

importante centro de estudo da matemática (LÍVIO, 2006, p. 107). Segundo Lívio (2006), 

apesar da contribuição islâmica ser principalmente algébrica e abordar de forma superficial a 

razão áurea é necessário citar pelo menos três matemáticos: Al-khw�̅�rizm𝑖 ̅e Abul Kamil Shuja 

(século IX) e Abu’l-Wafa (século X). 

A contribuição de Al-khwarizmi para o desenvolvimento da Razão Áurea, segundo 

Herz-Fischler (1998), vem de um problema que apresenta a seguinte descrição:  

 

“Se alguém disser: ‘Eu dividi dez em duas partes; multipliquei uma por dez e a outra 

por si só, e os produtos foram os mesmos. Então, a computação é esta: você 

multiplica coisa por dez, são dez coisas, depois multiplicam dez a menos por si, são 

100 e um quadrado menos vinte coisas, o que equivale a dez coisas” (p. 122-123, 

tradução nossa) 

 

Lívio (2006) também aponta o problema descrito como motor das contribuições de 

Al-khwarizmi para a Razão Áurea. Herz-Fischler apresenta a expressão correspondente as 

afirmações de Al-khwarizmi, conforme podemos observar a seguir: 

 

                                                 
16

 Os próprios autores apontam que esta periodização é bastante criticada entre os historiadores, haja 
vista que trata o mundo como um apêndice da Europa. (Vicentino e Dorigo, 2013b, p. 13) 
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10𝑥 = (10 − 𝑥)2 →
10

10 − 𝑥
=

10 − 𝑥

𝑥
 

 

Herz-Fischler (1998) afirma ainda “em outras palavras, o 𝑥 desconhecido é o 

comprimento do segmento menor quando uma linha de comprimento 10 é dividida em Razão 

Extrema e Média” (p. 123, tradução nossa). Segundo relatam Lívio (2006) e Herz-Fischler 

(1998), não é certeza de que o matemático árabe tivesse em mente a “Divisão em Razão 

Extreme e Média” (Razão Áurea) quando apresentou o problema descrito anteriormente. No 

entanto, o próprio Herz-Fischler (1998) apresenta uma posição de Gandz (1938) que afirma 

que “algebricamente (Al-khwarizmi) está à frente de Euclides por 1000 anos, ele é 

geometricamente atrás de Euclides por 1000 anos” (p. 123, tradução nossa). Deste modo, não 

parece viável acreditar que o árabe não tivesse em mente a Razão quando descreveu, tão 

quanto contribuiu para seu desenvolvimento algébrico. 

Conhecido como “o Calculador do Egito”, Abu Kamil Shuja (850 – 930) é destacado 

na história da Razão Áurea, segundo Lívio (2006), por dois motivos: por sua obra Sobre o 

pentágono e o decágono, que contém vinte problemas sobre os cálculos relacionados às 

figuras geométricas e (em alguns) nos quais utiliza a Razão Áurea; e, por suas obras terem 

influenciado a produção do matemático italiano Leonardo de Pisa (Fibonacci) (p. 109).  

Herz-Fischler (1998) apresenta detalhadamente as relações de Abu Kamil com a 

“Divisão em Razão Extrema e Média” (Razão Áurea), destacando que em sua obra sobre o 

pentágono e o decágono, que contém 20 problemas, ele não introduz conceitos da razão áurea 

nos primeiros 16 problemas, mesmo que tal inclusão pudesse simplificar a resolução deles (p. 

124). Segundo Herz-Fischler (1998) “é somente quando chegamos ao problema 17, onde 

precisamos encontrar o lado ZW (= 𝑥) de um decágono cuja área é 100, que encontramos 

‘Divisão em Razão Extrema e Média’” (p. 125). O decágono citado pode ser encontrado em 

seguida (Figura 05). 

 

Figura 05 - Problema 17 – Abu Kamil 
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Fonte: Herz-Fischler (1998) 

 

Ainda segundo Herz-Fischler (1998), Abul Kamil apresenta a resolução deste 

problema reafirmando propriedades da Razão Áurea seguindo procedimentos apresentados 

por Euclides no livro elementos XIII, no entanto sem indicar que está utilizando estes 

procedimentos (p. 125). 

O último matemático árabe citado por Lívio (2006) como essencial no 

desenvolvimento da razão áurea é Abu’l-Wafa (940 – 998) que apresenta seu interesse pela 

razão áurea na sua obra “Um livro sobre as construções geométricas que são necessárias a 

um artesão”, sobre a qual Lívio (2006) relata “apresenta métodos engenhosos para a 

construção do pentágono e do decágono e para inscrever polígonos regulares em círculos e em 

outros polígonos” (p. 109). Herz-Fischler (1998) relata que no problema 3 do capítulo 2 de 

seu livro, Abu’l Wafa’ apresenta um problema envolvendo um pentágono que deve ser 

construído com o lado sobre uma dada linha AB (Figura 07), na qual se tomam os segmentos 

𝐵𝐶 = 𝐴𝐵 e 𝐷 como seu ponto médio, sendo DC o raio da circunferência circunscrita, obtém-

se o ponto E na extensão do segmento AB. Assim, Herz-Fischler (1998) afirma que o 

segmento AE está dividido em ‘Razão Extrema e Média’ pelo ponto B do segmento original. 

 

Figura 06 - Problema 3, Capítulo 2 
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Fonte: Herz-Fischler (1998) 

 

Segundo Lívio (2006), todas as contribuições de matemáticos árabes foram 

importantes, no entanto, foram adicionais no que cerne a história do número de ouro (p. 110), 

deste modo a próxima grande contribuição para o desenvolvimento da razão áurea teve de 

aguardar pelo matemático italiano Leonardo Fibonacci (LÍVIO, 2006, p. 110). 

Leonardo de Pisa (Pisano ou Fibonacci) (1170 - 1240), segundo Lívio (2006), 

estabelece em suas obras uma série de importantes contribuições no que se trata da Razão 

Áurea/Número de ouro. Segundo Lívio (2006), Fibonacci inicia sua vida matemática a partir 

de suas viagens (primeiramente acompanhado do pai) por países da África (como a atual 

Argélia), Egito, Grécia e Síria (p. 111). Após entrar em contato com os “nove números 

indianos” (p. 111) Fibonacci dedicou os sete primeiros capítulos do seu primeiro livro (Liber 

abaci) as aplicações desses números à vida prática dos comerciantes locais, visando dirimir as 

dificuldades aparentes ao se operar com os números romanos (p. 111 – 115). 

Ainda segundo Lívio (2006) a contribuição de Fibonacci através de sua relação com 

a Razão Áurea é “realmente fascinante”. Nas suas palavras 

 

Por um lado, nos problemas em que usava conscientemente a Razão Áurea, foi 

responsável por um progresso significativo mas não espetacular. Por outro, 

simplesmente formulando um problema que, em princípio, nada tinha a ver com a 

Razão Áurea, ele expandiu drasticamente o escopo da Razão Áurea e de suas 

aplicações. (LÍVIO, 2006, p. 115) 

 

Lívio (2006) descreve que as contribuições diretas de Fibonacci para a aplicação de 

propriedades da Razão Áurea são apresentadas em uma pequena obra intitulada “Practica 

Geometriae” (Prática da Geometria) de 1223. Ainda segundo Lívio (op. cit.) a obra se trata da 

apresentação de novos métodos para o “cálculo da diagonal e da área do pentágono, cálculos 

dos lados do pentágono e do decágono a partir do diâmetro do círculo inscrito e do círculo 

circunscrito, e computações de volumes do dodecaedro e do icosaedro” (p. 115), cálculos os 

quais estão intimamente ligados à Razão Áurea. Segundo Lívio (idem), Fibonacci 

demonstrava nessa obra um profundo conhecimento da geometria euclidiana. As técnicas de 
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Fibonacci empregam, de forma geral, propriedades de trabalhos anteriores, ainda assim não se 

discute que Fibonacci aprimorou o uso dessas propriedades (LÍVIO, 2006, p. 115). 

Lívio (2006) aponta que “sua contribuição mais importante para a Razão Áurea e a 

que mais lhe trouxe fama deriva de um problema aparentemente inocente do Liber abaci” (p. 

115). Lívio (2006) e Queiroz (2007) apontam que a contribuição mais considerável de 

Fibonacci reside na descrição do chamado “Problema dos Coelhos”, cujo deu origem a 

conhecida “Sequência de Fibonacci”. 

A relação da Sequência de Fibonacci com a razão áurea é descrita por Lívio (2006) 

no tópico intitulado “Fibonaccis Áureos”, onde apresenta as razões entre termos sucessivos da 

sequência e mostrando como o resultado se aproxima cada vez mais de Fi (número de ouro), 

nas palavras de Lívio (2006) 

 

À medida que avançamos na sequência de Fibonacci, a razão entre dois números 

sucessivos de Fibonacci oscila em torno da Razão Áurea (sendo alternadamente 

maior e menor), mas se aproxima cada vez mais dela. (p. 121) 

 

Outra contribuição notável que se relaciona com a obra de Fibonacci é a espiral 

contida no retângulo áureo. Descrita em Queiroz (2007) através de uma propriedade deste 

retângulo 

 

Um retângulo áureo tem a interessante propriedade de, se o dividirmos num 

quadrado e num retângulo, o novo retângulo é também áureo. Repetindo este 

processo infinitamente e unindo os cantos dos quadrados formados, obtém-se uma 

espiral a que se dá o nome de espiral áurea (p. 23) 

 

Ainda sobre a espiral áurea, Queiroz (2007) relata a seguinte relação 

 

Anexando dois quadrados com lado = 1 unidade, teremos um retângulo 2x1, sendo o 

lado maior igual a soma dos quadrados anteriores. Anexando agora outro quadrado 

com lado = 2 unidades (o maior lado do retângulo 2x1), obteremos um retângulo 

3x2. Se continuarmos este processo, a sequência dos lados dos próximos quadrados 

será: 5, 8, 13... que é a sequência de Fibonacci. (p. 23) 

 

Esta interessante relação entre a razão áurea e os números de Fibonacci despertaram 

o interesse de diversos matemáticos ao longo da história, além de proporcionar avanços 

significativos em amplos campos da matemática. Um exemplo destacado por Lívio (2006) é o 
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do matemático francês Jacques Phillipe Marie Binet (1786-1856) que redescobriu uma 

fórmula para calcular o n-ésimo número de Fibonacci, desde que seu lugar na sequência seja 

conhecido, esta formula ficou conhecida como Fórmula de Binet e tem a seguinte 

representação 

 

Figura 07 - Fórmula de Binet 

 
Fonte: Lívio (2006) 

 

É possível perceber observando a fórmula que ela se apoia na equação de origem do 

número de ouro, assim o primeiro termo entre colchetes é a solução positiva da equação e o 

segundo termo é a solução negativa (LÍVIO, 2006). Este fato é mais um que representa as 

influências da razão áurea através da história do desenvolvimento matemático. Fibonacci e os 

demais matemáticos se tornaram a contraposição natural a arcaica afirmação de que as 

ciências não se desenvolveram no período da “Idade Média” e apontando para as 

contribuições para o avanço da matemática e da razão áurea no período seguinte da história. 

 

4. A idade moderna 

 

A idade moderna é convencionada como o período iniciado em meados do século 

XV (especificamente em 1453, quando ocorre a tomada da Constantinopla pelos turcos 

otomanos) e se encerra aproximadamente em 1789 com a revolução francesa. Neste período 

destacam-se as contribuições de Piero della Francesca (1412 – 1492), Luca Pacioli (1447 – 

1517) e Leonardo da Vinci (1452 – 1519). 

Segundo Lívio (2006), Piero era apontado como muito habilidoso em matemática e 

responsável por muitos tratados matemáticos. Das obras de Piero, três foram preservadas: De 

Prospectiva pingendi (Sobre a perspectiva na pintura), Libellus de Quinque Corporibus 

Regularibus (livro curto sobre os cinco sólidos regulares) e Trattato d’Abaco (Tratado sobre o 
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ábaco). As contribuições de Piero para o conhecimento e aplicação da razão áurea se deram 

através das obras Tratado sobre o Ábaco e nos Cinco Sólidos Regulares, onde o mesmo 

apresenta uma grande quantidade de problemas que incluíam o pentágono e suas diagonais e, 

portanto, a razão áurea (LÍVIO, 2006, p. 150). Um dos problemas, destacados por Lívio 

(2006), envolvia o cálculo do lado de um octaedro inscrito em um círculo de diâmetro 

conhecido, cuja solução envolve um pentágono e por consequência utiliza a razão áurea (p. 

151). 

Segundo Lívio (2006) uma boa parte da obra de Piero foi incluída na obra de outro 

matemático notável deste período, Luca Pacioli. Em Summa de arithmetica, geometria, 

proportioni et proportionalita (Coletânea de conhecimentos de aritmética, geometria, 

proporção e proporcionalidade), Pacioli incorporou os conhecimentos algébricos produzidos 

ou apresentados por Piero e, em Diniva Proportione (A Proporção Divina), incorporou os 

conhecimentos sobre os sólidos. 

A utilização do termo “Proporção Divina” por Pacioli – em detrimento dos termos   

anteriormente utilizados: razão extrema e média, razão áurea - representa, segundo Bertato 

(2008), a crença de Pacioli de que esta razão e seu respectivo valor numérico eram uma 

representação de Deus (BERTATO, 2008, p. 12). Ainda segundo Bertato (2008), Pacioli 

apresentou algumas propriedades da razão áurea, as quais foram batizadas por ele de efeitos. 

Pacioli afirma que existem infinitos efeitos, mas elenca apenas 13, em uma alusão aos doze 

discípulos e Jesus Cristo (p. 12). Esses efeitos são: primeiro, essencial, singular, inefável, 

admirável, inominável, recíproco do precedente, inestimável, excelso, supremo, 

excelentíssimo, incompreensível e digníssimo (BERTATO, 2008, p. 12). 

Sobre Pacioli, Lívio (2006) destaca que existem muitas falácias acerca de sua relação 

com a Razão Áurea, entre elas está o fato de alguns autores afirmarem que Pacioli trata a 

Razão Áurea como um cânone das proporções em  todas as obras de arte, já que, quando se 

refere ao desenho e proporção ele defende o sistema vitruviano que é baseado em razões 

simples (LÍVIO, 2006, p. 154). Segundo Lívio (2006), recai sobre Pacioli a acusação de ter 

plagiado os trabalhos de Piero de la Francesca em um dos volumes de “Divina Proportione”, 

no entanto, em defesa do autor, Lívio (2006) destaca que sem a incorporação feita por Pacioli 
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as ideias de Piero não chegariam a ser conhecidas como foram, além do fato de o livro de 

Pacioli ter despertado o interesse “geral” por um tema que antes só era conhecido pelo restrito 

círculo dos matemáticos. 

Outro personagem considerado fundamental no desenvolvimento da razão áurea na 

Idade Moderna/Renascimento é Leonardo Da Vinci, que, segundo Lívio (2006) e Bertato 

(2008), fez as ilustrações utilizadas por Pacioli em “A Divina Proporção”, sobre essa 

contribuição, Pacioli destacou Da Vinci como melhor de sua época em pintura de perspectivas 

e que era “dotado de todas as virtudes” (LÍVIO, 2006, p. 157). Segundo Oliveira (2010) é 

atribuído o uso de Razão Áurea em uma das obras mais notáveis de Da Vinci, como a “Mona 

Lisa” (Figura 6). 

 

Figura 08: Retângulos áureos e Mona Lisa 

 
Fonte: Oliveira (2010) 

Segundo Oliveira (2010) é possível verificar a razão áurea nesta pintura a partir da 

marcação de retângulos áureos nas dimensões internas do quadro, ao redor do rosto, nos olhos 

entre outras medidas possíveis. Lívio (2006) relata que é necessário cautela ao se tratar das 

medidas da obra de Da Vinci, haja vista que esta também pode ser vítima da euforia do 

“numerismo áureo” citado em um momento anterior. 

 

5. Considerações finais 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar alguns aspectos da história do número de ouro. 

Para isso foram revisados os textos históricos como Lívio (2006), Boyer (1984) e Herz-

Fischler (1998), além de artigos e outros estudos que fazem referência ao tema, a fim de 
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destacar os eventos históricos que contribuíram para a concepção que se tem hoje da razão 

áurea. 

Desta revisão foi contatado que a história desse conteúdo passa por diversos “altos e 

baixos”, haja vista que, as fontes discordam em pontos considerados cruciais e exigem um 

olhar atento e crítico, de modo a não reproduzir mitos e afirmações decorrentes do 

entusiasmo, remanescendo apenas as informações com o máximo de veracidade e 

credibilidade. 

Além dos pontos abordados, é necessário destacar que na idade contemporânea (dias 

atuais) a razão áurea e o número de ouro passaram a influenciar diversas áreas além da 

matemática, tais como os estudos estéticos, como a cirurgia plástico, a odontologia, os 

sistemas de identificação biométrica, os estudos das áreas biológicas, como a ecologia, entre 

outros, de tanta importância quanto os que foram desenvolvidos ao longo da história 

apresentada. 

Por fim, indicamos a possibilidade de ampliação dos estudos referentes ao número de 

ouro e a razão áurea, a fim de contribuir com os estudos atuais e ampliá-los e diversifica-los. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de um levantamento bibliográfico sobre a História da 

medida do volume, como o auxílio dos autores Boyer (1974), Eves (2004) e Chisholm e Zupko (2019), 

enfatizando a linha temporal de cada civilizações e alguns estudiosos da época. O levantamento analisou 

algumas civilizações, dentre elas estão: Egípcia, romana, grega, mesopotâmica e babilônica em seus contextos 

distintos. Além analisar pensadores como Cavalieri e Arquimedes relacionados com o tema em questão. esse 

levantamento corrobora a existência do da evolução da medida de volume ao decorrer da necessidade do homem 

e da sociedade de cada época. 

Palavras-chave: História da matemática. Unidades de medidas. Volume. 

 

Considerações iniciais 

Este trabalho possui o intuito de investigar à cerca da história, especificamente da 

medida de volume. Através de uma breve reflexão subjetiva, é possível perceber a carência da 

história como ferramenta de abordagem dentro de sala de aula no auxílio do processo de 

ensino-aprendizagem, diante de tal fato, se faz oportuno e de grande importância a elaboração 

deste texto como auxiliador. 

Boyer (1974), descreve a matemática egípcia, que muito embora exista alguns 

documentos, os papiros de Ahmes e de moscou possuem uma relevância maior, nesses 

existem alguns problemas a respeito de volume, como no papiro de Ahmes que foi encontrado 

um problema que descreve o volume do tronco de pirâmide, e ainda no documento é 

encontrado como se encontrar o volume do solido. Eves (2004) afirma que os babilônicos 

possuíam uma imensa habilidade em cálculo e ainda possuíam uma boa relação com a 

álgebra, além do mais, Eves (2004) ainda relata sobre as concepções dos mesopotâmicos, que 
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assim como os gregos eles também trabalham por aproximação. Chisholm e Zupko (2019) 

detalham a forma que os babilônicos trabalhavam com o volume, e nos esclarecem a ideia de 

suas origens por meio do comercio e suas necessidades diárias. Chisholm e Zupko (2019) 

ainda abordam como os gregos e romanos entendiam a ideia de volume, expondo desde o 

contexto pré medieval, passando pelo medieval, e terminado no que conhecemos hoje sobre 

medida de volume. 

A Medida de Volume 

 Dois tipos de sistemas de medição são historicamente distinguidos: um sistema 

evolucionário, como o Império Britânico, que cresceu mais ou menos a esmo pelo costume, e 

um sistema planejado, como o Sistema Internacional de Unidades (SI; Système Internationale 

d'Unités), em uso universal pela comunidade científica mundial e pela maioria das nações. 

Embora o conceito de pesos e medidas hoje inclui fatores como temperatura, luminosidade, 

pressão e corrente elétrica, uma vez que consistia em apenas quatro medições básicas: 

massa(peso), distância ou comprimento, área e volume (líquido ou medida de grão). Os três 

últimos, sendo intimamente relacionados. 

A etimologia da palavra Volume, se origina do latim Volumen, é um rolo ou coisa 

enrolada, substantivo ligado ao verbo Volvere, virar ou voltar, em tempos idos, na Grécia, 

como em Roma e em Israel, os livros eram escritos em rolos de papiro ou couro. Quem lia um 

capítulo ou trecho ia desenrolando o que estava lendo e o enrolando de novo para ler o 

próximo. 

A Medida de Volume Egito 

Embora exista divisão em relatos históricos através de tópicos e categorias, tal fato 

ocorre em algumas situações apenas por necessidade de organização, pois não 

necessariamente, quando se tratamos de cronologia os fatos acontecerem obedecendo uma 

linha temporal, existindo momentos ocorridos até mesmo paralelamente um ao outro. 

Tratando-se de civilização egípcia e sua relação com as medidas de volume, existem 

alguns documentos que explanam a temática em questão, no entanto, estudiosos como Boyer 

(1974) retratam a dificuldade em credibilizar contribuições dos pensadores egípcios apenas 
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por materiais cerimoniais e astronômicos, alguns documentos denominados de papiros 

conseguiram de alguma forma se conserva por cerca de três milênios até os dias atuais, esses 

materiais carregam informações de diversas áreas do conhecimento e dentre elas está incluído 

a matemática. 

Vale ressaltar que muito do que se sabe atualmente, se tratando de matemática de 

origem egípcia, advém dos papiros de Rhindz também conhecido como Ahmes, é o mais 

extenso documento do antigo Egito, outro importante papiro, embora não tão extenso como o 

de Ahmes, é o denominado papiro Golonishev ou também conhecimento como Moscou, 

contém 25 problemas matemáticos, esse documento foi adquirido em 1893 no Egito, o mesmo 

contém vinte e cinco exemplos, um dos problema dessa papiro ( problema 14), possui uma 

imagem semelhante a um trapézio, no entanto de acordo com seus cálculos fica evidenciados 

que sua intenção é explanar um tronco de pirâmide. 

Nas regiões de cima e de baixo são associados, respectivamente, o valor dois e 

quatro, tais valores são posicionados ao lado de fora da figura, representando as bases 

quadradas, os valores cinquenta e seis representado na mesma porção que o valor quatro, mas 

pelo lado de dentro, ainda pelo lado de dentro o valor seis representa a altura da figura, nas 

instruções relativas ao problema ilustrado pela figura é indagado o volume desse tronco de 

pirâmide, para se chegar ao resultado é indicado que se tome o quadrado dos números dois e 

quatro e se some como o produto dos mesmos valores, chegando ao valor vinte e oito, em 

seguida multiplica o valor encontrado por um terço de seis, chegando ao resultado final de 

cinquenta e seis, justamente o volume do tronco de pirâmide em questão, tal valor é 

encontrado de acordo com a fórmula que conhecemos: V = h(a² + ab + b²)/3, embora não se 

tenha registro em nenhum lugar da fórmula algébrica nos documentos, ainda assim, os 

egípcios possuíam o conhecimento da formula. 

Boyer (1974) acredita em uma construção empírica para formulação do volume de 

uma pirâmide, por outro lado conjectura uma base teórica para a construção do volume do 

tronco, é sugerido que os egípcios de maneira semelhante nos casos do triangulo isósceles e 

do trapézio, decompondo o tronco em paralelepípedos, prismas e pirâmides, assim, trocando 
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os prismas e as pirâmides por blocos iguais e retangulares, agrupando esses blocos de forma 

coerente, se chegava na formula. 

A Medida de Volume Babilônica 

De acordo com Eves (2004), a matemática primitiva necessita de uma base prática 

para se desenvolver, e esse embasamento veio surgir com a evolução para formas mais 

avançadas de sociedade. A ênfase inicial da matemática ocorreu na aritmética e na 

mensuração prática, nesse contexto se desenvolvem tendências no sentido da abstração, foi 

assim que que a álgebra envolveu ao fim da aritmética e a geometria teórica deu sua origem 

da mensuração. 

A geometria babilônica se relaciona com a mensuração prática, a partir disso infere-

se que os babilônicos do período 2000 a.c. a 1600 a.c. estavam familiarizados com as regras 

gerais de área de retângulos, triângulos (retângulo, isósceles e talvez o qualquer) e trapézios 

(retângulo), do volume de um paralelepípedo reto-retângulo e geralmente do volume de um 

prisma reto de base trapezoidal.  

A marca principal da geometria para os Babilônicos é seu caráter algébrico, os 

problemas mais complexos são ditos como problemas de álgebra não – triviais. Há uma tabua 

em Yale, possivelmente datada 1600 a.c. na qual se pode encontrar uma equação cúbica geral 

na discussão de volumes de troncos de uma pirâmide. 

Eves (2004) afirma ainda, que os babilônicos eram incansáveis construtores de 

tábuas, calculistas extremamente hábeis e que tinham uma força maior em álgebra. Além 

disso, diz que existe uma profundidade impressionante de problemas considerados por eles. 

Com relação estritamente da maneira que o volume era utilizando pelo povo 

babilônico, Chisholm e Zupko (2019) expõem em sua obra maiores detalhes com relação ao 

volume, ao exemplo da medida líquida babilônica, qa (também grafado ka), foi o volume de 

um cubo de um palmo (cerca de 99 a 102 mililitros ou cerca de 6,04 a 6,23 polegadas 

cúbicas). O cubo, no entanto, teve que conter um peso de uma grande mina de água. O qa era 
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uma subdivisão de duas outras unidades; 300 qa igualou 60 gin ou 1gur. O gur representou 

um volume de quase 303 litros (80 galões americanos). 

Ainda em Chisholm e Zupko (2019), asseguram que os hititas, assírios, fenícios e 

hebreus derivavam seus sistemas geralmente dos babilônios e egípcios. Os volumes dos 

vários padrões hebraicos de medida líquida não são definitivamente conhecidos; o morcego 

pode ter contido cerca de 37 litros (quase 10 galões americanos); se assim for, log equivalente 

a pouco mais de 0,5 litro (0,14 galão hin ligeiramente mais de 6 litros (1,6 galões 

americanos). O sistema hebreu foi notável pela estreita relação entre medidas volumétricas 

secas e líquidas; o líquido era do mesmo tamanho que o seco Homer, e 

o bastão líquido correspondeu ao seco ʾEfa. 

A Medida de Volume Mesopotâmica 

Eves (2004) explana que as medidas sofriam destaque se tratando de geometria, no 

entanto, assim como ocorreu com os egípcios, os mesopotâmios possuíam por muitas vezes 

uma grande disparidades se tratando de medidas exatas e medidas aproximadas, a exemplo de 

se encontrar a área de um quadrilátero, o procedimento adotado por eles se desencadeava 

através do produto das medidas dos pares de lados que são opostos entre si, o que não era 

diferente com o volume, como o volume do tronco de cone ou da pirâmide, encontrando os 

respectivos valores de seus volumes por meio do produto entre a média aritmética de suas 

bases e sua altura, em algumas situações com relação ao tronco de pirâmide quadrada com 

suas respectivas áreas 𝑎² e 𝑏² para as bases, era aplicando a seguinte formula: 

𝑣 =  (
𝑎 + 𝑏

2
)

2

ℎ 

 

Mas para encontrar o volume do mesmo tronco, os babilônicos utilizavam uma regra 

que equivale a fórmula aceita como a correta: 

𝑣 = ℎ [(
𝑎 + 𝑏

2
)

2

+
1

3
(

𝑎 − 𝑏

2
)

2

] 

A Medida de Volume dos Gregos e Romanos: 
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Em Chisholm e Zupko (2019), é descrito que no primeiro milênio AC, a dominação 

comercial do Mediterrâneo passou para as mãos dos gregos e depois dos romanos. 24 dedos 

equivaliam a 1 Côvado olímpico, essa coincidência sugere o que é provável, com base na 

história comercial da época, que os gregos derivaram suas medidas em parte dos egípcios e 

em parte dos babilônios, provavelmente através dos fenícios, que por um longo tempo 

dominou vastas extensões do comércio do Mediterrâneo.  

Os gregos usaram aparentemente padrões lineares para estabelecer a sua medida 

primária, o metrētēs, medida líquida primária equivalente a 39,4 litros, ou cerca de 9 

galões. No sistema grego, do qual a menor unidade de capacidade era akotyle (16,5 polegadas 

cúbicas; 0,475 pint; 270 cm3 cúbicos), as metragens equivaliam a 144 kotyle, ou 12 khous, ou 

2 xestes. Cilindros de barro reconstruídos escavados na Acrópole em Atenas fornecem a mais 

antiga evidência conhecida do sistema grego de medição de líquidos. 

Tratando-se de Romanos, as principais medidas romanas de capacidade foram 

as hemina,sextarius, modius e ânfora para produtos secos equartarus, sextarius,côngio, 

urna e ânfora para líquidos. Uma vez que todos estes foram baseados no sextarius e desde 

que não há dois sextarii existentes são idênticos, uma média geralmente acordada hoje é 35,4 

polegadas cúbicas, ou quase 1 pint (0,58 litro). A hemina, ou semi- sextarius, com base nessa 

média, era de 17,7 polegadas cúbicas (0,29 litro). Dezesseis desses sextarii fizeram 

o modius de 566,4 polegadas cúbicas (9,28 litros), e 48 deles fizeram a ânfora de 1,699,2 

polegadas cúbicas (27,84 litros). Na série líquida, o quartarus, ou um quarto de 

um sextarius (35.4 polegadas cúbicas), foi 8.85 polegadas cúbicas (0.145 litros). Seis 

desses sextarii fizeram o congius de 212,4 polegadas cúbicas (3,48 litros), 24 sextarii fizeram 

a urna de 849,6 polegadas cúbicas (13,92 litros), e, como em produtos secos, 48 sextarii eram 

iguais a uma ânfora, ainda em Chisholm e Zupko (2019). 

 

Contexto Medieval 

 Chisholm e Zupko (2019), relatam que a Europa medieval herdou o sistema romano, 

com suas raízes gregas, babilônicas e egípcias. Logo proliferou através do uso diário e 
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variações de linguagem em muitas variantes nacionais e regionais, com elementos 

emprestados das influências celta, anglo-saxônica, germânica, escandinava e árabe e 

contribuições originais que cresceram fora das necessidades da vida medieval. Um esforço 

determinado pelo imperador Carlos Magno e muitos outros reis medievais para impor 

uniformidade no início do século IX foram em vão; diferentes usos endurecidos. As grandes 

feiras comerciais, como as de Champagne durante os séculos XII e XIII, reforçou a 

uniformidade rígida em comerciantes de todas as nacionalidades dentro do recinto da feira e 

teve algum efeito na padronização das diferenças entre as regiões, mas as variações 

permaneceram. Um bom exemplo é Oell, a medida universal para tecidos de lã, o grande 

comércio da Idade Média. O elfo de Champagne, dois pés e seis polegadas, medido contra um 

padrão de ferro nas mãos do Guardião da Feira, foi aceito por Ypres e Ghent, ambos na 

Bélgica moderna; por Arras, na França moderna; e pelas outras grandes cidades produtoras de 

tecidos do noroeste da Europa, apesar de suas varetas variarem em tamanho. Em várias outras 

partes da Europa, o próprio Oell variou, no entanto. Havia centenas de milhares de exemplos 

entre as unidades de medição em toda a Europa. 

Pós-Medieval 

Segundo Chisholm e Zupko (2019), fora da confusão de pesos e medidas medievais 

surgiram vários sistemas nacionais, reformados e reorganizados muitas vezes ao longo dos 

séculos; em última análise, quase todos esses sistemas foram substituídos pelo sistema 

métrico, Na Grã-Bretanha e em suas colônias americanas, entretanto, o sistema medieval 

alterado sobreviveu. 

SISTEMAS CONSUETUDINÁRIOS DO IMPÉRIO BRITÂNICO E DOS EUA DE 

PESOS E MEDIDAS 

UNIDADE ABREVIATURA OU 

SÍMBOLO 

EQUIVALENTES 

EM OUTRAS 

UNIDADES DO 

MESMO SISTEMA 

EQUIVALENTE 

MÉTRICO 

CAPACIDADE 

MEDIDAS LÍQUIDAS NOS EUA 
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galão gal 4 quarts 3,785 litros 

quarto qt 2 pints 0,946 litro 

cerveja pt 4 brânquias 0,473 litro 

guelra gi 4 onças fluidas 118,294 mililitros 

onça fluida fl oz 8 dracmas fluidas 29,573 mililitros 

dracma 

fluido 

fl dr 60 minutos 3,697 mililitros 

mínima min 1 / 60 dram fluido 0,061610 mililitros 

MEDIDAS SECAS DOS EUA 

alqueire bu 4 bicos 35,239 litros 

beijinho pk 8 quartos 8,810 litros 

quarto qt 2 pints 1,101 litros 

cerveja pt 1 / 2 quarts 0,551 litro 

MEDIDAS LÍQUIDAS E SECAS BRITÂNICAS 

alqueire bu 4 bicos 0,036 metro cúbico 

beijinho pk 2 galões 0,0091 metro cúbico 

 

galão gal 4 quarts 4,546 litros 

quarto qt 2 pints 1,136 litros 

cerveja pt 4 brânquias 568,26 centímetros 

cúbicos 

guelra gi 5 onças fluidas 142.066 centímetros 

cúbicos 

onça fluida fl oz 8 dracmas fluidas 28.412 centímetros 

cúbicos 

dracma 

fluido 

fl dr 60 minutos 3,5516 centímetros 

cúbicos 
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mínima min 1 / 60 dram fluido 0,059194 centímetro 

cúbico 

VOLUME 

jarda 

cúbica 

cu yd, ou yd 3 27 pés cúbicos, ou 

46.656 polegadas 

cúbicas 

0,765 metro cúbico 

pé cúbico cu ft, ou ft 3 1.728 polegadas 

cúbicas, ou 0.0370 

jardas cúbicas 

0,028 metro cúbico 

polegada 

cúbica 

cu in, ou em 3 0,00058 pés cúbicos, 

ou 0,000021 jardas 

cúbicas 

16.387 centímetros 

cúbicos 

pé-acre ac ft 43.560 pés cúbicos, ou 

1.613 jardas cúbicas 

1.233 metros cúbicos 

pé de tábua bd ft 144 polegadas 

cúbicas, ou 1 / 12 pés 

cúbicos 

2,36 litros 

cordão CD 128 pés cúbicos 3,62 metros cúbicos 

Disponível em: www.britannica.com 

 

Na época da Magna Carta (1215), os abusos de pesos e medidas eram tão comuns 

que uma cláusula era inserida na carta para corrigir os grãos e o vinho, exigindo uma medida 

comum para ambos. Alguns anos depois, um decreto real intitulado “veredito de Pesos e 

Medidas” definiu uma lista ampla de unidades e padrões com tanto sucesso que permaneceu 

em vigor por vários séculos a partir de então. 

Edmund Gunter, um matemático do século 17, concebeu a ideia de tomar a 

amplitude do acre (4 ou 22 jardas), chamando-a de cadeia, e dividindo-o em 100 links. Em 

1701 o Bushel de milho em medida seca foi definido como “qualquer medida +redonda com 

fundo liso e plano, com 18,5 polegadas de largura e 8 polegadas de profundidade”. 

Similarmente, em 1707, o galão de vinho foi definido como uma medida redonda com fundo 

plano e contendo 231 polegadas cúbicas; no entanto, o galão ale foi mantido em 282 
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polegadas cúbicas. Houve também um galão de milho e um galão de vinho mais velho, 

ligeiramente menor. Houve muitas outras tentativas feitas na padronização além destas, mas 

não foi até o século 19 que uma grande reforma aconteceu, de acordo com Chisholm e Zupko 

(2019). 

O ato de pesos e medidas de 1824 procurou limpar alguns dos emaranhados 

medievais. Um único galão foi decretado, definido como o volume ocupado por “10 libras 

imperiais peso de água destilada pesada no ar contra pesos de latão com a água e o ar a uma 

temperatura de 62 graus de termômetro de Fahrenheit e com o barômetro a 30 polegadas”. 

Outras unidades foram padronizadas durante esta época também, finalmente, por um 

ato do Parlamento em 1963, todos os pesos e medidas inglesas foram redefinidos em termos 

do sistema métrico, com uma mudança nacional iniciada dois anos depois. 

Na obra de Chisholm e Zupko (2019), é exposto que os Estados unidos em 1790, em 

uma mensagem do presidente George Washington ao congresso chamou a tenção para 

necessidade de uniformidade das suas moedas, pesos e medidas, pois o sistema inglês de 

pesos e medidas perdurou por um longo tempo, imerso na indústria e no comercio. Ao invés 

dos EUA  desenvolverem suas unidades métricas, eles procuraram sincronizar com sistema 

inglês, de modo que inúmeros desvios se desencadearam, ao exemplo, o EUA ainda faziam a 

utilização O galão da rainha Anne de 231 polegadas cúbicas, que os britânicos tinham 

descartado em 1824, a padronização foi realizada pelo Departamento de Pesos e Medidas 

Padrão, mas o galão da rainha Anne foi mantido. A libra avoirdupois, com 7.000 grãos, 

correspondia exatamente a dos britânicos, assim como a libra troy de 5.760 grãos; no entanto 

o Bushel americano em 2.150,42 polegadas cúbicas, novamente desviou dos britânicos. O 

Bushel dos EUA foi derivado do " Bushel de Winchester”, um padrão sobrevivente datado do 

século 15, que havia sido substituído na Lei Britânica de 1824. Pode-se dizer que o galão e o 

Bushel dos EUA, eram menores em cerca de 17% e 3%, respectivamente, que os britânicos, 

permanecem mais verdadeiramente medievais do que suas contrapartes britânicas. 

Medida de Volume no Sistema Métrico 
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De acordo com Chisholm e Zupko (2019), a revolução francesa resultou o 

estabelecimento do sistema métrico de pesos e medidas; cientistas da Europa discutiram por 

muito tempo a conveniência de um sistema novo, racional e uniforme para substituir as 

variantes nacionais e regionais que dificultavam a comunicação científica e comercial. A 

primeira proposta para aproximar o que eventualmente se tornou o sistema métrico foi feita 

em 1670 por Gabriel Mouton, em 1795, foi decidido promulgar a adoção do sistema métrico 

para toda a França. A nova lei definiu os padrões de comprimento, massa e capacidade e 

listou os prefixos para múltiplos e submúltiplos. O litro foi definido como o volume 

equivalente ao volume de um cubo, cada lado do qual tinha um comprimento de 1 decímetro, 

ou 10 centímetros, os nomes para múltiplos e submúltiplos de todas as unidades foram 

uniformizados, com base em prefixos gregos e latinos. 

A difusão do sistema métrico pela Europa foi viabilizada pelos sucessos militares da 

Revolução Francesa e de Napoleão, no entanto foi necessário um período longo para superar a 

inércia dos sistemas consuetudinários, em 1840 foi estabelecido como o monopólio legal na 

França, e desde então o progresso do sistema pelo mundo tem sido constante. 

 

Volume no SI (Sistema Internacional) 

Ainda em Chisholm e Zupko (2019), menciona que da mesma forma que o sistema 

métrico surgiu através dos problemas que os cientistas encontraram ao lidar com o sistema 

medieval, um novo sistema surgiu dos problemas que uma comunidade científica amplamente 

ampliada enfrentava na proliferação de subsistemas improvisados para atender a determinadas 

disciplinas. Paralelamente, há muito se sabia que os padrões originais do século XVIII não 

eram precisos no grau exigido pelas operações científicas do século XX, novas definições, 

novas definições foram necessárias. Após longa discussão, o 11º Conferência Geral de pesos e 

medidas, reunida em Paris em outubro de 1960, formulou um novo Sistema Internacional de 

Unidades (SI). O SI possui uma tabela com as unidades amplamente utilizadas, será destacado 

abaixo apenas as unidades que possuem relação com volume. 
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SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI) 

 unidade Abreviação número de 

metros 

cúbicos 

equivalente 

aproximado nos 

EUA 

VOLUME 
metro cúbico m 3 1 

1.307 jardas 

cúbicas 

 centímetro 

cúbico 

cu cm, cm 3ou 

cc 
0,000001 

0,061 polegada 

cúbica 

 

unidade Abreviação 
número de 

litros 

equivalente 

aproximado nos 

EUA 

CAPACIDADE 
quilolitro Kl 1.000 

1,31 jardas 

cúbicas 

 
litro Eu 1 

61,02 polegadas 

cúbicas 

 
centilitro Cl 0,01 

0,61 polegada 

cúbica 

 
mililitro Ml 0,001 

0,061 polegada 

cúbica 

 
microlitro Μl 0,000001 

0,000061 

polegada cúbica 

Disponível em: www.britannica.com 

Arquimedes 

De acordo com Eves (2004), Arquimedes se situa entre os grandes matemáticos de 

todos os tempos, de Siracusa, uma cidade grega, nascidos em meados de 287 a.C. e morto 

durante o saque ocorrido em sua cidade por volta de 212 a.C., existem registros de sua 

permanência por um período na Universidade Grega, de Alexandria, muitos de seus feitos, 

Arquimedes compartilhava com os seus amigos da Universidade, existem algumas história em 

torno da vida e seus feitos, e umas das histórias bastante conhecida relata a inquietação do 

mesmo em resolver um problema proposto pelo rei Hierão. 
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O rei determinou que um certo ourives moldasse uma coroa com determinado peso 

de ouro, no então o mesmo desconfiado que o ourives tivesse adicionado prata em meio ao 

ouro, Hierão solicitou que Arquimedes solucionasse tal dúvida, desta forma, Arquimedes em 

um de seus banhos observou que a medida que mergulhava seu corpo a água subia e 

transbordava, lhe veio de imediato a solução para o devido problema, descobrindo assim, a 

primeira lei da hidrostática; um corpo quando imerso em um fluido recebe um empuxo de 

intensidade igual à do volume de água que é deslocada; os relatos afirmam que no momento 

de excitação o mesmo saiu pulando e correndo nu pela rua, aos gritos de “Eureka!”, que em 

grego significa “achei!”. 

Arquimedes então, coloca uma pedra de ouro puro que possuía o mesmo peso da 

coroa em um recipiente com água, fez o mesmo processo com a prata, devemos lembrar que 

esses metais possuem densidades diferentes, ao submergir o ouro ouve um deslocamento de 

água diferente do deslocamento da prata, e ao submergir a coroa constatou que havia um 

deslocamento maior do que a do ouro e menor do que a prata, foi assim, portanto que 

Arquimedes chegou à conclusão de que o coroa foi produzida por uma mistura de ouro e 

prata, desmascarando assim, o ourives. 

O autor retrata o nível de importância para a posteridade e a qualidade dos trabalhos 

deixados por Arquimedes, enfatizando a habilidade e originalidade em suas obras, dentre 

alguns trabalhos produzidos por Arquimedes, estão cerca de dez tratados, que se encontram 

plenamente conservados até os dias atuais. “Os trabalhos de Arquimedes são obras-primas de 

exposição matemática e lembram, consideravelmente, artigos de revistas e especializadas 

modernas” (EVES, 2004, p. 194). 

Segundo Eves (2004), trata-se da maior contribuição entre esses tratados, a gênese de 

alguns métodos de cálculo de integral, há também; há três outras três trabalhos que se 

direcionam a geometria plana ( A medida de um Circulo, A Quadratura da Parábola e Sobre 

as Espirais); e outros dois trabalhos que norteiam os objetivos desta pesquisa, que são 

referentes a geometria espacial, o primeiro é denominado de Sobre a esfera e o Cilindro e o 

segundo, Os Cones e os Esferoides, dentre as informações quem compõem a primeira obra a 
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cima está que área de uma esfera inscrita em um cilindro reto é 2/3 da área total do cilindro, a 

mesma proporção vale para a medição do volume, pois o volume da esfera também é 2/3 do 

volume do mesmo cilindro, evidente, na mesma situação da área, além do mais, de acordo 

com Rooney (2012) um matemático chinês chamado Zu Chongzhi foi o primeiro responsável 

por formulaa demonstração do volume de uma esfera antes mesmo de Aristóteles, pois Zu 

viveu dos anos 429 à 500 . 

No segundo livro existe também algumas problemáticas, que estão direcionadas a 

investigação dos volumes das quádricas de revolução, contendo exatamente trinta e duas 

proposições; existe algumas outras obras deixadas por Arquimedes tão quanto importante e 

interessante quanto as outras citadas, o mesmo foi atual em áreas que abrangem a matemática, 

como a astronomia e a física, chegando até mesmo elaborar invenções que foram utilizadas 

pela comunidade. 

Boaventura Cavalieri 

De acordo com Eves (2004), Bonaventura Francesco Cavalieri nasceu em Milão em 

1598. Ainda jovem jesuado, aos quinze anos de idade, foi aluno de Galileu e atuou como 

professor de matemática da Universidade de Bolonha de 1629 até 1647, ano de sua morte. 

Deixou uma obra vasta abrangendo matemática, óptica e astronomia, também foi responsável, 

em grade parte, pela introdução dos logaritmos na Europa. No entanto a obra que mais o 

projetou, tendo sua maior contribuição para a matemática, é o tratado Geometria 

indivisibilius, no qual apresenta seu Método dos indivisíveis, cujas raízes remontam a 

Demócrito (c. 410 a.c.) e Arquimedes (c. 287 – 212 a.c.), mas a motivação principal se 

encontra nas tentativas de Kepler de achar certas áreas e certos volumes. 

O tratado de Cavalieri é de difícil clareza, sendo complexo entender a compreensão 

dele por “indivisível”. Ao que tudo indica o indivisível de uma porção plana dada é a corda 

dessa porção e um indivisível de um solido dado é uma secção desse solido. Considera-se que 

uma porção plana seja formada por uma infinidade de cordas paralelas. Então, Cavalieri dizia 

que se fazendo deslizar cada um dos elementos do conjunto das cordas paralelas de uma 
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porção plana dada ao longo de seu próprio eixo, de modo que as extremidades das cordas 

ainda descrevam um contorno contínuo, a área da nova porção é igual à original. 

De maneira análoga, esse procedimento pode ser realizado com os elementos do 

conjunto das secções planas paralelas de um sólido dado, com isso, fornecerá um outro sólido 

com o mesmo volume do original. Esse experimento pode ser facilmente representado 

empilhando cartas de maneira vertical e em seguida deformando suas laterais, ou seja, 

transformando as laterais em superfícies curvas, com isso, o volume não se altera com a 

deformação. 

 

 
Disponível em: www.revistas.udesc.br 

Esses resultados, generalizados, apresentam os chamados Princípios de Cavalieri: 

Se duas porções planas são tais que toda reta secante a elas e paralelas a uma reta 

dada determina nas porções segmentos de retas cuja razão é constante, então a razão entre as 

áreas dessas porções é a mesma constante. 

Se dois sólidos são tais que todo plano secante a eles e paralelos a um plano dado 

determina nos dois sólidos secções cuja razão é constante, então a razão entre os volumes dos 

sólidos é a mesma constante. 

Eves (2004) afirma que os princípios de Cavalieri representam ferramentas 

poderosas para o cálculo de áreas, volumes e com a aceitação desses princípios, pode-se 



 

371 

 

resolver muitos problemas de mensuração que comumente necessitavam de técnicas mais 

avançadas. 

Considerações finais  

Ao longo da História da medida do volume é possível observar que o sistema métrico 

que engloba a unidade do volume, surgiu através da necessidade de o homem em medir, e isso 

está ligado intimamente com o comércio, de modo que era necessário saber medidas exatas 

para auxiliar na venda de produtos. 

A partir do surgimento da ciência houve a necessidade do aprimoramento das 

medições, que precisavam ser mais precisas, com isso se desenvolveu o surgimento de 

padronização das medidas. Sabe-se que o sistema métrico da Grã-Bretanha teve uma maior 

popularização, mesmo não sendo totalmente independente, tendo sido baseado no sistema 

medieval. Com isso, pode-se notar a evolução do sistema métrico até os dias de hoje com o SI 

(sistema internacional). 

Portanto, fica evidente que as unidades de medidas do volume, surgem da 

necessidade do comércio, e vão se aprimorando com o passar do tempo como é visto na linha 

temporal que descrevemos do decorrer deste trabalho. 

Referências Bibliográficas 

BOYER,C. História da matemática. Trad. Elza F. Gomide. São Paulo, Edgard Blucher, Ed. da 

Universidade de São Paulo, 1974. 

EVES, H. Introdução à história da matemática. Trad. Hygino H. Domingues. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2004. 

ROONEY, A. A história da matemática – Desde a criação das pirâmides até a exploração do 

infinito. Trad. Mario Fecchio. São Paulo. M.Books Editora, 2012. 

ZUPKO, R.; CHISHOLM, L. J. Measurement System. Disponível em: 

<https://www.britannica.com/science/measurement-system/The-metric-system-of-

measurement >. Acesso em 19 de maio de 2019. 

  

https://www.britannica.com/science/measurement-system/The-metric-system-of-measurement
https://www.britannica.com/science/measurement-system/The-metric-system-of-measurement


 

372 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS DOS POLIEDROS: DA PRÉ-HISTÓRIA À 

ANTIGUIDADE 

 
João Nazareno Pantoja Corrêa 

Universidade do Estado do Pará 

joaonpcorrea@hotmail.com   

 

Pedro Franco de Sá 

Universidade do Estado do Pará 

pedro.franco.sa@gmail.com  

 

RESUMO 

Neste artigo, tendo em vista a importância da história dos conteúdos matemáticos no ensino de matemática, 

buscamos oferecer ao docente de matemática uma literatura que busque suprir a demanda no que se refere ao 

ensino de Poliedros por meio da evolução do desenvolvimento deste conteúdo através dos principais estudiosos 

que contribuíram com seus trabalhos para sua evolução em ordem cronológica juntamente com seus traços 

biográficos e suas respectivas contribuições na Pré-história e Antiguidade. Optamos por este período tendo em 

vista a grande extensão da linha do tempo do desenvolvimento deste conhecimento, que como verificamos no 

decorrer de nossa pesquisa, se desenvolve desde a Pré-história no período neolítico até como conhecemos 

atualmente. Concluirmos que o estudo de poliedros sofreu uma evolução ao longo do tempo, e que a concepção 

histórica dos conteúdos matemáticos pode nos levar a compreensão mais aprofundada de conhecimentos 

matemáticos, proporcionando a realização de uma melhor abordagem em sala de aula. 

 

Palavras-chaves: História. Matemática. Poliedros. Evolução. 

 

 

1. Introdução 

 

A história dos conteúdos matemáticos no ensino de matemática é de grande 

importância, uma vez que pode favorecer a compreensão e o entendimento de conhecimentos 

matemáticos na forma de como evoluíram até chegarem como são vistos atualmente, como 

afirma Santos (2009, p. 19), “é importante olhar para o passado para estudar matemática, pois 

perceber as evoluções das ideias matemáticas observando somente o estado atual dessa 

ciência não nos dá toda a dimensão das mudanças”.  

Nesta perspectiva, apresentamos neste artigo parte da evolução de conteúdos 

matemáticos que abordam poliedros através da contribuição de povos do período neolítico e 

de civilizações antigas e seus respectivos estudiosos, optamos por este período tendo em vista 

a grande extensão da linha do tempo do desenvolvimento deste conhecimento, que como 

mailto:joaonpcorrea@hotmail.com
mailto:pedro.franco.sa@gmail.com
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verificamos no decorrer de nossa pesquisa, se desenvolve desde a Pré-História no período 

neolítico até como conhecemos atualmente.  

Com a evolução do tema apresentamos as biografias sintetizadas dos principais 

estudiosos que contribuíram para o desenvolvimento do tema, procurando construir um texto 

que demonstre a evolução dos estudos sobre poliedros a partir dos seus trabalhos em ordem 

cronológica seguindo até as considerações finais. 

 

2. Aspectos Gerais dos Estudos dos Poliedros na Pré-História e Antiguidade 

 

As circunstâncias as quais levaram ao início do desenvolvimento e construção do 

estudo de poliedros não são possíveis de serem conhecidas, mesmo sendo estes definidos 

simplesmente neste momento, apenas como sólidos de várias faces, pois existiram vários 

povos do período neolítico e da antiguidade, que desde períodos mais remotos, segundo 

fontes bibliográficas consultadas, conheciam alguns poliedros, como os etruscos, egípcios, 

chineses e babilônios, entre outros, fato comprovado com os registros de objetos, gravuras e 

esculturas na forma de poliedros por esses povos. 

De acordo com Hart (1998) e Critchlow (1970), os registros mais antigos de poliedros 

são encontrados na pré-história, e pertencem aos povos neolíticos da Escócia, os quais 

construíram em forma de esfera modelos com caras talhadas formando poliedros regulares em 

pedra, com função desconhecida, que datam de cerca de 2000 a.C. 

 

Figura 01 - Esferas neolíticas semelhantes aos sólidos platónicos 
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Fonte: Ashmolean Museum de Oxford, 2018. 

 

O estudo dos Poliedros, bem como de geometria espacial também foram de interesse 

dos povos da Mesopotâmia (babilônicos, assírios, sumérios, caldeus, amoritas e acádios), 

região localizada entre os rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio, onde atualmente está 

situado o Iraque. É importante destacar que as civilizações antigas da Mesopotâmia são 

frequentemente chamadas de “babilônicas” de modo geral, mesmo esta denominação não 

estando inteiramente correta por conta da existência de outros povos, foi convencionada essa 

denominação aos habitantes dessa região no período de aproximadamente 2000 até 600 a.C. 

(BOYER, 2010).     

Segundo Lawlor (1993), a obra de Gordon Plummer “The Mathematics of the Cosmic 

Mind” afirma que os hindus também conheciam os poliedros icosaedro e o dodecaedro e os 

associam a sua mitologia. E muitos historiadores, como Eves (2004) e Kline (1992), admitem 

que as civilizações egípcias e babilônicas já conheciam o cubo, tetraedro e octaedro, e que foi 

a partir das jornadas de Tales e Pitágoras que o conhecimento desses poliedros pode ter 

chegado a Grécia. 

Dentre os registros mais antigos de poliedros destacam-se os encontrados em papiros, 

sendo considerados os principais o “papiro de Moscou” e o “papiro de Rhind” que pertencem 

aos povos egípcios, onde dos 110 dos problemas existentes nesses papiros 26 são geométricos 

(EVES, 2004). 
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O papiro de Moscou escrito em hierático (escrita sacerdotal) por um escriba 

desconhecido a aproximadamente 1850 a.C., com dimensões que de aproximadamente 8 

centímetros de largura por 5 metros de comprimento, apresenta 25 problemas, dentre eles o do 

cálculo do volume de um tronco de uma pirâmide de base quadrada, juntamente com o 

registro em transcrição hieroglífica (BOYER, 2010).  

 

Figura 02 - Imagem do papiro de Moscou 

 
Fonte: Boyer, 2010. 

 

O papiro de Rhind, é o mais extenso papiro sobre matemática existente, com 

aproximadamente 0,30 metros de altura e 5 metros de comprimento, e possui esse nome por 

ter sido comprado em 1858 por um antiquário de nome Henry Rhind, porém este mesmo 

papiro também é chamado de Papiro de Ahmes, nome do escriba que por volta de 1650 a. C. o 

teria copiado. Neste papiro existem problemas que são relacionados as faces de uma pirâmide 

e o seus respectivo declive, os quais segundo Kartz (2010) eram essenciais para construção 

das pirâmides, como observado nos valores concretos obtidos nestes problemas que se 

aproximam aos valores dos declives das pirâmides de Gizé. 
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Figura 03 - Imagem do papiro de Rhind 

 
Fonte: Eves, 2004. 

 

Segundo Boyer (2010), os estudiosos babilônicos e egípcios continuaram seus estudos 

os registrando em papiros e cuneiforme (tipos de escrita feitas com auxílio de objetos na 

forma de cunha), enquanto a liderança intelectual deixava de ser construída nos vales do rio 

Nilo, Tigre e Eufrates, passando para beira do Mediterrâneo, onde a civilização grega assumia 

a hegemonia do conhecimento e cultura, não apenas no mediterrâneo, mas também nos 

principais vales fluviais da época, entrando em contato outros povos realizando trocas de 

conhecimentos.  

 

3. Os Estudos dos Poliedros na Antiguidade e seus contribuidores 

 

 Os etruscos antecederam os gregos no conhecimento de alguns poliedros regulares, 

fato comprovado ao ser descoberto um dodecaedro etrusco (500 a.C.) em escavações 

arqueológicas nas proximidades de Pádua na Itália, o qual era utilizado em jogos, os egípcios 

também usavam dados poliédricos para jogos, porém na forma de icosaedro. Etruscos era 

como se chamavam os habitantes da Etrúria, antiga província italiana, hoje atual Toscana. 
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Figura 04 - Dodecaedro etrusco de 500 a. C. 

 
Fonte: Landes-Museum. Mainz, Alemanha. 

 

Os poliedros tiveram uma influência considerável na antiguidade grega, 

possivelmente, como já comentamos, o conhecimento destes bem como outros de geometria 

chegaram a Grécia através das viagens de Tales de Mileto, nascido na colônia grega de Mileto 

situada na Jônia, que conhecemos hoje como Turquia, com nascimento e morte datados de por 

volta de 624 a 548 a.C. aproximadamente. As obras de Tales certamente influenciaram 

Pitágoras, de quem falaremos a seguir. 

Pitágoras nasceu na ilha Jônica de Samos, situada não muito longe de Mileto, onde 

nasceu Tales, e estima-se que tenha vivido por volta de 586 a.C. a 500 a.C., e mesmo 

existindo alguns relatos de que tenha sido discípulo de Tales, acredita-se ser pouco provável 

tendo em vista a diferença de idade entre estes, porém uma das explicações para existirem 

áreas de interesses comuns entre seus estudos, como os poliedros, dá-se ao fato de que 

Pitágoras também viajou para o Egito, Babilônia, indo possivelmente até a Índia, e nestas 

viagens absorveu informações matemáticas, bem como outros conhecimentos e ideias 

religiosas (BOYER, 2010, p. 33).  

Depois de suas viagens, Pitágoras voltou a Grécia, estabelecendo-se em Crotona, 

localizada na Magna Grécia, que hoje conhecemos como costa sudeste da Itália, lá ele fundou, 
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por volta de 540 a. C., uma sociedade secreta que ficou conhecida como Pitagóricos, onde o 

conhecimento e a propriedade eram comuns, de modo que todas as descobertas não eram 

atribuídos a um membro específico, porém geralmente na antiguidade esses créditos eram 

atribuídos ao mestre. (BOYER, 2010, p. 33). 

Segundo Boyer (2010), os pitagóricos já tinham conhecimento de alguns poliedros 

regulares, como o tetraedro, o cubo e o dodecaedro, a Pitágoras é atribuída a invenção do 

dodecaedro, sólido venerado pelos pitagóricos. A matemática era dividida pelos pitagóricos 

em quatro áreas: Geometria, Aritmética, Astronomia e Música. É importante ressaltar que, a 

matemática em nenhum outro momento teve um papel tão grande na vida e na religião como 

entre os pitagóricos, e muitos dos conhecimentos dos pitagóricos certamente influenciaram 

Platão. 

O filósofo e matemático grego Platão, é um importante nome na história dos poliedros, 

sendo considerado o centro do desenvolvimento de matemática de sua época, viveu por volta 

de 427 a 347 a. C., e fundou em Atenas sua Academia, na qual muitos historiadores, como 

Katz (2010), Boyer (2010) e Eves (2004), afirmam estar escrito sobre as portas, algo com a 

tradução: “Que ninguém que ignore a geometria entre aqui”, o que demonstra a exaltação do 

papel da geometria na construção da espiritualidade humana.  

Segundo Boyer (2010), a visão matemática de Platão não foi herança de seu mestre 

Sócrates, mas sim foram encaminhadas possivelmente por seu amigo Arquitas, a quem visitou 

na Sicília em 388 a.C., e talvez tenha sido neste momento que Platão tenha tomado 

conhecimento dos sólidos regulares, e sua associação aos quatro elementos da teoria de 

Empédocles, muito bem descritos na obra “O Sonho de Mendeleiev” (STRATHERN, 1940, p. 

18), uma estrutura cósmica que fascinou os homens durante séculos. 

Platão associou os elementos água, terra, fogo e ar respectivamente, ao icosaedro, 

cubo, tetraedro e octaedro, acreditando que “as propriedades físicas da matéria eram 

consequência das propriedades geométricas de suas partículas constituintes” (TOMEI, 2003, 

p. 79). Talvez a veneração dos pitagóricos pelo dodecaedro, foi o que levou Platão a 

considerá-lo o quinto elemento que estava faltando simbolizando o cosmos, ou seja, o 

universo (BOYER, 2010).  
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Figura 05 - Sólidos platônicos e os elementos 

 
Fonte: Cecierj, 2016. 

 

Todas as ideias de Platão sobre os cinco poliedros regulares, foram colocadas em sua 

obra intitulada “Timeus”, onde usa estes sólidos para explicar fenômenos científicos, e por 

esse motivo estes poliedros ficaram conhecidos como “Corpos Cósmicos” ou “Sólidos de 

Platão”, e posteriormente como Poliedros de Platão. 

A obra de Platão é considerada a mais antiga evidência da associação dos poliedros 

regulares com os quatro elementos, porém acredita-se que muitas dessas ideias fantasiosas 

devem-se aos pitagóricos e foram apenas absorvidas por este, como já mencionamos. E 

existem relatos que o amigo de Platão de nome Teeteto, foi o primeiro a escrever sobre os 

cinco poliedros regulares, e que foi ele quem primeiro tratou do octaedro e o icosaedro, 

lembrando que os pitagóricos já conheciam o cubo, o tetraedro e o dodecaedro (EVES, 2004). 

Teeteto de Atenas é considerado um dos matemáticos mais importantes da época de 

Platão, estima-se que tenha vivido por volta de 417 a 369 a. C., tendo ensinando na Academia 

de Platão. Segundo Heath (1921), Teeteto realizou um estudo teórico sobre as relações dos 

cinco poliedros regulares, enfatizando o octaedro e o icosaedro. Existe grande possibilidade 

de que este matemático também seja responsável pelos cálculos encontrados na obra 
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Elementos de Euclides de Alexandria, o qual falaremos em seguida, que tratam sobre os cinco 

poliedros regulares. 

Os Estados Gregos caem, e a Grécia torna-se parte do Império Macedônio do rei 

Felipe, em 338 a. C., com a derrota de Atenas em Queronéia, e dois anos depois, após a morte 

deste rei, assume seu filho, Alexandre, “o Grande”, que se tornou um grande conquistador, 

agregando aos domínios macedônios, já bastante vastos, grandes extensões territoriais do 

mundo civilizado desta época, fundando Alexandria em 332 a. C. no Egito, por conta de sua 

localização privilegiada. 

Após a morte de Alexandre, o Egito foi a parte do Império que ficou com Ptolomeu, 

que com o objetivo de atrair as melhores mentes desta época, para Alexandria a qual tornou 

sua capital, construiu a Universidade de Alexandria, que por volta de 300 a. C. abriria suas 

portas com uma vasta biblioteca, chegando a possuir mais de 600.000 rolos de papiros, e 

desse modo Alexandria se tornou a metrópole intelectual grega por quase um milênio (EVES, 

2004, p. 166-167).         

Neste cenário falaremos de Euclides, que foi escolhido para ser responsável pelo 

departamento de matemática da Universidade de Alexandria, tendo em vista a demanda de 

atividades desta universidade, a qual necessitava da composição de um grupo de grandes 

intelectuais nas mais diversas áreas. 

A respeito do nascimento e origem de Euclides, nada se sabe, porém sobre sua 

formação em matemática, possivelmente foi concebida na Academia de Platão em Atenas, 

recebeu o nome de Euclides de Alexandria por ser o fundador da escola de matemática na até 

então capital do Egito. Euclides foi autor de vários trabalhos, nas mais variadas áreas como 

óptica, astronomia, música e mecânica, entre outras, mas sua obra-prima são os Elementos, 

trabalho que exerceu grandiosa influência no pensamento científico desde aqueles que o 

sucederam, até os tempos modernos.   
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Figura 06 - Uma página da obra Elementos de Euclides 

 
Fonte: Eves, 2004. 

 

Ao falarmos dos Elementos de Euclides não podemos deixar de salientar que o 

conteúdo desta obra é resultado da junção de todo o conhecimento que foi acumulado ao 

longo de milhares de anos por vários povos, como da Mesopotâmia e Egito, conhecimentos 

que foram assimilados, e posteriormente aperfeiçoados pelos gregos, de modo que esta obra 

possivelmente, em sua boa parte, seja uma compilação e sistematização feita por Euclides de 

trabalhos que o antecederam. 

O imensurável mérito de Euclides de Alexandria está em seguir fielmente os 

princípios do método científico na seleção de proposições, bem como no arranjo em uma 

sequência lógica derivadas de algumas suposições e muitas demonstrações e provas que 

constituem sua obra Elementos. 

Os Elementos de Euclides são formados por treze livros ou capítulos, dos quais os três 

últimos (Livros XI, XII e XIII) falam sobre a geometria no espaço, tratando dos poliedros, 

principalmente o último. No Livro XIII os sólidos platônicos são estudados de forma 

sistemática, pois este é inteiramente dedicado aos poliedros regulares, e muitos dos cálculos 

deste livro, como já mencionado, são atribuídos a Teeteto (BOYER, 2010, p. 81). 

No Livro XIII, existem dezoito proposições sobre as propriedades dos sólidos 

regulares, as quais são todas demonstradas, sendo a proposição dezoito, que é a última deste 

livro, bem como do conjunto dos Elementos, onde Euclides afirma não existirem outros 
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poliedros regulares além dos cinco demonstrados no final de sua obra, ou seja, finaliza 

enfatizando a singularidade dos poliedros platônicos. 

Segundo Boyer (2010, p. 81), esse fato levou muitos historiadores a dizerem que o 

objetivo dos Elementos seria comprovar a existência de somente cinco poliedros regulares, 

sendo esta uma atribuição gratuita, uma vez que grande parte do restante da obra não teria 

relação com poliedros regulares.  

Nesse sentido, Eves (2004, p. 175) por sua vez, comenta que frequentemente é exposto 

que os Elementos tinham o objetivo da exaltação dos cinco poliedros regulares, porém 

acredita que afirmar que os livros anteriores ao último foram meramente um prolongamento 

para discussão sobre estes poliedros é uma avaliação equivocada, acreditando que a finalidade 

da obra seria a introdução de matemática geral. 

A cidade de Alexandria desfrutou de paz por longos anos, aproximadamente 300 anos, 

sofrendo uma curta interrupção no período em que o Império Romano anexou o Egito em seu 

domínio, e seguiu-se a paz novamente. Esse império dominou todo o final da antiguidade, em 

212 a. C. Neste período, a cidade de Siracusa foi conquistada, bem como todas as cidades 

gregas, tornando assim a Grécia uma província romana.   

Na cidade de Siracusa, viveu Arquimedes, considerado um dos maiores matemáticos 

de todos os tempos, tendo vivido por volta de 287 a. C. até 212 a. C., foi morto durante a 

ocupação romana de sua cidade. Segundo Eves (2004) existem registros que apontam a 

passagem de Arquimedes no Egito, possivelmente na Universidade de Alexandria, onde 

encontrou com seus amigos Cônon e Dositeo sucessores de Euclides, e também Eratóstenes, 

que era bibliotecário da universidade, lá certamente tomou conhecimento mais aprofundando 

da obra Elementos.  

Arquimedes realizou muitos estudos, dentre eles estudou os poliedros, neste estudo 

obteve uma família mais ampla de sólidos mantendo a definição de poliedros regulares com a 

condição de possuir faces com polígonos regulares, mas não sendo congruentes, de modo que 

enquanto as faces nos poliedros platônicos eram de uma só forma, isto é, um tipo, os 

descobertos poderiam ser de vários, estes sólidos foram denominados arquimedianos ou semi-

regulares.  
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Figura 07 - Transformação dos sólidos platônicos para arquimedianos 

 
Fonte: Hart, 1998. 

 

 

Os sólidos arquimedianos chegam a um total de treze, e são obtidos a partir dos 

sólidos platônicos através de uma sucessão de cortes, também chamados truncaturas. 

Infelizmente os livros de Arquimedes que tratavam sobre estes sólidos estão perdidos, sendo 

Johanes Kepler (1571-1630), como veremos posteriormente, o responsável pelo resgate ao 

estudo destes sólidos em sua obra “Harmonices Mundi” de 1619, onde fez as nomenclaturas e 

ilustrações destes respectivos sólidos. 

Ao longo do tempo a estrutura econômica romana entrou em colapso com declínio do 

mercado de escravos e uma ciência sem incentivos, resumida a um plano insignificante, e 

assim a escola de Alexandria foi entrando em declínio juntamente com a sociedade antiga, em 

meio as disputas entre cristãos e pagãos, até que a cidade de Alexandria foi tomada pelos 

árabes em 641 d. C. (EVES, 2004, p. 191).  
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A queda do Império Romano do Ocidente marca o final da Antiguidade e o início da 

Idade Média, período no qual o estudo dos poliedros não foi desenvolvido, isto é, foram mais 

de mil anos sem interesse por esse assunto, bem como muitos outros relacionados ao 

desenvolvimento do conhecimento e das ciências. 

 

4. Considerações Finais 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho podemos notar que os conhecimentos 

matemáticos, exemplificados aqui através do estudo de poliedros na Pré-História e 

Antiguidade, não estavam “prontos” e sim sofrem evolução através da contribuição de 

grandes mentes ao longo do tempo, as quais foram construídas com muito esforço e dedicação 

na formação e em seus estudos. E a concepção histórica dos conteúdos matemáticos pode nos 

levar a compreensão mais aprofundada de conhecimentos matemáticos, proporcionando a 

realização de uma melhor abordagem em sala de aula. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo verificar a existência e os tipos de 

atitudes presentes em estudantes de uma escola estadual de um município do estado do Piauí em relação à 

disciplina de Matemática. As informações foram produzidas no mês de junho de 2019 por meio de aplicação do 

formulário de Aiken e Dreger (1961) a 35 discentes do 8º ano do Ensino Fundamental da rede pública estadual 

de ensino de um município do estado do Piauí. A sistematização das informações produzidas ocorreu por meio 

da construção de quadros e gráficos estatísticos relativos a cada uma das questões do instrumento, caracterizando 

esta pesquisa como descritiva correlacional, baseada nos estudos de Brito (1996). Os resultados indicam que, 

segundo a amostra de estudantes, a Matemática não é a disciplina mais rejeitada. Concluímos que a maioria dos 

discentes não apresentam atitudes negativas em relação à disciplina em voga. 

 

Palavras Chaves: Ensino de matemática. Psicologia social. Escala de atitudes. 

 

1.Introdução 

Este artigo foi produzido a partir de uma pesquisa de campo realizada no Programa de 

Mestrado Profissional em Ensino de Matemática – PMPEM da Universidade do Estado do 

Pará – UEPA para ser utilizada na construção do diagnóstico inicial de nossa pesquisa de 

mestrado que trata do ensino de polígonos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, a forma como os 

estudantes reagem diante daquilo que lhes é ensinado e suas atitudes em relação à disciplina 
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de Matemática determinam como ocorrerá sua aprendizagem, que poderá ser de forma 

positiva ou negativa. 

Isto posto, nos questionamos sobre a existência e os tipos de atitudes que os 35 

estudantes de uma turma de 8º ano do ensino fundamental de um município do estado do 

Piauí demonstravam em relação à disciplina de Matemática? 

Para buscar respostas à esta questão utilizamos o formulário de Aiken e Dreger (1961) 

que se se intitula “Escala de Atitudes em relação a Matemática” e apresenta 20 proposições 

acerca de atitudes positivas e negativas dos estudantes diante desta disciplina. Em nossa 

análise nos baseamos no trabalho de Brito (1996) para realizar uma crítica descritiva, 

utilizando dados estatísticos das informações produzidas por este instrumento e 

correlacionando com as informações obtidas no questionário sócio educacional aplicado no 

início da pesquisa de mestrado da qual este estudo faz parte. 

Nosso trabalho expõe os aspectos conceituais sobre as atitudes, perpassando pelo 

campo da psicologia social. Em seguida apresentamos os procedimentos metodológicos e os 

resultados, com sistematização e análise das informações produzidas. Ao final, expomos 

nossas considerações finais sobre o estudo realizado. 

 

2. Aspectos Conceituais sobre Atitudes 

 

A busca pelo conceito de atitude nos levou a entender que é parte essencial para a 

Psicologia Social, defendido assim, por muitos teóricos, Allport (1935), Eagly e Chaiken, 

(1993) ao longo do século do XX e continua até os dias atuais. Vale ressaltar que a Psicologia 

Social é responsável pelo estudo científico do modo como os pensamentos, os sentimentos e 

os comportamentos das pessoas são influenciados por terceiros (pais, amigos, empregadores, 

professores, estranhos, etc.) de fato, por toda uma situação social vivenciada (Allport, 1935), 

resumindo é o estudo científico das atitudes. 

No início do século XX, já existiam diversos estudos que tratavam exclusivamente 

sobre as atitudes. Os teóricos Thomas e Znaniecki, (1918) citados por Jaspars e Fraser (1984) 
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definem atitudes como o processo de consciência individual que determina atividades reais ou 

possíveis do indivíduo no mundo social.  

O conceito mais aceito pela comunidade científica sobre atitudes seria algo definido 

como sendo uma disposição ou tendência de um indivíduo ou de um grupo social para 

responder de determinada maneira a um determinado objeto social (pessoas, objeto qualquer, 

ideias etc.). Refere-se sempre como “atitude em relação a”, é um julgamento positivo ou 

negativo em relação a algo que está sendo observado ou vivenciado. 

As atitudes não são puramente características inerentes ou estáveis a cada ser humano 

que nascem num vazio social. As atitudes são fruto da interação social dos indivíduos, em 

processos de comparação, identificação e diferenciação sociais, permitindo assim, situar a 

nossa posição (avaliação) face a outros (pessoas, objetos, ideias) num determinado momento 

da interação social. Corroborando: 

 

[...] as atitudes são adquiridas e não inatas e embora algumas atitudes sejam mais 

duradouras e persistentes que outras, elas não são estáveis e variam ao longo da vida 

dos indivíduos, de acordo com circunstâncias ambientais. As atitudes são altamente 

suscetíveis às influências da cultura na qual o indivíduo está imerso. (BRITO, 1996, 

p.12) 
 

Os estudos de Brito (1996) em concordância com Aronson, Wilson e Akert (2015) nos 

levam a entender que as atitudes são aprendidas, modificadas, moldadas ou excluídas, através 

das interações com “o ambiente”. Neste aspecto, trazendo para o convívio pedagógico, é 

válido a tentativa de mudar as atitudes dos estudantes em relação a vários aspectos no 

convívio escolar, oportunizando-os um melhor desempenho nas atividades escolares. Veja: 

 

O ensino de atitudes deveria fazer parte dos objetivos dos vários currículos escolares 

de qualquer nível de ensino. A definição de atitude e a compreensão de seus fatores 

determinantes precisam ser conhecidos pelos educadores matemáticos para 

possibilitar a análise da(s) variável(is) que está(ão) influenciando a situação de 

ensino aprendizagem, possibilitando a previsão de comportamentos desejáveis que 

influenciarão tanto no desempenho do indivíduo como na sua futura escolha 

profissional. (BRITO, 1996, p. 12) 

 

A mudança de atitude no ambiente pedagógico começa pela mudança de atitude 

docente, quando buscam entender as atitudes dos estudantes em relação a algo (prova, 
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conteúdo, estratégias de ensino, disciplina do currículo, etc.). Corroborando Brito (1996) 

afirma que os estudantes no ambiente escolar, de certa forma, são influenciados ou devem ser 

pelas atitudes dos docentes.  

 

[...] se estes professores apresentam atitudes positivas com relação ao ensino da 

disciplina e buscam formas eficazes para que os alunos entendam o significado 

daquilo que está sendo ensinado, despertam o interesse do aluno pela disciplina, 

tornando-a motivadora, mostrando a eles como a Matemática pode ser interessante, 

útil e motivadora seguramente contribuirá para o surgimento de atitudes positivas. 

(BRITO, 1996, p. 26) 

 

 

 A revisão teórica sobre a temática, levou-nos a entender que é muito importante o 

conhecimento que os professores deverão adquirir sobre as atitudes dos estudantes em relação 

a disciplina que lecionam, nosso caso a Matemática. De posse desses conhecimentos, poderão 

planejar melhor sua ação docente, influenciando os estudantes a mudanças de atitudes em 

relação à disciplina ou conteúdo que lecionam. 

Brito (1996) em seus estudos sobre as atitudes dos estudantes em relação a matemática 

foi concebido dentro um modelo de interação social e que as atitudes partindo desta 

concepção apresentam-se com três componentes: 

 

[...] o cognitivo, o afetivo e o conotativo. O componente afetivo da atitude em 

relação à Matemática inclui as emoções e os sentimentos, particularmente o afeto 

que o indivíduo sente frente a determinado fato, evento, objeto ou situação. [...] O 

componente cognitivo refere-se ao conhecimento que o indivíduo tem a respeito do 

objeto. O componente conotativo refere-se à manifestação expressa do 

conhecimento e do afeto. (BRITO, 1996, p. 289) 

 

Corroborando: 
 

Os psicólogos sociais [...] identificaram três componentes de atitudes: o componente 

cognitivo, ou os pensamentos e crenças que as pessoas formam sobre o objeto que 

gera a atitude; o componente afetivo, ou as reações emocionais das pessoas em 

relação ao objeto da atitude; e o componente comportamental, como as pessoas 

agem em relação ao objeto da atitude. (ARONSON, WILSON e AKERT, 2015, p. 

283) 

 

As atitudes apresentam os componentes já descritos, mas vale ressaltar que há 

evidências de atitudes que estão ligadas a nossos genes, são de origem genéticas e 

possivelmente mais difícil de serem modificadas. Os teóricos Aroson, Wilson e Akert (2015) 
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exemplificam essas atitudes ligadas aos genes, o caso de “gêmeos idênticos 

compartilham mais atitudes que os fraternos, mesmo quando os idênticos são criados em lares 

diferentes e nunca chegam a se conhecer” e cita que devemos ter cautela ao afirmar que essa 

ou aquela atitude está ligada a tal gene, lembra ainda que “mesmo se houver um componente 

genético, nossas experiências sociais claramente desempenham um papel maior em moldar 

nossas atitudes”. 

Para exemplificar as atitudes conforme a sua base (cognitiva, afetiva e 

comportamental), Aroson, Wilson e Akert (2015), descrevem como:  

 

Atitude de Base Cognitiva - Atitude baseada principalmente no que a pessoa pensa 

sobre as propriedades de um objeto de atitude. Às vezes, nossas atitudes baseiam-se 

principalmente em dados relevantes, como os méritos objetivos de um automóvel. 

Quantos quilômetros ele roda por litro? Quais são as características de segurança? 

Na medida em que a avaliação se baseia principalmente nas crenças da pessoa sobre 

as propriedades do objeto que provoca a atitude, dizemos que se trata de uma atitude 

de base cognitiva, cuja função é classificar os pontos positivos e negativos de um 

objeto para podermos rapidamente dizer se ele nos interessa ou não. (ARONSON, 

WILSON e AKERT, 2015, p. 284) 

 

Atitude de Base Afetiva Atitude baseada mais nos sentimentos e valores das 

pessoas que em suas crenças sobre a natureza de um objeto de atitude, baseia-se 

mais nas emoções e valores, não na apreciação objetiva dos pontos fortes e fracos. 

Às vezes, simplesmente gostamos de um carro, e não importa quantos quilômetros 

ele roda por litro de gasolina. Às vezes, até nos sentimos fortemente atraídos em 

relação a algo — como outra pessoa —, a despeito de nossas crenças negativas 

sobre ela (por exemplo, saber que se trata de alguém de “má influência”). 

(ARONSON, WILSON e AKERT, 2015, p. 284) 

 

Atitude de Base Comportamental Atitude baseada nas observações de como 

alguém se comporta em relação a um objeto. Tem como fundamento as observações 

que fazemos sobre como nos comportamos em relação ao objeto da atitude. 

Suponhamos, por exemplo, que você pergunte a uma amiga se ela 

gosta de praticar exercícios físicos. Se ela responder: “Bem, acho que gosto, porque 

estou sempre saindo para uma corrida ou indo à academia malhar um pouco”, 

diríamos que ela tem atitude baseada no comportamento. Sua atitude se baseia mais 

na observação do próprio comportamento que em suas cognições ou afeto. 

(ARONSON, WILSON e AKERT, 2015, p. 286) 

 

A mudança de atitude no ambiente pedagógico começa pela mudança de atitude 

docente, quando buscam entender as atitudes dos estudantes em relação a algo (prova, 

conteúdo, estratégias de ensino, disciplina do currículo, etc.). Corroborando Brito (1996) 
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afirma que os estudantes no ambiente escolar, de certa forma, são influenciados ou devem ser 

pelas atitudes dos docentes.  

 

[...] se estes professores apresentam atitudes positivas com relação ao ensino da 

disciplina e buscam formas eficazes para que os alunos entendam o significado 

daquilo que está sendo ensinado, despertam o interesse do aluno pela disciplina, 

tornando-a motivadora, mostrando a eles como a Matemática pode ser interessante, 

útil e motivadora seguramente contribuirá para o surgimento de atitudes positivas. 

(BRITO, 1996. p. 26) 

 

 

 A revisão teórica sobre a temática, levou-nos a entender que é muito importante o 

conhecimento que os professores deverão adquirir sobre as atitudes dos estudantes em relação 

a disciplina que lecionam, nosso caso a Matemática. De posse desses conhecimentos, poderão 

planejar melhor sua ação docente, influenciando os estudantes a mudanças de atitudes em 

relação à disciplina ou conteúdo que lecionam. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

O presente estudo pode ser classificado como uma pesquisa descritiva correlacional, 

pois trata de verificar um fenômeno na atualidade (atitudes discentes em relação a 

matemática) e descreve e avalia a situação natural do momento, não utilizando manipulação 

de variáveis, mas fazendo correlação entre variáveis. 

Nossa pesquisa foi baseada nos estudos de Brito (1996) que adotou para pesquisa um 

formulário de perguntas com informações pessoais (idade, gênero, escolaridade dos pais, 

dentre outras) e 20 (vinte) proposições em relação a matemática, sendo 10 (dez) proposições 

de atitudes negativas e 10 (dez) proposições de atitudes positivas, medidas numa escala Likert 

de 1(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente).  

O público alvo foi estudantes do 8º ano de uma Escola Pública Estadual de um 

município do estado do Piauí. A escola foi selecionada através de contato feito com a gestão, 

onde apresentamos nosso projeto de pesquisa do Programa de Mestrado Profissional em 

Ensino de Matemática – PMPEM da Universidade do Estado do Pará – UEPA e eles 

demonstraram interesse na aplicação de nosso projeto em sua escola. Vale ressaltar, que este 
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estudo das atitudes em relação à matemática faz parte do diagnóstico inicial de nossa pesquisa 

de mestrado. 

 

4. Sistematização e Análise dos Resultados 

 

A turma que nos foi disponibilizada para o estudo, é uma classe de 8º ano do Ensino 

Fundamental composta por 35 (trinta e cinco) estudantes, turno vespertino, em sua grande 

maioria do sexo feminino (74,3%) com idades que variam de 12 (doze) a 15 (quinze) anos, 

sendo a maioria absoluta (77%) com idade correta para cursar o 8º ano. A pesquisa mostrou 

que 65% da turma nunca ficaram de dependência em matemática e que apenas 14,3% 

afirmam não gostar de matemática. 

Os dados iniciais levantados nos mostram sobre a primeira parte do questionário uma 

sinalização de condições favoráveis para um bom desempenho na disciplina de matemática, 

no entanto, este não é nosso intuito neste momento de pesquisa.  

A pesquisa Brito (1996) adotou o formulário de Aiken e Dreger (1961) para colher as 

informações sobre as atitudes em relação a matemática, o instrumento é muito utilizado desde 

a década de 1970, e praticamente todos os trabalhos que tratam sobre a temática fazem o uso 

dele.  

O instrumento de pesquisa é composto por escala Likert de 1 (Discordo totalmente) a 

5 (Concordo Totalmente), resolvemos descartar a média aritmética, pois o indivíduo que 

marca a opção 3 (indiferente) não revela seu sentimento em relação àquela proposição 

respondida. Assim, apresentaremos de uma forma geral a moda e a mediana das escalas de 

atitudes em quadro geral.  

A escala foi submetida a verificação de confiabilidade, optamos por submeter ao 

cálculo de Alfa de Cronbach
20

, com uso do IBM-SPSS
21

, obtendo o resultado de α = 0,640, 

considerado substancial ou boa para validade do estudo. Vale lembrar conforme demonstra no 

                                                 
20

 O coeficiente α de Cronbach estima a confiabilidade interna de um questionário que se aplica em uma 

pesquisa. Como os itens de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o coeficiente tem valor de 0 a 

1. 
21

 Statistical Package for Social Sciences – Pacote Estatístico para Ciências Sociais – Software da IBM 
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quadro a seguir as questões 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16 e 20 exprimem sentimentos negativos e 

as questões 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 17, 18 e 19 expressam sentimentos positivos. 

 

  ESCALAS DE ATITUDES EM RELAÇÃO A MATEMÁTICA 

Atitudes Class. Mediana Moda 

1.Eu fico sempre sob uma terrível tensão na aula de matemática. N 1 1 

2.Eu não gosto de matemática e me assusta ter que fazer essa matéria. N 1 1 

3.Eu acho a matemática muito interessante e gosto das aulas de matemática. P 4 5 

4. A matemática é fascinante e divertida. P 4 5 

5. A matemática me faz sentir seguro(a) e é ao mesmo tempo, estimulante. P 4 5 

6. "Dá um branco" na minha cabeça e não consigo pensar claramente quando estudo matemática. N 3 1 

7. Eu tenho sensação de insegurança quando me esforço em matemática. N 2 1 

8. A matemática me deixa inquieto(a), descontente, irritado(a) e impaciente. N 2 1 

9. O sentimento que tenho em relação a matemática é bom. P 4 5 

10. A matemática me faz sentir como se estivesse perdido(a) em uma selva de números e sem 

encontrar a saída. 
N 2 1 

11. A matemática é algo que aprecio grandemente. P 3 5 

12. Quando eu ouço a palavra matemática, eu tenho um sentimento de aversão. N 2 1 

13. Eu encaro a matemática com um sentimento de indecisão, que é resultado do medo de não ser 

capaz em matemática. 
N 3 1 

14. Eu gosto realmente de matemática. P 4 5 

15. A matemática é uma das matérias que eu realmente gosto de estudar na escola. P 4 4 

16. Pensar sobre a obrigação de resolver um problema matemático me deixa nervoso(a). N 3 1 

17. Eu fico mais feliz na aula de matemática que na aula de qualquer outra matéria. P 3 5 

18. Eu me sinto tranquilo(a) em matemática e gosto muito dessa matéria. P 4 4 

19. Eu tenho uma relação definitivamente positiva com relação à matemática. eu gosto e aprecio essa 

matéria. 
P 4 4 

20. Não tenho um bom desempenho em matemática. N 3 2 

Legendas: 

 

N – Negativa, P – Positiva, 1 – Discordo Totalmente, 2 – Discordo Parcialmente, 3 – Indiferente, 4 – Concordo Parcialmente e 5 – Concordo 

Totalmente 

         Fonte: Pesquisa, 2019. 
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A análise do quadro geral que traz a mediana e moda de cada uma das proposições, 

quando agrupamos proposições negativas e proposições positivas, vê-se de forma muito clara, 

em quase totalidade que os estudantes “discordaram totalmente” quando as proposições 

expressaram um sentimento negativo e “concordaram totalmente” quando as proposições 

expressaram um sentimento positivo em relação a matemática. 

O quadro a seguir traz os resultados das frequências (absoluta e relativa) de cada uma 

das 20 (vinte) proposições que os estudantes foram submetidos. Os destaques feitos nas duas 

primeiras colunas (discordo totalmente e discordo parcialmente) são referentes às proposições 

de atitudes negativas. Pôde-se verificar que os estudantes na sua grande maioria se opuseram 

ao que afirmavam, expressando assim, a discordância de algumas proposições que 

expressavam um sentimento negativo em relação à matemática, fato verificado em sete das 10 

(dez) proposições negativas (1, 2, 6, 7, 8, 10 e 12). 

 

TABELA DE FREQUÊNCIA 

PROPOSIÇÕES D.T. D. P. I C.P. C.T. 

1.Eu fico sempre sob uma terrível tensão na aula de matemática.  (N) 15(42,9%) 10(28,6%) 4(11,4%) 2(5,7%) 4(11,4%) 

2.Eu não gosto de matemática e me assusta ter que fazer essa matéria. 

(N) 
19(54,2%) 9(25,7%) 5(14,3%) 1(2,9%) 1(2,9%) 

3.Eu acho a matemática muito interessante e gosto das aulas de 

matemática.  (P) 
3(8,6%) 4(11,4%) 4(11,4%) 10(28,6%) 14(40%) 

4. A matemática é fascinante e divertida. (P) 3(8,6%) 4(11,4%) 4(11,4%) 11(31,5%) 13(37,1%) 

5. A matemática me faz sentir seguro(a) e é ao mesmo tempo, 

estimulante. (P) 
5(14,3%) 2(5,7%) 3(8,6%) 12(34,3%) 13(37,1%) 

6. "Dá um branco" na minha cabeça e não consigo pensar claramente 

[...] matemática. (N) 
12(34,2%) 5(14,3%) 1(2,9%) 10(28,6%) 7(20%) 

7. Eu tenho sensação de insegurança quando me esforço em matemática. 

(N) 
11(31,5%) 7(20%) 2(5,7%) 4(11,4%) 11(31,4%) 

8. A matemática me deixa inquieto(a), descontente, irritado(a) e 

impaciente. (N) 
17(48,6%) 7(20%) 2(5,7%) 4(11,4%) 5(14,3%) 

9. O sentimento que tenho em relação a matemática é bom. (P) 5(14,3%) 2(5,7%) 4(11,4%) 9(25,7%) 15(42,9%) 



 

395 

 

10. A matemática me faz sentir como se estivesse [...] números e sem 

encontrar a saída. (N) 
13(37,1%) 5(14,3%) 3(8,6%) 4(11,4%) 10(28,6%) 

11. A matemática é algo que aprecio grandemente. (P) 6(17,1%) 7(20%) 7(20%) 7(20%) 8(22,9%) 

12. Quando eu ouço a palavra matemática, eu tenho um sentimento de 

aversão. (N) 
13(37,1%) 11(31,5%) 4(11,4%) 5(14,3%) 2(5,7%) 

13. Eu encaro a matemática com um sentimento de indecisão, que [...] 

capaz em matemática. (N) 
12(34,3%) 3(8,6%) 5(14,3%) 11(31,4%) 4(11,4%) 

14. Eu gosto realmente de matemática. (P) 5(14,3%) 4(11,4%) 4(11,4%) 10(28,6%) 12(34,3%) 

15. A matemática é uma das matérias que eu realmente gosto de estudar 

na escola. (P) 
5(14,3%) 4(11,4%) 6(17,1%) 10(28,6%) 10(28,6%) 

16. Pensar sobre a obrigação de resolver um problema matemático me 

deixa nervoso(a). (N) 
11(31,4%) 6(17,1%) 3(8,6%) 7(20%) 8(22,9%) 

17. Eu fico mais feliz na aula de matemática que na aula de qualquer 

outra matéria. (P) 
7(20%) 6(17,1%) 7(20%) 7(20%) 8(22,9%) 

18. Eu me sinto tranquilo(a) em matemática e gosto muito dessa matéria. 

(P) 
8(22,9%) 3(8,6%) 6(17,1%) 11(31,4%) 7(20%) 

19. Eu tenho uma relação definitivamente positiva com [...]. Eu gosto e 

aprecio essa matéria. (P) 
5(14,3%) 5(14,3%) 1(2,8%) 12(34,3%) 12(34,3%) 

20. Não tenho um bom desempenho em matemática. (N) 6(17,1%) 11(31,5%) 2(5,7%) 6(17,1%) 10(28,6%) 

Legenda: 

D.T – Discordo Totalmente, D.P. – Discordo Parcialmente, I – Indiferente, C.P. – Concordo Parcialmente e C.T. – Concordo 

Totalmente 

Fonte: Pesquisa, 2019. 

 

Sobre os destaques na 4ª e 5ª colunas (Concordo Parcialmente e Concordo 

Totalmente) no quadro de frequência acima, refere-se às atitudes positivas e é possível 

verificar em sua grande maioria das proposições positivas (3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 18 e 19) que 

há uma concordância significativa dos estudantes pesquisados com tais afirmações. 

No gráfico a seguir destacamos os resultados da proposição 13 (treze) que expressa 

um sentimento negativo, especificamente trata sobre sentimento de indecisão que é resultado 

de medo de não ser capaz em relação a matemática. Veja: 
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                FONTE: Pesquisa, 2019. 

 

A análise do gráfico acima verifica-se que há um certo equilíbrio entre os estudantes 

que discordam (a frequência acumulada chega 42,9%), e os que concordam (a frequência 

acumulada chega 42,8%) com a proposição negativa de número 13, que diz “Eu encaro a 

Matemática com um sentimento de indecisão que é resultado do medo de não ser capaz em 

Matemática”. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, orienta-nos, sobre os fatores 

emocionais, afirma que eles influenciam no desempenho dos estudantes, e que “a afetividade, 

o grau de aceitação ou rejeição, a competitividade e o ritmo de produção estabelecidos em um 

grupo interferem diretamente na produção do trabalho” (BRASIL, 1997, p. 98). Discorre 

ainda: 

 

[...] certa instabilidade, medo e insegurança, que caracterizam as reações dos 

adolescentes diante das situações diversas, intensifica-se a capacidade para 

questionar, acirra-se a crítica, às vezes pouco fundamentada, que faz com que 

coloquem em dúvida a importância de certos valores, atitudes e comportamentos e, 

inclusive, a necessidade de certas aprendizagens. (Brasil, 1998, p.61) 

 

O gráfico a seguir trata uma situação relacionada ao nervosismo que acomete os 

estudantes com relação a possibilidade de resolve um problema matemático. A proposição de 

número 16 (Pensar sobre a obrigação de resolver um problema matemático me deixa nervoso) 

é classificada como uma atitude negativa em relação a matemática, e mais uma vez percebe-se 
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um certo equilíbrio entre os estudantes que discordam (frequência acumulada 48,5%) e os 

concordam (frequência acumulada 42,9%) com a proposição, mas com uma leve maioria para 

os estudantes que discordam da atitude negativa. 

 

 
                    Fonte: Pesquisa, 2019. 

 

Nos PCN de Matemática do ensino fundamental discorre sobre as relações dos 

estudantes com relação a matemática e orienta nosso trabalho para lidar com situações que 

poderão ocorrer com os adolescentes no tocante a vários aspectos, inclusive em relação a 

gostar ou não da matéria. Veja: 

 
[...] a grande maioria dos alunos tem a sensação de que a Matemática é uma matéria 

difícil e que seu estudo se resume em decorar uma série de fatos matemáticos, sem 

compreendê-los e sem perceber suas aplicações e que isso lhes será de pouca 

utilidade. Tal constatação os leva a assumir atitudes bastante negativas, que se 

manifestam no desinteresse, na falta de empenho e mesmo na pouca preocupação 

diante de resultados insatisfatórios ou nos sentimentos de insegurança, bloqueio e 

até em certa convicção de que são incompetentes para aprendê-la, o que os leva a se 

afastar da Matemática em situações na vida futura. (BRASIL, 1998, p. 79) 

 

A proposição de número 17 (Eu nunca gostei de matemática e é a matéria que me dá 

mais medo) e proposição 20 (eu tenho uma reação definitivamente positiva com relação à 

Matemática: Eu gosto e aprecio essa matéria), a primeira expressa um sentimento negativo e 
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segunda um sentimento positivo em relação a matemática. Quando analisamos o sentindo das 

proposições, percebemos significados antagônicos e resultados bem equilibrados entre 

discordar e concordar.  

 

5. Considerações Finais 

A revisão de literatura para construir este trabalho, nos permitiu adentrar nos caminhos 

da Psicologia Social e em especial nos conceitos referentes a “atitudes”, termo comum, mas 

de significados e importância bem diversos. O objetivo do estudo foi verificar a existência e o 

tipo de atitudes (positivas ou negativas) presentes em estudantes de uma escola estadual de 

um município do estado do Piauí, em relação a disciplina de Matemática. 

A princípio buscou-se através de questionário de variáveis (idade, série, gênero, 

preferência por disciplina, escolaridade dos responsáveis, estudo extraclasse, auxílio nos 

estudos extraclasse, dentre outros) aplicado e validado por Brito (1996) e estabelecer uma 

relação com de escala de atitudes (Aiken, 1961). 

O questionário inicial permitiu obter informações das características dos sujeitos da 

pesquisa e como se manifestam perante alguns questionamentos da disciplina e desfazendo 

alguns equívocos que rotineiramente são afirmados em relação a matemática. Para 

exemplificar podemos citar que a maioria da turma afirma gostar de matemática, estão em 

idade correta para o nível de ensino que estão cursando e só minoria já ficou em dependência 

em matemática. 

Os resultados obtidos confirmam que a Matemática não é a disciplina mais rejeitada 

pelos sujeitos da pesquisa, informação confirmada por Brito (1996) em estudo com mais dois 

mil estudantes. Um outro aspecto que merece destaque é o estudo de matemática extraclasse, 

cerca de 48,6% afirmam estudar só em véspera de prova e apenas 31,4% estudam todos os 

dias em horário extraescolar. Foi possível aferir que 60% dos sujeitos que estudam todos os 

dias afirmam não receber auxílio de ninguém para realização de seus afazeres escolares.  

Quando fazemos um paralelo com o estudo de Brito (1996), percebemos uma 

resultado diferente de nossa pesquisa, os indivíduos pesquisados na época afirmavam quase 

em sua totalidade não dedicar tempo aos estudos extraclasse, embora a maioria dos 
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pesquisados atualmente neste estudo afirmem estudar extraclasse só em véspera de prova, mas 

vê-se um avanço quanto essa questão. 

A variável dependência em matemática foi cruzada com as atitudes negativas, ficando 

claro que os alunos que manifestaram atitudes negativas foram aqueles que ficaram já ficaram 

em dependência em matemática. Brito (2016) afirma existe uma relação entre desempenho e 

atitudes positivas ou negativas em relação a matemática. 

De modo geral, pelo menos neste estudo realizado e em conformidade com Brito 

(1996), os resultados contrariam o que é comumente disseminado que a matemática é a 

disciplina causadora de medo e terror entre os estudantes. O que se sabe a respeito é que há 

um alarde desnecessário e talvez essa desinformação, muitas vezes causada pelos docentes da 

disciplina, que acaba de certa forma, ensinando atitudes negativas. 

 

Não é a matemática per se que produz atitudes negativas. Aparentemente, elas se 

desenvolvem ao longo dos anos escolares, muito relacionadas a aspectos pontuais: o 

professor, o ambiente na sala de aula, o método utilizado, a expectativa da escola, 

dos professores e dos pais, a auto percepção do desempenho etc. (BRITO, 1996, p. 

298) 

 

Fica evidente a necessidade de desenvolver atitudes positivas com relação a 

matemática, isso permitirá aos estudantes que outrora desenvolveram atitudes negativas, 

ressignificar o seu trabalho em relação à disciplina, engajando-se nas atividades propostas 

pelos docentes da área e perseverem nos esforços com intuito de mudarem seus desempenhos. 

Vale ressaltar, que a iniciativa deve partir inicialmente da gestão docente em sala de aula, 

talvez buscando formação no sentido de tornarem-se os agentes transformadores de atitudes 

em sala de aula. 
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RESUMO 

Neste trabalho apresentamos três atividades para o ensino de relações trigonométricas 

pautadas no ensino por (re)descoberta, onde os estudantes são levados a construção dos 

conceitos envolvendo a classificação dos triângulos quanto aos ângulos, as atividades são para 

os estudantes construírem em conjunto, onde eles serão divididos em grupos para 

responderem com pouca interferência do professor, aquilo que se pede, essas atividades 

precedem os conceitos dos elementos do triângulo retângulo e também as razões entre os 

lados do triângulo retângulo, mas são essenciais para prosseguir na temática da trigonometria, 

por isso serve como uma busca para os estudantes que já viram o conteúdo e algo novo para 

quem ainda não estudou tal assunto, as atividades consistem em classificar os triângulos 

conhecendo as medidas de seus lados assim como classificar os triângulos conhecendo os 

ângulos internos desses triângulos, ao final de cada atividade existe exercícios de 

aprofundamento e observações dos estudantes sobre a atividade e uma avaliação da aula. 

Palavras-chave: Relações trigonométricas. Ensino de matemática. Ensino por atividades.  

Introdução 

A construção das atividades que possam despertar nos estudantes maior interesse e 

proporcionar a eles aprendizagem significativa se deu pela necessidade de incrementar novas 

metodologias em sala de aula que sejam envolventes nas aulas de matemática, uma das 

propostas do programa de metrado profissional em ensino de matemática da Universidade do 

Estado do Pará. 

Para chegarmos a essas atividades passamos por opiniões de estudantes egressos do 9º 

ano do ensino fundamental com intuito de encontramos as principais dificuldades deles na 



 

402 

 

compreensão da temática, além disso elaboramos uma revisão de estudos sobre o ensino de 

relações trigonométricas onde dividimos os estudos em experimentais, livros didáticos e 

diagnósticos para entendermos como as pesquisas de ensino de trigonometria estavam sendo 

realizadas no país. 

Buscamos o auxílio de jogos educativos, pois estes estimulam estratégias que 

possibilitam a resolução de problemas, assim como colaboração participativa e jogadas em 

equipe, realizamos a busca de aspectos históricos da trigonometria, e a partir disso fomos para 

elaboração das atividades, o que gerou parte de nosso trabalho de conclusão de curso, e 

produto educacional gerado para o programa. Aqui iremos explorar duas atividades que 

consideramos significativa para o ensino de trigonometria, justamente a classificação dos 

triângulos quanto aos ângulos. 

 

ATIVIDADES PARA CLASSIFICAÇÃO DE TRIÂNGULOS 

 Nesta seção temos as atividades propostas na dissertação de mestrado de Silva (2019), 

com a aplicação, o resultados dos estudantes que participaram das atividades e exercícios para 

aprofundamento do assunto de cada atividade. 

Atividade 1 

Título: Classificação de triângulo quanto ao ângulo – parte 1 

Objetivo: Classificar triângulos quanto ao ângulo conhecendo os ângulos internos de um 

triângulo. 

Materiais necessários: Quadro de triângulos, papel, caneta ou lápis. 

 

Questão motivadora 

Com base em seus conhecimentos matemáticos diga se é verdade ou falso. 

I - Um triângulo retângulo é aquele que possui dois ângulos retos. 

II -  Um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um ângulo agudo. 
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III - Um triângulo obtusângulo é aquele que possui apenas um ângulo obtuso. 

 

Procedimentos: 

Para cada triângulo do quadro de triângulos: 

a) Meça os ângulos internos de cada triângulo. 

b) Faça anotações dos valores das medidas encontradas em cada triângulo. 

c) Responda as questões. 

 

1.  Quais os triângulos do quadro de triângulos possuem um ângulo interno de 90°? 

 

 

 

 

2.  Quais os triângulos do quadro de triângulos possuem um ângulo interno maior que 

90°? 

 

 

 

 

3. Quais os triângulos do quadro de triângulos possuem todos os ângulos interno 

menores que 90°? 

 

 

 

Observações.  
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Conclusão. 

 

 

 

 

Lista de Questões. 

1) Diga se os triângulos com os lados escritos nas letras abaixo são acutângulo, 

retângulo ou obtusângulo. 

a)                                b) 

 

 

 

 

c)                                                                                 d) 

 

 

 

 

 

2. Observe a imagem abaixo e responda: A forma triangular do prédio pode ser 

classificada como:  

a) Triângulo acutângulo.  

b) Triângulo retângulo.  

c) Triângulo obtusângulo.  

d) Faltam dados e não podemos classificar. 

 

Dê sua opinião sobre a aula de hoje? 
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Quadro de Triângulos 1. 

 

 

              Triângulo 1                                                                     Triângulo 2 

                                                    

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

          Triângulo 3                                                                 Triângulo 4 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Triângulo 5                                                                             Triângulo 6    
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Recomendações didáticas 

Esta atividade inicia nossa sequencia didática e permite aos estudantes o manuseio da 

régua e do transferidor para realizar as mensurações propostas a eles. 

O estudantes ficam motivados ao manusearem objetos que sejam uteis durante as 

aulas, saem da reprodução do quadro no caderno, apontamos que seria melhor o uso de um 

transferidor de 180º, pois os estudantes tiveram dificuldades em manusear os de 360º. Ao 

responderem as questões esperamos que as respostas fique como na figura 1 abaixo. 

 

 

 

.Figura 1 – Respostas dadas pelos estudantes na atividade 01 

 

Fonte: Pesquisa de campo 2017. 
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Em seguida, concluímos com eles sobre a classificação dos triângulos quanto aos 

ângulos quando se conhecem os ângulos internos desses triângulos e os nomes , depois 

solicitamos aos estudantes que retornem a questão motivadora, pois eles não conseguiram 

realizar a solução, ao solicitarmos as observações, eles alegaram que usar o transferidor é 

difícil, a seguir exemplo de uma possível observação realizada pelos estudantes.  

A figura 2 a seguir, representa o que desejamos que os discentes respondam. 

Figura 2 – Resposta de um grupo sobre observação realizada 

 

Fonte: Pesquisa de campo 2017. 

Em seguida, pedimos aos estudantes que realizassem a resolução do exercício 

com intuito de fixação dos conteúdos vistos na atividade, dessa maneira reforçando a 

classificação desejada em nossa atividade. 

5.3 Atividade 2 

Título: Classificação de triângulo quanto ao ângulo - parte 2 

Objetivo: Classificar triângulos quanto ao ângulo conhecendo os lados. 

Materiais necessários: Quadro de triângulos, papel, caneta ou lápis. 

 

Quantos metros de fio são necessários para ligar os fios de um poste de 6 m de 

altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 m da base do poste?  
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Procedimento: Dado os triângulos no quadro, com os lados a, b e c. 

 Em todos os triangulo contidos no quadro, para cada triângulo. 

a) Determine a como o maior lado em cada triângulo, 

b) Determine os lados b e c.  

           c) Determine a
2
, b

2
 e c

2
. 

d) Determine a soma b
2
 + c

2
,  

e) Determine marcando com x na tabela se a
2
 é maior que b

2
 + c

2
 ou se a

2
 é igual 

a b
2
 + c

2
 ou se a

2
 é menor que b

2
 + c

2
. 

f) Escreva qual a classificação, se é acutângulo, retângulo ou obtusângulo no 

local indicado tipo de triângulo na tabela. 

 

 

 

Triângulo  a B c a
2
 b

2
 c

2
 b

2
 + c

2
 a

2
 é 

maior 

que  

b
2
 + c

2
 

a
2
 é 

igual a 

b
2
 + c

2
 

a
2
 é 

menor 

que  

b
2
 + c

2
 

Tipo de 

triângulo 

1            

2            

3             

4            

5            

6            

7            

8            

9            
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Observações.  

 

Conclusão. 

 

 

 

Lista de Questões. 

2) Diga se os triângulos com os lados escritos nas letras abaixo são acutângulo, 

retângulo ou obtusângulo. 

a) Triângulo com lados 14 cm, 10 cm e 8 cm. 

 

b) Triângulo com lados  10 cm, 8 cm e 6 cm. 

 

c) Triângulo com lados  8 cm, 7 cm e 6 cm. 

  

3) Observe os triângulos e classifique-os em acutângulo, retângulo ou 

obtusângulo. Utilize régua para fazer as medições dos lados dos triângulos. 

a)                                      b)                                            c) 
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4) Qual a relação entre os lados a, b e c de um triângulo, tendo a como maior lado 

de um triângulo ABC para que se tenha: 

a) ABC triângulo retângulo? 

 

b) ABC triângulo acutângulo? 

 

c) ABC triângulo obtusângulo? 

 

5) Em um triângulo retângulo, os catetos medem 6 cm e 8 cm, qual é o valor da 

hipotenusa? 

 

6) Qual o perímetro de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 13 cm e um 

dos catetos mede 12 cm? 

Quadro de Triângulos 2 

 

              Triângulo 1                                                                     Triângulo 2 

                                                    

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

              Triângulo 3                                                                 Triângulo 4 
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             Triângulo 5                                                          Triângulo 6    

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

           Triângulo 7                                                                 Triângulo 8            

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

       Triângulo 9 

            

 

 

 

 



 

412 

 

 

Recomendações didáticas 

Esta atividade é continuação da atividade 1 que começou com a classificação dos 

triângulos quanto ao ângulo conhecendo os ângulos internos de cada triângulo, agora temos os 

lados do triângulo como também os ângulos internos de cada triângulo. 

Os estudantes dando continuidade ao que foi visto na atividade anterior e já 

conhecendo a classificação dos triângulos quantos aos ângulos, partiram para o procedimento, 

e realizaram o que se pedia elevando os quadrados e fazendo a soma desses quadrados, 

escolhendo o maior lado e nomeando-o como a. 

E após, solicitamos que preenchessem o quadro disponibilizado, assim como o 

espaço para a classificação que eles já conheciam, assim temos na figura 3 o preenchimento 

de uma das equipes. 

Figura 3 – Resultado das medições de um aluno com o auxílio da fita métrica 

 
Fonte: Pesquisa de campo 2017. 
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Os estudantes após o preenchimento do quadro fizeram as observações e 

conclusões, próximas do que esperávamos, pois faltou definir o lado a como sendo o maior 

lado de cada triângulo para que a relação seja verdadeira, como vemos na figura 4 abaixo. 

Figura 4 – Conclusão de um dos grupos sobre a relação que existe entre os lados de um 

triângulo e a classificação quanto ao ângulo. 

 
Fonte: Pesquisa de campo 2017. 

Após esse momentos acomodamos o que eles estavam apontando que as relações são 

válidas, mas que o lado a precisa ser definido como o maior lado do triângulo dado. 

Aproveitamos para retomar o teorema de Pitágoras o qual estava relacionado com a questão 

inicial, assim como trata-se do da relação entre os lados que eles realizaram para os triângulos 

retângulos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades mostradas em nosso trabalho, são iniciais para o ensino de 

trigonometria, do momento final dessas duas atividades, o professor deve iniciar atividades 

que envolvam os conceitos das razões trigonométricas, a nomenclatura dos elementos do 

triângulo retângulo, catetos e hipotenusa como mostra o trabalho de Silva (2019). 

Esperamos que essas atividades sirvam como instrumentos que possam ajudar 

professores e estudantes no processo de ensino aprendizagem sobre o início ou até mesmo 

uma redescoberta desses conceitos de classificação de triângulos quanto aos âmgulos. 
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Resumo 

Este artigo é um recorte da tese intitulada: “O ensino da introdução à teoria dos conjuntos por atividades”. 

Descreveremos aqui apenas duas das 22 atividades relatadas na tese, estas relacionadas ao conjunto vazio, a 

primeira teve como objetivo que os estudantes redescobrissem o conceito de conjunto vazio, por meio de 

algumas intersecções e a segunda atividade contou com o objetivo de que os estudantes redescobrissem a 

propriedade do vazio estar contido em qualquer conjunto. A metodologia de pesquisa adotada foi a engenharia 

didática, e a metodologia de ensino usada foi o ensino por atividades, sendo que a sequência adotada mostrou-se 

efetiva para o desenvolvimento do conceito de conjunto vazio, assim como para a propriedade do vazio estar 

incluso em qualquer que seja o conjunto. 
 

Palavras chaves- Ensino por atividades. Conjunto vazio. Engenharia didática. 

 

Introdução  

Existem discussões no campo da educação matemática apontando que o foco do 

ensino-aprendizagem deve ser voltado  para o estudante e não no conteúdo a ser ministrado  

ou no professor (SÁ, 2009). Por outro lado muitos professores de matemática acreditam que 

se  souberem bem o conteúdo matemático a ser trabalhado, usando as sequências propostas 

pelos livros didáticos com definições exemplos e exercícios, tudo fluirá de forma natural e 

eficaz. Contudo muitas vezes a realidade não corresponde a ficção do planejamento.  

Nós particularmente acreditamos que o professor tem uma participação 

importantíssima no processo de ensino e aprendizagem, porém como um mediador e 

organizador no desenvolvimento do conhecimento pelos próprios alunos. Mediador pelo fato 

de colaborar com as perguntas adequadas no momento em que perceba que o estudante ter 

ficado meio que sem direção, por ter chegado em um impasse não conseguindo desenvolver a 

atividade a ele proposta. Organizador pelo fato que cabe ao professor formalizar o 

mailto:adrianoasr37@gmail.com
mailto:pedro.franco.sa@gmail.com
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conhecimento que os alunos desenvolveram por meio do que chamamos institucionalização 

do conteúdo. 

Neste artigo trataremos de aspectos do ensino de conjuntos, mais especificamente os 

relacionados ao conjunto vazio. A ideia de conjunto segundo Macedo (2008) remonta a mais 

de 5000 anos, pois encontraram no cetro do rei Menés um registro de marcações 

representando cabras que corresponde a ideia informal de conjuntos. A ideia intuitiva de vazio 

é um conjunto sem elementos, mas podemos encontrar um conjunto com essa na natureza no 

mundo que nos cerca? Segundo Reynol (2008, p. 1) “Chegamos ao século XXI com a 

convicção quase unânime da comunidade científica de que a existência do nada absoluto é 

mais do que improvável, pois até o que chamamos de "vácuo" possui partículas e energia”. 

Apesar de parte dos cientistas atuais não acreditarem em um vazio na natureza, na 

matemática esse é um conceito fundamental para que entendamos várias situações, como 

representar uma equação sem solução, quando considerarmos um certo conjunto U por 

exemplo, a resposta é o conjunto vazio que representa-se por {} ou ∅. Para trabalharmos com 

os estudantes usamos a metodologia de ensino por atividades e discorreremos na próxima 

seção sobre o tema. Neste trabalho temos por objetivo descrever como se deu a aplicação de 

duas atividades relaciondas ao conceito de vazio e a inclusão do vazio nos demais conjuntos. 

Ensino por Atividades 

O ensino por atividades prioriza a construção do conhecimento pelo próprio estudante. 

Sá (2009b) relata que tal maneira de ensino “é uma prática metodológica que proporciona ao 

estudante construir sua aprendizagem, por meio da aquisição de conhecimentos e redescoberta 

de princípios” (SÁ, 2009b, p. 14).  Para se efetivar a aquisição de conhecimentos por meio da 

redescoberta, é recomendado ao professor agir como um mediador no processo de ensino-

aprendizagem, por outro lado o estudante terá uma participação mais efetiva na construção do 

próprio conhecimento, é importante que o professor veja o estudante como o centro do processo.  

Esta forma de lidar com a participação do estudante vem em confronto ao que acontece com o 

ensino dito tradicional, que concebe os estudantes como não tendo conhecimentos prévios e são 

considerados apenas como receptores de informações. Para a utilização desta metodologia de 

ensino, é fundamental o professor seguir as orientações sugeridas por Sá (2009), são elas:  



 

418 

 

 As atividades devem apresentar-se de maneira auto orientadas para que os 

estudantes consigam conduzir-se durante a construção de sua aprendizagem;  

 Toda atividade deve procurar conduzir o estudante a construção das 

noções matemáticas através de três fases: a experiência, a 

comunicação oral das ideias apreendidas e a representação simbólica 

das noções construídas;  

 As atividades devem prever um momento de socialização das 

informações entre os estudantes, pois isso é fundamental para o 

crescimento intelectual do grupo. Para que isso ocorra, o professor 

deve criar um ambiente adequado e de respeito mútuo entre os 

estudantes e adotar uma postura de membro mais experiente do grupo 

e que possa colaborar na aprendizagem deles;  

 As atividades devem ter características de continuidade, visto que 

precisam conduzir o estudante ao nível de representação abstrata das 

ideias matemáticas construídas a partir das experiências concretas 

vivenciadas por ele;  

 De acordo com o modelo proposto por Dockweiller (1996), as 

atividades propostas pelo professor podem se apresentar de três 

maneiras: desenvolvimento, conexão e abstração, de modo que sejam 

sequencialmente apresentadas e possam contribuir para a construção 

gradual dos conceitos (SÁ, 2009b, p. 18).  

Um dos objetivos principais do ensino por atividades é proporcionar condições ao 

estudante para que venha redescobrir uma determinada propriedade ou conceito. Para a 

efetivação desse objetivo e disponibilizado tempo e liberdade para que os estudantes possam 

desenvolver suas próprias suposições, criar hipóteses, elaborar conclusões, deve ser 

enfatizado que em nenhum momento o estudante deve ficar sozinho, a presença do professor 

para que venha sugerir caminhos, indagar quando necessário, para que as mesmas contribuam 

para a resolução da atividade pelos estudantes, porém deixando a maior parte do trabalho ao 

estudante 

É recomendado ao professor efetuar perguntas possibilitem a reflexão do aluno ao 

ponto do mesmo pensar ter efetuado a resolução da atividade  por conta própria.  Esta 

percepção  de conquista  por seus próprios méritos pelo estudante,  possibilitará ao mesmo um 

sentimento de autoconfiança.  

 Na utilização do ensino por atividades é  fundamental ao docente o gerenciamento do 

tempo que possui para desenvolver a atividade, ao perceber que  alguns grupos não 

conseguiram desenvolver a atividade de forma esperada, deverá dar sugestões para que 
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possam voltar ao procedimento correto. Ao faltar apenas alguns minutos para o término da 

aula,  é o momento de coletar o que cada grupo realizou, e possibilitar através da exposição 

das resoluções que os estudantes percebam o objetivo da atividade. Vale ressaltar que a 

institucionalização final  é função do ao docente. 

Para Sá (2018, não publicado) a metodologia de ensino por atividades pode ser 

trabalhada utilizando duas categorias basilares de atividades, as de conceituação e as de 

redescoberta.  

Uma atividade de conceituação possui por propósito possibilitar ao estudante 

condições para identificar o episódio de determinado tipo de situação/tipo de objeto 

matemático. A definição deste objeto identificado é o propósito da atividade de conceituação.  

Uma atividade de redescoberta possui por propósito possibilitar condições ao 

estudante para redescobrir uma relação ou propriedade referente a um determinado objeto ou 

operação matemática. Uma atividade de redescoberta não corresponde a uma demonstração 

de um resultado matemático, mas ao momento de exploração do objeto que antecede a 

demonstração do resultado (SÁ, 2018, não publicado). 

A aula de matemática sendo ministrada por meio do ensino por atividades, quer seja 

de conceituação ou de redescoberta, é recomendado por Sá que tenha seis etapas, são elas: 

organização, apresentação, execução, registro, análise e execução. 

A etapa de organização consiste da divisão da turma em grupos de 2 a 4 estudantes 

por parte do professor. As atividades podem inclusive serem resolvidas individualmente 

apesar de ser recomendado o uso de grupos para que haja a permutação de ideias entre os 

discentes. 

  Na etapa de apresentação o docente reparte o material da atividade que inclui seu roteiro, 

caso não tenha como confeccionar e imprimir o material pode se escrever a atividade no quadro, 

mas recomenda-se a impressão a melhor utilização do tempo.  

Na etapa de Execução os estudantes seguirão o especificado no roteiro da atividade para 

poderem resolver a mesma, para tal o professor disponibilizará um determinado tempo para que 

os estudantes possam responder a atividade. Porém ficará de prontidão para tirar dúvidas que 
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possam surgir, se o professor identificar que a dúvida decorreu do material utilizado, o professor 

deve informar a turma para contornar o mal entendido ou dúvida.   

Na etapa de registro os estudantes escreverão os resultados obtidos na etapa de execução 

no espaço disponibilizado nas fichas de atividade, é recomendado avaliar o espaço que os 

estudantes precisarão para realizar esse registro, pois a falta de espaço pode gerar perda de tempo 

para o emprego da atividade. 

A etapa de Análises das informações registradas é o momento em que os alunos 

registrarão suas percepções sobre a atividade, espera-se que observem alguma relação 

matemática, ainda que não expressem suas observações em linguagem matemática. Caso os 

grupos tenham dificuldade em expressar suas ideias, o professor poderá realizar perguntas que 

auxiliem na percepção de alguma relação válida matematicamente, no final desta etapa deve ser 

registrado a observação e as conclusões obtidas. 

Na última etapa chamada de institucionalização o professor fará um apanhado das 

observações e conclusões dos estudantes, em seguida criará um momento para que a turma 

avalie quais procedimentos para a resolução das atividades foram mais adequados, 

institucionalizando a maneira formal pela qual tal conteúdo é trabalhado.   

Engenharia didática 

A engenharia didática é uma metodologia de pesquisa (não de ensino) que se divide 

em quatro fases: 1) análises prévias 2) concepções e análises a priori 3) experimentação 4) 

análise a posteriori e validação (ARTIGUE, 1996).  

A primeira fase da engenharia, a das análises prévias, possui como meta diagnosticar 

como é realizado o ensino habitual do conteúdo, para indicar uma ação que possa modificar 

para melhor o ensino do conteúdo estuado. A análise é realizada para desvendar os resultados 

do ensino chamado de tradicional, as opiniões dos alunos sobre o ensino do conteúdo e as 

possíveis dificuldades e obstáculos que evidenciam o desenvolvimento das opiniões.  

Segundo Carneiro (2005, p. 93), “A tradição é vista como um estado de equilíbrio do 

funcionamento de um sistema dinâmico, que tem falhas. A reflexão sobre essas falhas torna-

se o ponto de partida para determinar condições possíveis de um ponto de funcionamento 

mais satisfatório.” 
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Na segunda fase denominada concepções e análises a priori tem por objetivos a 

elaboração de atividades de forma organizada e sequencial, que serão usadas para ensinar os 

conteúdos relacionados, deve-se elaborar hipóteses alicerçadas nas análises prévias sobre 

como será o desenvolvimento das atividades (SÁ; ALVES, 2011). 

Na terceira fase, conhecida como experimentação, corresponde ao período de 

aplicação da sequência didática, nesta fase pode haver correções nas atividades caso o 

pesquisador julgue necessário, por algum imprevisto não contemplado nas análises a priori, 

pois “quando as análises locais do desenvolvimento experimental identificam essa necessidade, o 

que implica em um retorno à análise a priori, em um processo de complementação.” 

(ALMOULOUD; COUTINHO 2008, p. 68). 

Algumas informações e recomendações são propostas por Sá e Alves (2011) para a 

implementação desta fase, são elas: 

1) O lócus desse momento é a sala de aula iniciando com a primeira atividade ainda 

que seja diagnóstica.  

2) Cada encontro na sala de aula é denominado de sessão.  

3) O fim da experimentação se dá ao término da aplicação da última atividade 

proposta na sequência didática.  

4) Deve-se realizar o maior número possível de registros em quantidade e 

diversidade.  

5) A execução das atividades deve ser o mais próximo possível do planejado.  

6) É importante que o pesquisador faça uma análise comparativa entre o planejado e 

o realizado a cada sessão realizada.  

7) Ter em mãos os instrumentos de produção de informações, seja ficha de 

observação câmera de vídeo ou gravador de voz, fazer o que foi previsto nas etapas 

anteriores.  

8) Todo o material deve estar pronto, para evitar imprevistos.  

9) Que o pesquisador e sua equipe estejam bem preparados teoricamente.  

10) O pesquisador e equipe devem dominar cada atividade de cada sessão e que o 

objetivo da pesquisa esteja sempre norteando as ações realizadas na experimentação.  

 A quarta fase de análise a posteriori e validação é o momento no qual as informações 

adquiridas na fase de experimentação serão confrontadas com o previsto nos registros feitos 

na análise a priori, com a meta de obter informações que justifique e explique o desenrolar do 
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experimento e essas informações devem possibilitar uma posição de aceitação ou não 

aceitação do experimento (SÁ e ALVES, 2011). 

Experimentação  

A experimentação foi realizada em uma escola municipal de Breves, participaram de 

todas as 22 atividades 12 alunos do 9º ano, neste trabalho trataremos apenas de duas 

atividades referentes a parte da 4ª sessão realizada no dia 23/10/2018. No referido dia 

participou um total de 14 estudantes e desenvolveram 4 atividades, sendo enumeradas como 

7,8,9 e 10 , trataremos aqui apenas das duas primeiras. 

A atividade 7 era uma atividade de conceituação com o objetivo de definir o conjunto 

vazio, para que os estudantes deveriam efetuar algumas interseções entre dois conjuntos, e 

algumas delas a resposta era o conjunto vazio propositadamente. No Quadro 1 consta as 

observações feitas pelos estudantes após o preenchimento da atividade dos, denominamos os 

estudantes de E1 a E14 para manter o sigilo de identidade. 

Quadro 1-  Observações da atividade 7 desenvolvida na sessão 4 (Conjunto vazio) 

Estudante

s 

Observações Análise 

E8 e E12 

 

Observação 

parcialment

e esperada. 

 

E2, E10 e 

E14 

 

Observação 

parcialment

e esperada. 
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E5 e E7 

 

Observação 

parcialment

e esperada. 

 

E3, E4 e 

E9 

 

Observação 

parcialment

e esperada. 

 

E1 e E11 

 

Observação 

parcialment

e esperada. 

E6 e E13 

 

Observação 

parcialment

e esperada. 

Fonte: Rocha (2019) 

A dupla formada pelos estudantes E8 e E12  expressou: “em alguns casos A e B se 

repetem outros não” consideramos como observação parcialmente esperada uma vez que  se 

houvessem  especificado que “em alguns casos A e B tem elementos que se repetem em 

outros não” teria sido uma observação esperada. 

A segunda equipe  de estudantes composta pelos estudantes E2, E10 e E14 realizaram 

observação parcialmente esperada, o grupo  escreveu “tem alguns conjuntos que tem os 

mesmos elementos e outros não”, consideramos a resposta como observação parcialmente 

esperada, pois pode ser interpretada como sendo conjuntos com elementos repetidos e outros 

que não possuem elementos comuns,  não foi considerada esperada porquê da maneira como 

escreveram, também pode ser interpretado que há casos em que os elementos são todos iguais 
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e outros que não há elementos iguais, excluindo o caso em que pode haver apenas alguns 

elementos iguais nos dois conjuntos. 

O grupo continua escrevendo “por mais que os dois conjuntos possuam os mesmos 

elementos o sinal pode mudar” a primeira vez que lemos pensamos, isso não tem sentido, mas 

depois percebemos que eles queriam dizer que: se os números têm sinais diferentes então não 

são iguais, digo isto baseado no fato que acertarem todos os itens inclusive aqueles que 

possuíam números opostos. 

O terceiro grupo de cima para baixo no Quadro 1, como os demais tentou expressar 

que há conjuntos que possuem interseção não nula e outros com interseção nula, percebeu-se 

nos relatos que o grupo ainda não se apropriou da linguagem Matemática de conjuntos, pois 

em vez de usar “conjunto A” usou o termo “letra a”. 

As três últimas equipes no Quadro 1, expressaram a existência de conjuntos com 

elementos repetidos e a de outros sem elementos em comum. 

No final da atividade foi questionado: os resultados que não tinham nenhum elemento 

podiam ser um conjunto? E, os estudante após ficarem uns instantes calados disseram, sim! Ai 

perguntou-se: que nome poderíamos dar a esses conjuntos? Alguns disseram conjunto vazio. 

Ai indagou-se: o que é o conjunto vazio? Responderam em coro “o conjunto que não tem 

elementos”. 

No final formalizamos que o conjunto vazio não possui elementos e que há duas 

formas de representá-lo: ∅ ou { }. 

A seguir relataremos o que ocorreu no emprego da Atividade 8, que tinha por meta 

que os estudantes percebessem a inclusão do conjunto vazio em qualquer conjunto, atividade 

relatava em seu procedimento que os estudantes deveriam retirar todos os elementos dos 

conjuntos, todos os grupos realizaram a atividade com facilidade, porém a princípio não 

perceberam que o conjunto vazio já estava contido em todos os conjuntos.  Veremos no 

Quadro 2 a seguir como eles realizaram suas observações após algumas indagações. 
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Quadro 2- Observações e conclusões da atividade 8 desenvolvida na sessão 4 (A 

inclusão do conjunto vazio) 

E

st
u

d
a
n

te
s

 

Observações e conclusões Anális

e 

E8 e E13 

 

Obser

vação 

espera

da e 

conclu

são 

válida 

E2, E10 e E19 

 

Obser

vação 

espera

da e 

conclu

são 

válida 

 

 

E5 e E7 

 

 

Obser

vação 

espera

da e 

conclu

são 

espera

da 

 

E3, E4 e E9 

 

Obser

vação 

espera

da e 

 

Concl

usão 

espera

da 
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E1 e E11 

 

Obser

vação 

espera

da e 

conclu

são 

válida 

E6 e E18 

 

Obser

vação 

espera

da e 

conclu

são 

válida 

 

Fonte: Rocha (2019). 

Nesta atividade todos os grupos preencheram a atividade com muita facilidade e 

observaram que sobrou apenas o vazio, porém nem todos os estudantes conseguiram concluir 

que o conjunto vazio já estava contido nos conjuntos. Foi necessário realizar a seguinte 

pergunta: o vazio já estava nos conjuntos ou foi acrescentado? Logo no começo a turma ficou 

dividida, parte dizia já estar contido e parte dizia que o vazio foi acrescentado, mas ao fazer 

outra pergunta: “Acrescentamos algum elemento ou apenas retiramos elementos? Com essa 

última pergunta foram percebendo que se não acrescentaram nenhum elemento, e concluíram 

que o vazio já estava incluso nos demais conjuntos. 

Resultados 

 Nesta seção exporemos a comparação entre as análises a priori com as a posteriori das 

duas atividades que tomamos para relatar neste trabalho, no caso as atividades 7 e 8 do 

trabalho de Rocha (2019).  

Quadro 3-Comparação entre análises a priori com as a posteriori 
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A
ti

v
id

ad
es

 

Análise a priori Análise a posteriori 

T
ip

o
 d

a 
av

al
ia

çã
o
 

A
ti

v
id

ad
e 

7
 

Esta atividade tem por objetivo que o 

estudante redescubra o conceito de 

conjunto vazio para tal é pedido que se 

encontre a intersecção  entre dois 

conjuntos 𝐴 e 𝐵, pensamos que não 

terão dificuldades com essa atividade 

pois esperamos que  vejam que em 

alguns casos não existe nenhum 

elemento comum para os dois 

conjuntos, sendo assim possivelmente 

perceberam que os resultados sem 

elementos  é  na realidade um conjunto 

que não possui nenhum elemento,  no 

final ao fazer a  formalização do 

conteúdo mostraremos as duas formas 

de representar o conjunto  vazio e 

especificar ainda que o conjunto {∅}  é 

um conjunto com um elemento, assim 

não pode ser o vazio. 

Na atividade 7 os estudantes não 

tiveram dificuldades para 

responderem as questões, pois 4 

grupos acertaram todas as questões e 

os dois grupos restantes tiveram um e 

dois erros respectivamente, isso em 

um total de 10 questões, em relação a 

observação todos os grupos 

realizaram observação parcialmente 

esperada. Na hora da formalização os 

estudantes em um dado momento 

disseram em coro “o conjunto é o 

que não tem elementos”, isso mostra 

que no final eles entenderam a 

definição de conjunto vazio. 

P
o

si
ti

v
a
 

A
ti

v
id

ad
e 

8
 

A atividade tem por objetivo que o 

estudante redescubra a propriedade que 

o conjunto vazio possui de estar contido 

em qualquer conjunto. Esperamos que 

concluam que o vazio se encontra 

Para responder as questões da 

atividade os estudantes fizeram com 

extrema rapidez, pois consistia em 

retirar todos os elementos dos 

conjuntos, e logo perceberam que P
o

si
ti

v
a
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contido nos conjuntos desde o início da 

resolução da atividade, espera-se um 

pouco de dificuldade no início, mas que 

no final consigam perceber a relação. 

. 

 

todas as respostas seria o conjunto 

vazio, mas para que percebessem que 

o vazio já estava contido nos 

conjuntos tivemos que fazer algumas 

perguntas, mas no final todos 

entenderam que o vazio é um 

subconjunto de qualquer conjunto 

Fonte: Rocha (2019) 

Pelo Quadro 3, fica claro que as análises a posteriori confirmaram as análises a priori o 

que mostra o potencial dessas duas atividades para o ensino do conjunto vazio. Além disso, as 

avaliações dos estudantes sobre a sessão evidenciam que gostaram da aula além de mostrarem 

que aprenderam os conteúdos trabalhados, para confirmar essa nossa afirmativa colocamos a 

avaliação do estudante E3 em destaque no próximo Quadro. 

Quadro 4- Avaliação da sessão 4 feita pelo estudante E3 

E3  Avaliação 

positiva 

Fonte: Rocha (2019) 

Primeiro observamos na resposta do estudante a afirmação de ter gostado muito, logo 

depois na justificativa ele menciona que gostou por ter aprendido algumas coisas, fazendo 

questão de mencionar o que aprendeu na sessão, entre suas menções ele diz que o conjunto 

vazio não possui elementos e que o vazio está contido em A, inclusive fazendo a afirmação 

por meio de linguagem matemática.  

Considerações Finais 

Com essa pesquisa podemos perceber   que o ensino por atividades mostra-se como 

um alternativa adequada para se introduzir o ensino de conjuntos em turmas do nono ano do 

ensino fundamental, com as duas atividades relatadas nesse artigo evidenciou-se que o 

conceito de conjunto vazio e a propriedade de inclusão universal do conjunto vazio. 
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Observamos que os estudantes compreenderam o conceito de conjunto vazio, pois 

relataram em suas observações que é um conjunto sem elementos, assim como chegaram à 

conclusão de que o vazio está contido em qualquer conjunto, assim, o ensino por atividades 

mostrou-se efetivo uma vez que, as análises a posteriori concordaram com as previsões feitas 

nas análises a priori. 

Como sugestões para ser pensado em atividades futuras para se trabalhar propriedades 

referentes ao vazio, a de se pensar em uma atividade que possa contribuir para o entendimento 

dos alunos que o conjunto vazio é único. Uma outra atividade que poderia ser trabalhada, 

usando a ideia de analogia do {} como sendo uma sacola vazia, por outro lado o conjunto {∅} 

é uma sacola com uma sacola vazia dentro dela; uma atividade nesse sentido poderá ter um 

efeito didático positivo  no aluno ao ponto  de que realmente fazer sentido de que  o ∅≠{∅}.  
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Resumo:  

O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo avaliar a funcionalidade do 

ensino de matemática para estudantes cegos por meio de sistema suplementar de comunicação. Tal proposta foi 

desenvolvida com base nos princípios da metodologia de pesquisa, Engenharia Didática. As atividades foram 

aplicadas com duas estudantes cegas22 de Belém do Pará que cursavam o ensino fundamental, para tal 

utilizamos um aplicativo criado em ambiente de programação chamado App Inventor e alguns materiais 

concretos confeccionados em Braille e em alto relevo. Os resultados da experimentação revelaram que as 

estudantes aprovaram o uso do aplicativo, conseguiram manuseá-lo de maneira correta, aprenderam os conceitos 

matemáticos que estavam sendo trabalhados e ganharam mais confiança e autonomia durante o processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

Palavras Chaves: Educação Matemática. Ensino de Matemática para cegos. Ensino de Matemática por 

Atividade. Tecnologia Assistiva. 

 

Introdução 

Muito se têm discutido sobre questões relacionadas ao processo de inclusão de 

pessoas com deficiência na escola e na sociedade, entre elas os cegos, pois, ainda há quem 

pense que essas pessoas deveriam estudar em um local específico, apropriado para as suas 

necessidades e separado das salas regulares.  

                                                 
22

 Nesta pesquisa utilizaremos a expressão “estudante cego” ou “cego” por considerarmos esta a melhor forma de 

identificar a pessoa e suas características aqui relatadas. O último termo defendido em leis, como a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência adotada pela ONU é “Pessoas com deficiência”, no entanto, por 

tratarmos neste artigo especificadamente de estudantes, preferimos alterar “Pessoas” por “estudantes” e o termo 

“com deficiência” por “cego”, já que está é a deficiência aqui abordada, deixando assim mais clara as ideias que 

aqui serão expostas. 
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No entanto, nos últimos anos, a sociedade assim como as leis passou por inúmeras 

modificações e agora os pesquisadores de todo o mundo têm voltado seus olhares para esse 

campo de pesquisa que é a educação especial voltada para a inclusão. Com base nessas 

circunstâncias foi possível perceber a importância de se pesquisar na área e com isso 

contribuir com o campo em questão, para tal nos restringimos a uma deficiência específica, a 

cegueira, pois, de acordo com o Censo de 2010, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) existem no Brasil mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, 

no qual 582 mil são cegos, o que afirma a importância de se pesquisar e difundir estudos 

sobre o assunto.   

Nessa conjuntura, surgiu a necessidade de realizarmos um levantamento sobre 

trabalhos já publicados na área, que tratassem do ensino de matemática para estudantes cegos 

para que nos fundamentassem teoricamente, nessa busca encontramos estudos como os de 

Oliveira (2013), Sganzerla e Geller (2013) e Mollossi, Menestrina e Mandler (2014), entre 

outros relacionados ao assunto em questão. Desta maneira, após o levantamento da literatura 

percebemos que apesar de haver materiais disponíveis para o ensino de matemática para 

estudantes cegos, estes não são muitos se comparados os recursos e materiais existentes para 

os videntes.  

Com base nessa informação, resolvemos restringir a nossa busca por estudos 

relacionados a alternativas metodológicas para pessoas com deficiência, foi então que 

encontramos o estudo de Massaro e Deliberato (2013) o qual nos foi fundamental na proposta 

deste trabalho, uma vez que trouxe discussões importantes sobre o uso de sistemas de 

comunicação suplementar e alternativo no processo de ensino e aprendizagem, o qual se 

tornou a base para o desenvolvimento da nossa proposta. De acordo com as autoras o uso 

desses sistemas “podem inserir o aluno com deficiência e necessidades complexas de 

comunicação em diferentes atividades pedagógicas e ampliar as habilidades e as competências 

do professor no processo de ensino-aprendizagem” (p.331), tal fato nos despertou interesse 

em pesquisar mais sobre o assunto e com isso trabalhar com este tipo de sistema, só que 

voltado para o ensino de matemática para estudantes cegos. 
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O sistema/aplicativo de voz utilizado neste trabalho foi criado pelo App Inventor, um 

ambiente de programação visual e intuitivo que permiti com que seus usuários criem 

aplicativos funcionais para smartphones e tablets gratuitamente. O objetivo em trabalhar com 

esse sistema foi para dar maior autonomia aos estudantes cegos, permitindo que os mesmos 

interagissem com o sistema e pudessem aprender matemática de uma maneira diferente a qual 

não precisassem tanto da ajuda de terceiros. 

Tal sistema também pode ser considerado um tipo de tecnologia assistiva, uma vez 

que de acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas - CAT, instituído pela portaria  n° 142 

propõe o conceito para a tecnologia assistiva como sendo: "[...] uma área do conhecimento, de 

característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 

práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 

participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social".  Sendo assim, buscamos 

avaliar a funcionalidade do ensino de matemática para estudantes cegos por meio de sistema 

suplementar de comunicação, de maneira mais especifica nos conteúdos sobre curvas, 

segmento de reta e polígono. 

Estudos Anteriores  

Oliveira (2013) teve como princípio básico analisar os aplicativos mais utilizados nas 

aulas de matemática pelos professores da APAE e do Instituto dos Cegos de Campina 

Grande- PB, entre eles o MATVOX e o FINANVOX. A partir dessas análises o autor buscou 

refletir sobre os recursos, potencialidades e limitações dos softwares na aprendizagem dos 

conceitos matemáticos de crianças com necessidades especiais nas áreas mental e visual. 

No que se refere à deficiência visual Oliveira (2013) disse que o MATVOX que é um 

avançado interpretador de algoritmos matemáticos, permite que os estudantes interajam 

dinamicamente com a calculadora, com funções como: constantes, conversões, funções 

trigonométricas, entre outras, e o FINANVOX trabalha com cálculos financeiros e estatísticos 

através de mecanismos sonoros que permitem a inserção de dados pelo teclado. Após analisar 

as funções, vantagens e limitações de cada software, o autor relata que a interação estudante 

computador necessita da intervenção de um profissional que saiba o significado do processo 
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de aprendizagem.  Sendo assim, ao concluir Oliveira (2013) disse que trabalhar com a 

perspectiva tecnológica permite que o estudante com necessidades especiais, neste caso 

mental e visual, produza novas formas de construir o conhecimento, favorecendo a 

aprendizagem individual e coletiva e no desenvolvimento de habilidades e valores que 

contribuirão na formação desses sujeitos histórico-sociais e culturais. 

O estudo de Sganzerla e Geller (2013) teve como objetivo investigar processos de 

ensino e de aprendizagem de conceitos matemáticos, mediados por tecnologia assistiva, com 

alunos cegos e/ou baixa visão. Para isso, buscaram responder a seguinte questão de pesquisa: 

“Quais estratégias de ensino podem ser empregadas junto a alunos com deficiência visual, 

através de intervenções pedagógicas mediadas por Tecnologias Assistivas, visando aos 

processos de ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos necessários à sua inclusão 

social?” (p.743). Como metodologia as autoras optaram pela pesquisa qualitativa, e como 

instrumentos de coleta de dados usaram a entrevista, questionários, a observação e 

intervenções pedagógicas. Os sujeitos participantes foram alunos com deficiência visual, 

professores de turmas regulares e professores das salas de recursos que atendem alunos cegos 

e/ou baixa visão, todos vinculados a escolas publicas de educação básica da região 

metropolitana de Porto Alegre-RS.  

Durante o estudo as autoras fizeram debates acerca de assuntos como educação 

inclusiva, deficiência visual e tecnologias assistivas para o ensino de matemática, entre eles, 

as autoras destacam o fato de que se faz necessário estudo sobre adaptação de materiais 

metodológicos para estudantes com deficiência visual, sendo a tecnologia uma das fontes de 

informação que podem ser utilizadas na aquisição de conhecimentos. Com a proposta de 

Sganzerla e Geller (2013) ainda não foi finalizada, as autoras afirmam ao final do estudo que 

em decorrência das mudanças nas leis e declarações as escolas são obrigadas a proporcionar 

aos alunos de inclusão além da matricula o acompanhamento do aprendizado, oportunizando 

um ensino de qualidade e que para isso se faz necessárias adaptações e o uso de materiais 

didáticos de acordo com a deficiência e que a Tecnologia Assistiva é um recurso que contribui 

para uma maior independência do aluno além de aguçar, no caso dos estudantes com 

deficiência visual, os sentidos da audição e do tato. 
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O estudo de Mollossi, Menestrina e Mandler (2014) teve como objetivo analisar as 

dificuldades apresentadas por deficientes visuais na aprendizagem de matemática, por meio 

de entrevistas realizadas com freqüentadores da Associação Joinvilense para Integração dos 

Deficientes Visuais (AJIDEVI). As entrevistas contaram com 22 estudantes, cegos ou com 

baixa visão, e foram realizadas em quatro encontros, normalmente de 15 minutos, nos quais 

foram abordadas temáticas como: preconceito, despreparo dos professores, falta de 

infraestrutura escolar adaptada e materiais didáticos adequados. 

A partir das entrevistas os autores perceberam que existem diversos impedimentos que 

os estudantes deficientes visuais esbarram, entre eles: (1) preconceito da comunidade escolar; 

(2) descaso familiar; (3) carência na infra-estrutura; (4) falta de formação específica para os 

professores e (5) escassez de materiais didáticos adaptados. Por fim ao final do estudo, 

Mollossi, Menestrina e Mandler (2014), levantaram a questão do fato de que talvez o maior 

impedimento em aprender não esteja na deficiência do estudante, mas na deficiência do 

sistema.Com a análise dos estudos foi possível observarmos que muitos apontam como 

caminho a criação de recursos didáticos adaptados e o uso das tecnologias como ferramentas 

importantes nessa construção em busca de uma matemática voltada para o sensível, para o 

toque, enfim, uma matemática que saiba explorar os outros sentidos dos estudantes além da 

visão. 

Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida com base nos princípios da metodologia de pesquisa, Engenharia 

Didática e ocorreu por meio das seguintes etapas: (1) Aproximação; (2) Diagnóstico; (3) 

Elaboração das Atividades; (4) Programação do Sistema/Aplicativo; (5) Aplicação da 

atividade; (6) Análise dos Resultados. 

A etapa da Aproximação foi o momento em que realizamos primeiramente a revisão 

dos estudos acerca do tema para que tivéssemos um conhecimento mais solido sobre o que 

estávamos investigando, depois entrevistamos professores que ensinam matemática para 

estudantes cegos
23

 para sabermos de que maneira esse ensino estava ocorrendo, qual era a 
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 Dias e Sá (2017) 
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visão desses docentes, entre outros, e a partir disso sentimos a necessidade de ouvir também 

os estudantes cegos, o que nos leva para a próxima etapa. 

A etapa do Diagnóstico foi o momento em que entrevistamos estudantes cegos 
24

que 

cursavam o ensino fundamental em salas de aulas regulares de escolas particulares e públicas 

de Belém do Pará com intuito saber suas experiências como discentes, como os professores 

lhes ensinavam matemática, quais recursos didáticos eram utilizados, entre outros. Nossa 

intenção foi aprofundar conhecimentos sobre o ensino de matemática para cegos. 

A etapa da Elaboração das Atividades foi o momento em que munidos das 

informações obtidas nas etapas anteriores, como quais eram as maiores dificuldades dos 

estudantes cegos apreenderem matemática e dos professores ensinarem, pudemos elaborar 

uma sequência de atividades que versavam sobre assuntos como: curvas, segmento de reta e 

polígono, etc., elaboradas em materias concretos e com escritas em Braille e alto relevo. No 

entanto, tais atividades ainda não ajudavam os estudantes a terem mais confiança e autonomia 

durante a realização das atividades, foi então que seguimos para a próxima etapa. 

Com as atividades elaboradas seguimos para a Programação do Sistema/Aplicativo, 

na qual tivemos que programar as atividades em um ambiente de programação visual e 

intuitivo chamado de App Inventor. A programação ocorreu do período de 23 de Dezembro de 

2016 a 20 de Março de 2018. Durante este período tivemos vários momentos, como: (1) a 

idealização de um aplicativo que funcionasse por sistema de voz e que reconhecesse a voz do 

estudante, compreendesse a sua fala, registrasse e lhe desse uma devolutiva como resposta, 

sem que precisasse da ajuda de terceiros para que assim tivessem uma melhor autonomia; (2) 

Após a idealização verificamos que o programa App Inventor nos permitia criar tal aplicativo, 

visto que possuía os requisitos que desejávamos; (3) Elaboramos o protótipo de uma das 

atividades; (4) Reelaborar as atividades criadas com as possíveis possibilidades de respostas 

dos estudantes cegos, uma vez que uma mesma resposta pode ser dita de maneiras diferentes, 

ou em ordem diferente e que estas precisavam estar descritas nas atividades, pois na 

programação todas elas precisam estar registradas, para que não ocorressem erros durante a 

sua aplicação. (5) Programamos e reprogramamos as atividades até que funcionassem 
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 Dias, Sá e Santos (2019) 
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corretamente de acordo com o objetivo pelo qual foi criado, que era dar maior autonomia aos 

estudantes cegos, registrar suas respostas e dar os devidos comandos para o prosseguimento 

das atividades.  

Em seguida, com as atividades e a programação pronta, seguimos para a Aplicação da 

Atividade que ocorreu com duas estudantes cegas de Belém do Pará, a Estudante 1 é cega de 

nascença, devido a uma patologia conhecida como Retinopatia da Prematuridade, a mesma 

tinha 14 anos de idade e estava cursando o 9º ano do Ensino Fundamental de uma Escola 

Pública Municipal, enquanto que a Estudante 2 nasceu com baixa visão, no entanto, ao 

realizar o teste do pezinho foi diagnosticada com toxoplasmose que desencadeou uma 

hidrocefalia a qual teve que realizar uma cirurgia aos 6 ou 7 anos de idade, para colocar um 

dreno na cabeça, o que acabou deixando-a cega, a mesma tinha 13 anos de idade e estava 

cursando o 8º ano do Ensino Fundamental em uma Escola Pública da rede Estadual.  

A aplicação das atividades aconteceu nos dias 17 e 20 de Abril de 2018, o primeiro dia 

com duração de 1 hora e o segundo 35 minutos, as ações dos encontros ocorreram na seguinte 

sequência: Apresentação; Explanação sobre o funcionamento do aplicativo e das atividades; 

Aplicação das atividades sobre curvas, segmento de reta e polígono, bem como as suas 

respectivas atividades de aprofundamento. A fase da aplicação das atividades constou das 

seguintes etapas: 

1- Apresentação: apresentamos o objetivo do trabalho, bem como ele seria 

desenvolvido; 

2- Permissão das estudantes: perguntamos se as estudantes tinham o interesse em 

participar da pesquisa, uma vez que estas seriam as maiores envolvidas; 

3- Autorização dos Responsáveis: explicamos aos responsáveis das estudantes 

sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Sequência para que 

tivéssemos a devida autorização, visto que elas eram menores de idade;  

4- Reconhecimento do material concreto: entregamos as folhas com o conteúdo a 

ser trabalhado em alto relevo e numerado em Braille (Fotografia 1) para que as 

estudantes realizassem o reconhecimento do material, tateando as curvas; 
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Fotografia 1: Estudante 1 com material da atividade 2 

 

Fonte: pesquisa de campo (2018) 

Autoria: Kamilly Alves 

5- Reconhecimento do aplicativo: explicamos como funcionava o aplicativo/sistema de 

voz no tablet, repassando todas as informações necessárias que a mesma precisava saber 

para realizar as atividades (Fotografia 2); 

Fotografia 2: Estudante1 manuseando o aplicativo pelo tablet 

 

Fonte: pesquisa de campo (2018) 

Autoria: Sandy Dias 

6- Iniciamos a aplicação da atividade; 

A última etapa foi a Análise dos Resultados momento em que realizamos o 

tratamento das informações obtidas por meio da aplicação das atividades e analisamos como 

as estudantes cegas se saíram durante todo o processo, bem como o que acharam do uso do 

sistema/aplicativo e assim avaliar a funcionalidade do ensino de matemática para estudantes 

cegos por meio de sistema suplementar de comunicação. 

O Sistema/Aplicativo  
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De acordo com site oficial do App Inventor, o ambiente de programação visual 

utilizado neste trabalho, o projeto MIT App Inventor I buscou democratizar o 

desenvolvimento de software, para que os jovens pudessem passar de consumidores de 

tecnologia para criarem tecnologia, este ambiente de programação está sendo utilizado em 

todo o mundo para ampliar a participação em sala de aula da ciência da computação. 

O aplicativo é orientado por eventos, logo para que seja executado um conjunto de 

tarefas é necessário ativar um evento para que os demais comandos sejam disponibilizados, 

como mostra a Figura 1. Para isto, a ordem dos comandos é importante, logo, quem programa 

tem que saber qual ação deve vir primeiro para que então as demais sejam ativadas, o que nos 

levou neste estudo a ter que pensar em todas as possibilidades possíveis que os estudantes 

cegos pudessem vir a fazer durante as atividades para que então o aplicativo funcionasse 

corretamente. 

Figura 1: Resposta a um evento 

 

Fonte: http://www.appinventor.org/bookChapters/chapter14.pdf 

 

Neste estudo o aplicativo elaborado a partir do App Inventor, teve como objetivo dar 

maior autonomia aos estudantes cegos, permitindo que os mesmos interagissem com o 

sistema, ouvindo as perguntas, que já foram previamente gravadas e respondam oralmente 

utilizando como suporte os materiais concretos, para que então suas respostas sejam 

registradas no aplicativo e o mesmo direcione o estudante nas etapas seguintes, dizendo se 

responderam corretamente dentro das respostas esperadas, caso contrário permitia ainda uma 

segunda chance, pedindo para explorar melhor o material e caso a resposta ainda não fosse 

uma das esperadas o sistema pedia para que o estudante procurasse seu professor para lhe 

ajudar nesta tarefa, como mostra a programação na figura a seguir. 

Figura 2: Programação dos blocos da atividade 2 
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Fonte: http://ai2.appinventor.mit.edu/ 

O que nos leva a destacar que este aplicativo não tem a pretensão de substituir o papel 

do professor, pelo contrário, ele busca trabalhar em conjunto com o mesmo para que o 

estudante cego tenha uma melhor participação nas aulas de matemática. Pois, concordamos 

com Fesch (2003, p.32) quando relata que se tratando de “trabalhar com o deficiente visual de 

forma integral, não podemos dispensar as possibilidades oferecidas pela microinformática, 

com sintetizadores de voz, aparelhos de leitura óptica e programas de tratamento de textos 

específicos para cegos”, pois estes são recursos a mais para auxiliar neste processo de ensino 

e aprendizagem, foi devido a isso e a muitos outros motivos que optamos por trabalhar com 

esta idéia de sistema/aplicativo de voz aliado as atividades de matemática. 

 

Análise e Discussão 

Ao concluirmos a aplicação das atividades, as quais se referiam aos conteúdos de 

curvas
25

, segmento de reta e polígono, foi pedido para que as estudantes  

respondessem a algumas perguntas sobre o uso do aplicativo e das atividades realizadas, 

para que desta maneira pudéssemos ouvi-las a respeito da nossa proposta de ensino e assim 

saber se haviam gostado e se deveríamos realizar alguma melhora na programação, bem como 

                                                 
25

 Dias, Sá e Neto (2018) 
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verificar a funcionalidade do ensino de matemática para esses estudantes por meio de sistema 

suplementar de comunicação. Sendo assim, a seguir apresentamos as avaliações das 

estudantes cegas sobre o uso do sistema/aplicativo criado. 

Estudante 1 

A estudante por ser bastante tímida, preferiu dar respostas curtas, mesmo tendo sido 

instiga a conversar mais, a dizer o porquê de suas respostas e que estas não seriam 

consideradas como erradas, esta optou por não se prolongar ou detalhar sua opinião, opção 

esta que respeitamos e acatamos, para que desta maneira não se sentisse pressionada.  

Estudante 2 

Durante a entrevista a estudante demonstrou estar bastante à vontade e contente em 

responder as perguntas. Desta maneira, as respostas das estudantes 1 e 2 encontram-se 

descritas no quadro seguir. 

Quadro 02: Avaliação do programa e das atividades pelas Estudantes 

PERGUNTAS 
RESPOSTAS DA 

ESTUDANTE 1 

RESPOSTAS DA 

ESTUDANTE 2 

1- O que você gostou da 

atividade? 

Tudo, gostei. Porque é 

legal e fica mais fácil de 

aprender. 

Tudo, eu achei muito 

legal e muito importante 

por causa das formas. 

2- O que você achou do material 

da atividade? 

Acho que (pausa) foi legal 

(pausa) porque consegui 

sentir as figuras. 

Muito acessível, consegui 

perceber as formas. 

3- Foi fácil realizar as 

atividades? 

Um pouco, porque (longa 

pausa) às vezes eu não 

entendia e às vezes eu 

desconcentrava. 

Não foi muito fácil, é 

porque é a primeira vez 

que eu fiz isso. 

4- Teve algum momento que 

você sentiu mais 

dificuldade? 

Acho que não. 

Sim, a segunda e a 

última, a de segmento de 

reta e a de polígono. Por 

causa, que tinha que 

decorar se tinha ou não, 

ai eu não sou muito boa 

em decorar as coisas. 

5- Você conseguiu compreender 

as orientações 

propostas? 

Sim 

Mais ou menos, porque 

precisa de muita audição 

e concentração nisso e 

eu ainda to me 

acostumando nessa 
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parte. 

6- Houve alguma orientação que 

não ficou 

clara? 

Não 

Sim, a do polígono e a de 

retas, a formalização. 

7- As perguntas foram claras? 

Sim, eu entendi só que eu 

fiquei pensando 

sobre elas. 

Foram, algumas, porque 

eu só consigo entender 

ouvindo mais de duas 

vezes. 

8- Você achou fácil responder as 

perguntas? 

Algumas não (pausa) um 

pouco de 

segmento de reta e de 

polígono. 

Algumas, a primeira eu 

achei meio fácil ai eu fiz 

mais rápido, a segunda 

eu já achei meio 

complicado e a última 

também, porque tinha 

que pensar mais. 

9- Você achou a atividade 

longa? 
Não, deu pra fazer. 

Não muito, da pra fazer. 

10- Você já havia estudado 

algum assunto de 

matemática com atividade 

similar a esta? 

Já, acho que foi polígono. 

Não, nunca fiz. 

11- Você acha que seria 

interessante que outros assuntos 

de matemática lhe fossem 

ensinados assim? 

Sim, porque facilitaria 

mais e nos ajuda um 

pouco na escola, pra 

responder as coisas. 

Sim, porque seria muito 

mais fácil de eu entender 

as formas. Ficaria muito 

legal. 

12- Teve algo no material 

auxiliar que você não gostou ou 

não entendeu? 

Não 

Alguns, eu acho que eu 

fui sentindo muito 

rápido, eu não fui 

devagar, na verdade fui 

eu e não o material. 

13- Que sugestão você daria 

para melhorar a 

atividade? 

(longa pausa) só que 

poderia ficar tipo um 

jogo, com fases. 

Tem que botar mais 

explicações no 

aplicativo para que a 

pessoa possa 

entender, tipo ela 

poderia fazer uma 

pergunta e depois 

explicar a resposta sobre 

o que a pessoa 

respondeu. 
Fonte: Entrevista com as Estudantes (2018) 
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A partir das respostas da Estudante 1, tanto no que diz respeito a entrevista como 

durante a experimentação percebemos que a nossa proposta de ensino a partir do uso do 

aplicativo unido a materiais concretos teve boa recepção e bons resultados, uma vez que 

durante a experimentação a mesma demonstrou, por meio de suas respostas, ter aprendido os 

conceitos trabalhados e na entrevista avaliou o uso do aplicativo e dos materiais 

positivamente, dizendo que o uso deles deixaram a aprendizagem mais fácil, permitindo com 

que ela sentisse as figuras que estavam sendo trabalhadas, ou seja, trouxe as figuras do 

abstrato para o concreto, conseguiu compreender as orientações dadas, admitindo que em 

alguns momentos as atividades não foram fáceis devido a mesma se desconcentrar durante a 

realização delas, e por fim, ainda disse seria interessante que outros assuntos da matemática 

fossem ensinados desta maneira, pois segundo ela isso facilitaria a aprendizagem 

na escola, o que acreditamos ser devido a oportunidade e a autonomia que o aplicativo, 

munido aos materiais concretos, dá para o estudante cego participar do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Já com base nas respostas da Estudante 2, tanto em sua entrevista como durante 

a aplicação das atividades, percebemos que a proposta de ensino utilizando o aplicativo 

juntamente com os materiais concretos teve um bom resultado, uma vez que a própria 

estudante avaliou-os dizendo que gostou de tudo, que a achou acessíveis e importantes para 

serem utilizadas no ensino de matemática para cegos, pois oportunizou com que ela tivesse 

mais autonomia para fazer as atividades, bem como pode sentir as curvas, segmentos de retas 

e polígonos que antes apenas ouvia falar. Na entrevista explicitou que possivelmente as 

dificuldades que havia sentido tenham sido por causa do fato de que era a primeira vez que 

estava estudando desta maneira, ou que pode ter sido por causa dela tatear as figuras rápido 

demais, ou seja, a própria estudante nos disse que nem todas as dificuldades por ela sentida 

foram somente por causa das atividades em si, mas também por outros fatores externos a ela. 

Durante a experimentação foi possível percebermos também que a mesma conseguiu 

compreender os conceitos ensinados, além do fato de ficar feliz e entusiasmada com o 

fato de estar aprendo os assuntos, as suas expressões faciais e gestos indicavam que ela estava 
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bem feliz ao estar estudante matemática e isto nos casou uma imensa satisfação de poder estar 

ali a ajudando neste processo e presenciando tais “descobertas”. 

 

Comparativo entre as entrevistas 

Neste subtópico apresentamos um comparativo feito entre as respostas dadas pelas 

estudantes sobre as atividades aplicadas, onde as perguntas versavam sobre o aplicativo e ao 

material concreto elaborado. Para este comparativo, utilizamos apenas as respostas diretas 

dadas pelas estudantes, sem as suas justificativas e/ou explicações, as quais já foram expostas 

anteriormente, para que desta maneira pudéssemos observar as suas opiniões sobre a nossa 

proposta de ensino e a partir disso verificarmos a sua validade.  

 

Quadro 03: Confronto entre as avaliações sobre a proposta de atividade feita pelas 

estudantes. 

PERGUNTAS 
ESTUDANTE 

1 

ESTUDANTE 

2 
AVALIAÇÃO 

1- O que você gostou da 

atividade? 
Tudo Tudo POSITIVA 

2- O que você achou do material 

da atividade? 
Legal Acessível POSITIVA 

3- Foi fácil realizar as 

atividades? 
Um pouco Não muito 

PARCIALMENT

E 

POSITIVA 

4- Teve algum momento que 

você sentiu mais dificuldade? 
Não Sim 

PARCIALMENT

E 

POSITIVA 

5- Você conseguiu compreender 

as orientações propostas? 
Sim Mais ou menos POSITIVA 

6- Houve alguma orientação que 

não ficou clara? 
Não Sim 

PARCIALMENT

E 

POSITIVA 

7- As perguntas foram claras? Sim Sim POSITIVA 

8- Você achou fácil responder as 

perguntas? 
Algumas Algumas 

PARCIALMENT

E 

POSITIVA 

9- Você achou a atividade longa? Não Não POSITIVA 
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10- Você já havia estudado algum 

assunto de matemática com 

atividade similar a esta? 

Já Não POSITIVA 

11- Você acha que seria 

interessante que outros 

assuntos de matemática lhe 

fossem ensinados assim? 

Sim Sim POSITIVA 

12- Teve algo no material auxiliar 

que você não gostou ou não 

entendeu? 

Não Não POSITIVA 

13- Que sugestão você daria para 

melhorar a atividade? 
Jogo 

Mais 

explicações 

PARCIALMENT

E 

POSITIVA 
Fonte: Entrevista com as estudantes (2018) 

 

Dessa forma, a partir das respostas dadas pelas estudantes em relação a nossa proposta 

de ensino (Quadro 03) e os resultados apresentados por elas nas atividades, foi possível 

concluirmos que o ensino de matemática trabalhado por meio do aplicativo e de materiais 

concretos alcançaram bons resultados e foram recepcionados pelas estudantes de maneira 

positiva, uma vez que ambas gostaram das atividades, acharam “legais” e “acessíveis” para 

estudantes cegos, compreenderam as orientações propostas, não acharam as atividades longas, 

mesmo tendo realizado três atividades em um dia, entre outros fatores que nos levaram a 

acreditar que a proposta funcionou e foi bem aceita pelas estudantes. No que diz respeito às 

respostas como “mais ou menos”, “algumas”, acreditamos, com base em seus 

desenvolvimentos ao longo das atividades, que estas tenham sido causadas devido ao período 

de adaptação das mesmas com a novidade de aprenderem matemática por meio de um 

aplicativo auxiliado por materiais concretos. 

 

Limitações do aplicativo 

A primeira limitação que encontramos se refere à organização da disposição dos 

blocos, pois quando a programação é grande, que foi o caso destas atividades, a visualização 

das informações inseridas é prejudicada, pois os blocos ficam “misturados” em uma mesma 

área e para trabalharmos com eles fica um pouco trabalhoso, uma vez que tivemos que 
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movimentar várias vezes a tela para conseguirmos ver os demais comandos já inseridos, o que 

gasta um pouco mais de tempo. 

A segunda limitação encontrada foi devido à entonação dada pelo aplicativo quando 

este fazia uma pergunta, mesmo colocando o ponto de interrogação no final, à entonação 

utilizada não permitia com que o usuário identificasse que era uma pergunta, pois o tom de 

voz era sempre afirmativo, o que nos fez gastar tempo, pensando de maneira poderíamos 

redigir o texto programado para que ele não fosse falado em tom afirmativo. Para reconhecer 

as respostas, estas deveriam ser ditas em um tom relativamente alto e quando se tratava de 

números estes deveriam vir separados pela letra “e” para que o reconhecedor de voz não 

pensasse que se tratava de um número só, o que algumas vezes prejudicou o bom andamento 

da experimentação. 

Outra limitação refere-se ao fato de que não podemos programar todas as possíveis 

respostas que os estudantes cegos possam vir a dar. Por fim, uma última que merece destaque, 

é quando salvamos as atividades para funcionarem sem a internet, estas apresentavam 

problemas ao rodar, pois se falássemos “sete” o aplicativo reconhecia “sete horas” e dava a 

resposta como errada, o que nos fez utilizá-lo sempre com o uso da internet. Como sugestão 

para melhorar algumas dessas limitações apresentadas seria aprimorar o aplicativo, seja por 

meio de uma nova versão do AppInventor ou utilizando assistentes pessoais como a Siri, 

Alexa, entre outros. 

 

Considerações Finais 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a funcionalidade do ensino de matemática 

para estudantes cegos por meio de sistema suplementar de comunicação. Com base na 

experimentação realizada, pudemos observar que as estudantes de um modo geral se saíram 

muito bem com o uso do aplicativo.  Ao aplicarmos a sequência das três atividades, 

verificamos o quanto as estudantes gostaram e recepcionaram bem a nossa proposta de 

ensino, destacamos aqui o quanto estas duas estudantes evoluíram com o avançar das 

atividades, como foram ganhando autonomia e habilidade em lidar com o aplicativo e os 

materiais concretos e mesmo quando erravam as perguntas feitas não demonstravam em 
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nenhum desânimo ou chateação, pelo contrário queriam saber o porquê, como funcionava, o 

que havia acontecido, ou seja, buscaram sempre aprender mais.  

As maiores dificuldades em relação à aplicação deste estudo foram: encontrar 

estudantes que aceitassem participar do estudo, visto que não tínhamos um lócus específico, 

outra dificuldade foi “adaptá-las” a novidade de trabalhar com um aplicativo munido de 

material concreto, contudo, acreditamos que esta última conseguiu ser superada ao longo da 

experimentação.  Com o sistema/ aplicativo as estudantes puderam registrar as suas respostas 

e com elas verificar se haviam acertado ou não por meio do aplicativo, tarefas estas que na 

consulta aos estudantes cegos foram consideradas como sendo umas das mais difíceis de 

realizarem em sala de aula.   

A partir do estudo verificamos que as estudantes cegas podem sim estudar e realizar as 

suas tarefas sem que necessitem tanto da ajuda de terceiros, visto que durante a realização das 

atividades eram estas que conduziam todo o processo.  Logo, percebemos que a 

funcionalidade do ensino de matemática para cegos foi de fato favorecida por meio do uso de 

um sistema complementar de comunicação. 
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RESUMO 

 
Esta pesquisa tem como objetivo articular aspectos teóricos que fundamentam concepções de Modelagem 

Matemática na Educação Matemática no âmbito da perspectiva sóciocrítica dando ênfase ao seu papel frente à 

sociedade. Numa abordagem qualitativa, fizemos uma revisão da literatura sobre as concepções de pesquisadores 

do campo Modelagem Matemática na Educação Matemática direcionados pelos encaminhamentos dos 

pressupostos teóricos. Como resultado decorrentes dos estudos concluímos que as pesquisas apontam que a 

perspectiva sóciocrítica da Modelagem Matemática de forma interdisciplinar considera as preocupações e 

interesses das pessoas, ouvindo-as, problematizando e analisando em constante questionamento gerando algum 

nível de criticidade. Outra questão evidenciada nas pesquisas é a criticidade dos alunos frente à presença da 

matemática na sociedade, buscando compreender o papel dos modelos matemáticos em debates sociais, por meio 

da Modelagem Matemática e como são admitidos na formação cidadã dos mesmos atribuindo sentido e 

abarcando as suas experiências prévias. 

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Educação Matemática.  Perspectiva sóciocrítica. 

Introdução 

Para a área da Matemática os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2008) 

salientam a importância de um ensino conduzido pelo desenvolvimento das habilidades de 

resolução de problemas, de comunicação, tomada de decisões, da capacidade de realizar 

inferências, de criação e aperfeiçoamento de conhecimentos essenciais para a construção da 

cidadania numa sociedade cada vez mais direcionada para a tecnologia e o trabalho 

colaborativo. A Modelagem Matemática também é apresentada como uma estratégia de 

ensino interdisciplinar que a aproxima os alunos de situações-problema reais oriundas campos 

da sociedade. 

A Modelagem Matemática na Educação Matemática neste sentido é uma ferramenta 

de ensino importante para as tomadas de decisões frente aos problemas cotidianos segundo 

Burak (1992): 

mailto:pedro.franco.sa@gmail.com
mailto:liliadiniz1802@gmail.com
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A Modelagem Matemática constitui-se em um conjunto de procedimentos 

cujo objetivo é estabelecer um paralelo para tentar explicar, 

matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, 

ajudando-o a fazer predições e a tomar decisões (BURAK, 1992, p. 62). 
 

Almeida, Souza e Santiago (2009) uma das principais causas das dificuldades dos 

alunos estão na ênfase em uma postura investigativa, que demandam as atividades de 

Modelagem Matemática, mostrando uma postura passiva como um dos desafios para 

desenvolver as propostas de Modelagem Matemática. Sendo assim, é necessário refletir sobre 

como a Modelagem Matemática se apresenta, qual o seu papel na formação cidadã e o que é 

demandado nas propostas de Modelagem Matemática. 

Diante disso nos propomos a discutir o papel da Modelagem Matemática na Educação 

Matemática na perspectiva sóciocrítica, no intuito de mostrar as principais concepções e 

encaminhamentos dos pressupostos teóricos.  

Tomando como direcionamento este objetivo, realizamos uma revisão da literatura em 

uma pesquisa de cunho qualitativo trazendo um debate teórico fundamentado nos estudos de 

Modelagem Matemática na Educação Matemática com ênfase na perspectiva sócio crítica. 

Para sustentar este debate, recorremos a alguns pesquisadores do campo de pesquisa e 

ensino em Modelagem Matemática na Educação Matemática e Modelagem Matemática na 

perspectiva sóciocrítica. 

 

Modelagem Matemática na Educação Matemática  

Dispomo-nos primeiramente em entender o que é Modelagem na Educação 

Matemática e posteriormente quais são as perspectivas existentes na Modelagem Matemática 

na Educação Matemática dando ênfase as discussões teóricas sobre alguns pressupostos e 

características da perspectiva sóciocrítica e o papel que a mesma exerce frente à sociedade. 

Barbosa (2001) discorre que a Matemática aplicada teve forte influência para o 

desenvolvimento da Educação Matemática e que por volta dos anos 80 sugiram os primeiros 

estudos sobre Modelagem. Segundo Bueno (2011), quando se trata de Modelagem 

Matemática no âmbito da Educação Matemática é necessário admitir que o campo ainda 
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esteja em desenvolvimento e ainda adota concepções diversificadas em seu meio e 

consequentemente diversas perspectivas. Alguns definem a Modelagem como um ambiente 

de aprendizagem como Barbosa (2001), uma estratégia de ensino aprendizagem ou um 

processo dinâmico como Bassanezi (2009), para Orey e Rosa (2007) a Modelagem é vista 

como uma metodologia de ensino, Biembengut (2006) define como um processo. Nesse 

sentido na concepção de Bassanezi (2009) o autor advoga que: 

Modelagem Matemática é um processo dinâmico utilizado para obtenção e 

validação de modelos matemáticos. É uma forma de abstração e 

generalização com a finalidade de previsão de tendências. A modelagem 

consiste, essencialmente, na arte de transformar situações da realidade em 

problemas matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem 

usual (BASSANEZI, 2009, p. 24). 

Para Biembengut (2006), Modelagem Matemática é o processo que envolve a 

obtenção de um modelo matemático. É perceptível que na concepção de Bassanezi (2009) e 

Biembengut (2006), há uma eminente intenção em obter e validar modelos matemáticos. 

Essas duas compreensões sobre Modelagem sugerem a obrigatoriedade da presença de um ou 

mais modelos para a situação estudada, demonstrando de certa forma que isto é a finalidade 

da Modelagem Matemática, mas existem outros objetivos e outras perspectivas para a 

Modelagem como em Barbosa (2001) onde não há obrigatoriedade da existência de modelo 

matemático ao se tratar nesse estudo sobre a perspectiva sócio crítica da Modelagem 

Matemática. 

Jacobini e Wodwotzki (2006) enfatizam que, quando o professor utiliza Modelagem 

Matemática como uma estratégia pedagógica na sala de aula,  intencionalmente está  

ensinando matemática e por outro lado quando as aplicações matemáticas no cotidiano são 

mostradas, a  

 

construção de modelos e o relacionamento entre a matemática utilizada na Modelagem 

Matemática e o conteúdo programático, o professor disponibiliza ao aluno a possibilidade de 

conviver com conteúdos vivos, práticos e úteis. Mas entendem que a Modelagem Matemática 

caminha para além do ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos. 
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Entretanto, vemos essa ação de ensinar e de aprender como sendo apenas 

uma das possibilidades oferecidas pela modelagem. Ao restringir a ela suas 

pretensões pedagógicas, o professor mantém seu olhar exclusivamente na 

matemática e deixa de considerar outras oportunidades tanto para o 

crescimento intelectual do estudante como para a sua formação crítica 

enquanto cidadão presente em uma sociedade altamente tecnológica, 

globalizada e com forte presença da matemática. Dentre essas oportunidades 

enfatizamos as de ações sociais e políticas possibilitadas pelo trabalho 

investigativo inerente à aplicação da modelagem, com a expectativa de que 

despontem, em todos os atores participantes, novos olhares, quer sobre a 

matemática e os fatos investigados, quer sobre a realidade social que se 

encontra ao seu redor.  (JACOBINI; WODWOTZKI, 2006, p. 03). 

 

Araújo (2009) contribui para este debate quando sugere três questionamentos ao nos 

propormos a resolver um problema da realidade por meio da matemática, devemos perguntar:  

De que matemática estamos falando? De que realidade estamos falando? E qual é o papel da 

matemática na realidade? Neste sentido segundo a autora estes questionamentos devem ser 

realizados no intuito de questionar a natureza da matemática e reconhecer que ela não é única 

e inquestionável. 

E falar sobre o auxílio da matemática no tratamento dessas 

preocupações não descarta o questionamento inicial sobre a natureza 

da matemática. Ela, ao mesmo tempo em que é usada para resolver 

algum problema, é também questionada sobre a forma em que é usada, 

tanto pelo grupo quanto pela sociedade, de maneira geral. É o uso da 

matemática da forma que é possível pelo grupo, mas em constante 

questionamento. E os estudantes são convidados a trabalhar em 

grupos. Nesse sentido, eles são incentivados a negociar, debater, ouvir 

o outro e respeitar suas ideias. Essa é uma forma de trabalhar questões 

políticas e democracia na microssociedade da sala de aula. Esses 

valores são trabalhados de tal forma que sejam estendidos para 

questões sociais, relacionadas com o papel da matemática na 

sociedade (ARAÚJO, 2009, p. 12). 

 

Araújo (2009) entende que a Modelagem Matemática, por trabalhar com temas eleitos 

pelos alunos, conforme seus interesses, tomando como referência a própria cultura. Além 

disso, a matemática que eles mobilizarão para abordar os problemas inseridos em tais temas 

trazem 

características de sua cultura. Para Araújo (2009) as culturas não se encontram isoladas, mas 

sim, em constante afinidade com a sociedade, na qual a matemática (acadêmica) exerce seu 
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poder. E é nesse ambiente que os estudantes poderão inferir sobre a utilidade que a 

matemática  exerce na sociedade e conscientes da importância de seu papel na construção da 

realidade e reconhecendo os valores dos aspectos culturais de sua realidade, é nesse sentido 

que a perspectiva sóciocrítica da Modelagem Matemática é concebida. 

 

Modelagem na perspectiva sócio crítica 

Em seu estudo sobre as perspectivas da Modelagem Matemática Kaiser e Srirmam 

(2006) mostram cinco perspectivas diferentes para o campo, no âmbito da Educação 

Matemática, a saber: a realística, a epistemológica, a educacional, a sóciocrítica e a contextual 

dentre estas destaco a sócio crítica, na qual Barbosa (2003, 2006), sustentado nas ideias de 

Educação Matemática Crítica defendidas por Skovsmose (1994),  define a perspectiva 

sóciocrítica como um ambiente fecundo para os alunos discutirem o papel da Matemática na 

sociedade e a essência dos modelos matemáticos, produzindo conhecimento reflexivo. Para 

justificar o uso da mesma Barbosa (2003), admite que as aplicações da matemática estão 

vastamente visíveis no meio social e conduzem demandas importantes que perpassam em 

diversas áreas no cotidiano das pessoas. 

Segundo Barbosa (2001), Modelagem Matemática se configura um ambiente de 

aprendizagem onde os alunos são convidados a explorar/investigar, através da matemática, 

situações provenientes de outras áreas da realidade, considerando desse modo que a 

matemática também é real. Neste sentido a Modelagem é proposta como um convite aos 

alunos dependendo do nível de interesse pode ser aceita ou não respeitando o interesse dos 

alunos, sobre a investigação com a Modelagem, Almeida, Souza e Santiago (2009), afirmam 

que a eficácia do uso da Modelagem não se restringe em produzir habilidades precisamente 

matemáticas, mas também podem promover a reflexão pelos alunos sobre o papel dos 

modelos matemáticos na sociedade.  Barbosa (2001) sugere que estas reflexões sejam 

realizadas de forma crítica: 

As atividades de Modelagem são consideradas como oportunidades para 

explorar os papéis que a matemática desenvolve na sociedade 

contemporânea. Nem matemática nem Modelagem são “fins”, mas sim 
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“meios” para questionar a realidade vivida. Isso não significa que os alunos 

possam  

desenvolver complexas análises sobre a matemática no mundo social, mas 

que Modelagem possui o potencial de gerar algum nível de crítica. É 

pertinente sublinhar que necessariamente os alunos não transitam para a 

dimensão do conhecimento reflexivo, de modo que o professor possui 

grande responsabilidade para tal (BARBOSA, 2001, p. 4). 

 Tais reflexões sobre modelos na sociedade não estão diretamente ligados em resolvê-

los de forma algébrica, mas questioná-los e analisa-los de forma crítica, principalmente nos 

primeiros anos de escolarização como sugere Almeida, Souza e Santiago (2009), nesta etapa 

de ensino deve ser investigado através de atividades de Modelagem questionamentos tais 

como: Como os modelos matemáticos estão alocados na sociedade? Por quê? Para quê? E 

para quem?  

O que sustenta a sua presença? Barbosa (2001) infere que a as atividades de 

Modelagem devem ser propostas como meios para questionar a realidade advogando seu 

caráter de produzir e sustentar discussões com algum nível de criticidade, caracterizando esta 

manifestação da Modelagem como a perspectiva sócio crítica. Os autores Orey e Rosa (2007) 

corroboram com Barbosa (2001), em sua concepção quando se referem à perspectiva sócio 

crítica da Modelagem: 

Em nosso ponto de vista, a Modelagem é uma metodologia de ensino 

voltada para a eficiência sócio crítica dos alunos, pois os engaja num 

ensino-aprendizagem relevante e contextualizado, permitindo que os 

alunos se envolvam na construção do significado social do próprio 

mundo para que eles atinjam um grau de  eficiência sócio crítica 

necessária para agir no meio social (OREY; ROSA, 2007, p. 03). 

 

Orey e Rosa (2007) mostram que os objetivos da Modelagem nessa perspectiva é 

permitir que os alunos se empenhem na construção da natureza social do próprio mundo com 

a intenção de atingir um nível social que lhe torne capaz de atuar no meio social, para  

Barbosa (2003), um dos papéis inerentes à modelagem é fortalecer a manifestação das pessoas 

nas discussões e nas tomadas de decisões sociais que perpassam pelas aplicações 
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matemáticas, o que de certo modo revela uma ampliação das possibilidades de construção e 

consolidação de sociedades democráticas 

No que se refere ao desenvolvimento das atividades de Modelagem em sala de aula, 

Barbosa (2004) não atribui etapas para a construção de modelos, pois a Modelagem nesta 

perspectiva é um ambiente vinculado a problematização e à investigação, onde a 

problematização consiste em criar perguntas e/ou problemas e a investigação permeia à busca,  

 

seleção, organização, na construção das discussões e na formulação de informações e 

reflexões sobre as mesmas, mas nesta perspectiva Barbosa (2001), evidencia que existem três 

possibilidades de organização pedagógica inerente a participação do professor e dos alunos 

distribuídas nas tarefas de modelagem, de modo que estão classificadas em caso 1, caso 2 e 

caso 3 como mostra no quadro abaixo. 

  Quadro 01 - Possibilidades de organização das tarefas em Modelagem Matemática. 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Elaboração da situação 

problema 

Professor Professor Professor/aluno 

Simplificação Professor Professor/aluno Professor/aluno 

Dados qualitativos e 

quantitativos 

Professor Professor/aluno Professor/aluno 

Resolução Professor/aluno Professor/aluno Professor/aluno 

 Fonte: Barbosa (2001, p.40). 

 

Barbosa (2001) sugere que os casos 1,2 e 3 sejam possibilidades e não regras 

definitivas para o uso em sala de aula, nestes casos o professor deve intervir em todo o 

processo, exceto no aluno, mas afirma que a maneira de dispor as tarefas inerentes a 
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Modelagem Matemática está sujeito às perspectivas de organização escolar, da experiência 

docente, dos interesses dos alunos e outros fatores. Vejamos a descrição dos casos abaixo: 

Caso 1: Neste o professor apresenta aos alunos o problema, descreve a situação e os dados, 

incumbindo aos alunos o processo de resolução. 

Caso 2: O aluno deverá investigar e coletar os dados qualitativos e quantitativos essenciais 

para a resolução do problema, neste caso cabe ao professor apenas apresentar e formular o 

problema. 

Caso 3: Neste caso o uso de projetos é sugerido para integrar a Modelagem Matemática ao 

currículo, desempenhados por meio de temas que podem ser escolhidos pelo professor ou 

pelos alunos, onde o aluno é responsável por buscar de informações, redigir e resolver o 

problema. 

Tendo em vista essas possibilidades de organização das tarefas de Modelagem para o 

uso em sala de aula, como o próprio autor infere que não é uma proposta definitiva, onde as 

condições e habilidades do professor e da escola podem moldar a proposta de Modelagem 

Matemática. Kato, Silva e Paulo (2016), corroboram com esta afirmação quando pensam em 

uma estrutura de atividade de Modelagem onde os saberes envolvidos e os modelos 

matemáticos nem sempre são imutáveis. 

 

Numa atividade de Modelagem Matemática, segundo a perspectiva 

sociocrítica, os alunos escolhem problemas que têm interesse em resolver ou 

estudar, isto significa que esses problemas tornam-se reais para eles. Além 

disso, a forma como este problema é apresentado aos alunos indica, em um 

primeiro momento, que eles não são problemas matemáticos ou que 

aparentemente envolvem alguma matemática. Esta escolha considera a 

cultura do grupo e também da sua comunidade, o que envolve, igualmente, 

os conhecimentos que já possuem (matemáticos ou não). (KATO; SILVA; 

PAULO, 2016, p.117). 

 

 

Kato, Silva e Paulo (2016) evidenciam que considerar a cultura dos alunos também 

influenciará na interpretação dos modelos matemáticos obtidos. É preciso analisar a solução 

encontrada dentro do contexto em que estão inseridos. Isto propicia a discussão da 
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matemática na sociedade, a pensar de que forma a matemática foi utilizada para interpretar ou 

solucionar o problema, e que a matemática também é muito útil nas tomadas de decisões, que 

é necessário compreendê-la para optar por uma ou outra resposta. Isto tudo também contribui 

para desconstruir a ideologia da certeza e o poder formatador da matemática, pois nem sempre 

será possível encontrar uma solução matemática para a questão, ou que um resultado 

encontrado pode ser melhor do que outro afirmam os autores. 

Neste sentido Orey e Rosa (2007) afirmam que a perspectiva crítica dos alunos em 

relação às condições sociais que interferem nas próprias experiências pode promover a 

identificação de problemas cotidianos e, coletivamente, elaborar estratégias para solucioná-

los.  

Silva e Kato (2013) produziram uma pesquisa de revisão da literatura sobre a 

Modelagem na perspectiva sociocrítica, atendendo a um grupo de quatro categorias: a 

participação ativa dos alunos na construção de modelos, participação ativa do aluno na 

sociedade, utilização de problema não matemático da realidade e atuação do professor como 

mediador no processo de Modelagem Matemática. Como resultados evidenciaram que a 

Modelagem Matemática contempla a formação da cidadania dos estudantes sendo a 

perspectiva sociocrítica a que mais se identifica com esse intento. 

A concepção de Modelagem Matemática para Araújo (2009) apoia-se nas ideias da 

Educação Matemática Crítica onde a perspectiva sociocrítica pode estimular a atuação crítica 

dos alunos na sociedade, por meio do conhecimento matemático, de forma que possam 

identificar e valorizar sua cultura e sua realidade.  A autora defende ainda que, o trabalho em 

grupos, que sejam abordados problemas não-matemáticos da realidade e que estes sejam, 

preferencialmente, escolhidos por eles. 

 

Resultados e considerações sobre a pesquisa 

As concepções concernentes a Modelagem Matemática na perspectiva sóciocrítica nas 

pesquisas que foram apresentadas neste debate resultados que mostram uma proximidade de 

ideias sobre o papel da Modelagem Matemática na perspectiva sóciocrítica no âmbito da 

formação do indivíduo. 
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Orey e Rosa (2007) discorrem que a Modelagem Matemática na perspectiva 

sóciocrítica propicia uma aprendizagem transformadora e emancipadora que se baseia nas 

experiências prévias dos alunos e que tem como finalidade gerar condições que os auxiliam a 

enfrenar as visões de mundo e os valores que prevalecem na sociedade. Nessa perspectiva os 

alunos, por meio das suas experiências, dos pensamentos críticos inerentes às experiências e 

da produção do discurso racional, criam os significados que são essenciais para a 

transformação estrutural da sociedade.  Nesse sentido, a formação do aluno deve ser orientada 

para transformá-los em indivíduos flexíveis, adaptáveis, reflexivos, críticos e criativos. 

As pesquisas apontam que a Modelagem Matemática na perspectiva sóciocrítica 

destaca o papel da matemática na sociedade, requerendo a necessidade de estimular o 

pensamento crítico sobre o papel presença da matemática na sociedade, a natureza de modelos 

matemáticos e a função da Modelagem Matemática na sociedade. Neste sentido Jacobini e 

Wodewotzki (2006) corroboram com este resultado quando afirmam que: 

 

As atividades de Modelagem Matemática, na perspectiva sociocrítica, fazem 

da sala de aula um espaço em que todos podem participar igualmente, 

expondo seus pensamentos e incentivando o respeito pelas ideias dos outros, 

permitindo que observem como a matemática e o modelo matemático 

construído podem servir para analisar e tomar decisões sobre determinado 

problema (JACOBINI; WODEWOTZKI, 2006, p. 9). 

 

Uma das principais características importante na formação cidadã dos alunos é que são 

convidados a trabalhar em grupos. Nesse sentido, eles são incentivados a negociar, debater, 

ouvir o outro e respeitar suas ideias. Podendo alcançar debates no âmbito da política, 

democracia, valores e tomadas de decisões relevantes e necessárias na sociedade e na sala de 

aula, de tal forma que sejam possam atingir as questões sociais, relacionadas com o papel da 

matemática na sociedade, o que contribui para o exercício da cidadania, da democracia e para 

a emancipação dos sujeitos de acordo com o estudo de Araújo (2009). 

Araújo enfatiza que a emancipação não dever ter uma preocupação apenas na 

instrumentação em matemática, mas para além de sala de aula. 

Procuro, juntamente com os estudantes, problematizar o papel da matemática 

na construção do progresso, gerando maravilhas e catástrofes, e questionar o  
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uso que é feito dessa disciplina como instrumento de poder. Nesse sentido, 

preocupo-me com uma educação matemática dos estudantes que não vise 

apenas instrumentá-los matematicamente, mas que também proporcione sua 

atuação crítica na sociedade, por meio desse conhecimento matemático, o 

que pode trazer contribuições para sua emancipação como cidadãos. 

(ARAÚJO, 2009, p.66). 

 

Concordando com Araújo (2009) os autores Jacobini e Wodewotzki (2006) 

questionam práticas de Modelagem Matemática onde as preocupações estão relacionadas 

apenas à aprendizagem de conteúdos matemáticos. Jacobini e Wodewotzki (2006) ressaltam 

que o professor, ao desenvolver atividades de Modelagem Matemática tem a possibilidade de: 

 

Considerar outras oportunidades tanto para o crescimento intelectual do 

estudante como para a sua formação crítica enquanto cidadão presente em uma 

sociedade altamente tecnológica, globalizada e com forte presença da 

matemática. Dentre essas oportunidades enfatizamos as de ações sociais e 

políticas possibilitadas pelo trabalho investigativo inerente à aplicação da 

modelagem, com a expectativa de que despontem, em todos os atores 

participantes, novos olhares, quer sobre a matemática e os fatos investigados, 

quer sobre a realidade social que se encontra ao seu redor. (JACOBINI; 

WODEWOTZKI, 2006, p. 73). 

 

A perspectiva sociocrítica da Modelagem Matemática nesse sentido nos mostra  que as 

aplicações da Matemática estão contidas na sociedade e têm efeitos sobre a vida das pessoas.  

“Se estamos interessados em construir uma sociedade democrática devemos reconhecer a 

necessidade de as pessoas se sentirem capazes de intervir em debates baseados em 

matemática” (Barbosa, 2003, p. 4) 

Dentro da perspectiva sóciocrítica da Modelagem Matemática Barbosa (2003) discute 

sobre a importância de as pessoas utilizarem a Matemática como ferramenta de intervenção 

em debates, possibilitando reflexões pertinentes sobre a presença da Matemática na sociedade. 

De tal forma que ao se organizar uma atividade de Modelagem, o autor sugere que os alunos a 

analisem o papel da Matemática nas práticas sociais, ressaltando a importância da negociação 

entre professor e alunos na condução da atividade. Para tal, a forma de conduzir uma 

atividade de Modelagem está relacionada com os objetivos que se quer atingir. 
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Jacobini e Wodewotzki (2006) afirmam que é possível fazer os alunos olharem para a 

Matemática e para a realidade social ao mesmo tempo por meio de um trabalho investigativo, 

onde os mesmos possam  ter a oportunidade de conviver com os conteúdos práticos, que 

sejam  

úteis e tenham significado, neste sentido o interesse maior é contribuir na formação da 

cidadania dos alunos. 

[...] interessamo-nos igualmente por reflexões que decorrem do 

compartilhamento do conhecimento resultante do processo de aprendizagem 

baseado na Modelagem, em algum contexto (social, político, econômico, 

educacional, da escola, da própria sala de aula etc.) que tenha alguma relação 

com os atores envolvidos e que possa, de alguma forma, contribuir para a 

formação da sua cidadania (JACOBINI; WODEWOTZKI, 2006, p. 3-4).  

 

De acordo com Jacobini e Wodewotzki (2006), uma atividade de Modelagem na 

perspectiva sociocrítica possui uma característica fundamental na formação do aluno pelo 

fator de haver uma democracia na sala de aula, que considera os interesses dos alunos e 

entender que professor e aluno assumem o papel de participantes na aprendizagem. 

Outra questão evidenciada nas pesquisas é a criticidade dos alunos frente à presença 

da matemática na sociedade, buscando compreender o papel dos modelos matemáticos em 

debates sociais, por meio da Modelagem Matemática e como são admitidos na formação 

cidadã dos mesmos atribuindo sentido e abarcando as suas experiências prévias. 

De forma interdisciplinar a perspectiva sóciocrítica da Modelagem Matemática 

considera as preocupações e interesses das pessoas, ouvindo-as, problematizando e analisando 

em constante questionamento gerando algum nível de criticidade. 
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RESUMO 

 
O trabalho trata da investigação da aprendizagem da cônica parábola, assunto da geometria analítica do terceiro 

ano do ensino médio, no contexto de 100 alunos. No que diz respeito a pesquisa foi elaborado a seguinte questão 

norteadora: Quais foram as dificuldades encontradas de ensino e aprendizagem do conteúdo cônica parábola por 

estudantes egressos do ensino médio? Já o objetivo foi analisar como ocorreu o processo de ensino e da 

aprendizagem da cônica parábola por 100 alunos egressos do terceiro ano do ensino médio. A metodologia foi a 

qualitativa e a quantitativa sobre os dados coletados em pesquisa de campo, a partir da aplicação de um 

questionário sócio educacional, um quadro de dificuldades e um teste de conhecimentos sobre a cônica parábola. 

Os resultados encontrados foram que 85% dos alunos não estudaram esse assunto e somente 15% viram, e dos 

que viram o nível de dificuldade de aprendizado foi regular. Já o teste com 10 questões mostrou uma 

porcentagem de erros elevada em todas as questões, sempre acima de 80%. A conclusão foi que é preciso incluir 

a cônica parábola na matriz curricular do ENEM e na BNCC, para que o aluno tenha acesso a esse 

conhecimento, bem como é preciso refletir sobre a cônica parábola pois está nos livros didáticos e também está 

nas orientações curriculares do ensino médio. 

Palavras-chave: Cônica parábola. Aprendizagem. Dificuldades. 

 

 

1.Introdução 

A geometria analítica, assunto do terceiro ano do ensino médio, é um campo 

matemático no qual são utilizados métodos simbólicos algébricos para representar e resolver 

problemas geométricos. Uma importante abordagem da geometria analítica é a relação de 

correspondência que ela estabelece entre equações algébricas e curvas geométricas, e uma 

dessas relações será o objeto de estudo deste trabalho, pois discorreremos sobre a cônica 

parábola. 

Pode-se entender a definição de parábola da seguinte forma: “Dados um ponto F 

pertencente a um plano α e uma reta d contida em α, com F ∉ d, seja p a distância entre o 

ponto F e a reta d. Parábola é o conjunto dos pontos de α que estão à mesma distância de F e 

de d” (IEZZI, 2016, p.107). 
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No que diz respeito a esta pesquisa objetivou-se responder a seguinte questão 

norteadora: Quais as dificuldades encontradas de ensino e aprendizagem do conteúdo cônica 

parábola por estudantes egressos do ensino médio? O objetivo do trabalho foi analisar como 

ocorreu o processo de ensino e da aprendizagem da cônica parábola por 100 alunos egressos 

do terceiro ano do ensino médio.  

A pesquisa de campo foi feita com 100 alunos egressos do ensino médio e que 

atualmente estão no primeiro semestre de um curso de graduação de uma universidade pública 

federal de Belém do Pará. Onde aplicou-se um questionário com perguntas sobre: questões 

socioeconômicas dos alunos, ensino de matemática, aprendizagem de matemática e 

aprendizagem da cônica parábola. Além disso aplicou-se também um quadro de dificuldades e 

um teste de conhecimentos sobre a cônica parábola.  

O quadro de dificuldades possui 12 hipotéticas dificuldades de aprendizagem da 

cônica parábola, já o teste de conhecimentos possui 10 questões objetivas sobre a cônica 

parábola. Assim, as análises e conclusões foram de caráter quantitativo e qualitativo acerca 

dos dados resultantes da pesquisa de campo realizada. 

 

2.Planejamento, desenvolvimento e sistematização do trabalho de campo  

 

2.1 Planejamento e instrumentos da pesquisa de campo  

 

Está é uma pesquisa exploratória descritiva acerca da aprendizagem da cônica 

parábola realizada no decorrer da disciplina “Currículo e avaliação da aprendizagem em 

matemática” ministrada no curso de mestrado em ensino de matemática pela Universidade do 

Estado do Pará. Neste planejamento foram elaborados os seguintes instrumentos da pesquisa 

de campo: a) Termos de consentimento livre e esclarecido, com modelos para estudantes 

maiores e menores de 18 anos de idade. b) Questionário de dados sócio educacionais e sobre 

as formas metodológicas de ensino e de avaliação de matemática e do assunto pesquisado. c) 

Quadro de dificuldades sobre o assunto pesquisado. d) Teste de conhecimentos sobre o 

assunto pesquisado. 
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O questionário de dados sócio educacionais e sobre as formas metodológicas de ensino 

de matemática e ensino de parábola foi organizado em três eixos: EIXO 1- Dados pessoais, 

escolares e familiares dos sujeitos envolvidos na pesquisa. EIXO 2- Metodologias de ensino 

dos professores de matemática e formas de avaliação. EIXO 3- Ensino e aprendizagem da 

cônica parábola.O quadro de dificuldades trata das hipotéticas dificuldades de aprendizagem 

da cônica parábola. A partir desse quadro de dificuldades foi elaborado um teste de 

conhecimento sobre a cônica parábola no qual elaboraram-se 10 questões objetivas com o 

intuito de avaliar a apreensão do conteúdo matemático pesquisado. 

 

 

2.2 Procedimentos e condições da pesquisa 

 

O primeiro dia (22/04/2019) do trabalho de campo com a universidade se deu através 

da coordenação dos cursos de graduação que garantiu as condições necessárias para a 

realização da pesquisa, mediante apresentação a alguns professores desta universidade e 

agendamento para o próximo dia para aplicação do questionário, do quadro de dificuldades e 

do teste de conhecimentos a estudantes de duas turmas. No dia seguinte conforme o 

combinado fora aplicado os instrumentos da pesquisa a 100 estudantes de graduação que 

tinham terminado o ensino médio em 2018. Por fim, foi adquirido o material necessário para 

continuidade das etapas subsequentes que fará um diagnóstico das dificuldades de 

aprendizagem da cônica parábola. 

 

2.3 Dados pessoais, escolares e familiares dos sujeitos envolvidos na pesquisa 

 

A partir do Eixo 1 do questionário que coleta dados pessoais, escolares e familiares, 

foi possível fazer uma caracterização mais específica para a amostra participante conforme é 

mostrada no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 - Dados pessoais, escolares e familiares 

a) Idades 85% possuem idades variando de 17 a 21anos 
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b) Gênero O número de meninas (57%) é maior que o número 

de meninos (43%) 

c) Série 100% possuem o 3°ano do ensino médio completo 

d) Tipo de escola que 

estudou 

67% estudaram em escolas públicas e 33% em 

escolas conveniadas ou outras 

e) Dependência 100% dos estudantes nunca ficaram em dependência 

f) Gosta de 

matemática? 

62% gostam ou adoram matemática, 22% suportam e 

16% não gostam 

g) Escolaridade do 

responsável 

masculino 

78%, possuem fundamental ou fundamental 

incompleto ou médio e 22% possuem nível superior 

h) Escolaridade do 

responsável 

feminino 

81%, possuem fundamental ou fundamental 

incompleto ou médio e 19% possuem nível superior 

i) Quem lhe ajudava 

nas tarefas de 

matemática? 

56% dos estudantes afirmaram não receber ajuda de 

ninguém, 32% receberam ajuda da família e 12% 

ajuda de professor particular 

j) Frequência de 

estudo de 

matemática fora da 

escola 

57% afirmaram que só estudavam na véspera da 

prova 

l) Como se sentia 

diante de uma 

avaliação de 

matemática? 

64% afirmaram que ficavam com medo ou 

preocupados ou com raiva ou com calafrios 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2019). 

 

2.4 Metodologias de ensino dos professores de matemática e formas de avaliação 

 

A partir do Eixo 2 do questionário que coleta informações a respeito da visão dos 

alunos pesquisados em relação ao processo de ensino e aprendizagem da matemática durante 

a vida escolar foi elaborado o quadro abaixo. 

 

 

Quadro 2 - Ensino dos professores de matemática e formas de avaliação 

a) Você conseguia entender as 

explicações dadas nas aulas de 

matemática? 

52 % afirmaram que às vezes ou 

poucas vezes ou nunca entendiam as 

explicações dadas nas aulas de 

matemática. 



 

468 

 

b) As aulas de matemática 

despertavam sua atenção em 

aprender os conteúdos 

ministrados? 

48% afirmaram que às vezes e 20% 

disseram que não. 

c) Você conseguia relacionar os 

conteúdos matemáticos 

ensinados em sala de aula com 

seu dia a dia? 

48% afirmaram que às vezes e 30% 

disseram que não. 

d) Quais formas de atividades e/ou 

trabalho que seu professor (a) de 

matemática mais utilizava para a 

avaliação da aprendizagem? 

89% dos alunos pesquisados 

responderam que as provas eram o 

único instrumento utilizado pelo 

professor de matemática para avaliar 

sua aprendizagem. 
         Fonte: Dados da pesquisa de campo (2019) 

 

 

2.5 Ensino e aprendizagem da cônica parábola                      

 

A partir do Eixo 3 do questionário que coleta informações sobre o ensino e a 

aprendizagem da cônica parábola, assunto do terceiro ano do ensino médio que faz parte da 

geometria analítica, foi elaborado o quadro abaixo para uma melhor visualização, 

interpretação e compreensão desses dados.   

Quadro 3 - Ensino e aprendizagem da cônica parábola 

a) Você já estudou a cônica 

parábola? (Assunto do 

3°ano da geometria 

analítica) 

85% dos alunos pesquisados não estudaram 

este assunto e somente 15% viram 

b) Se você na questão acima 

respondeu sim, diga em 

qual ano/serie? 

100% dos alunos pesquisados que viram a 

parábola estudaram no 3°ano do ensino 

médio 

c) Seu professor de 

matemática demonstrava 

o domínio de conteúdo da 

parábola? 

100% alunos pesquisados que viram o 

conteúdo de parábola responderam sim 

d) Como você avalia as 

explicações do seu 

professor de matemática 

no ensino de parábola? 

Os alunos que estudaram a parábola fizeram 

a seguinte avaliação das explicações do 

professor: 86,6% boa ou excelente e 13,3% 

regular 
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e) Quando você estudou a 

parábola, a maioria das 

aulas: 

Dos alunos que estudaram parábola 80% 

responderam que as aulas iniciaram pela 

definição seguida de exemplos e exercícios 

f) Para praticar o conteúdo 

de parábola seu professor 

costumava: 

 66,7% dos que viram parábola disseram que 

o professor apresentava uma lista de 

exercícios e 33,3% disseram que o professor 

solicitava que os alunos resolvessem os 

exercícios do livro didático  

              Fonte: Dados da pesquisa de campo (2019). 

 

 

2.6 Quadro de dificuldades e o teste de conhecimentos       

                                     

O quadro de dificuldades proposto para os 100 alunos sobre o entendimento e a 

compressão da cônica parábola, assunto do 3°ano do ensino médio dentro do conteúdo de 

geometria analítica, somente foi respondido por 15 alunos, pois estes foram os únicos que 

estudaram esse assunto, sendo que os outros 85 alunos não estudaram a cônica parábola. 

Conforme mostra o gráfico a seguir: 

Gráfico 1 - Ensino e aprendizagem da cônica parábola 

 
                               Fonte: Dados da pesquisa de campo (2019) 

 

Já o teste de conhecimentos com 10 questões sobre a cônica parábola foi proposto para 

ser respondido por todos os 100 alunos, ou seja, tanto pelos alunos que estudaram a cônica 

parábola quanto pelos alunos que não estudaram a cônica parábola. Para uma melhor 

visualização, interpretação e compreensão dos dados obtidos foram feitas as duas tabelas 

seguintes, uma com as principais informações sobre o quadro de dificuldades e a outra com as 

principais informações sobre o teste de conhecimentos. 

Quadro 4 - Dificuldades dos 15 alunos que estudaram a cônica parábola (MF: Muito Fácil; F: Fácil; R: 

Regular; D: Difícil; MD: Muito difícil). 
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Conteúdo Você lembra de 

ter estudado? 

 Qual grau de dificuldade que 

você teve para aprender? 

 Sim Não MF F R D MD 

1-Enunciar o conceito de parábola a 

partir da cônica  

12 3 0 2 7 2 1 

2-Determinar o foco da parábola a 

partir de uma equação 

14 1 0 0 10 2 2 

3-Determinar o vértice da parábola a 

partir de uma equação 

13 2 0 3 7 2 1 

4-Determinar o parâmetro da 

parábola a partir de uma equação 

14 1 0 1 7 4 2 

5-Determinar a reta diretriz da 

parábola a partir de uma equação  

11 4 0 2 4 3 2 

6-Reconhecer o eixo de simetria da 

parábola a partir do gráfico 

13 2 1 3 5 2 2 

7-Encontrar a equação da parábola 

com vértice na origem 

13 2 0 4 7 1 1 

8-Encontrar a equação da parábola 

com vértice fora da origem 

12 3 0 2 6 3 1 

9-Reconhecer a parábola a partir de 

sua equação 

13 2 1 3 6 1 2 

10-Resolver problemas 

contextualizados de parábola 

13 2 0 2 6 4 1 

11-Determinar a equação da 

parábola a partir de 3 Pontos 

13 2 0 2 5 4 2 

12-Determinar a equação da 

parábola a partir da reta diretriz e do 

foco 

11 4 0 1 5 2 3 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2019). 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 - Teste de conhecimentos dos 100 alunos sobre a cônica parábola 

                                             Perguntas Porcentagens 

de acertos 

Porcentagens 

de erros 
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Fonte: Dados da pesquisa de campo (2019) 

 

3. Análise e sistematização dos resultados  

 

3.1 Análise das dificuldades dos 15 alunos que estudaram a cônica parábola 

 

Em relação ao primeiro tópico do quadro 4 que era para enunciar o conceito de 

parábola a partir da cônica, 12 alunos responderam que lembravam de ter estudado e 3 não 

lembravam de ter estudado, ou seja 80% desses alunos lembravam de ter estudado este tópico. 

Essa porcentagem expressiva é importante pois para a compreensão da parábola é necessário 

1-Qual a equação da parábola de Foco (9,0) e diretriz 

d: x= -9? 
13 % 87% 

2-Qual é a equação da diretriz da parábola de equação 

2𝑥2-7y=0? 

15% 85% 

3-Qual o foco da parábola 𝑦2=-16x? 16% 84% 

4-Qual o vértice da parábola 𝑦2 = 28𝑥? 6% 94% 

5-Uma parábola tem vértice na origem, eixo de 

simetria coincidente com o eixo das abscissas e passa 

pelo ponto P(4,-7). Qual é a sua equação? 

12% 88% 

6-Qual é a equação do conjunto dos pontos P(x,y) que 

são equidistantes  da reta d: y=3 e do ponto F(-2,-3)? 
7% 93% 

7-Qual é a equação da parábola simétrica 

relativamente ao eixo dos y e que passa pelos pontos 

de intersecção da reta de equação x+y=0 com a 

circunferência de equação 𝑥2 + 𝑦2-8y=0? 

17% 83% 

8-Qual a equação da parábola que tem eixo de simetria 

vertical e passa pelos pontos A(0,0), B(3,3), (-6,30)? 
12% 88% 

 

9-A seção transversal de um túnel tem a forma de um 

arco de parábola, com 10m de largura na base e altura 

máxima de 6m, que ocorre acima do ponto médio da 

base. De cada lado, é reservado 1,5m para passagem 

de pedestres, e o restante é dividido em duas pistas 

para veículos. As autoridades só permitem que um 

veículo passe por esse túnel caso tenha uma altura de, 

no máximo, 30cm a menos que a altura mínima do 

túnel sobre as pistas para veículos. Qual a altura 

máxima que um veículo pode ter para que sua 

passagem pelo túnel seja permitida? 

14% 86% 

10-Dada a cônica de equação x= 2𝑦2- 16y+25, qual a 

medida do parâmetro p? 

7% 93% 
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conhecer o seu conceito. Ainda nesse primeiro tópico observamos que o grau de dificuldade 

regular foi de 58% em relação ao total dos graus de dificuldades (fácil, regular, difícil e muito 

difícil).  

Em relação ao segundo tópico do quadro 4 que era para determinar o foco da parábola 

a partir de uma equação, 14 alunos responderam que lembravam de ter estudado e 1 não 

lembrava de ter estudado, ou seja 93% desses alunos lembravam de ter estudado este tópico. 

Essa porcentagem expressiva é importante pois para a compreensão da parábola é necessário 

conhecer o foco. Ainda nesse tópico foi possível observar que o grau de dificuldade regular 

foi de 71% em relação ao total dos graus de dificuldades (regular, difícil e muito difícil).  

Em relação ao terceiro tópico do quadro 4 que era para determinar o vértice da 

parábola a partir de uma equação, 13 alunos responderam que lembravam de ter estudado e 2 

não lembrava de ter estudado, ou seja 86,5% desses alunos lembravam de ter estudado este 

tópico. Essa porcentagem expressiva é importante pois para a compreensão da parábola é 

necessário conhecer o vértice. Ainda nesse tópico foi possível observar que o grau de 

dificuldade regular foi de 54% em relação ao total dos graus de dificuldades (fácil, regular, 

difícil e muito difícil). 

Em relação ao quarto tópico do quadro 4 que era para determinar o parâmetro da 

parábola a partir de uma equação, 14 alunos responderam que lembravam de ter estudado e 1 

não lembrava de ter estudado, ou seja 93% desses alunos lembravam de ter estudado este 

tópico. Essa porcentagem expressiva é importante pois para a compreensão da parábola é 

necessário conhecer o parâmetro. Ainda nesse tópico foi possível observar que o grau de 

dificuldade regular foi de 50% em relação ao total dos graus de dificuldades (fácil, regular, 

difícil e muito difícil).  

Nos tópicos seguintes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 que estão no quadro 4 os alunos que 

lembravam de ter estudado cada tópico ficaram acima de 70%, além disso para estes tópicos 

houve a predominância do grau de dificuldade regular em relação ao total dos graus de 

dificuldades (muito fácil, fácil, regular, difícil e muito difícil). 

O grau de dificuldade regular significa que ainda existem alguns problemas e/ou 

dificuldades que precisam ser sanados no ensino e na aprendizagem da cônica parábola. 
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Acredita-se que a predominância na pesquisa do grau de dificuldade regular dos alunos em 

aprender a cônica parábola ocorreu devido a metodologia dos professores. Como foi mostrado 

no quadro 3 que os alunos disseram que as aulas iniciaram pela definição seguida de 

exemplos e exercícios e que para praticar o conteúdo de parábola o professor costumava 

apresentar uma lista de exercícios e solicitava também que os alunos resolvessem os 

exercícios do livro didático. Essa metodologia de ensino vem ao encontro de Pacheco (2018) 

que afirma em sua dissertação que existe a predominância da metodologia do ensino 

tradicional nas escolas de hoje em que o professor ainda é o elemento principal que muitas 

vezes esquece que o processo de ensinar e aprender, envolve: o saber e os que aprendem. 

 

 

3.2 Análise das questões do teste de conhecimentos respondidas por todos os 100 alunos 

da pesquisa 

 

Em relação a primeira questão do quadro 5 podemos fazer algumas análises do gráfico 

a seguir: 

Gráfico 2 – Distribuição dos estudantes por cada alternativa marcada na 1ª questão do teste. 

 
  Fonte: Dados da pesquisa de campo (2019). 

 

A resposta correta era a letra B que está representada de vermelho, a partir disso 

podemos observar que a porcentagem de erros foi de foi de 87%. Acreditamos que esses erros 

aconteceram nessa questão sobre a equação da parábola, pois, a cônica parábola não foi 

trabalhada no ensino médio por 85 dos 100 alunos participantes da pesquisa. O que vem ao 

encontro de Neto (2008) que fala que o ensino das cônicas no ensino médio no Brasil, 

provavelmente, não acontece para a maioria dos alunos. E, quando acontece, se restringe 

normalmente a um curto período (uma a duas semanas) no terceiro ano do ensino médio. 

Acredita-se que a cônica parábola não vem sendo ensinada devido a mesma não fazer parte 
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das avaliações do ENEM e também não fazer parte da BNCC. Se não está sendo ensinada 

deve-se ter um olhar sobre o currículo: 

[...] Currículo é tudo aquilo que uma sociedade considera necessário que os 

alunos aprendam ao longo de sua escolaridade. Como quase todos os temas 

educacionais, as decisões sobre currículo envolvem diferentes concepções de 

mundo, de sociedade e, principalmente, diferentes teorias sobre o que é o 

conhecimento, como é produzido e distribuído, qual seu papel nos destinos 

humanos. (MELLO, 2014, p.1) 

Em relação a segunda questão do quadro 5 podemos fazer algumas análises do gráfico 

a seguir: 

 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos estudantes por cada alternativa marcada na 2ª questão do teste. 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2019). 

 

A resposta correta era a letra D que está representada de verde, onde podemos 

observar que a porcentagem de erros foi de foi de 85%. Acreditamos que esses erros 

aconteceram nessa questão sobre a equação da diretriz da parábola, pois, a cônica parábola 

não foi trabalhada no ensino médio por 85 dos 100 alunos participantes da pesquisa e isso 

pode está acontecendo devido a parábola não fazer parte das avaliações do ENEM e também 

não fazer parte da BNCC. Para que os alunos tivessem obtido um resultado melhor nessa 

questão era necessário que os mesmos tivessem acesso ao conteúdo de cônica parábola e isso 

passa pele inclusão desse assunto na matriz curricular do ENEM e na BNCC. Após a inclusão 

é preciso também que o professor que for trabalhar com esse assunto busque encontrar novas 

formas de ensino e aprendizagem para a cônica parábola. O que vem ao encontro do trabalho 

de Silva (2014) que buscou fortalecer o ensino da cônica parábola através de atividades 

utilizando o desenho geométrico, como recurso importante para o aprendizado do aluno. 
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Em relação a terceira questão do quadro 5 podemos fazer algumas análises do gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico 4 - Distribuição dos estudantes por cada alternativa marcada na 3ª questão do teste. 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2019) 

 

A resposta correta era a letra A que está representada de azul, a partir disso podemos 

observar que a porcentagem de erros foi de foi de 84%. Acreditamos que esses erros 

aconteceram nessa questão sobre o foco da parábola, pois o assunto cônica parábola não foi 

trabalhado no ensino médio por 85 dos 100 alunos participantes da pesquisa e isso pode está 

acontecendo devido a parábola não fazer parte das avaliações do ENEM e também não fazer 

parte da BNCC. Para que os alunos tivessem obtido um resultado melhor nessa questão era 

necessário que os mesmos tivessem acesso ao conteúdo de cônica parábola e isso passa pele 

inclusão da cônica parábola na matriz curricular do ENEM e na BNCC. Após a inclusão 

sugere-se utilizar novas metodologias, conforme o trabalho de Pereira (2013) que apresentou 

cinco propostas de construção de material concreto para ensinar parábola, que são: construção 

de mesa de bilhar parabólica, construção de refletores parabólicos, parábola obtida a partir do 

cone de papel, parábola obtida a partir do cone feito com massa de modelar, construção da 

parábola usando régua e compasso. 

Em relação a quarta questão do quadro 5 podemos fazer algumas análises do gráfico a 

seguir: 

Gráfico 5 - Distribuição dos estudantes por cada alternativa marcada na 4ª questão do teste. 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2019). 
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A resposta correta era a letra C que está representada de amarelo, a partir disso 

podemos observar que a porcentagem de erros foi de foi de 94%. Acreditamos que esses erros 

aconteceram nessa questão sobre o vértice da parábola, pois, a cônica parábola não foi 

trabalhada no ensino médio por 85 dos 100 alunos participantes da pesquisa. O que vem ao 

encontro de Castilho e Sá (2007) pois as mesmas acreditam que as cônicas constituem um 

tema interessante e enriquecedor, mas que infelizmente muitas vezes, é pouco valorizado nos 

currículos escolares. Além disso é preciso fazer uma reflexão profunda sobre a cônica 

parábola pois a mesma está no livro didático e também nas orientações curriculares do ensino 

médio. As reflexões são: Será que a cônica parábola é um assunto que está em desuso no 

ensino médio? Será que não é mais importante para os alunos aprenderem sobre a cônica 

parábola?  

Em relação a quinta questão do quadro 5 podemos fazer algumas análises do gráfico a 

seguir 

Uma parábola tem vértice na origem, eixo de simetria coincidente com o eixo das 

abscissas e passa pelo ponto P (4,-7). Qual é a sua equação? 

Gráfico 6 - Distribuição dos estudantes por cada alternativa marcada na 5ª questão do teste. 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2019). 

 

A resposta correta era a letra E que está representada de roxo, a partir disso podemos 

observar que a porcentagem de erros foi de foi de 88%. Acreditamos que esses erros 

aconteceram nessa questão da parábola que tem vértice na origem, eixo de simetria 

coincidente com o eixo das abscissas e passa por um ponto, pois, a cônica parábola não foi 

trabalhada no ensino médio por 85 dos 100 alunos participantes da pesquisa e isso pode está 

acontecendo devido a parábola não fazer parte das avaliações do ENEM e também não fazer 

parte da BNCC. Para que os alunos tivessem obtido um resultado melhor nessa questão era 

necessário que os mesmos tivessem acesso ao conteúdo de cônica parábola e isso passa pele 

inclusão desse assunto na matriz curricular do ENEM e na BNCC. Após a inclusão sugere-se 
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utilizar novas metodologias, conforme o trabalho de Damasceno (2018) que apresentou uma 

proposta de construção de parábolas utilizando materiais concretos, com: régua, compasso e 

esquadro, e o software GeoGebra, através da qual buscou desenvolver uma abordagem 

dinâmica no sentido de promover uma compreensão significativa a respeito dos conceitos da 

parábola. 

Nas questões seguintes 6, 7, 8, 9 e 10 que estão no quadro 5 todas as porcentagens de 

erros permaneceram acima de 80%. Acreditamos que a origem desses erros é devido ao 

conteúdo de cônica parábola não estar sendo ensinado no ensino médio, já que o mesmo não 

faz parte da matriz curricular do ENEM e também não faz parte da BNCC.  

Portanto, é preciso a inserção da cônica parábola nas avaliações do ENEM e na BNCC 

e após sugere-se o uso de novas metodologias de ensino. Além disso é necessário fazer uma 

reflexão mais profunda sobre a cônica parábola pois é um assunto que está nos livros 

didáticos de Iezzi (2016) e Souza (2016), e também está nas orientações curriculares do 

ensino médio, conforme BRASIL (2006) que fala que a curva parábola deve ser estudada 

como o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes de um ponto fixo (o foco) 

e de uma reta (a diretriz). 

 

4. Considerações finais  

  

Do quadro de dificuldades aplicados aos 15 alunos foi obtido um grau de dificuldade 

predominantemente regular nas 12 dificuldades, mostrando que ainda existem problemas de 

ensino e aprendizagem da cônica parábola que precisam ser superados, isso aconteceu devido 

a metodologia dos professores ser inadequada pois os mesmos iniciavam as aulas pela 

definição seguida de exemplos e exercícios e que para praticar o conteúdo de parábola 

costumavam apresentar uma lista de exercícios e solicitavam também que os alunos 

resolvessem os exercícios do livro didático. Acredita-se que mudando a metodologia de 

ensino o grau de dificuldade em aprender a cônica parábola se tornaria fácil ou muito fácil. 

Do teste de conhecimentos aplicados a todos os 100 alunos participantes da pesquisa 

observamos que as porcentagens de erros nas 10 questões ficaram sempre acima de 80%, 

acredita-se que isso aconteceu, pois, a cônica parábola não foi trabalhada no ensino médio por 
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85 dos 100 alunos participantes da pesquisa e isso pode está acontecendo devido esse assunto 

não fazer parte das avaliações do ENEM e também não fazer parte da BNCC. Para que os 

alunos tivessem obtido um resultado melhor nas questões era necessário que os mesmos 

tivessem acesso ao conteúdo de cônica parábola e isso passa pele inclusão desse assunto na 

matriz curricular do ENEM e na BNCC. Após a inclusão sugere-se também utilizar novas 

metodologias de ensino e aprendizagem da parábola. 

Acreditamos que os objetivos foram alcançados pois passamos a compreender melhor 

como ocorreu o processo de ensino e aprendizagem da cônica parábola por 100 alunos 

egressos do terceiro ano do ensino médio. Com este resultado pretende-se dar continuidade a 

pesquisa que criará um produto educacional para ensino e aprendizagem da cônica parábola 

no ensino médio, para auxiliar na superação das dificuldades de aprendizagem aqui 

diagnosticadas. Por fim observou-se que este assunto está ficando em desuso, apesar desse 

conhecimento estar presente nos livros didáticos atuais e também está nas orientações 

curriculares do ensino médio. 
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Resumo 
Neste artigo, apresentamos alguns resultados de uma pesquisa sobre os livros de minicursos da Sociedade 

Brasileira de História da Matemática (SBHMat) publicados nos Seminários Nacionais de História da Matemática 

(SNHM) no período de 2001 a 2017. O objetivo é descrever os conteúdos de matemática do Ensino Médio 

abordados nos livros de minicursos oferecidos nos Seminários Nacionais de História da Matemática (2001-2017) 

classificados na tendência de pesquisa em História para o Ensino de Matemática. Tratamos da História para o 

Ensino da Matemática como uma reinvenção didática para a sala de aula e, para a análise dos dados, elaboramos 

um instrumento de análise sugeridos a partir dos estudos relativos a ciência da documentação. Foi dessa maneira 

que, inicialmente selecionamos os livros de minicursos e, posteriormente descrevemos os conteúdos 

matemáticos do ensino médio. Os resultados indicaram que os conteúdos abordados são amplos e podem ser 

explorados por professores que trabalham na educação básica, no sentido de contribuir com a ensino e 

aprendizagem dos alunos que estiverem cursando o ensino médio, bem como contribuir para sua formação já que 

os livros apresentam a História da Matemática como metodologia para o ensino em questão.  

 

Palavras-Chave: História para o Ensino da Matemática. Livros de Minicursos. Conteúdos. Ensino Médio. 

1. Considerações Iniciais   

 Este artigo está vinculado a um projeto de pesquisa aprovado pelo CNPq
26

 que 

objetiva fazer um levantamento de todas as produções de História da Matemática no Brasil, 

desse modo, os livros referidos neste trabalho estão disponíveis no Centro Brasileiro de 

Referência em Pesquisa sobre História da Matemática-CREPHIMat
27

, sendo este, um dos 

resultados do projeto de pesquisa mencionado.  Para nortear esse estudo apresentamos a 

seguinte pergunta de pesquisa, quais conteúdos de matemática são abordados nos livros de 

                                                 
26

 Intitulado História para o ensino da matemática na formação de professores e na educação básica: Uma análise 

da produção Brasileira (1997-2017). Coordenado por Iran Abreu Mendes 
27

 http://crephimat.com/home 

http://crephimat.com/home


 

481 

 

minicursos para o ensino médio oferecidos nos Seminários Nacionais de História da 

Matemática (2001-2017)? Na busca por respostas à questão apresentada elaboramos um 

instrumento de análise sugeridos a partir dos estudos relativos a ciência da documentação. Na 

medida que avançamos na investigação outras perguntas surgiram de modo que essas não 

seriam respondidas neste texto e sim em uma outra oportunidade.  

 Em relação ao nosso objeto de pesquisa, os minicursos são oferecidos no Seminário 

Nacional de História da Matemática (SNHM) desde sua criação em 1995, evento este que 

ocorre sempre a cada dois anos e nos dias que antecedem a Semana Santa. Nas três primeiras 

edições do evento ocorreram os minicursos, porém não foram publicados livros, portanto a 

partir do IV SNHM em 2001 os minicursos objetivam em proporcionar o acesso da História 

da Matemática para professores do Ensino Fundamental, Médio e Superior, desse modo os 

minicursos elaborados para cada edição dos seminários seriam transformados posteriormente 

em livros.  

 Neste artigo objetivamos em descrever os conteúdos de matemática do Ensino Médio 

abordados nos livros de minicursos oferecidos nos Seminários Nacionais de História da 

Matemática (2001-2017) classificados na tendência de pesquisa em História para o Ensino de 

Matemática, desse modo nossa investigação se refere apenas nos livros que subsidiam o 

ensino de matemática, ou seja, aqueles que apresentam atividades concretas (ou não) para sala 

de aula.  

 Portando, neste texto apresentamos nossa fundamentação teórica baseada em Mendes 

(2014) que concerne a História para o Ensino da Matemática, a metodologia adotada para 

elaboração deste artigo foi a partir dos estudos relativos a ciência da documentação, o qual 

subsidiou para a elaboração do instrumento para análise dos dados, apontamos ainda os 

conteúdos abordados para o ensino de matemática contidos nos livros de minicurso, descrição 

e comentários sobre os livros identificados e for fim, tecemos nossas reflexões finais. 

2. Aportes teóricos  

Esse estudo está embasado nos pressupostos teóricos de Mendes (2014), a partir de 

uma pesquisa sobre teses e dissertações brasileiras publicadas no período compreendido entre 

1990 e 2010, o qual, realizou uma pesquisa cartográfica, de modo que percebeu o 
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comportamento das produções e identificou três tendências em História da Matemática: 1ª) 

História e Epistemologia da Matemática (HEpM); 2ª) História para o Ensino da Matemática 

(HEnM); e 3ª) História da Educação Matemática (HEdM).  

A pesquisa cartográfica realizada por Mendes (2014), foi continuidade de um 

primeiro projeto, que havia sido desenvolvido, o qual foi feito uma radiografia sobre os 

trabalhos publicados nos anais dos seminários nacionais de história da matemática e 

apresentado no ano de 2008 os primeiros resultados da pesquisa, quando Mendes atuou como 

um dos coordenadores do Simpósio de Pesquisa em História da Matemática no Brasil 

(SPHMB), no Seminário Nacional de História da Ciência e Tecnologia (SNHCT), em que deu 

continuidade às informações apresentadas por Sad, em um artigo publicado nos Anais do 

Seminário Nacional de História da Matemática (SNHM) ocorrido na Universidade de Brasília 

(UnB) em 2005. (MENDES,2015). 

Foi por meio desse estudo que tomamos como referência a tendência HEnM, cujas 

abordagens centralizaram em fontes históricas para a elaboração de propostas didáticas para a 

sala de aula que, de acordo com Barros e Mendes (2017), os trabalhos classificados nessa 

tendência tem uma preocupação com fins pedagógicos, como elaboração de materiais 

didáticos para ensinar Matemática, usando fragmentos da História da Matemática, tomando 

como referência as tendências atuais das pesquisas em história da matemática. 

Outros elementos que caracterizaram os trabalhos classificados nesta tendência foram 

aqueles, cuja as abordagens focalizam na elaboração e testagem de métodos para o ensino de 

Matemática; relações da Matemática com outras áreas do conhecimento com propostas de 

ensino de diferentes épocas; aplicações da História da Matemática no ensino de matemática; 

propostas didáticas concretas que envolvem estruturas históricas, artefatos históricos e 

mentefatos históricos, bem como, acervos, arquiteturas, produções culturais históricas, objetos 

culturais, históricos, artefatos e instrumentos históricos (MENDES, 2018). 

Além dos elementos que foram apresentados, existem aqueles trabalhos que tratam de 

aspectos referentes ao desenvolvimento conceitual, com fins pedagógicos; e ensino de temas 

de matemática em livros didáticos de diferentes épocas. Assim, foi com base nessas 
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considerações que procedemos nosso estudo, agrupando os livros de minicursos da HEnM e 

reagrupando aqueles que abordaram os conteúdos do Ensino Médio. 

3. Aspectos Metodológicos  

Para o desenvolvimento deste estudo, elaboramos um descritor composto por vários 

aspectos essenciais a partir dos estudos relativos aos estudos relativos a ciência da 

documentação. Os elementos compostos para a elaboração do descritor foram: título do livro; 

nome do autor que elaborou o livro; ano de publicação; editora; cidade e instituição onde foi 

realizado o evento; tendência identificada no livro de minicurso; nível de ensino (se o livro de 

minicurso foi elaborado para o ensino fundamental I e II, ensino médio, ensino superior ou 

para a formação de professor); o foco temático; o tema principal abordado; conteúdo principal 

tratado; contribuições para a formação de professores e contribuições para o ensino de 

Matemática,  conforme apresentamos no quadro, a seguir: 

Quadro 1: Descritor dos conteúdos dos livros de minicursos para o Ensino Médio 

Título do livro  

Nome do autor   

Ano de Publicação  

Editora   

Cidade/instituição  

Tendência   

Nível de Ensino  

Foco temático   

Tema principal   

Conteúdo principal   

Contribuições para a formação de professores   

Contribuições para o ensino de Matemática   

Fonte: Elaborado a partir do levantamento realizado pela equipe da pesquisa. 

De acordo com os elementos contidos no descritor mencionado anteriormente, e dos 

livros de minicursos da Sociedade Brasileira de História da Matemática (SBHMat) publicados 

nos Seminários Nacionais de História da Matemática (SNHM), demos enfoque aos que 

apresentavam fins pedagógicos, cujos podem ser implementados em sala de aula como forma 

de subsidiar na prática do professor. Aqueles, cujas abordagens centraram em aspectos 
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teórico-epistemológico e da história da educação matemática, foram agrupados como outros, 

que será objeto de estudos posteriores. 

De posse, iniciamos com o preenchimento do descritor para cada livro da HEnM 

identificado. Ao preenche-los, selecionamos os descritores que abordavam os temas principais 

da matemática, bem como os conteúdos principais focalizados do ensino médio (BARROS e 

MENDES, p. 139-150, 2019). Posteriormente, realizamos a descrição dos conteúdos 

matemáticos apresentados em cada livro de minicurso. Foi dessa maneira que empreendemos 

este estudo centrado nas abordagens relativas a esse nível de ensino. 

Como mencionado nas considerações iniciais, os livros que subsidiaram essa 

investigação encontram-se disponíveis no Centro Brasileiro de Referência em Pesquisa sobre 

História da Matemática (CREPHIMat), para consultarmos todos os livros elaborados para os 

minicursos oferecidos pela SBHMat nos deparamos com alguns entraves no momento de 

juntar todo o material, houve muita dificuldade, uma vez que não tínhamos todos. Então, foi 

necessário centrar em contato com alguns pesquisadores que, por sua vez tinham os livros. 

Em uma primeira oportunidade o coordenador do projeto vinculado esse artigo 

disponibilizou mais de 80% dos livros nos quais digitalizamos para disponibilizar aos 

professores que tenham interesse em utilizar a história da matemática como metodologia de 

ensino. Em outras ocasiões entramos em contato com alguns professores e coordenadores da 

série de textos de história da matemática para professores do ano em questão de modo a 

completar toda a empiria. Desse modo, com base nos esforços mútuos, conseguimos obter e 

disponibilizar todos os livros de minicursos em um único ambiente.   

4. Conteúdos abordados do Ensino Médio 

Nesta seção, focalizamos nos livros de minicursos publicados nos SNHM, cujas 

abordagens centralizaram nos conteúdos referentes ao ensino médio que podem ser 

empreendidos em sala de aula para subsidiar os professores em sua prática de ensino. Assim, 

comentaremos sobre aqueles que trataram de aspectos relativos a história para o ensino da 

matemática, conforme apresentamos no quadro, a seguir: 

Quadro 2: Livros de Minicursos de História para o Ensino da Matemática 
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Período 
Nº de livros 

publicados  

História para o Ensino 

da matemática   
Outros  

2001-2017 101 47 54 

Fonte: Elaborado a partir do levantamento realizado pela equipe da pesquisa. 

Em virtude da intensificação do movimento em torno da área de pesquisa História da 

Matemática, no ano de 1999 cria-se a Sociedade Brasileira de História da Matemática 

(SBHMat), e no ano de 2001 inicia-se o projeto de publicação de livros de minicursos para 

professores dos diferentes níveis de ensino, como, do Ensino Fundamental I, Ensino 

Fundamental II, Ensino Médio, Ensino Superior e para a Formação de Professores.  

O quadro 2 apresenta informações referentes aos minicursos publicados a partir de 

2001, pois no que concerne aos três primeiros Seminários Nacionais de História da 

Matemática (SNHM) que ocorreram em Recife/PE (1995), Águas de São Pedro/SP (1997) e 

Vitória/ES (1999), identificamos que nesses seminários também ocorreram minicursos, mas 

não foram publicados livros com o material produzido para essas ações. Somente a partir do 

IV SNHM, ocorrido na cidade de Natal (Rio Grande do Norte), na Universidade Federal de 

Rio Grande do Norte (UFRN), em 2001, foi publicada a 1ª coleção História da Matemática 

para Professores, composta por nove livros de minicursos, editada por John Andrew Fossa 

(MENDES, PIRES & MARQUES, 2019).  

Os 101 livros de minicursos apresentados anteriormente, possuem diversas 

abordagens caracterizadas por vários resultados de pesquisas. Desse número, 47% trataram de 

informações históricas, orientações pedagógicas para o uso da história da matemática e 

formação de professores de matemática a partir de fontes históricas, sobretudo aquelas as 

quais se utiliza tais fontes para formar professores no que tange as práticas de ensino ligadas a 

História da Matemática, aspectos nos quais são relativos da HEnM. Segundo Mendes (2019) 

esses textos focaram na História da Matemática como fonte de informações a serem utilizadas 

para o ensino de matemática escolar, assim como para a elaboração de atividades de ensino.  

O número de livros de minicursos com fins pedagógico foi significativo, de modo a 

perceber que as pesquisas realizadas para tal fim estão em crescimento. Quantitativamente, 

percebemos que existem muitos materiais com propostas didáticas motivadoras, baseadas em 
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fontes históricas que podem ser destinados ao professor que leciona para alunos do Ensino 

Médio, conforme apresentamos no quadro, a seguir. 

 

Quadro 3: Livros de Minicursos para o Ensino Médio 

História para o Ensino da 

matemática   

Nº de livros de Minicursos do 

Ensino Médio  
Outros  

47 12 37 

Fonte: Elaborado a partir do levantamento realizado pela equipe da pesquisa. 

De acordo com o número de livros de minicursos identificados, 26% foram aqueles 

que podem ser destinados aos professores que atuam no Ensino Médio, pois neles, são 

apresentadas propostas didáticas em que abordam diversos conteúdos de Matemática para 

esse nível de ensino e desmembramentos de pesquisas futuras para esse público, capaz de 

manifestar a capacidade de alocar os alunos para um ensino aprendizagem baseado na 

pesquisa e investigação histórica, de modo a apropriar do desenvolvimento conceitual dos 

conteúdos matemáticos que foram se transformando no tempo e no espaço, de acordo com as 

necessidades humanas. 

5. Comentários reflexivos sobre o tema pesquisado  

De acordo com os resultados parciais obtidos neste estudo, o número de livros de 

minicursos referentes a tendência HEnM é significativo. De acordo com Mendes, Pires & 

Marques (2019), os aspectos que caracterizam os minicursos nessa tendência, são porque eles 

apresentam propostas didáticas concretas para as aulas de matemática (atividades orientadas 

propostas), orientações didáticas para professores em formação, bem como para reorientar 

didaticamente as práticas dos professores de matemática, no planejamento de suas aulas ou 

quando necessitarem de fontes históricas para direcionamentos e/ou esclarecimentos a 

respeito de como usar a História da Matemática como fio condutor em suas aulas de 

Matemática. 

Evidenciamos, a partir deste estudo que, os 47% dos livros da tendência mencionada 

anteriormente, pode servir como uma ferramenta didática para auxiliar o professor em sua 
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prática docente, pois ficou evidenciado que possuem propostas didáticas concretas para a sala 

de aula, orientações para o professor e propostas pedagógicas para a formação do professor.  

A partir deste percentual, ficou evidenciado o número de livros de minicursos que 

trataram de conteúdos relativos aos quatro temas da Matemática, conforme apresentado no 

quadro a seguir: 

Quadro 4: Livros de Minicursos da História para o ensino da matemática do ensino Médio  

Nível de Ensino  
Anos em que Ocorreram os Seminários  

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Ensino Médio - 1 2 1 5 1 1 - 1 

Fonte: Elaborado a partir do levantamento realizado pela equipe da pesquisa. 

De acordo com os dados do quadro 4, percebemos que no evento ocorrido na cidade 

de Natal (Rio Grande do Norte), na Universidade Federal de Rio Grande do Norte (UFRN), 

em 2001, não houve livros de minicursos com abordagens para o Ensino Médio. Já no evento 

ocorrido em 2003, na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP/Rio 

Claro, na cidade de Rio Claro/SP, o tema tratado refere-se à geometria, com enfoque para 

simetria, área de círculo, trapézio e volume da pirâmide.  

No que concerne ao evento ocorrido em 2005, na Universidade de Brasília-UnB em 

Brasília no Distrito Federal, dois livros de minicursos abordam os temas, como, geometria, o 

qual é focalizado em medidas geométricas, e trigonometria, cujas abordagens estão 

centralizadas em medidas de graus e relações de semelhanças no triângulo retângulo. Em 

relação ao evento ocorrido em 2007, em Guarapuava/Paraná, na Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (UNICENTRO), um livro tratou do tema de álgebra, cujas abordagens foram 

centradas no conteúdo equações algébricas. 

O evento ocorrido em Belém do Pará, na Universidade da Amazônia (UNAMA), no 

ano de 2009, foram cinco livros de minicursos que podem ser utilizados como recursos 

didáticos para professores que lecionam para alunos do Ensino Médio, os quais tratam de 

temas como, álgebra – cujas abordagens são sobre equações do terceiro e quarto grau, 

números complexos e produtos notáveis; aritmética – em que é tratado do conteúdo referente 

a análise combinatória e; geometria – cujas abordagens centralizaram a polígonos regulares, 
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planificação de sólidos geométricos, reta, plano, volume de esfera, cone, ponto médio, 

segmento de reta e cônicas. Sobre o evento ocorrido em Aracaju/Sergipe, na Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), no ano de 2011, foi identificado um livro de minicurso, com o 

tema álgebra, o qual tratou sobre o conteúdo função. 

No evento ocorrido em Campinas/SP, na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), em 2013, foi identificado um livro de minicurso que tratou do tema, geometria, 

cujos conteúdos foram resoluções de problemas geométricos, polígonos de Platão e Euler. Em 

relação ao evento ocorrido em Natal/RN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) em 2015, não houve livros de minicursos que tratou de conteúdos para o ensino 

médio, mas, que foram abordados conteúdos para outros níveis de ensino que não é o foco 

deste estudo.  

No que concerne ao evento ocorrido em Itajubá/MG, na Universidade Federal de 

Itajubá (UNIFEI), foi identifico um livro de minicurso que tratou do tema álgebra, cuja 

abordagem concentrou-se em assuntos concernentes a função afim e função quadrática. 

6. Considerações Finais   

Este trabalho teve como objetivo descrever os conteúdos de matemática do Ensino 

Médio abordados nos livros de minicursos oferecidos nos Seminários Nacionais de História 

da Matemática (2001-2017) classificados na tendência em História para o Ensino da 

Matemática (HEnM). Para tanto, nos propusemos a responder no decorrer do trabalho a 

seguinte questão de pesquisa quais conteúdos de matemática são abordados nos livros de 

minicursos para o ensino médio oferecidos nos Seminários Nacionais de História da 

Matemática (2001-2017)? 

Para concluirmos, observamos que os conteúdos abordados são múltiplos, tais como 

funções, área e volume de figuras planas e espaciais, semelhança de triângulos, equações 

algébricas, equações de terceiro e quarto grau, números complexos, polígonos, cônicas, ponto, 

reta, plano, e sólidos de Platão. Desse modo percebemos que emergem vários temas de 

matemática para o ensino médio que são trabalhados desde do 1º ano com os estudos de 

funções ao 3° ano para o ensino de cônicas e números complexos entre outros.  
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Percebemos ainda que em relação aos temas apresentados nos livros são comuns o 

ensino de álgebra a respeito do ensino de funções, o ensino de geometria com o estudo das 

cônicas área e volume de figuras planas e espaciais, e chamamos a atenção para os poucos 

livros que abordam conteúdos e consequentemente o ensino de trigonometria, existe a 

necessidade de haver mais investigações sobre o tema em relação aos minicursos e a temática 

apresentada.  

Vale ressaltar que na medida em que avançamos na investigação desse estudo outras 

perguntas surgiram tais como, quais potencialidades que os livros de minicursos das 

tendências HEpM e HEdM fornecerá subsídios didáticos para o Ensino Médio? E ainda, de 

que maneira o professor poderá fazer o uso das informações presentes nos livros de 

minicursos para que sejam utilizadas pedagogicamente para sala de aula? Desse modo essas 

perguntas não serão respondidas neste texto, porém, serão respondidas em estudos vindouros. 

Portanto, os resultados do presente estudo foi alcançado, umas vez que, os conteúdos 

abordados são amplos e podem ser explorados por professores que trabalham na educação 

básica, no sentido de contribuir com a ensino e aprendizagem dos alunos que estiverem 

cursando o ensino médio, bem como contribuir para sua formação já que os livros apresentam 

a história da matemática (fontes históricas) como metodologia, propostas didáticas para o 

ensino em questão, uma vez que, muitos professores que atuam nesse nível de ensino, 

desconhecem ou pouco conhecem a potencialidade que os livros de minicursos do Ensino 

Médio possuem, as quais podem ser implementadas didaticamente em sala de aula para dar 

subsídios aos professores que ensinam Matemática. 

Por fim, agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), pela concessão de bolsas destinadas aos nossos estudos de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência e Matemáticas (PPGECM) do Instituto 

de Educação Matemática e Científica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará (UFPA). 
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Resumo: As avalições em larga escala são caracterizadas por serem avaliações externas que possuem 

finalidades e procedimentos distintos em relação às avaliações realizadas pelos professores em sala de aula. 

Dentre essas finalidades, estão as certificações de níveis escolares de estudantes, realização de diagnóstico geral 

em algumas especificidades e construção de um parâmetro para políticas públicas. No ano de 2016, sem 

prenúncio, o governo federal omitiu grande parte das instituições de ensino da Rede Federal no ranking do 

ENEM realizado em 2015, que foi amplamente divulgado pelas instituições particulares. Depois de cobranças de 

organizações que representam a rede, o governo divulgou o ranking já com a Rede Federal. Diante desses fatos, 

surge então a questão norteadora dessa pesquisa: Qual o desempenho da Rede Federal nas avaliações do SAEB? 

Para responder à essa questão, o objetivo da pesquisa realizada foi o de analisar o desempenho das redes 

nacionais de ensino no âmbito nacional, regional geoeconômico e estadual, ainda com alguns destaques positivos 

e negativos no desempenho por município. Para tanto, foi realizado um levantamento de microdados de 1995 a 

2015 disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no 

qual só foi possível utilizar somente os microdados de 2013 e 2015. Os resultados sinalizam para o desempenho 

superior da Rede Federal em relação às outras redes em quase todos os extratos investigados. 

Palavras Chave: Rede Federal. SAEB. Políticas Públicas. 

 

Introdução 

Na atualidade brasileira há a aplicação e divulgação dos resultados de avaliações em 

massa no âmbito nacional que ponderam sobre temas referentes ao nível de ensino realizado e 

aprendizagem obtida em relação à Matemática. O Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) 

e a Prova Brasil são integrantes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB). Além das avaliações nacionais, tem-se algumas avaliações de abrangência estadual e 

municipal. Nas últimas décadas, essas avaliações têm ganhado espaço e importância no 

contexto educacional nacional. 

O estudo realizado trazido por esse artigo teve como base a pesquisa, mais 

especificamente no segundo eixo, realizada por Ramos (2018, p. 1) que objetivou analisar 

“[...] a política de avaliação em larga escala da educação básica no Brasil, problematizando a 
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diferença de desempenho de estudantes das redes públicas e privadas, e no interior da 

primeira, com destaque para a rede federal de educação [...]”. Foram realizadas análises em 3 

eixos, em que o segundo eixo discute as avaliações em larga escala referentes ao Ensino 

Médio ao apresentar dados sobre quem são os participantes do Enem em que foram 

verificadas possíveis determinações socioeconômicas estudantis dos respectivos 

desempenhos. Por fim, foi constatado que e o quanto a política educacional nacional está 

subordinada às avaliações de larga escala. 

As avaliações em larga escala são caracterizadas por serem avaliações externas que 

possuem finalidades e procedimentos distintos em relação às avaliações realizadas pelos 

professores em sala de aula. Dentre essas finalidades, estão as certificações de níveis escolares 

de estudantes, realização de diagnóstico geral em algumas especificidades e construção de um 

parâmetro para políticas públicas. Essas avaliações geralmente são constituídas de modo a 

serem aplicadas de forma padronizada para um grande número de pessoas, entre as quais 

estão estudantes, professores, diretores, coordenadores e demais profissionais que atuam na 

educação. As informações produzidas por essa modalidade de avaliação visam permitir a 

implementação de ações públicas mais harmônicas procurando a oferta de uma educação de 

qualidade e promoção da equidade das oportunidades educacionais (LOPES, COSTA, SÁ, 

2018). 

No ano de 2016, sem prenúncio, o governo federal omitiu grande parte das instituições 

de ensino da Rede Federal no ranking do ENEM realizado em 2015, que foi amplamente 

divulgado pelas instituições particulares. Depois de cobranças de organizações que 

representam a rede, o governo divulgou o ranking já com a Rede Federal. Diante desses fatos, 

surge então a questão norteadora dessa pesquisa: Qual o desempenho da Rede Federal nas 

avaliações do SAEB? 

Para responder à essa questão, o objetivo da pesquisa realizada foi o de analisar o 

desempenho das redes nacionais de ensino no âmbito nacional, regional geoeconômico e 

estadual, ainda com alguns destaques positivos e negativos no desempenho por município. 

Para tanto, foi realizado um levantamento de microdados de 1995 a 2015 disponibilizados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no qual 
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só foi possível utilizar somente os microdados de 2013 e 2015. Os resultados sinalizam para o 

desempenho superior da Rede Federal em relação às outras redes em quase todos os extratos 

investigados. 

A Rede Federal de ensino 

Segundo Brasil (2016), a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (para simplificação, será dito somente Rede Federal para essa referência) se 

configura hoje como importante estrutura para que todas as pessoas tenham efetivo acesso às 

conquistas científicas e tecnológicas. Ainda, conforme Lopes et al. (2017), para atender essa 

modalidade de ensino, essas instituições vêm buscando diversificar programas e cursos com o 

intuito de elevar os níveis da qualidade da oferta. 

A maior contribuição para essa rede de ensino foi em 29 de dezembro de 2008 por 

meio da Lei nº 11.892 (BRASIL, 2008), em que 31 centros federais de educação tecnológica 

(antigos CEFETs), 75 unidades descentralizadas de ensino (antigas UNEDS), 39 escolas 

agrotécnicas, 7 escolas técnicas federais e 8 escolas vinculadas à universidades deixaram de 

existir com tais denominações e passaram a integrar à Rede Federal. 

No âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal vinculada ao Ministério da 

Educação é constituída pelas seguintes instituições: 

 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; 

 Centros Federais de Educação Tecnológica; 

 Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; 

 Universidade Tecnológica Federal do Paraná; e 

 Colégio Pedro II. 

Atualmente são 644 campi das instituições de ensino que compõem a Rede Federal 

em funcionamento no país, havendo ainda os chamados campus avançados que ainda não 

foram institucionalizados como campus, mas já estão em atividade. Na Figura 8, pode ser 

observada a expansão desde a primeira escola técnica criada em 1909 até as de 2016. 

Figura 8 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, em unidades de ensino 
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Fonte: Brasil (2016). 

 

Atualmente cobrindo todo o território brasileiro, a Rede Federal presta um serviço à 

nação, ao cumprir a sua missão de qualificar profissionais para os diversos setores da 

economia brasileira, realizar pesquisa e desenvolver novos processos, produtos e serviços em 

colaboração com o setor produtivo. 

Breve relato obre o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

De acordo com o INEP, o SAEB é composto avaliações externas em larga escala que 

permitem realizar diagnósticos em relação à educação básica nacional e de algumas variáveis 

que possam causar interferência no desempenho estudantil, e ainda fornece indicativos sobre a 

qualidade do ensino ofertado por todas instituições (INEP, 2017). 

Criado em 1990, o SAEB passou por algumas reestruturações. No ano 2005, começou 

a ser constituído pelas avaliações: a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e a 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC). Essa segunda mais conhecida como 

Prova Brasil, criada com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas 

das redes públicas. Já em 2013, a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) foi integrada 

ao SAEB para realizar uma melhor estimativa em relação aos níveis de desempenho em 

Língua Portuguesa e Matemática. No ano de 2017, houve a integração das escolas de ensino 
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médio públicas e privadas com as, já avaliadas, escolas de ensino fundamental para ter 

resultados no SAEB e, em consequência, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) (INEP, 2017). 

Por meio dos instrumentos utilizados, provas e questionários, utilizados 

sistematicamente pelo INEP, o SAEB permite que as esferas municipais, estaduais e federais 

de governo avaliem a qualidade da educação praticada em sua jurisdição. Com a finalidade de 

oferecer subsídios para a construção, o acompanhamento e o aperfeiçoamento de políticas 

com amparo nessas evidências. Ainda, as médias de desempenho obtidas no SAEB, 

juntamente com os dados sobre aproveitamento obtidos no Censo Escolar, compõem o IDEB. 

De acordo com Alves, Soares e Xavier (2014, p. 676), o  

[...] Saeb é importante por que as suas respectivas amostras constituem 

evidências estatisticamente representativas de todos os tipos de escolas. Os 

dados do Saeb são especialmente importantes no processo de estimação dos 

parâmetros dos itens pois incluem dados de escolas públicas e privadas, o 

que permite colocar as escolas destas duas redes em uma mesma escala. 

Minhoto (2016, p. 80) afirma que, com o passar do tempo, o SAEB passou por 

relevantes alterações metodológicas. Aprimorou os instrumentos de coleta de informações 

contextuais (questionários e testes) com a elaboração de matrizes curriculares de referência 

para dar subsídio à formulação dos itens de múltipla escolha e a adoção da Teoria de Resposta 

ao Item (TRI), que “[...] permitiu comparar o desempenho dos alunos, ao longo dos anos, e 

entre as séries, além de apresentar maior potencial de discriminação do nível de proficiência 

de cada aluno”. 

Em projeção futura, no ano 2019 as avalições ANA, ANEB e ANRESC passarão a ser 

identificadas conjuntamente como SAEB. As aplicações serão concentradas em anos ímpares 

e a divulgação dos resultados no ano posterior, em anos pares. A novidade é que as condições 

de acesso e oferta das instituições de Educação Infantil começarão a ser avaliadas. Mesmo 

com essas modificações, o INEP (2017) destaca que o sistema não sofrerá perda para a 

comparabilidade entre edições do SAEB. 

Método e procedimentos  
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A pesquisa realizada configura-se como uma pesquisa quantitativa em que, segundo 

Creswell (2010), consiste em analisar a relação entre as variáveis. Estas variáveis podem ser 

frequentemente medidas por algum instrumento, para que os dados numéricos possam ser 

analisados por meio de procedimentos estatísticos. 

Os dados são oriundos de material secundário, tal fato devido não ser possível ter 

acesso a esse tipo de dados de modo que não seja pela divulgação pelo INEP. De acordo com 

Creswell (2010, p. 216), um material secundário são dados não obtidos diretamente pelo 

pesquisador e são oriundos de dados divulgados por outros pesquisadores. O autor 

supracitado ainda pondera “[...] que convém redigir comentários sobre a confiabilidade e o 

valor da fonte dos dados”. 

Dessa forma, os dados apresentados foram disponibilizados no site no INEP (INEP, 

2015). Em relação ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), nessa 

página há a divulgação dos microdados dessa avaliação realizada no ano de 1995 a 2015. No 

entanto, não há classificações ou extratos por região até o ano de 2011, ou seja, há somente a 

matriz numérica sem qualquer indicação de classificação (lugar, nível de prova, disciplina, ...) 

a que esses dados fazem referência. Assim só foi possível realizar o levantamento em relação 

à Rede Federal nos anos de 2013 e 2015. Apesar da realização da pesquisa ser em 2018, os 

dados posteriores a 2015 não foram divulgados. 

Os microdados apresentam os extratos combinados dos coeficientes das escolas urbana 

e rurais, das instituições de educação básica municipais, estaduais, federais e particulares, nas 

regiões nacional, regional geoeconômica, estadual e municipal. 

De posse dos microdados referentes ao SAEB de 2013 e 2015, realizado um 

levantamento sem considerar se a escola era urbana ou rural, pois foi considerado que 

instituições urbanas e rural têm o mesmo ponderamento para se atingir o objetivo proposto. 

Assim, foram realizadas comparações entre as instituições municipais, estaduais, federais e 

particulares em seus extratos nacionais, regionais geoeconômicos. Devido à extensa 

quantidade de estados e municípios, foram enfatizados os dados de destaque como redes com 

maior e menor desempenho por município e estado. 

Resultados 
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Os dados são apresentados em ordem de abrangência territorial, com início no âmbito 

nacional e, devido não caber apresentação por município, destaque de dados relevantes no 

âmbito municipal. Na Figura 9 estão apresentados os dados que representam o desempenho 

no SAEB em relação aos anos de 2013 e 2015. 

Figura 9 - Dados do SAEB 2013 (esquerda) e 2015 (direita) em âmbito nacional 

 
Fonte: Construído pelos autores com base nos microdados disponibilizados pelo INEP. 

Como pode ser observado na Figura 9, o melhor desempenho dos estudantes está em 

matemática do Ensino Médio, tanto no ano de 2013 quanto em 2015, e que a Rede Federal 

tem superioridade no coeficiente de desempenho em todos os itens. Em que há de destacar 

que houve redução entre de um ano para o outro, no entanto a Rede Federal ampliou a 

diferença em relação à Rede Privada, de 36,72 para 39,31. Nos demais extratos, a Rede 

Federal manteve melhor desempenho e sempre seguida da Rede Privada. A Rede Estadual e a 

Rede Municipal tem desempenho semelhantes, em que a Rede Estadual supera a Rede 

Municipal em 10 dos 12 itens, e a maior disparidade em ambos anos concentra-se nos Anos 

Iniciais, tanto em Língua Portuguesa (10,93 de diferença em 2013 e 9,92 em 2015) quanto em 

Matemática (11,6 em 2013 e 9,84 em 2015). 

Com a disponibilização da estratificação dos dados nacionais em regional 

geoeconômico realizada pelo INEP, pode-se ter um parâmetro comparativo interno e externo 
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em relação às essas regiões. Na Figura 10 estão dispostos os dados de 2013 e 2015 referentes 

à região Centro-Oeste. 

Figura 10 - Dados do SAEB 2013 (esquerda) e 2015 (direita) na região Centro-Oeste 

 
Fonte: Construído pelos autores com base nos microdados disponibilizados pelo INEP. 

No Centro-Oeste (Figura 10), pode ser percebido que segue a mesma tendência do 

nacional em que o Ensino Médio tem o melhor desempenho, assim como uma queda de 2013 

para 2015 nesse nível de ensino. Também, há superioridade da Rede Federal em relação às 

demais redes, com destaque não apresentar dado sobre Rede Municipal em nível de Ensino 

Médio. Em diferença ao cenário nacional, a Rede Particular assume melhor desempenho no 

item Matemática nos Anos Iniciais em 2015. 

Figura 11 - Dados do SAEB 2013 (esquerda) e 2015 (direita) na região Nordeste 
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Fonte: Construído pelos autores com base nos microdados disponibilizados pelo INEP. 

Na Região Nordeste (Figura 11), há um desempenho superior da Rede Federal em 

relação à Rede Privada quando comparada com a Região Centro-Oeste. Enquanto as Redes 

Estaduais e Municipais continuam a ter resultados nitidamente inferiores às duas redes 

anteriormente citadas. 

Figura 12 - Dados do SAEB 2013 (esquerda) e 2015 (direita) na região Norte 

 
Fonte: Construído pelos autores com base nos microdados disponibilizados pelo INEP. 
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A Região Norte (Figura 12) reflete o desempenho comparativo em relação às Regiões 

Nordeste e Centro-Oeste, em que a Rede Federal se destaca em relação à Rede Privada que, 

por sua vez, se destaca em relação às Redes Estaduais e Municipais. 

Figura 13 - Dados do SAEB 2013 (esquerda) e 2015 (direita) na região Sudeste 

 
Fonte: Construído pelos autores com base nos microdados disponibilizados pelo INEP. 

Figura 14 - Dados do SAEB 2013 (esquerda) e 2015 (direita) na região Sul 

 
Fonte: Construído pelos autores com base nos microdados disponibilizados pelo INEP. 
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A Região Sudeste (Figura 13) mantém os cenários parecidos com as regiões 

anteriores. Já a Região Sul (Figura 14) pode ser destacada por ir em sentido diferente ao 

desempenho das regiões, pois nela já um maior equilíbrio entre o desempenho da Rede 

Federal e da Rede Estadual. Tal fato tanto nos resultados de 2013 quanto os resultados de 

2015. 

Considerações finais 

Com a tabulação e apresentação dos dados obtidos no site no INEP, foi possível ter um 

panorama do desempenho das redes de ensino em âmbito nacional e regional durante o SAEB 

realizado nos anos de 2013 e 2015. Desse modo, considera-se que os objetivos propostos na 

elaboração da pesquisa foram atingidos. 

Dessa forma, espera-se que a divulgação desses resultados possa contribuir quando há 

comparações de desempenho entre as Redes Públicas (Municipal, Estadual e Federal) e as 

Redes Privadas de ensino. 
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RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo destacar as dificuldades no objeto de estudo: Função Modular; e a relação 

da matemática no cotidiano do aluno. O interesse pela área em questão surgiu por meio de uma consulta ao 

banco de dados da CAPES no qual apresenta poucas pesquisas relacionadas aos tópicos do estudo da Função 

Modular. Os sujeitos de investigação foram os alunos do 2º ano do ensino médio de uma escola de Belém do 

Pará. A pesquisa se desenvolveu por meio da aplicação de um questionário composto por três partes: setor social, 

setor das dificuldades no objeto de estudo e setor de um teste com 10 questões objetivas. Por meio de dados 

estatísticos, no decorrer da pesquisa foi possível observar os itens que os alunos possuem mais dificuldades no 

objeto de estudo e também a metodologia que o professor realiza em sala de aula para desenvolver o assunto em 

questão. As dificuldades com as propriedades do módulo e da função modular foram as mais expressivas, o que 

denota a necessidade de outras abordagens didático-metodológicas nestes tópicos. Em linhas gerais, esta 

pesquisa possibilitou realizar uma prática reflexiva sobre o ensino de Matemática referente aos procedimentos 

adotados pelo professor, além de uma visão mais crítica acerca de como os alunos recebem e absorvem as 

informações dos conteúdos matemáticos. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Metodologia de Ensino. Dificuldades. Função 

Modular. 

 

ABSTRACT 

 
This article aims to highlight the difficulties in the object of study: Modular Function; and the relationship of 

mathematics in the student's daily life. Interest in the area in question arose through a query to the CAPES 

database in which there is little research related to the topics of the Modular Function study. The subjects of 

investigation were the students of the 2nd year of high school of a school of Belém do Pará. The research was 
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developed through the application of a questionnaire composed of three parts: social sector, sector of difficulties 

in the object of study and sector of a test with 10 objective questions. Through statistical data, during the 

research it was possible to observe the items that students have more difficulties in the object of study and also 

the methodology that the teacher performs in the classroom to develop the subject in question. The difficulties 

with the properties of the module and the modular function were the most significant, which indicates the need 

for other didactic-methodological approaches in these topics. In general, this research made it possible to 

perform a reflective practice on the teaching of mathematics regarding the procedures adopted by the teacher, as 

well as a more critical view on how students receive and absorb information from mathematical content. 

Keywords: Mathematics Education. Teaching Methodology. Difficulties. Modular Function. 

 

1. Introdução 

O presente artigo tem como objetivo destacar as dificuldades no objeto de estudo: 

Função Modular; e a relação da matemática no cotidiano do aluno. Este estudo é realizado e 

comprovado, para fins de análises, através de uma pesquisa estatística aplicada por meio de 

um questionário. Os sujeitos desta investigação são os alunos do 2º ano do ensino médio de 

uma Escola Estadual no centro de Belém do Pará, uma escola tradicional que possui um plano 

pedagógico direcionado ao ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Todas as informações 

adquiridas nesta investigação são referentes às dificuldades existentes no objeto de estudo 

(Estudo da Função Modular). 

O questionário aplicado é composto de três partes, como: O setor da parte social do 

aluno, o setor das dificuldades dos alunos no objeto de estudo em questão e, finalmente, o 

último setor que consiste em um teste com 10 questões objetivas. 

O objeto de estudo em questão (Estudo da Função Modular), tem um destaque em 

órgãos federais como a CAPES, (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior)
28

, na qual foi realizado um estudo e observado que a produção acadêmica em 

Educação Matemática no Brasil, no que diz respeito ao ensino e aprendizagem de Valor 

Absoluto, Função Modular, Equação Modular e Inequação Modular, apresenta poucos 

trabalhos específicos sobre o tema em questão, isto despertou um interesse para tal 

investigação no desenvolvimento deste artigo. Vamos constatar também a relação dos 

discentes com a Matemática. 

                                                 
28

 A CAPES é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil que atua na expansão e 
consolidação da pós-graduação stricto sensu em todos os Estados do país. 
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A justificativa de que a Matemática está presente no cotidiano e tem aplicações na 

vida prática, fundamenta-se nas ideias de Aristóteles (384-322 a. C.), cujo ponto de vista se 

contrapõe ao de Platão (428-348 a. C.), por considerar que a Matemática seria constituída de 

construções elaboradas pelos matemáticos a partir de percepção dos objetos do mundo real. 

Dessa forma, as verdades matemáticas poderiam ser comprovadas mediante experiências no 

mundo real. 

A Matemática como ferramenta para outras ciências, baseia-se nas ideias de Descartes 

(1596-1650), para quem a Matemática era condição para o desenvolvimento de qualquer ramo 

do conhecimento, de tal modo que sem a Matemática as demais ciências não seriam possíveis. 

Temos algumas justificativas para a presença da Matemática nos currículos escolares que 

podem ser sintetizadas em dois aspectos igualmente importantes, apontados como objetivos 

da Matemática Escolar: “Ser parte da educação geral, preparando o indivíduo para a 

cidadania, e servir de base para uma carreira em ciência e tecnologia “(D’AMBRÓSIO, 

2004). Ou como diz Santaló (1996, p.15): “A Matemática tem um valor formativo que ajuda a 

estruturar todo o pensamento e agilizar o raciocínio dedutivo, porém é uma ferramenta que 

serve para a atuação diária e para muitas tarefas específicas de todas as atividades laborais”. 

Conforme o desenvolvimento desta pesquisa, delimitou-se uma seção para o 

referencial teórico na qual utilizamos os estudos de Rico (1997; 2004) e suas considerações 

sobre currículo da Matemática Escolar e Zabala (1998) com sua perspectiva referente aos 

processos de avaliação. Posteriormente, detalha-se a metodologia da pesquisa que foi 

empregada para a realização das análises dos dados estatísticos coletados na sala de aula nas 

quais se encontram na terceira seção de discussão de resultados. Por último, são feitas as 

considerações finais e conclusivas que tornaram esta pesquisa uma oportunidade para a 

reflexão das práticas docentes no estudo da Função Modular. 

 

2. Referencial teórico 

Os estudos e investigações que envolvem o currículo de Matemática Escolar “revelam 

que o processo de organização e desenvolvimento curricular evidenciam uma busca contínua 

de formas mais interessantes de trabalhar a Matemática em sala de aula” (PIRES, 2008, p.14). 
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Porém, os debates sobre o currículo de Matemática, atualmente, não têm muito espaço nos 

congressos realizados no Brasil, o que mostra a baixa produção de estudos no campo da Educação 

Matemática, conforme análise realizada por Silva em 2009. 

Rico (2004), considera que são poucos os especialistas que têm justificado 

adequadamente a inclusão de Matemática no currículo escolar e, com frequência, as 

justificativas específicas são superficiais e revelam as disparidades entre os fundamentos e as 

práticas, além de não refletirem as relações entre os procedimentos matemáticos formais e 

suas raízes socioculturais. Não basta uma lista de enunciados sobre os valores e utilidades da 

Matemática que não venha acompanhada de uma planificação adequada que indique o que 

fazer, como fazer, quando realizar, etc... 

Segundo Rico (2004), as disparidades são inevitáveis quando as declarações de 

intenções (objetivo) não são mais que pura retórica, sem explicitar e considerar os 

pressupostos pedagógicos que devem relacionar os fundamentos com a prática. 

Para Rico (1997), o currículo tem como intenção oferecer propostas concretas sobre: 

modos de entender o conhecimento; interpretar a aprendizagem; colocar em prática o ensino: 

valorizar a utilidade e domínio dos aprendizados realizados. Essas questões permitem 

estabelecer as dimensões – cultural, formativa ou cognitiva, política e social -, que são 

prioritárias para organizar a reflexão curricular, porém não assinalam seu conteúdo explícito. 

Os pontos de vista possíveis sobre o currículo admitem uma maior riqueza de 

interpretações que sustentam outros estudos e reflexões sobre o conceito de currículo. É 

através do processo de avaliação que o professor pode acompanhar se o progresso de seus 

alunos está ocorrendo de acordo com suas expectativas ou se há necessidade de repensar sua 

ação pedagógica. Quanto ao aluno, a avaliação permite que ele saiba como está seu 

desempenho do ponto de vista do professor, bem como se existem lacunas no seu aprendizado 

às quais ele precisa estar atento. 

O consenso termina, todavia, quando se define a avaliação, quando se abordam as 

maneiras de avaliar e com qual níveis de exigências, assim como bem aponta Zabala (1998, p. 

195). 
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Baseado nas inúmeras leituras sobre avaliações, acreditamos que poucos educadores e 

educandos têm consciência de que a avaliação é um processo contínuo e natural aos seres 

humanos, de que os homens se avaliam constantemente, nas mais diversas situações, diante da 

necessidade de tomar decisões, desde as mais simples até as mais complexas. 

Avaliar, em Matemática, é vista como uma área árida e distante das questões sociais e 

políticas, os processos avaliativos não estão dissociados da subjetividade pessoal, uma vez 

que os professores desenvolvem formas de avaliar que concordem com suas opiniões 

intelectuais, suas atitudes sociais e seus referenciais teóricos-metodológicos. 

A trajetória do processo de avaliação deverá ser de forma cristalina e o 

posicionamento do professor sobre avaliar em matemática decorre de convicções teóricas a 

respeito da matemática, da matemática escolar e do papel do conhecimento na vida dos 

indivíduos. Todos os fatores que compõem o processo de avaliar como: estabelecer critérios, 

nossos sentimentos e convicções, podem ser resumidos na frase de Guignard (1988): “Avaliar 

é deixar-se surpreender”. 

Existem vários paradigmas no ato de ensinar/aprender Matemática, quando 

apresentamos a Matemática como pronta, acabada, perfeita, com uma estrutura formal que 

serve de modelo para as demais ciências, considera-se a Matemática como axiomática, isto é, 

logicamente deduzida a partir de um conjunto de afirmações admitidas universalmente como 

verdadeiras. 

Baseado nestas afirmações, o Ensino da Matemática não necessita de atividades 

contextualizadas. Bastaria a apresentação pelo professor das definições, dos exemplos 

teóricos e exercícios-padrão e o aluno os aprenderia, por repetição até compreender (ou 

memorizar) os raciocínios envolvidos e ser capaz de produzi-los. 

Sabemos que existe uma outra maneira de ensinar/aprender Matemática tendo como a 

Matemática uma elaboração humana, realizada a partir de necessidades impostas pela realidade em 

um determinado contexto histórico e social, o processo de ensinar/aprender Matemática passa a ser 

concebido como aquele no qual o aluno constrói o conhecimento a partir de sua própria atividade 

cognitiva, atividade esta que se apoia nos conteúdos. Nesse sentido, o objetivo fundamental desse 



 

508 

 

processo é garantir que o aluno elabore, desenvolva e construa estratégias que lhe permitam enfrentar 

novas situações-problema. 

Existe uma citação das autoras Onuchic e Allevato (2004, p.213), também comentam 

que “problemas de Matemática têm ocupado um lugar central no currículo escolar desde a 

Antiguidade e hoje é ainda muito mais significativo”. 

A necessidade de se “entender” é ser capaz de usar Matemática na vida diária e nos 

locais de trabalho, tornando-a assim tão importante. O professor precisa ter clareza que a 

habilidade de resolver problemas não é inata, muito pelo contrário, pode e deve ser 

desenvolvida. Já os alunos precisam ser estimulados e amparados durante a resolução de uma 

situação a fim de que possam estabelecer os vínculos necessários entre o que já sabem e o que 

se pretendem desenvolver. Segundo Vila e Callejo (2006, p.98), “os alunos costumam 

valorizar mais o produto que o processo, porque os professores também o fazem”, razão pela 

qual ressalvamos a necessidade de mudança da postura do professor. 

Nas dificuldades encontradas no objeto de estudo (Estudo da Função Modular), temos 

como destaque o comentário do pesquisador em educação matemática Duval (2003), onde o 

mesmo aponta a importância de se analisar o papel das diversas representações quando se 

considera um objeto matemático (Estudo da Função Modular). Um grande problema que 

ocorre do fato de que não é possível acessá-lo por meio de um instrumento ou mesmo pela 

percepção. Desta forma, para se explorar um objeto matemático, é necessário a utilização de 

um sistema semiótico ou registro de representação como, por exemplo, os registros 

algébricos, numéricos e gráficos. Observa-se que existe um “enclausuramento” de registro e 

isto desencadeia diversas dificuldades para os estudantes, dentre elas a identificação de um 

objeto matemático com uma única representação ou a conclusão inadequada de que duas 

representações do mesmo ente matemático representam objetos distintos. Tomamos como 

exemplo: o conteúdo de um gráfico de uma função não é o mesmo que o de sua expressão 

algébrica, apesar de denotarem o mesmo objeto matemático. 

Ponte (2005), mostra que nas dificuldades no Estudo da Função Modular está no 

número de tarefas que favorecem caminhos divergentes, permitindo explorações com 

diferentes graus de profundidade e consequentemente, podem ser trabalhadas em vários anos 
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de escolaridade e por alunos com níveis de desempenho muito diferenciados. Por esta razão 

não se justifica a fragmentação curricular, presente em quase todo ensino de função no ensino 

Médio, visto que princípios importantes como a continuidade e o limite de uma função são 

estudos após a exploração de gráficos. 

Não se trata de esgotar todo o estudo de função em um determinado momento, porém 

proporcionar uma abordagem integrada em rede que proporcione uma aprendizagem 

maximizada e eficiente de funções e sus aplicações. 

 

3. Metodologia 

O desenvolvimento da investigação sobre as dificuldades no objeto de estudo (Estudo da 

Função Modular), foi realizado em uma determinada Escola Estadual do Ensino Médio no dia 14 

de Junho de 2017, com os alunos do 2º ano do turno da manhã num total de 122 alunos 

pesquisados e destaca-se que nesta pesquisa o número de meninas é maior e a média de idades 

entre os discentes é de 16 anos. O mecanismo utilizado na pesquisa foi um questionário composto 

de três setores: Setor Social, Setor das dificuldades no estudo da Função Modular e o Setor de um 

teste composto com 10 questões objetivas. O objetivo central desta pesquisa é: destacar as 

dificuldades no objeto de estudo: Função Modular; e a relação da Matemática no cotidiano do 

aluno. 

No primeiro momento da aplicação do questionário da pesquisa os discentes ficaram 

assustados, pois os documentos estavam identificados com o brasão da Universidade do 

Estado do Pará, porém quando começou a ser realizada a explicação do mesmo os alunos 

ficaram mais calmos. O fato de informar que os alunos iriam participar de uma pesquisa que 

poderia até mesmo ser publicado em uma revista nacional ou internacional, tornou a atividade 

mais interessante ainda.  

As orientações foram feitas passo-a-passo para que não acontecesse nenhum tipo de 

obstáculo na realização do estudo. Quando acontecia algum tipo de pergunta, primeiramente o 

aluno levantava a mão e em seguida era realizada uma orientação individual. Uma das 

perguntas que teve maior destaque no questionário pertencia as questões sociais no qual 

abordava “Quem lhe ajuda nas tarefas de Matemática?” e as respostas foram: “Ninguém”, e 
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outra citação era: “Deus”. O tempo em média gasto por turma aplicado o questionário foi de 

45 minutos. Era fato que eles estavam bem concentrados nas cinco primeiras questões 

objetivas dos testes que se encontravam no terceiro setor do questionário. 

A escola (equipe de matemática), ao final da aplicação do questionário fez o seguinte 

pedido: Quando o artigo tivesse concluído gostariam de ter acesso ao mesmo para realizar 

uma análise mais profunda nos procedimentos que realizam na própria instituição. Caberia 

também para os alunos terem uma visão mais ampla perante a Matemática trabalhada.  

 

4. Resultados e discussão 

4.1 – Idade  

Figura 1: Idades dos Alunos 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

A idade média da maioria dos alunos pesquisados é de 16 anos e destaca-se que existe 

um número bem significativo de alunos acima de 17 anos, conforme o gráfico de colunas 

acima. 

4.2 – Você gosta de Matemática 

Figura 2: Interesse pela Matemática 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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A informação apresentada pelo gráfico acima, no formato de pizza, mostra que 58,2% 

de um total de 122 alunos gostam um pouco de Matemática, fato comentado por Miguel 

(2007). Os alunos, apesar de manterem uma boa relação com certos conteúdos matemáticos 

antes da escolarização, mesmo sem assim reconhece-los, mostram na escola certa resistência à 

disciplina, fruto de crenças e convenções sociais e culturais que impedem de reconhecer a 

Matemática como parte integrante de suas vidas (p.144). 

4.3 – Qual a escolaridade de seu responsável 

Figura 3: Escolaridade Masculino                                      Figura 4: Escolaridade Feminina 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)                                        Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Acima de 50% dos responsáveis dos alunos pesquisados apresentaram escolaridade de 

nível médio completo. O nível superior completo apresenta uma porcentagem significativa, 

tendo em média acima de 15% do total de alunos referente aos seus responsáveis. 

“A classe social de origem e a educação dos pais ainda têm muito peso no percurso 

escolar dos filhos. A origem social ainda pesa muito, apesar de os filhos com ensino superior 

terem triplicado em relação aos pais que tinham chegado a esse nível”, resume ao público a 

socióloga Amália Torres, coordenadora do estudo “Reproduzir ou Contrariar o Destino 

Social?” 

4.4 – Com que frequência você estuda matemática fora da escola? 

A porcentagem dos alunos que estudam somente no período de provas é de 42,6% e 25,4% 

apenas estudam na véspera das provas. Esses dados estatísticos mostram que os discentes não 

realizam estudos prévios com bastante tempo de antecedência às atividades matemáticas em 

sala de aula. 

Figura 5: Tempo de Estudo para Prova de Matemática 



 

512 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 

 

 

 

4.5 – Você consegue entender as explicações dadas nas aulas de Matemática? 

Figura 6: Explicações nas Aulas de Matemática 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

A análise mostra com extrema clareza que não há entendimento total no objeto de 

estudo da matemática quando desenvolvido em sala de aula. Baseado nestes dados 

percentuais, podemos pensar em analisar melhor a maneira que estão sendo repassados os 

conteúdos matemáticos para os aprendizes. 

4.6 – Quais formas de atividades e/ou trabalho o seu professor(a) de Matemática 

mais utiliza para a avaliação da aprendizagem? 

Figura 7: Formas de Avaliação da Matemática 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
O número apresentado é bem acentuado e serve para mostrar que o professor de sala 

de aula na escola pesquisada usa, na maioria das vezes, provas e simulados para a avaliação 

de aprendizagem. Na prática pedagógica da Matemática, a avaliação tem, tradicionalmente, se 

centrado nos conhecimentos específicos e na contagem de erros. E uma avaliação somativa, 

que não só seleciona os estudantes, mas os compara entre si e os destina a um determinado 

lugar numérico em função das notas obtidas. 

 

 

 

 

 

 

4.7 – Como você se sente quando está diante de uma avaliação de Matemática? 

Figura 8: Emoções na Hora da Avaliação da Matemática 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
Quase 60% dos alunos apresentam-se preocupados quando estão fazendo um teste 

matemático. O conhecimento de como as emoções podem interferir no desempenho do aluno 

também é de grande importância, principalmente para um alerta, quando emoções negativas 

acontecem com certa repetição ou frequência, segundo Damásio (1994, p.177) 

Quando os estados corporais negativos se repetem com frequência, ou 

quando se verifica um estado corporal negativo persistem, [...] aumenta a 

proporção de pensamentos suscetíveis de serem associados às situações 

negativas, e o estilo e a eficiência do raciocínio são afetados. 

4.8 – As aulas de Matemática despertam sua atenção em aprender os conteúdos 

ministrados? 
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Figura 9: Interesse em Aprender a Matemática 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Em torno de 50% dos alunos, às vezes despertam sua atenção para o objeto ministrado 

em sala de aula. Em pesquisa realizada com estudantes do ensino médio, Porto (2005), em seu 

artigo “Investigando a motivação de estudantes de ensino médio em relação à matemática”, 

observou que 65% das respostas a um questionário preliminar, apontaram para a rejeição da 

disciplina Matemática. Tal fato, pode ser explicado segundo a autora, por definições 

apresentadas por Silveira (2005, apud Porto, 2005), de que a Matemática possui um sentido 

pré-construído historicamente como uma disciplina de difícil compreensão até mesmo nos 

dias atuais: “A Matemática não pode se apresentar como fascinante e divertida”. 

Alves (2007), afirma que para uma efetiva aprendizagem na escola, torna-se 

fundamental que professores e alunos se sintam motivados e ou interessados pela prática das 

atividades. Perrenoud (2000), destaca como competência no ensino a necessidade dos alunos 

estarem envolvidos nas atividades desenvolvidas, citando como exemplo, a utilização de 

novas tecnologias no processo motivacional. 

Para Mendes (2009), um processo de ensino estático e unilateral, provoca a 

passividade do aluno, enquanto que as aulas dinâmicas conduzem-no a uma participação ativa 

favorecendo o processo de apreensão do conhecimento: “a cidadania passa a ser buscada, 

conquistada na motivação emocional e intelectual provocada durante essas atividades 

dinâmicas desencadeadas nas aulas” (p.81). 

4.9 – Quando você estudou Função modular, a maioria das aulas: 

 

Figura 10: Estudo da Função Modular 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Mais de 80% dos alunos assinalaram que o professor de Matemática desenvolve o 

estudo sobre o objeto de estudo (Função Modular), através da definição seguida de exemplo e 

exercícios. Na condição de professor, despertar o interesse para a aprendizagem da 

Matemática tem sido frequentemente uma tarefa difícil. As dificuldades intrínsecas trazidas 

pelos alunos, ou seja, suas relações sociais, seu perfil psicológico, social e econômico, 

somam-se às decorrentes de uma visão distorcida da matéria, estabelecida muitas vezes, desde 

os primeiros contatos (MACHADO, 2005).  

As dificuldades no ensino e aprendizagem da matemática se iniciam na comunicação 

entre o educador e o educando. O excesso de cálculos mecânicos, a ênfase em procedimentos 

e a linguagem usada são fatores que tornam a comunicação pouco frequente quase inexistente 

fortalecendo tais dificuldades (SMOLE e DINIZ, 2001). Essas ações geram prejuízos 

significativos como a desmotivação do aluno pela disciplina, que se torna “fria e calculista”, 

devido ao seu rigor enquanto disciplina, apoiando-se na ideia pré-concebida e aceita pelos 

alunos que a Matemática é difícil, em não se apresentando a relação entre o que se aprende na 

escola e o seu dia-a-dia, geram-se experiências negativas para o discente.  

Há também que se considerar os altos índices de evasão e reprovação no ensino 

médio, que são decorrentes de um ensino não significativo, pois não atendem às expectativas 

para a utilização da Matemática. Clunier (in Compos, 1999), faz um enfoque em relação ao 

ambiente de aprendizado, que relata: “Um cenário de trabalho onde indivíduo interage com 

meios como ferramentas e recursos materiais e/ou computacionais, em situações que 

propiciem descoberta e a construção do conhecimento fundamentado em uma teoria de 

aprendizagem e estratégias de trabalho que orientem o desenvolvimento das distintas 

atividades”.  

4.10 – Dificuldades dos alunos referente ao objeto de estudo (função modular) 

   Figura 11: Valor Absoluto                  Figura 12: Módulo                        Figura 13: Definição                                                                                                                                      
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Fonte: Elaborado pelo autor (2017)   Fonte: Elaborado pelo autor (2017)           Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Os itens valor absoluto, módulo e definição de um módulo que estão acima 

apresentam em torno de 50% dos alunos pesquisados respondendo que é fácil e isso é 

comprovado nas primeiras questões realizadas pelos discentes no qual a maioria acertou as 

questões. Já com propriedades de um módulo e propriedades da função modular, os alunos 

demonstraram ter muitas dificuldades, declarando que é muito difícil. O domínio, imagem e 

gráfico apresentam a resposta regular, isso também é verificado no teste realizado. Um tópico 

que não foi desenvolvido em sala de aula pelo professor foi a inequação modular.   

5. Conclusão 

A partir das considerações feitas nesta pesquisa, tem-se como concluído o objetivo de 

destacar as dificuldades no objeto de estudo: Função Modular; e a relação da matemática no 

cotidiano do aluno. Como verificado por meio de consulta ao banco de dados da CAPES, 

mesmo havendo poucas pesquisas que retratam sobre a temática do ensino da Função 

Modular, acreditamos que este e outros futuros trabalhos possam trazer novas perspectivas 

para a sala de aula de forma a potencializar a aprendizagem deste conteúdo matemático. 

Com a conclusão do estudo e após todas as observações realizadas, considera-se de 

altíssima necessidade realizar algumas reflexões em determinados aspectos, como por 

exemplo, a forma que está sendo desenvolvido o ensino da Função Modular, ou seja, o 

procedimento do professor em sala de aula referente ao assunto e a maneira como os alunos 

estão recebendo e absorvendo as informações do conteúdo em questão.  

Atualmente, devemos superar os limites do processo de ensino-aprendizagem dos 

modelos tradicionais, fazendo com que as aulas de Matemática se tornem mais dinâmicas e 

atualizadas com os modelos atuais da pesquisa sobre os objetos de estudos matemáticos. 
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Dessa forma, possibilitando até mesmo uma motivação para o aluno em seu interesse sobre a 

disciplina. 

Segundo D’Ambrósio (1989), as aulas de Matemática devem incentivar a criatividade 

do aluno, evitando-se as soluções de exercícios repetitivos e memoráveis como estratégia no 

ensino. A realização da aplicação do questionário teve um resultado significativo, pois 

possibilitou identificar, através de dadas estatísticas, as dificuldades existentes no objeto de 

estudo (Função Modular) e a relação dos discentes com a Matemática. Através do resultado 

benéfico da pesquisa, feito por meio de questionário, é inquestionável que a realização de 

outros estudos utilizando o mesmo método de pesquisa, com foco em diversos objetos de 

estudos, trará resultados certamente positivos para a educação brasileira. 
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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que tem o objetivo de avaliar os efeitos de uma sequência 

didática para o ensino de conceitos e propriedades dos quadriláteros por meio de atividades e no desempenho na 

resolução de questões sobre o assunto. Os dados foram obtidos através das informações produzidas pelos 

estudantes no decorrer da pesquisa por meio de registros nas atividades e a observação das mesmas, tendo a 

participação de 20 discentes do 8º ano de uma escola pública municipal localizada no município de Igarapé-Miri 

interior do Pará no mês de junho de 2019, sendo que eles não haviam estudados o assunto. As informações foram 

sistematizadas levando em consideração as observações e conclusões dos participantes nas atividades, além da 

análise do desempenho obtido no pré-teste e no pós-teste que correspondem às mesmas questões. Assim, a 

análise dos resultados mostrou que a sequencia didática a luz do Ensino por Atividade possibilitou a superação 

de muitas dificuldades na aprendizagem dos conceitos, identificação e propriedades de quadriláteros. 

  
Palavras-chave: Educação Matemática. Ensino de Quadriláteros. Ensino por Atividades. Ensino de matemática.  

 

1. Introdução 

Quando entramos para a escola, ainda enquanto estudantes, muitos conhecimentos são 

repassados pelos professores, conhecimentos estes que moldam o acervo cognitivo do 

individuo com o passar do tempo. Os conhecimentos matemáticos, em especial os 

geométricos, no entanto, exercem um papel fundamental para que no futuro os estudantes 
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possam ser cidadãos críticos no sentido de se questionar sobre tudo o que está ocorrendo ao 

seu redor. Contudo, com o passar do tempo percebemos agora, já em nossa prática docente, 

que o ensino de matemática não está conseguindo suprir as necessidades de uma sociedade 

que anseia por um perfil de profissionais que estejam acima da média.  

Na tentativa de alcançar tais aspectos, novas metodologias de ensino vêm sendo 

estudadas e pesquisadas, dentre elas apontamos o ensino de matemática por meio de 

atividade, que implica em uma nova possibilidade que leva o estudante a descobrir por si 

mesmo o conhecimento matemático, o qual está idealizado em atividades que têm seus 

objetivos bem especificados em sua preparação, apoiando as discussões necessárias para que, 

posteriormente se chegue a um conceito em construção, (Sá, 2009).    

Neste sentido, a pesquisa aqui desenvolvida vem tratar de um experimento didático 

sobre o ensino de quadriláteros. Este caminho investigativo foi idealizado primeiro a partir da 

observação e análises referentes ao meu fazer pedagógico. E deste modo, percebi que minha 

atuação enquanto professor de matemática poderia ser aprimorada. No entanto, era necessário 

adotar uma metodologia que fosse de encontro ao fazer tradicional que sempre me 

acompanhou durante minha formação e que era a maneira como ministrava as aulas para 

meus discentes. Com isso, me depararei com o ensino de Matemática por meio de Atividades, 

que segundo Sá (2009): 

[...] pressupõem a possibilidade de conduzir o aprendiz a uma construção constante 

das noções matemáticas presentes nos objetivos da atividade. Isso é evidenciado na 

elaboração da mesma, até a sua realização e experimentação, visto que cada etapa 

vivida pelo estudante serviria de apoio para a discussão e posterior elaboração final 

dos conceitos em construção [...]. (p.18). 

Com isto, fica claro que está metodologia de ensino possibilita um fazer pedagógico 

mais dinâmico que envolve os estudantes em um processo de descoberta e sistematização dos 

seus conhecimentos. Desta maneira, nossa intenção foi criar atividades relacionadas ao ensino 

de quadriláteros, permitindo que os discentes interpretem-nas seguindo os procedimentos, 

para então terem a possibilidade de fazer a descoberta do conhecimento matemático, em um 

processo em que ele (estudante) é o ator principal. 
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Nossa pesquisa foi realizada no município de Igarapé-Miri interior do Pará, em uma 

escola pública municipal, tendo como sujeitos estudantes de uma turma de 8º ano do ensino 

fundamental, a fim de investigar: de que forma o ensino de Matemática por Meio de 

Atividades influencia no ensino e aprendizagem dos conceitos e propriedades de 

quadriláteros? Para tanto, o objetivo desta pesquisa será de avaliar os efeitos de uma 

sequência didática para o ensino de conceitos e propriedades dos quadriláteros por meio 

de atividades e no desempenho na resolução de questões sobre o assunto.  

Deste modo, este trabalho está dividido em 3 (três) partes que são: a metodologia da 

pesquisa, os resultados e análises e nossas considerações finais sobre a pesquisas realizada. A 

metodologia será discutida a seguir.   

2. Metodologia de Pesquisa  

A escola escolhida para ser aplicada a experimentação foi uma escola pública de 

ensino fundamental localizada no município de Igarapé-Miri, interior do Pará, a qual possui 

em seu currículo o assunto de quadriláteros. A opção por esta escola foi motivada pelo fato de 

já conhecermos a instituição, haja vista, que fazemos parte do quadro de funcionários como 

docente a mais de 10 (dez) anos. Deste modo, o contato com a direção e a coordenação 

pedagógica foi facilitado, os quais já tinham ciência informalmente da realização da 

experimentação, se mostrando receptíveis e agradecidos por nos lembrar da escola para 

realizar a pesquisa.  

A turma escolhida para a realização da pesquisa foi a do 8º ano do ensino fundamenta 

que possui a quantidade de 20 estudantes regularmente matriculados, dos quais todos 

participaram da pesquisa.  

 O trabalho ocorreu levando em consideração as seguintes etapas: revisão de estudos, 

elaboração da sequência didática, diagnóstico inicial, aplicação da sequência, 

diagnóstico final, resultados e análise.   

 A revisão de estudos buscou pesquisas nos repositor “online” de teses e dissertações 

de diferentes instituições de ensino superior brasileiras incluindo, o Catálogo de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 
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da Plataforma Sucupira, também ligada a CAPES, e do Programa de Mestrado Profissional 

em Matemática (PROFMAT), bem como na versão de busca de trabalhos acadêmicos da 

Google o “Google Acadêmico”.   

Nestes repositórios “online” colocamos as palavras chaves de busca termos como 

“quadrilátero” e “ensino de quadriláteros” que se referem a nosso objeto de estudo. 

Destacamos os trabalhos de Miranda (2016), Ferreira (2013), Amâncio (2013), Almeida 

(2015), Ferreira (2016), Costa (2016) dentre outros.  Com a revisão, percebemos a viabilidade 

de uma sequencia didática explorando o conceito de quadriláteros e de suas principais 

propriedades.   

Deste modo, elaboramos uma sequencia didática baseada no ensino de matemática por 

atividade que é uma metodologia de ensino inovadora, no sentido de proporcionar ao 

estudante uma consciência de que ele, em colaboração com o professor, é o principal agente 

de construção de sua aprendizagem. E nestes moldes, o estudante começa a fazer descobertas 

dos tópicos a serem aprendidos e que gradualmente serão incorporados em sua bagagem 

cognitiva. 

O diagnostico inicial foi realizado utilizando um questionário para se compor o perfil 

social, econômico e familiar dos estudantes e ainda, perceber como os mesmos, se relacionam 

com a matemática e seu ensino. Para tanto, o questionário foi respondidos por todos os 20 

estudantes da turma. Além disso, os estudantes foram submetidos a um pré-teste com o 

objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes em questões envolvendo o conceito e as 

propriedades de quadriláteros. 

A primeira atividade da sequencia didática teve inicio no dia 10 de junho de 2019 as 

07h30min tendo o titulo de: Quadriláteros, está tinha o objetivo de conceituar os quadriláteros 

através dos procedimentos e com o auxilio do quadro de polígonos para completar a tabela 

contida dentro da própria atividade. Demos por encerrada a atividade às 8h15min, ou seja, ela 

teve duração de 45 minutos. 

A segunda atividade ocorre no dia 11 de junho de 2019 se iniciado às 9h35min, ela se 

tratava de um jogo de baralho para a identificação dos quadriláteros e suas propriedades, o 
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qual se adotou o titulo de “Baralho dos Quadriláteros”. Na própria atividade se expressa às 

regras do jogo e a seguir estão alguns exemplos das cartas que compõem a atividade.  

Na analise do experimento buscou-se as informações contida nos registros feitos pelos 

estudantes que fornecessem indícios de aprendizagem dos conceitos e propriedades dos 

quadriláteros. A seguir podemos observar as duas atividades com seus respectivos 

procedimento, além do quadro da atividade 01, para auxiliar na resolução desta atividade  e 

exemplos das cartas que fazem parte do jogo de baralho de quadriláteros. 

Atividade 01  

Esta foi nossa primeira atividade que corresponde ao tópico inicial do assunto de 

quadriláteros. Com ela queríamos ensinar o conceito de quadriláteros, para tanto, ela contém 

informações como: o titulo, os materiais a serem utilizados, os procedimentos e quadro que 

deve ser preenchido pelos estudantes levando em consideração o quadro de polígonos.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Quadro de polígonos 
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Fonte: pesquisa (2019) 

 

No inicio da atividade foi distribuído aos estudantes a folha de atividade que continha 

os procedimentos para a realização da mesma, junto com o quadro de polígonos que ajudaria 

os estudantes para sua realização. Primeiramente, pediu-se que os estudantes fizessem a 

leitura minuciosa dos procedimentos contidos na folha com a atividade. Neste momento os 

estudantes deveriam perceber os polígonos que tem apenas quatro lados identificando-os com 

a letra Q, os diferenciando dos polígonos que possuem mais lados que serão marcados com a 

letra P. deste modo, tentar preencher o quadro na folha da atividade expressando observações 

para posteriormente chegando a uma definição do que seria o conceito de quadriláteros.  

No final da atividade, após os estudantes escreverem no quadro suas observações e 

conclusões, demos por encerrada a atividade com a formalização da definição dos 

quadriláteros. Com isso definimos: quadriláteros são polígonos que possuem somente quatro 

lados.  Logo abaixo vamos observa a atividade 02 que se trata de um jogo que tem o titulo de 

Baralho de Quadriláteros, com o objetivo de identificação dos quadriláteros junto com suas 

principais propriedades.  

Atividade 02 

A atividade pretende ensinar a identificação dos quadriláteros e suas propriedades 

através de um jogo de baralho o qual adotamos o titulo de “Baralho dos Quadriláteros”. Nela 

serão expressas as regras do jogo e a seguir temos alguns exemplos de algumas que compõe o 

jogo.   

                                                                                                “Baralho de Quadriláteros” 
                                                                                            (Frente)                           (Verso) 
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Fonte: pesquisa (2019) 

 

Para está atividades os estudantes forma divididos em grupos de 3 pessoas, sendo que 

para cada grupo foi distribuídos os seguinte materiais, a folha de atividade que contém o 

titulo, o objetivo e os procedimentos, ou regras do jogo, as quais deveriam ser lidas  e 

seguidas pelos estudantes para a realização da atividade, além de um baralhos para cada grupo 

como as cartas exemplificadas acima. Os estudantes foram orientados para começarem o jogo 

embaralhando as cartas e fazendo a distribuição entre os participantes dos grupos.  

Nosso objetivo era que eles identificassem através das figuras, dos nomes e das 

propriedades os principais quadriláteros e suas propriedades.  Para finalizar a atividade 

perguntamos se todas as equipes tinham um vencedor, com a resposta positiva, mostramos 

todas as ternas de cartas validas, com o auxilio de uma Datashow, ternas estas que 

correspondiam a uma carta figura, com o desenho do quadrilátero, uma carta nome com o 

nome do quadrilátero e uma carta propriedade.  

3. Resultados e análises 

Com o objetivo de verificar se nossa sequencia didática contribuiu para a 

aprendizagem dos estudantes, analisaremos as observações e conclusões produzidas pelos 

estudantes após fazerem as atividades seguindo as orientações expressas nas mesmas, junto 

com o preenchimento dos quadros e também jogo do baralho de quadriláteros. Além de 

verificar o desempenho dos estudantes na resolução de questões referentes ao ensino 

proposto. 
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 Na atividade 01, os estudantes teriam que identificar no quadro de polígonos os 

polígonos com apenas quatro lados com a letra Q, e os que possuíam mais de quatro ou 

menos de quatro lados com a letra P. Verificamos que os estudantes ao lerem os 

procedimentos tiveram muitas dúvidas acerca do que era para ser feito na atividade, esta 

dúvida foram sanadas quando foram feitas indagações que os levaram a entender os 

procedimentos a serem feitos, depois de sanadas as duvidas os estudantes conseguiram 

identificar os polígonos que tinham apenas quatro lados e os outros com mais lados e com 

menos lados.  

Na conclusão da atividade pedimos para os estudante colocassem no quadro as 

conclusão que eles apontaram como sendo a melhor de cada grupo e por fim, formalizamos o 

conceito de quadriláteros. A seguir podemos observar algumas observações e conclusões 

feitas pelos estudantes, seguido dos percentuais de respostas válidas, invalidas e não 

registrados.  

Quadro01: Respostas apresentadas pelos alunos sobre o conceito de quadriláteros. 

A1, 

A4, 

A15 

 
Observação e 

conclusão 

válidas sobre 

a definição de 

quadriláteros 

A8, 

A11 

e 

A20  

Observação e 

conclusão 

válidas sobre 

a definição de 

quadriláteros  

A6, 

A17 

e  
 

conclusão 

válidas sobre 

a definição de 
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A9 quadriláteros 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

 

Quadro 02: Percentual das conclusões sobre o conceito de quadriláteros  

Conclusões Número de alunos % 

Válidas 12 60 

Inválidas 5 25 

Não registraram 3 15 

Total 20 100 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

Todos os estudantes estavam presentes na atividade 01, deles o A7, A12, A16, A2 e o 

A5 deram respostas consideradas invalidas, além do A13, A14 e o A19 não apresentaram 

qualquer registros em suas atividades. No entanto mais da metade, ou seja, 12 dos estudantes 

conseguiram compreender e posteriormente fizeram a descoberta do conceito. Além disso, 

percebemos ainda, que no momento da atividade os estudantes na sua maioria não 

conseguiram compreender de imediato os procedimentos e se sentiam inquietos com esta 

nova metodologia de ensino, além disso, na observação de cada grupo no decorre da 

atividade, vimos que a leitura era um dos principais entraves para o entendimento da 

atividade.  

A atividade 02 foi concluída em cerca de 30 (trinta) minuto, das 9h35min à 10h05min 

aproximadamente e tinha objetivo de identificar os quadriláteros e suas principais 

propriedades. Percebemos que os estudantes ficaram bastantes interessados pelo jogo, pois se 

tratava de um jogo de baralho e como eles jogavam o baralho tradicional se mostraram 
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bastantes motivados, observando todas as cartas distribuídas para cada equipe. Com isso, a 

leitura e o entendimento do jogo foi bem mais rápido que atividade anterior. 

Na continuação da atividade 02 o jogo foi iniciado após a leitura e o entendimento dos 

procedimentos, os estudantes acharam estranhos só ser distribuída 3 (três) cartas para cada 

jogador, porém isso foi logo entendido, pois foi percebido por eles que as cartas eram poucas 

se comparados a um jogo de baralho tradicional. Todas as equipes efetivaram a proposta 

contida na atividade.  

A seguir podemos observar o quadro da distribuição do percentual dos grupos que 

participaram da atividade 02. 

 

 

 

 

Quadro 03: Percentual das conclusões sobre os grupos que participaram da atividade 02 

Conclusões Número de alunos % 

Válidas 20 100 

Inválidas 0 0 

Não registraram 0 0 

Total 20 100 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

Como podemos observar a atividade 02 foi efetivada a contento, isso pode ser 

percebido, pois todos os estudantes que foram distribuídos entre os grupos chegaram as ternas 

validas para poder concluir cada partida, ou seja, a atividade e ainda tiveram grupos que neste 

período, puderam jogar mais de uma partida o que mostra que os estudantes compreenderam a 

proposta e perceberam as ternas validas que eram compostas de uma carta figura, uma carta 

nomenclatura e uma carta propriedade dos respectivos quadriláteros.  
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Na continuação da pesquisa o desempenho dos estudantes foi analisado por meio da 

aplicação de um pré-teste e posteriormente um pós-teste que objetivou perceber o quanto as 

atividades de ensino contribuíram para a aprendizagem dos estudantes em relação aos 

conceitos, identificação e propriedades dos quadriláteros. Veja as seguintes questões que 

foram propostas para os estudantes, sendo que o pré-teste foi realizado antes das atividades e 

o pós-teste após elas. Observe as questões. 

01. Joana usou linhas retas fechadas para fazer este desenho. Quantas figuras de quatro lados 

foram desenhadas? 

(A) 2                              (B) 3                              (C) 4                                (D) 5 

 

 

02. (SAERJ/Adaptada). Observe as figuras abaixo e identifiquem os quadrilátero convexo e 

os quadriláteros não convexos: 

 

03. (Prova Brasil/adaptada) Pedro reuniu todos os 

materiais necessários para a confecção de uma bela 

pipa. Cortou o papel no formato de um paralelogramo 

com todos os lados iguais. Em seguida, colou as varetas 

de sustentação de tamanhos diferentes nas diagonais e 

ficaram perpendiculares. Com base no enunciado a pipa 

tem um formato de um: 

 

04. (Prova Brasil/adaptada) Chegando a uma cidade, 

Fabiano visitou a igreja local. De lá, ele se dirigiu à 

pracinha, visitando em seguida o museu e o teatro, 

retornando finalmente para a igreja. Ao fazer o mapa do 

seu percurso, Fabiano descobriu que formava um 

quadrilátero com dois lados paralelos e quatro ângulos 
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diferentes. O quadrilátero que representa o percurso de Fabiano é um: 

A primeira questão trata da identificação dos quadriláteros como sendo um polígono 

de apenas quatro lados diferenciado de outras figuras geométricas planas, a segunda questão 

trata da identificação dos quadriláteros convexos e côncavos e a terceira vem propor a 

identificação do losango através do desenho e do enunciado, bem como a quarta questão que 

trata da identificação do trapézio pelas suas características.  No quadro a seguir, podemos 

observar o desempenho dos estudantes no pré-teste e no pós-teste, considerando certo quando 

o estudante identificou corretamente as figuras através de suas características, consideramos 

erro quando os estudantes responderam de forma equivocada as questões propostas e em 

branco quando os discentes não deram qualquer resposta. Veja o quadro a seguir com seus 

respectivos percentuais. 

Quadro 04: Percentual do desempenho dos estudantes nos testes. 

 ACERTO (%) ERRO (%) BRANCO (%) 

QUESTÃO 
PRÉ-

TESTE 

PÓS-

TESTE 

PRÉ-

TESTE 

PÓS-

TESTE 

PRÉ-

TESTE 

PÓS-

TESTE 

Q1 10 90 80 10 10 0 

Q2 5 75 85 20 10 5 

Q3 5 85 70 15 25 0 

Q4 0 90 90 5 10 5 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

Em relação ao diagnostico inicial, ou seja, no pré-teste podemos perceber as 

dificuldades dos estudantes relacionadas à efetivação de questões sobre o conceito, 

identificação e características dos principais quadriláteros. Nossa afirmação foi comprovada 

pelos percentuais de erros e questões deixadas em branco nesta etapa inicial de diagnóstico. 

 Nós podemos identificar que no pré-teste, a questão Q1, apresentou uma percentual de 

acertos de apenas 10%. Já no pós-teste, a mesma questão subiu seu percentual de acertos 

chegando a 90 %. Nas questões Q2 e Q3 no pré-teste o percentual de acertos foi de 5%, e se 

compararmos com o número percentual alcançado no pós-testes, podemos concordar que o 

ensino foi efetivado a contento, pois Q2 alcançou um percentual de acertos de 75% e Q3 85%. 

Continuando, a Questão Q4 no pré-teste obteve o percentual de 0% de acertos, que se 

comparado ao pós-teste o percentual teve um grande aumento chegando a 90% de acertos. 
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Com estas informações podemos analisar através dos dados que os estudantes obtiveram êxito 

na aprendizagem do conceito, identificação e nas propriedades e características dos 

quadriláteros. 

 Na análise das questões erradas podemos perceber uma diminuição de seus 

percentuais, antes no pré-teste Q1, obteve uma percentual de 80%, Q2, um percentual de 85%, 

Q3, com um percentual de 70% e por fim Q4 teve 90% de erros na questão. Para tanto, 

deixamos claro que os erros cometidos foram alcançados quando os estudantes deram uma 

resposta, porém diferente da que deveriam ser a correta, com isso podemos perceber a 

iniciativa e o empenho dos participantes, tentando responder as questões, porém a falta de 

conhecimento sobre o assunto proporcionou percentuais bastantes altos. No entanto, o pós-

teste mostrou que esta falta de conhecimento foi bastante amenizada, com percentuais bem 

menores dos erros como podemos perceber pelo quadro. Os erros da Q1 passou para 10%, o 

erro da questão Q2 para 20%, a Q3 obteve um novo percentual de 15%, além da Q4 que 

alcançou um novo percentual chegando apenas a 5% dos erros, mostrando uma disparidade se 

compararmos as notas percentuais alcançadas anteriormente. As seguir expressaremos nossas 

considerações acerca da pesquisa.                  

 

4. Considerações finais  

 Nosso trabalho teve o objetivo de avaliar os efeitos de uma sequência didática para 

o ensino de conceitos e propriedades dos quadriláteros por meio de atividades e no 

desempenho na resolução de questões sobre o assunto. Nesta perspectiva de alcançar este 

objetivo foi realizado um diagnostico inicial que teve duas partes, a primeira com um 

questionário onde se obteve o perfil dos estudantes que participaram de nossa pesquisa, 

demonstrando suas afinidades com a matemática, sobre o relacionamento dos mesmos com a 

matéria, bem como a ajuda que possuem ao estudar a matéria. A segunda parte consistiu na 

aplicação do pós-teste, com ele foi percebido as dificuldades dos estudantes em relação aos 

conceitos, identificação e propriedades dos quadriláteros. 

 A aplicação da sequencia didática composta de duas atividades se mostrou satisfatória, 

pois foi constatado que os estudantes entenderam a proposta, tendo algum obstáculo inicial 
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relacionado a leitura e interpretação dos procedimento, sendo estes amenizados com  nossas 

intervenções em cada grupos e/ou para toda a turma. A segunda atividade ficou mais evidente 

o interesse dos estudantes, acreditando que isso ocorreu por conta de se tratar de um jogo de 

baralho. Na continuação tivemos o pós-teste que demonstrou com seus resultados que a 

aprendizagem aqui proposta foi satisfatória com percentuais muito melhores dos que foram 

alcançados no pré-teste. 

 Assim, estamos convictos de que a sequencia didática aqui implementada aos moldes 

do Ensino por Atividade se mostrou extremamente importante, sendo que está metodologia de 

ensino possibilitou a superação de muitas dificuldades na aprendizagem dos conceitos, 

identificação e propriedades de quadriláteros, sendo comprovada pelos resultados alcançados. 
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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que objetivou avaliar os efeitos da 

aplicação de uma sequência didática para o ensino de Probabilidade no Ensino Médio. As 

informações foram produzidas por meio dos registros nas atividades dos discentes aplicados a 

20 alunos da rede pública federal de ensino no município de Abaetetuba-PA, no mês de maio 

de 2017, que ainda não haviam estudado o assunto. As sistematizações das informações 

produzidas ocorreram pela análise do preenchimento das observações e conclusões dos alunos 

e pelo desempenho obtido nos Pré-teste e Pós-teste. A análise dos resultados obtidos indica 

que as atividades estruturadas conduziram o estudante à percepção e ao aprendizado dos 

conceitos contidos em cada atividade. 

  

Palavras-chave: Educação Matemática. Ensino de Probabilidade. Ensino por Atividades. 

 

Introdução 

 

No âmbito da Educação Matemática, estudos confirmam a prevalência de dilemas 

ligados à aprendizagem da maioria dos conteúdos referentes a esta área de conhecimento. 

Neste sentido, o ensino de Probabilidade, tem sido mostrado por pesquisadores não ser um 

assunto simples de ser ensinado e apreendido pelos estudantes, como reforça Medeiros (2013, 

p. 1) ao relatar as dificuldades oriundas de um ensino descontextualizado e desinteressante, 

devendo-se pensar em novas metodologias para o ensino deste conteúdo. 

 A probabilidade foi desenvolvida a partir dos jogos de azar, de acordo com Mlodinow 

(2009, p. 50) “O livro dos jogos de azar, foi o primeiro na história a tratar da teoria da 

aleatoriedade”, tornando-se no decorrer dos anos uma teoria sistematizada utilizada nas várias 

mailto:marcelbrito3@gmail.com
mailto:pedro.franco.sa@gmail.com


 

536 

 

áreas do conhecimento como ferramenta de compreensão e análise de resultados em diversas 

áreas de conhecimento. Sua importância se dá com base no fato de auxiliar na capacidade de 

raciocínio, abstração e prevenção contribuindo para a formação de cidadãos atuantes de forma 

expressiva na sociedade. 

A pratica da docência nos mostra que no Ensino Médio é comum os alunos 

apresentarem dificuldades em probabilidade, desde os conceitos iniciais até os mais 

complexos como da probabilidade condicional e de eventos independentes, interferindo sobre 

a formação crítica e reflexiva de nossos estudantes. Visão salientada por Santana (2011); 

Ribeiro (2012); Biajot (2013); Silva (2013), Soares (2018) dentre outros, enfatizam a 

importância da reflexão e da pesquisa sobre o ensino e aprendizagem dos conceitos 

probabilísticos, tendo em vista que esses conceitos norteiam variados conhecimentos 

científicos.  

Desta feita, apresentamos a seguinte questão norteadora: É possível introduzir o 

conceito da probabilidade da união de dois eventos não complementares e da 

probabilidade condicional sem a apresentação do conceito como ponto de partida?  

Nessa perspectiva, uma sequência didática utilizando como metodologia o ensino por 

atividades, com a finalidade de conduzir o discente à descoberta dos conceitos contidos em 

cada uma das atividades, de maneira gradual e constante, envolvendo a percepção e o 

raciocínio. Esse trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que objetivou avaliar o 

ensino do conceito da probabilidade da união de dois eventos não complementares e da 

probabilidade condicional sem a apresentação dos conceitos como ponto de partida e o 

desempenho na resolução de questões. 

Metodologia de pesquisa  

A pesquisa experimental foi desenvolvida em uma escola pública federal de 

Abaetetuba/PA, a qual atende desde o curso técnico integrado ao ensino médio até o nível 

superior com o curso de licenciatura em biologia. A turma selecionada pertencia ao turno da 

manhã e possuía vinte e 28 alunos regularmente matriculados no segundo ano do Ensino 
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Médio, dos quais apenas 20 participaram do experimento. A opção por essa escola justifica-se 

por ser uma das escolas do município onde atuávamos como professor substituto, logo, 

tivemos a facilidade de acesso. 

Nessa instituição, o professor que assume uma turma no início do ano, permanece 

nesta durante todo o ano letivo, se a turma for de Ensino Médio Técnico Integrado. A 

disciplina específica será ministrada com ênfase nos objetivos do currículo da referida série. 

Por conseguinte, procuramos o professor de matemática do turno da manhã que 

disponibilizou suas três aulas semanais para realização da pesquisa. Cada hora-aula para as 

disciplinas têm duração de 50 minutos.  

A pesquisa ocorreu por meio das seguintes etapas: revisão de estudos, elaboração 

da sequência didática, diagnóstico inicial, aplicação da sequência, diagnóstico final, 

sistematização e análise.  

A etapa da revisão de estudos ocorreu a partir de janeiro de 2016, quando tivemos 

acesso e analisamos os trabalhos de Oliveira (2015), Neves (2015), Caberlim (2015), dentre 

outros. Após a revisão, percebemos que poderia ser viável uma sequência didática que 

trabalhasse a probabilidade da união de dois eventos não complementares e da probabilidade 

condicional e suas propriedades. 

Desta feita, elaboramos uma sequência didática baseada no ensino por atividades 

com o intuito de conduzir os estudantes para um aprendizado mais efetivo dos conceitos 

probabilísticos, por meio da percepção dos conceitos matemáticos presentes em cada 

atividade proposta. Assim, o ensino por atividade viabiliza um roteiro dinâmico de interação, 

participação e descobertas de conhecimentos de forma cognitiva. 

A fim da composição do perfil socioeconômico dos alunos e diagnósticos de suas 

impressões acerca da resolução de questões envolvendo probabilidade, aplicamos um 

questionário para que pudéssemos organizar os dados obtidos em tabelas, gráficos, 

porcentagens, etc., para posterior analise e conclusões a respeito de nosso objetivo de 

pesquisa. Com a participação de 20 (vinte) alunos, o instrumento estava dividido em duas 

partes: a primeira continha questões referentes ao perfil social, econômico, familiar dos 
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estudantes; a segunda pretendia analisar a relação do aluno com a matemática e o assunto 

abordado. 

A aplicação da sequência didática ocorreu no dia 15 de maio de 2017, às 8h10min 

iniciou a primeira atividade com o Título: “Probabilidade de eventos não disjuntos”, a qual 

teve como objetivo levar os alunos a perceberem a expressão para o cálculo da probabilidade 

da união de dois eventos não complementares, ou seja, eventos em que suas interseções não 

eram um conjunto vazio. As 9h47min concluímos esta atividade. 

A segunda atividade ocorreu no dia 22 de maio de 2017, iniciou às 8h09min, com o 

título “Probabilidade Condicional”, esta teve a finalidade descobrir uma expressão para o 

cálculo de probabilidade de ocorrer um evento, sabendo da ocorrência de um outro evento 

antecipadamente. Os estudantes, de posse do quadro com as questões e tendo por base os 

valores das probabilidades do evento  𝐴, do evento  𝐵 e do evento  𝐴 ∩ 𝐵, deveriam calcular  

𝑃(𝐵/𝐴), ou seja a probabilidade condicional de A tendo ocorrido o evento  𝐵, relacionando o 

valor da  𝑃(𝐵/𝐴) obtido pela divisão da interseção de A com B (A∩B) com o evento 𝐴.   

Nas análises do experimento, buscamos verificar de que forma o ensino por atividade 

pode contribuir para o melhor aprendizado sobre probabilidade. Neste sentido, analisamos a 

participação e os registros dos discentes no desenvolvimento das atividades. A seguir 

apresentamos as duas atividades supracitadas neste trabalho:  

Atividade 01  

Título: Probabilidade de eventos não disjuntos (Não complementares) 

Objetivo: Descobrir uma expressão para a probabilidade de dois eventos não disjuntos. 

Material: Folha de atividades impressa, dados, moedas, lápis 

Procedimento: Preencha o quadro a seguir  

01) Consideremos os seguintes experimentos: 

  EVENTOS POSSIBIL 

IDADES 

DOS 

PROBABILIDADES 

DO EVENTOS 
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EVENTOS 

Experim

ento 

Possibili

dades do 

experime

nto 

Eve

nto 

A 

Eve

nto  

B  

Evento

 𝐴 ∩ 𝐵 

Evento 

𝐴 ∪ 𝐵 

  

 

A 

 

 

B 

 

 

𝐴

∩ 𝐵 

 

 

𝐴

∪ 𝐵 

 

 

P 

(A) 

 

 

𝑃 

(𝐵) 

 

 

𝑃 

(𝐴 ∩ 𝐵) 

 

 

𝑃 

(𝐴 ∪ 𝐵) 

A) Uma 

caixa 

contém 

10 fichas 

numerad

as de 1 a 

10. 

S = {1,2, 

3...,9,10} 

Sair 

uma 

fich

a 

par 

Sair 

uma 

fich

a 

múl

tipl

o de 

3 

Sair 

uma 

ficha 

par e 

múltipl

o de 3. 

Sair 

uma 

ficha 

par ou 

múltipl

o de 3 

        

B) Uma 

caixa 

contém 

10 fichas 

numerad

as de 1 a 

10. 

S = {1,2, 

3...,9,10} 

Sair 

uma 

fich

a 

imp

ar 

Sair 

uma 

fich

a 

múl

tipl

o de 

3. 

Sair 

uma 

ficha 

ímpar e 

múltipl

o de 3. 

Sair 

uma 

ficha 

ímpar 

ou 

múltipl

o de 3. 

        

C) Uma 

caixa 

contém 

20 fichas 

numerad

as de 1 a 

20. 

S = {1,2, 

3...,19,20

} 

Sair 

uma 

fich

a 

par. 

Sair 

uma 

fich

a 

múl

tipl

o de 

3. 

Sair 

uma 

ficha 

par e 

múltipl

o de 3. 

Sair 

uma 

ficha 

par ou 

múltipl

o de 3. 

        

D) Uma 

caixa 

contém 

20 fichas 

numerad

as de 1 a 

20. 

S = {1,2, 

3...,19,20

} 

Sair 

uma 

fich

a 

ímp

ar. 

Sair 

uma 

fich

a 

múl

tipl

o de 

3. 

Sair 

uma 

ficha 

ímpar e 

múltipl

o de 3. 

Sair 

uma 

ficha 

ímpar 

ou 

múltipl

o de 3. 

        

E) Uma 

caixa 

contém 

S = {1,2, 

3...,19,20

} 

Sair 

uma 

fich

Sair 

uma 

fich

Sair 

uma 

ficha 

Sair 

uma 

ficha 
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20 fichas 

numerad

as de 1 a 

20. 

a 

divi

sor 

de 

20. 

a 

múl

tipl

o de 

2. 

divisor 

de 20 e 

múltipl

o de 2. 

divisor 

de 20 

ou 

múltipl

o de 2. 

Observação:_________________________________________________ 

Conclusão: __________________________________________________ 

Nesta atividade, orientamos os estudantes para fazerem uma leitura atenta dos 

enunciados das questões contidas no quadro, para que pudessem identificar os elementos dos 

eventos 𝐴, 𝐵, 𝐴 ∩ 𝐵 e 𝐴𝑈𝐵 em cada situação, bem como ao cálculo das probabilidades dos 

eventos 𝐴, 𝐵, 𝐴 ∩ 𝐵 e 𝐴𝑈𝐵. Direcionando-os para a observação das regularidades presentes no 

preenchimento do quadro, ou seja, que a probabilidade da união de dois eventos não 

complementares é igual a soma das probabilidades de cada um destes eventos menos a 

probabilidade da ocorrência conjunta destes eventos, e que a interseção destes não é vazia. 

Orientamos os estudantes para o preenchimento de suas observações e conclusões após o 

preenchimento do quadro para socializarem suas observações e conclusões registradas. Ao 

final da atividade, apresentamos aos estudantes a formalização, sistematização de quando dois 

eventos não são complementares a probabilidade da união destes eventos pode ser calculada 

por meio da expressão:  𝑃(𝐴𝑈𝐵)  =  𝑃(𝐴)  +  𝑃(𝐵) –  𝑃(𝐴 ∩ 𝐵). 

 A seguir, apresentamos a atividade 2, sobre a Probabilidade Condicional, com o 

objetivo de trabalhar a expressão que pode ser utilizada para o cálculo de sua probabilidade.  

Atividade 02  

Título: Probabilidade Condicional 

Objetivo: Descobrir uma expressão para o cálculo de probabilidades de ocorrer um evento, 

sabendo da ocorrência de um outro. 

Material: Folha de atividades impressa, dados, moedas, lápis 

Procedimento: Preencha o quadro a seguir 

01) Considere os seguintes eventos: 
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 EVENTOS POSSIBILID

ADES DOS 

EVENTOS 

PROBABILIDA

DES DOS 

EVENTOS 

PROBABILI

DADE DO 

EVENTO B 

TENDO 

OCORRIDO 

O EVENTO 

A. 

Experimento 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝐴 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝐵  

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝐴 ∩ 𝐵 

 𝐴 𝐵 𝐴 ∩ 𝐵 P(A) 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 𝑃(𝐵/𝐴) 

A) Consideremos 

uma urna com 12 

bolas, numeradas de 

1 a 12. Sorteia-se 

uma bola e observa-

se o número: 

Se a bola sorteada foi 

par, qual a 

probabilidade dela ser 

maior que 6? 

A bola 

sortead

a foi 

par. 

A 

bola 

sortea

da é 

maior 

de 6 

A bola 

sortead

a é par 

e maior 

que 6 

      

B) Se a bola sorteada 

foi ímpar, qual a 

probabilidade dela ser 

maior que 6? 

A bola 

sortead

a foi 

ímpar. 

A 

bola 

sortea

da é 

maior 

de 6 

A bola 

sortead

a é 

ímpar e 

maior 

que 6 

      

C) Se a bola sorteada 

foi ímpar, qual a 

probabilidade dela ser 

menor que 6? 

A bola 

sortead

a foi 

ímpar. 

A 

bola 

sortea

da é 

meno

r de 6 

A bola 

sortead

a é 

ímpar e 

menor 

do que 

6 

      

D) Se a bola sorteada 

foi par, qual a 

probabilidade dela ser 

menor que 10? 

A bola 

sortead

a foi 

par. 

A 

bola 

sortea

da é 

meno

r de 

10. 

A bola 

sortead

a é par 

e 

menor 

que 10. 
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Observação:_____________________________________________________ 

Conclusão: ______________________________________________________ 

Para o preenchimento do quadro, orientamos os discentes para a leitura e a 

interpretação corretas dos enunciados dos eventos, para que identificassem os elementos dos 

eventos 𝐴, 𝐵 e 𝐴 ∩ 𝐵 em cada situação. Em seguida, para o cálculo das probabilidades dos 

eventos 𝐴, 𝐵 e 𝐴 ∩ 𝐵, com o intuito de direcionar os alunos para observação das regularidades 

presentes no preenchimento do quadro, a ideia central é que o aluno compreenda que a 

probabilidade condicional é igual ao quociente das probabilidades da ocorrência conjunta 

destes eventos pela probabilidade do evento que já ocorreu, ou seja, a probabilidade da 

interseção destes eventos dividido pela probabilidade do evento que já ocorreu. Orientamos os 

estudantes para o preenchimento de suas observações e conclusões após o preenchimento do 

E) Se a bola sorteada 

foi par, qual a 

probabilidade dela ser 

divisor de 12? 

A bola 

sortead

a foi 

par. 

A 

bola 

sortea

da é 

diviso

r de 

12. 

A bola 

sortead

a é par 

e 

divisor 

que 12. 

      

F) Em uma turma 

temos 25 meninas e 

20 meninos. Na 

disciplina língua 

estrangeira, todos tem 

a opção de escolher 

inglês ou espanhol, 

10 meninas escolhem 

espanhol e 12 

meninos fazem a 

mesma opção. Um 

aluno vai ser sorteado 

ao acaso: 

Sabendo-se que o 

aluno escolhido foi 

menina, qual a 

probabilidade dela ter 

escolhido inglês? 

O 

aluno 

escolhi

do foi 

menina

. 

O 

aluno 

escol

he 

inglês

. 

O 

aluno 

escolhi

do foi 

menina 

e 

escolhe

u 

inglês. 
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quadro, para socializarem suas observações e conclusões registradas. Ao final da atividade, 

apresentamos aos estudantes a formalização, sistematização da probabilidade condicional por 

meio da expressão:  𝑃(𝐴/𝐵)  =  
P(A∩B)

P(B)
 

  

Resultados e análises 

 

Com o objetivo de verificarmos o quanto nossa sequência didática contribuiu para o 

aprendizado dos educandos, analisamos suas observações e conclusões a respeito dos 

conceitos e propriedades contidas nas atividades, além do desempenho na resolução de duas 

questões sobre a probabilidade da união de dois eventos não complementares e duas sobre a 

probabilidade condicional. 

A atividade 1, era composta por 5 questões e objetivou descobrir uma expressão para 

a probabilidade da união de dois eventos não disjuntos. Alguns alunos tiveram dificuldades 

em perceber a expressão, pois surgiram algumas dúvidas como a de escolher os números 

pares e os números múltiplos e na retirada dos elementos comuns para o cálculo da 

probabilidade dos eventos não complementares, mas, após terem concluído a atividade, 

sistematizamos a diferença entre a probabilidade dos eventos complementares para os eventos 

não complementares.  

 Ao observarmos os dados preenchidos pelos alunos, verificamos que o cálculo das 

probabilidades dos eventos A, do evento B, A∩B e AUB foram efetuados pelos mesmos de 

forma correta. Apesar de alguns alunos apresentarem dúvidas quanto as propriedades da união 

e da interseção de conjuntos e suas simbologias, eles conseguiram perceber no quadro a 

expressão para o cálculo de dois eventos não complementares, o que mostrou um bom 

entendimento por parte dos discentes quanto a finalidade da atividade. Como podemos 

observar nas imagens das respostas dadas por alguns discentes abaixo: 

Quadro01: Respostas apresentadas pelos alunos sobre o conceito de eventos complementares. 
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  A5, 

A11, 

A13 

e 

A20 

 

Observação e 

conclusão 

válidas sobre os 

eventos não 

complementare

s 

A6 e 

A17 

 

Observação e 

conclusão 

válidas sobre os 

eventos não 

complementare

s 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Quadro 02: Percentual das conclusões sobre a probabilidade da união de dois eventos não 

complementares 

Conclusões Número de alunos % 

Válidas 14 70 

Inválidas 3 15 

Não registraram 2 10 

Ausentes  1 5 
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Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Dos participantes presentes, os alunos A15, A9 e A2 não concluíram de forma válida 

a expressão, além dos alunos A1 e A18 e A3 não registraram suas observações satisfatórias 

sobre o conceito de dois eventos não complementares e, ainda, os alunos A4 e A8 não 

apresentaram nenhum registro em suas atividades, que nos leva a inferir que a partir da 

atividade proposta, conseguimos fazer com que a maioria dos alunos compreendessem o 

conteúdo da aula. Como podemos observar no quadro acima, 70% dos participantes 

registraram conclusões válidas sobre a probabilidade da união de dois eventos não 

complementares.  

 Na atividade 2, de acordo com as anotações dos alunos, os mesmos conseguiram 

calcular os valores das probabilidades dos eventos A, B e A∩B, o que possibilitou 

construírem conclusões válidas da expressão para se calcular a probabilidade condicional, de 

forma geral podemos afirmar que a atividade surtiu efeitos positivos na aprendizagem, que 

neste caso, objetivou descobrir a expressão matemática 𝑃(𝐴/𝐵)  =  
P(A∩B)

P(B)
 . Como podemos 

observar em algumas imagens de respostas dos participantes: 

Quadro03: Respostas apresentadas pelos alunos sobre a expressão 𝑃(𝐴/𝐵)  =  
P(A∩B)

P(B)
 

ALU

NO 

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES ÁNALISE 

A1, 

A3, 

A8, 

A9 

A12 

e 

A18 

 

 

Observação e 

conclusão 

válidas sobre 

a 

probabilidade 

condicional. 
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A11 

e 

A13 

 

Observação 

inválida sobre 

a 

probabilidade 

condicional. 

Conclusão 

válida. 

A4, 

A6 e 

A17 

 

Observação e 

conclusão 

válidas sobre 

a 

probabilidade 

condicional. 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Quadro 04: Percentual das conclusões sobre a probabilidade condicional 

Conclusões Número de alunos % 

Válidas 19 95 

Inválidas 1 5 

Ausentes  0 0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Como podemos averiguar nas observações e conclusões elaboradas pelos 

participantes, 95% registraram conclusões válidas sobre a expressão para se calcular a 

probabilidade condicional. Mostrando-nos que os estudantes entenderam que a probabilidade 
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condicional de B, dado que ocorreu o evento A, é influenciado pelo resultado do evento que 

ocorreu antecipadamente. 

O desempenho dos discentes foi analisado por meio da aplicação de um Pré-teste e 

um Pós-teste, contendo quatro questões, que objetivaram avaliar o quanto a sequência de 

atividades contribuiu para o desempenho dos discentes na resolução de questões envolvendo 

os conceitos das atividades. As seguintes questões foram propostas para os alunos: 

1)  Ao se lançar um dado comum, qual é a probabilidade de se obter um número par ou um 

número primo? 

2) Podemos construir um dado em forma de dodecaedro, isto é, de um poliedro de 12 faces. 

Um desses dados, com as faces numeradas de 1 a 12, será lançado e, quando parar, será 

observado o número na face voltada para a frente. Qual é a probabilidade do número 

observado ser múltiplo de 2 ou de 3? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03) Um supermercado registrou a forma de pagamento utilizada por 180 clientes durante certa 

manhã e obteve a seguinte tabela: 

 Dinheiro Cheque Cartão 
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Compras até R$ 

50,00 

34 25 40 

Compras acima de 

R$ 50,00 

10 28 43 

 Umas das compras efetuadas é escolhida ao acaso. 

a) Qual a probabilidade de que se tenha utilizado cheque, sabendo que seu valor não excedeu 

R$ 50,00? 

04) Em uma caixa existem 30 bolas, sendo 12 brancas, numeradas de 1 a 12, 10 verdes, 

numeradas de 1 a 10 e 8 pretas, numeradas de 1 a 8. Uma bola é retirada aleatoriamente da 

caixa, qual é a probabilidade de ser um número par, sabendo-se que a bola retirada foi preta? 

 As duas primeiras questões são referentes a probabilidade da união de dois eventos 

não complementares e, as outras duas, sobre a probabilidade condicional. O quadro a seguir 

mostra o desempenho dos discentes nestas questões considerando como acerto quando o 

aluno apresentou uma resolução e o resultado estava correto; erro quando o aluno apresentou 

uma resolução e o resultado não estava correto e branco quando o aluno não apresentou 

nenhuma resolução: 

Quadro 05: Desempenho dos alunos nos Testes 

 ACERTO (%)  ERRO (%) BRANCO (%) 

QUESTÃO PRÉ-

TESTE 

PÓS-

TESTE 

PRÉ-

TESTE 

PÓS-

TESTE 

PRÉ-

TESTE 

PÓS-

TESTE 

Q1 5   65 75 35 20 0 

Q2  5  60 45 40 50 0 

Q3 0 55 45 45 55 0 

Q4 5 80 25 20 70 0 

Fonte: Pesquisa de Campo (maio de 2017) 

Podemos observar que no pré-teste, os alunos já manifestaram suas dificuldades nas 

questões, pois apresentavam certo grau de complexidade para a interpretação e exigiam 
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conhecimentos dos alunos em relação ao conceito e a linguagem probabilística para 

organização dos dados e, posterior, resolução das questões. 

Por outro lado, as questões Q1 e Q2, apresentaram, no pré-teste, apenas 5% de acerto. 

No pós-teste, Q1 e Q2, subiram para, 65% e 60%, respectivamente. Reconhecemos que tais 

questões de fato apresentavam certo grau de complexidade na interpretação, pois, além de 

serem de eventos não complementares, exigiam muita cautela na disposição dos dados, por 

exigirem o conhecimento de números pares, primos, de múltiplos de 2 ou de 3, além da 

atenção na organização dos dados e na execução dos cálculos. Por isso, muitos erros nestas 

questões foram cometidos pela distração dos alunos durante o cálculo, mais precisamente no 

momento de subtrair elementos comuns pertencentes aos eventos envolvidos nestas questões.  

As questões Q3 e Q4, abordavam a probabilidade condicional, no pré- teste a Q3 

teve 0% de acerto e a Q4, 5% de acertos. Porém no pós-teste, a questão Q3 subiu para 55% e 

a Q4, 80% de acertos. Os alunos apresentaram dificuldades para interpretar e retirar os evento 

e espaço amostral na questão dez pelo fato de terem de interpretar os dados contidos em uma 

tabela. Contudo, na questão onze os discentes conseguiram, em sua maioria, retirarem o 

espaço amostral e calcularem a probabilidade condicional quando o espaço de probabilidade 

estava relacionado a retirada de bolas de uma urna.  

 

Considerações Finais 

 

 A finalidade deste trabalho era apresentar os resultados de uma pesquisa que 

objetivou avaliar o ensino do conceito de eventos não complementares e da probabilidade 

condicional, extinguindo a apresentação dos conceitos como ponto de partida, por meio de 

uma sequência didática e o desempenho na resolução de questões. A aplicação das atividades 

mostrou a influência positiva da metodologia de ensino utilizada no aprendizado dos 

discentes, posto que os mesmos mostraram em suas observações e conclusões conhecimentos 

adquiridos no desenvolvimento e preenchimento das atividades, bem como na resolução de 

questões sobre probabilidade, dentre os quais se destacam: o conceito de eventos não 

complementares e da probabilidade condicional e suas propriedades. Além disso, mostrou, 
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também, o método de ensino por atividades como um recurso didático que pode ser usado 

para superar as dificuldades relacionadas à aprendizagem deste conteúdo. O processo de 

ensino-aprendizagem de probabilidade apresenta dificuldades que precisam ser reconhecidas e 

trabalhadas pelos docentes, de forma a construir uma educação de melhor qualidade. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma proposta para o ensino de área da superfície e volume do sólido esfera por meio 

atividades que utilizam como objeto de aprendizagem um aplicativo para dispositivos móveis que fazem uso do 

sistema operacional Android, o GEOESFERA2. Tais atividades têm como objetivos, potencializar a visualização 

e através de experimentação se chegar à elaboração das fórmulas de área e volume da esfera. Além disso, por 

meio do uso do aplicativo, acrescenta-se a possibilidade da verificação de resultados junto a resolução de 

questões. Em conjunto com o aplicativo, faz parte da proposta uma sequência de três atividades, elaboradas nos 

moldes do ensino por descoberta. Para elaboração das atividades, adotou-se uma revisão de estudos sobre ensino 

de geometria espacial utilizando tecnologia e como suporte para o desenvolvimento do aplicativo usou-se a 

plataforma App Inventor 2. Tal aplicativo possibilita a exibição dos elementos da esfera e suas fórmulas, além de 

servir como calculadora para cálculo da área do círculo máximo, da superfície esférica e do volume do sólido. 

Desta forma, entendemos que a proposta agrega os avanços apontados na revisão de estudos e pode potencializar 

o processo de ensino e aprendizagem de esfera, de forma alternativa ao ensino clássico. 

 
Palavras-chave: Ensino de Matemática. Geometria Espacial. Área e Volume da Esfera. Aplicativo. 

  

 

 

1. Introdução 

 

Este trabalho apresenta uma proposta para o ensino de área e volume do sólido esfera por 

meio do uso de um aplicativo para dispositivos móveis que fazem uso do sistema operacional 

Android, criado a partir da plataforma App Inventor 2. 

A escolha do tema baseia-se no desejo de criar uma proposta para o ensino de esfera e pelas 

observações das dificuldades apresentadas por alunos do ensino médio, meio do qual o 

pesquisador faz parte, no que se trata do reconhecimento dos elementos, visualização e na 
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construção de argumentos durante o processo elaboração das fórmulas de área e volume da 

esfera. 

Embora o uso da tecnologia no ensino de matemática venha sendo amplamente divulgado no 

âmbito da educação matemática, o que se observa, principalmente na rede pública de ensino, é 

que pouco se faz uso dos recursos tecnológicos, ficando o aluno submetido a apresentações 

orais do professor onde relacionado ao ensino de geometria espacial, simplesmente são 

apresentadas as figuras prontas, suas fórmulas e a resolução de exemplos. Essa prática, pouco 

estimula o aluno a levantar hipóteses e propor conjecturas sobre os sólidos estudados, além de 

não desenvolver a habilidade de visualização em três dimensões. Nesse contexto, é preciso 

rever a prática pedagógica e tomar posse de contribuições que os recursos tecnológicos podem 

agregar as aulas de matemática.  

Com relação a utilização de recursos tecnológicos como recurso para melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem, os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam que seu 

uso  

 
“favorece a busca e percepção de regularidades matemáticas e o desenvolvimento de 

estratégias de resolução de hipóteses, uma vez que os alunos ganham tempo na 

execução dos cálculos. Assim elas podem ser utilizadas como eficiente recurso para 

promover aprendizagem de processos cognitivos” (BRASIL, 1997, p. 67). 

 

 Ainda sobre o uso da tecnologia no ensino de geometria, Silveira e Borsognin (2008) 

afirmam que 

 
“No ensino de geometria o uso de softwares educacionais oferece muitas 

potencialidades, pois pode criar um ambiente rico em imagens, sons e animações, 

fornecendo dessa maneira, um estudo mais dinâmico e permitindo que o aluno 

visualize, interaja com o computador, construa e experimente. Diante do 

computador os alunos procuram soluções para os seus problemas e dessa maneira 

constroem seus próprios conhecimentos” (SILVEIRA E BORSOGNIN, 2008, p. 1). 

 

 Pretende-se com a presente proposta desenvolver um estudo sobre a construção dos 

conceitos de área e volume da esfera, fazendo uso de um aplicativo projetado para 
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smarthphones com sistema operacional Android, o qual auxiliara no desenvolvimento das 

atividades. 

2. Objetivando 

 Com base em 20 anos de experência como docentes de rede estadual de ensino, 

verificamos na prática a grande dificuldade dos alunos no que se trata a aprendizagem em 

geometria. E comum que os alunos apresentem dificuldades para desenhar os sólidos 

geometricos a partir de informações presentes em questões, na aplicação de fórmulas de área e 

volume e no reconhecimento de elementos dos sólidos geométricos quando se exige a 

habilidade de visualização.  

 Na busca por estudos voltados a tal problemática, chegamos aos resultados dos 

trabalhos de Santos (2012), Ritter (2014) e Borsoi (2016). 

 Santos (2012) por meio do ensino por atividades desenvolveu uma proposta utlizando 

um software denominado SOFWTARE PARA CÁLCULO DE VOLUMES, o qual associado 

a uma atividade elaborada conforme proposta do ensino por atividades, teve como objetivo 

determinar a fórmula do volume da esfera. Após a aplicação da atividade, a autora confirmou 

a melhora na resolução de questões por meio de um comparativo entre os resultados de um 

pré-teste e um pós-teste.   

 Ritter (2014) desenvolveu uma atividade junto a alunos do 3° ano do ensino médio 

cujo objetivo foi desenvolver a capacidade de visualização dos sólidos geométricos através do 

software Calques 3D. Tal proposta consistia na utilização do software como possibilidade 

para construção de figuras em perspectiva e planificação dos sólidos geométricos. Os 

resultados mostraram que o contato com o software melhoraram a capacidade de visualização, 

a dedução das fórmulas e a resolução de questões relacionadas ao tema. 

 Borsoi (2016) elaborou sequencia didática para o ensino dos sólidos geométricos no 

software geogebra. A sequência de atividades utizou-se dos recursos do software para 

construção das figuras associado questões propostas. Como resultado, a autora aponta 

melhora no interesse dos alunos, assim como no rendimento na resolução de questões sobre o 

tema.  
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 Dessa forma, entendo que o uso de aplicativos no ensino da geometria espacial 

também surge como uma boa possiblidade para sanar a problemática citada anteriormente, 

visto que eles nos permitem criar objetos de aprendizagem que atendam cada uma das 

dififculdades de forma pontual.  

Assim, apresento uma proposta utilizando tecnologia no ensino, através de um 

aplicativo para os sistema android, batizado de GEOESFERA2, aliada ao método de ensino 

por descoberta para apresentação dos tópicos relacionados ao sólido esfera. 

Pretende-se  contribuir com atividades nas quais os objetivos são a construção das 

fórmulas de área e volume da esfera, identificação de elementos e confirmação de resultados 

encontrados por experimentação, diante das possibilidades oferecidas pelo aplicativo 

construido com tal finalidade. 

 Sobre situações exploratória e investigativas no ensino de geometria nossa ideia 

converge aos pensamentos de Ponte et al. (2006) pois segundo os autores: 

 
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 a 

visualização espacial e o uso de diferentes formas de representação, evidenciar 

conexões matemáticas e ilustrar aspectos interessantes da história e da evolução da 

Matemática. (PONTE et al. 2006, p.71). 

  

Nesse sentido, associado ao uso do aplicativo, elaboramos uma atividade conforme o 

método da descoberta, com o objetivo de induzir os alunos a construções informais das 

fórmulas de área e volume da esfera. De posse de tais conhecimentos por parte dos alunos, 

pode o professor, com mais facilidade, formalizar tais conceitos. 

 

3. Ensino por descoberta 

 

Sobre o ensino por descoberta, Nérici(1990) recomenda que os professores devem 

inserir o processo experimental como fator formativo dos alunos, mostrando-se assim a 

importância da matemática e dando significado aos tópicos apresentados. 
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A técnica da redescoberta consiste em preparar roteiros de estudos e de experiências 

ou observações que conduzam a uma descoberta, que na verdade, é uma 

redescoberta, convencendo o educando de que é capaz, ao mesmo tempo de que 

torna o estudo mais interessante e deveras desafiante. (NÉRICE, 1990, p. 154). 

  

Assim, segundo Nérici (1990) encaminha-se a técnica da redescoberta por meio dos 

seguintes critérios:  

 
 Formulam-se dúvidas ou perguntas aos alunos, encaminhando-os, depois, 

diretamente, nas pesquisas ou experiências que os levarão a obter as respostas;  

 Os alunos são obrigados a uma série de experiências ou observações, sem 

nada se lhes dizer das finalidades, até que vão tirando, por si, as conclusões do que 

lhes foi dado realizar ou ver;  

 São apresentados aos alunos casos semelhantes, de um mesmo fenômeno, 

mas em situações diferentes, induzindo-os a encontrar uma explicação geral para 

os mesmos. (NÉRICE, 1990, p. 379) 

Como organização, De Sá (1999) orienta que, no método por descoberta, o 

experimento deve ser realizado pelos alunos. Ao professor cabe a missão de organizar os 

procedimentos das atividades, auxiliar na construção do experimento, induzir a observações 

adequadas e conclusões coerentes sobre o objeto de estudo (De Sá, 1999, p. 79). 

Dessa forma, com as atividades propostas a seguir, espera-se contribuir com um maior 

entendimento no que se refere a construção dos conceitos de área e volume da esfera e com a 

possibilidade de verificação de resultados encontrados em questões sobre o sólido, visto que o 

aplicativo GEOESFERA também tem a funcionalidade de calculadora para o sólido. 

 

4. Tecnologias no ensino de geometria 

  

Com os diversos avanços tecnológicos e cada vez mais o acesso das pessoas a 

produtos como computadores, smartphones e Tablets, diversos recurso voltados ao ensino, em 

especial ao ensino de matemática tem se tornado cada vez mais comuns. No que se trata de 

ensino de geometria, softwares como Geogebra, Poly, Cabri-Geometry e o App Inventor2, 

possibilitam desde a construção de calculadoras para fins específicos, como oferecem como 

possibilidade a visualização em 3D e a manipulação de sólidos geométricos. Entretanto, vale 
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lembrar que a simples utilização de tais recursos não supre a demanda relacionada ao ensino, 

é necessário que tais recursos aliados atividades programadas pelo professor sirvam 

ferramenta pedagógico para construção do conhecimento. 

Sobre o uso de tecnologia, desde o ensino fundamental seu uso é apontado como 

recurso importante na melhoria do ensino. Segundo a proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN, 1997) os alunos deverão ser capazes de lidar com diferentes recursos 

tecnológicos por meio dos quais possa adquirir e construir conhecimento. Sobre o uso da 

calculadora como instrumento para construção e aferir resultados o mesmo documento nos 

indica que 

 
Como exemplo de uma situação exploratória e de investigação que se tornaria 

imprópria sem o uso de calculadora, poder-se-ia imaginar um aluno sendo desafiado 

a descobrir e a interpretar os resultados que obtém quando divide um número 

sucessivamente por dois (se começar pelo 1, obterá 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625; 

0,03125; 0,015625). Usando a calculadora, terá muito mais condições de prestar 

atenção no que está acontecendo com os resultados e de construir o significado 

desses números. (PCN, 1997, p. 34) 

 

Nesse sentido, segundo Dullius e Quartieri, (2015)  

 
A utilização da tecnologia em sala de aula difere bastante da utilização que dela 

fazemos no dia a dia. Dessa forma, o planejamento, a colocação de objetivos, a 

escolha de materiais, a seleção de tarefas, a antecipação de questões, ganham uma 

dimensão central na prática do professor com recursos tecnológicos. (DULLIUS E 

QUARTIERI, 2015, P. 13) 

 

Nesse contexto, visando atender tais orientações, apresentamos como possibilidade o 

aplicativo GEOESFERA, que juntamente ao conjunto de atividades propostas pode contribuir 

para construção das fórmulas de área e volume, com o processo de visualização e como 

calculadora para a conferência de resultados oriundos de tarefas relacionadas ao sólido em 

questão.   

 

5. O GEOESFERA2 e as atividades de área e volume 

 O aplicativo GEOESFERA2 foi criado com o a finalidade de facilitar a descoberta 

pelo aluno por meio de experimentação. Nele é possível verificar os elementos da esfera, 
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conferir fórmulas, além de efetuar cálculo de área e volume da esfera. Para o bom 

desenvolvimento da atividade, entende-se que o aluno já deve ter conhecimento sobre áreas 

das figuras planas e unidades de medida. Recomenda-se ao professor que somente após o 

desenvolvimento das atividades encaminhe os alunos a verificação da fórmula, finalizando 

com a formalização matemática dos resultados obtidos. 

Figure 1 - Telas de opção do GEOESFERA 

 
Fonte: Autor 

 

ATIVIDADE 1 – ÁREA DO CÍRCULO MÁXIMO DA ESFERA 
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Figure 2 - Tela para Cálculo da Área do Círculo Máximo da Esfera 

 
Fonte: Autor 

 

Utilizando aplicativo GEOESFERA2, selecione o botão ÁREAS E VOLUME, insira os 

valores do raio e preencha o quadro com o valor da área do círculo máximo fornecida pelo 

aplicativo. 

 

Raio da Esfera Área do Círculo Máximo 

1  

2  

3  

4  

5  
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8  

 

A partir do preenchimento do quadro, de que forma, a partir do valor do raio, podemos obter o 

valor da área do círculo máximo da esfera? 

 

ATIVIDADE 2 – ÁREA DA SUPERFÍCIE DA ESFERA 
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Figure 3 - Tela para Cálculo Área da Superfície da Esfera 

 
Fonte: Autor 

 

Utilizando aplicativo GEOESFERA2, selecione o botão ÁREAS E VOLUME, insira os 

valores do raio e preencha o quadro com o valor da Área da Esfera fornecida pelo aplicativo. 
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A partir do preenchimento do quadro, de que forma, a partir do valor do raio, podemos obter o 

valor da área da esfera? 
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ATIVIDADE 3 – VOLUME DA ESFERA 

Figure 4– Tela para Cálculo do Volume da Esfera 

 
Fonte: Autor 

 

Utilizando aplicativo GEOESFERA2, selecione o botão ÁREAS E VOLUME, insira os 

valores do raio e preencha o quadro com o valor da Área da Esfera fornecida pelo aplicativo. 
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8  

 

A partir do preenchimento do quadro, de que forma, a partir do valor do raio, podemos obter o 

volume da esfera? 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como produto dessa proposta pretende-se contribuir com uma melhor abordagem e 

possibilitar junto a professores uma alternativa metodológica ao ensino de área e volume da 

esfera.  

O aplicativo, produto de proposta, assim como as atividades, com certas adaptações, 

podem servir de modelo para construção de atividades similares para outros sólidos 

geométricos, dando sentido para construção das fórmulas, ajundando no processo de 

visualização e reconhecimento de elementos.  

 Cada atividade proposta tem a intencionalidade de instigar a busca por padrões e 

regularidades que levam ao levantamento de conjecturas e propriedades deduzidas 

informalmente pelos alunos, o que após o surgimento das mesmas pode ser explorado 

formalmente pelo professor dando sentido a tal estudo. Nesse sentido, essa é contribuição que 

se deixa com esse trabalho. 
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Resumo: O presente relato de experiência trata sobre o estágio supervisionado realizado na escola E.E.E.M. 

Ernestina Pereira Maia, na turma do 3º ano do ensino, o objetivo do trabalho está direcionado as contribuições 

que o estágio supervisionado traz para o futuro docente, dar-se também ênfase a exposição de matemática, que 

trouxe em sua composição o uso de jogos, buscando entender de que forma essa metodologia contribui no 

processo de ensino e aprendizagem, visto que essa tendência pode facilitar a compreensão do aluno com relação 

a diversos assuntos, além disso, o relato descreve de maneira sucinta os jogos de números complexos, pois foi o 

assunto referente aos matérias que construímos, o trabalho descreve também o espaço onde foi realizada o 

estágio supervisionado, mostrando seu espaço físico e o número de funcionários que atuam na escola. 
Palavras Chaves: Estágio supervisionado. Ensino e aprendizagem. Jogos.  

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta o relato de experiência dos discentes do 7º semestre do 

curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado do Pará (UEPA) na 

disciplina Prática de Ensino de Matemática II, realizada no ensino médio, e tem por finalidade 

mostrar quais as contribuições o estágio supervisionado traz para o futuro docente, além disso, 

buscamos identificar as dificuldades que os alunos tem com relação ao ensino de matemática 

e propomos uma exposição de jogos matemáticos para auxiliar no processo de apredizagem 

dos números complexos. 

A Prática de Ensino de Matemática II mostra ao discente a vivencia do professor em 

sala de aula, dessa maneira o mesmo já passa a ter um contato com o meio em que irá 

trabalhar no futuro. Além disso, essa disciplina proporciona ao graduando a oportunidade de 
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interagir com os alunos da turma em que está sendo realizado o estágio, favorecendo assim a 

execução de várias tarefas, tais como: ajudar o professor no repasse do conteúdo, tirar dúvidas 

dos alunos no momento das resoluções de exercícios e perceber eventuais dificuldades 

enfrentadas pela turma em relação a determinados assuntos, dessa maneira podendo ajudar a 

mesma a suprir essas necessidades. 

No estágio supervisionado foi aplicado uma exposição de matemática envolvendo 

jogos, nessa apresentação foram desenvolvidos vários materiais concretos que contemplavam 

os conteúdos: funções, probabilidade e números complexos. Nesse trabalho daremos ênfase 

aos números complexos, pois nossa aplicação foi direcionada aos alunos do 3º ano do ensino 

médio, visto que estávamos estagiando nessa turma, e os mesmos estavam estudando o 

assunto de números complexos. 

A ideia da aplicação de jogos surgiu devido ao fato de observarmos que os alunos 

tinham grandes dificuldades nos assuntos de matemática, dessa forma, buscamos preencher 

essas lacunas através de jogos, já que essa metodologia vem ganhando grande espaço no 

processo de ensino e aprendizagem, pelo fato de desenvolver o intelectual do discente, 

melhorando dessa forma seu interesse na disciplina e raciocínio lógico. 

Nesse trabalho enfatizaremos a importância do estágio supervisionado dando ênfase 

para o uso de jogos matemáticos no assunto de números complexos, buscando analisar de que 

maneira essa tendência pode influenciar no processo de ensino e aprendizagem. 

 

A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O estágio supervisionado tem por finalidade contribuir com o processo de 

desenvolvendo profissional do graduando, dessa maneira o estágio do curso de Licenciatura 

em matemática constituirá, portanto, na construção de conhecimentos práticos necessário para 

que o futuro professor possa exercer sua profissão da melhor maneira possível. Com isso, 

afirma-se que o estágio supervisionado nas escolas é a base que o graduando precisa para 

sentir-se seguro de atuar em sua profissão. 
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Segundo Andrade (2005), ressalta que: 

O Estágio, uma importante parte integradora do currículo, a parte em que o 

licenciando vai assumir pela primeira vez a sua identidade profissional e sentir na 

pele o compromisso com o aluno, com sua família, com sua comunidade com a 

instituição escolar, que representa sua inclusão civilizatória, com a produção 

conjunta de significados em sala de aula, com a democracia, com o sentido de 

profissionalismo que implique competência - fazer bem o que lhe compete. 

(ANDRADE, 2005, p. 2). 

 

A disciplina de estágio supervisionado dar ao graduando a oportunidade de pôr em 

prática a teoria estudada ao longo do curso de matemática, haja vista que é o momento em que 

o licenciado terá a oportunidade de vivenciar a realidade escolar, podendo dessa maneira ter 

acesso a experiência docente. 

O estágio supervisionado proporciona ao estagiário há estar em frequente contando 

com os alunos, docentes e funcionários da escola de uma maneira geral, o que possibilita o 

mesmo a conhecer o ambiente que futuramente irá ser inserido, facilitando assim, a criação de 

novas metodologias que poderão contribuir no processo de ensino e aprendizagem. Esta 

disciplina é um implemento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na qual, 

determina que “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior [...], como formação mínima para o exercício do magistério na educação [...]” 

(BRASIL, 1996. p.26), portando, além do conhecimento adquirido em sala de aula, por meio 

das disciplinas vistas ao longo dos semestres, é necessário que o futuro professor tenha 

vivenciado a experiencia de sala de aula, tendo dessa forma, o mínimo de conhecimento para 

exercer sua profissão. 

Segundo Santos (2005) O Estágio Supervisionado Curricular, juntamente com as 

disciplinas teóricas desenvolvidas na licenciatura, é um espaço de construções significativas 

no processo de formação de professores, contribuindo com o fazer profissional do futuro 

professor. O estágio deve ser visto como uma oportunidade de formação contínua da prática 

pedagógica. 

Dessa forma, o estágio possibilita ao futuro professor adquire experiências e 

perspectivas para a criação das práticas que serão adotadas em sua careira profissional. Além 

disso, é notório que a convivência no espaço de ensino é de grande gratificação para o 
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estagiário, pois o fato de ajudar os alunos em suas dificuldades e receber em forma de 

pagamento o agradecimento dos mesmos é de imensa satisfação para o graduando. Dessa 

maneira, os momentos vividos no espaço escolar serão levados como relato de experiência não 

só profissional, mas também pessoal. 

No item abaixo será feito a descrição do campo em que foi realizado a disciplina de 

estágio, contendo algumas informações do quadro escolar, como o número de funcionários e 

espaço físico. 

DESCRIÇÃO DO LÓCUS DO ESTÁGIO 

O estágio supervisionado teve como campo de pesquisa a escola de E.E.E.M Ernestina 

Pereira de Maia. Abaixo descreveremos informações relevantes, como o quadro de alunos, 

professores e direção da escola. 

A escola de ensino médio E.E.E.M Ernestina Pereira Maia, localizada na rua Saudade 

nº 200, bairro centro, em Moju, Cep 68450 – 000, foi fundada em 1991. Atualmente a escola 

possui 13 salas de aulas, distribuídas da seguinte forma, no turno da manhã são 12 salas, sendo 

5 turmas de 1º ano, 4 turmas de 2º ano e 3 turmas de 3º ano, no turno da tarde são 12 salas, 

sendo 5 turmas de 1º ano, 4 turmas do 2º ano e 3 turmas do 3º ano, no turno da noite são 

disponíveis 5 salas, sendo 1 turma de 1º ano, 2 turmas de 2º ano e 2 turmas de 3º ano, o 

quantitativo de alunos que estudam no ensino médio nessa instituição nos três horários são de 

1495 alunos. 

Além disso, a escola possui uma diretoria, trinta e sete professores, dois banheiros, 

uma secretaria, uma sala de coordenação pedagógica contendo computadores, Datashow e 

impressora, uma sala dos professores, um laboratório multidisciplinar, uma cozinha e um 

cantina, uma quadra poliesportiva. A equipe da direção e formada por 1 diretor, 2 vices- 

diretores, 1 uma secretaria, 4 técnicos especialista em educação, 6 assistentes administrativo, 

quanto a parte de segurança e limpeza da escola são disponíveis 10 serventes e 5 vigias. 

O USO DE JOGOS NO PROCESSO DE ENSINO E APREDIZAGEM 
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Hoje em dia, o ambiente escolar dispõe de inúmeras tendências, desde as mais 

complexas quanto as mais simples, dentre essas disposições temos os jogos, que é um artificio 

de grande importância no processo de ensino e aprendizagem, pois os jogos proporcionam aos 

alunos uma aquisição de habilidades e desenvolvimento cognitivo que contribuirá para seu 

despenho em sala de aula. 

Na educação básica o desempenho dos alunos com relação a matemática encontra-se 

em um patamar muito baixo, devido ao fato do professor ter que seguir uma carga horária 

extremamente exaustiva, no qual o mesmo tem pouco tempo para repassar uma grande 

quantidade de assuntos, sendo assim, o docente se preocupa apenas em cumprir sua jornada de 

trabalho, o que acaba prejudicando o desempenho do aluno, pois os assuntos não são 

repassados com uma boa qualidade. Porém por utro lado, com o uso de jogos o professor não 

alcançará todos os assuntos que lhe são exigidos, mais em compensação a qualidade do ensino 

será melhor, o que estimulará o discente a se torna mais participativo nas aulas de matemática, 

melhorando dessa maneira seu desempenho. 

O uso de jogos matemáticos no processo de ensino e aprendizagem pode ser um 

recurso metodológico de grande importância para consolidar conceitos e favorecer a motivação 

para o estudo da Matemática, pois através dos jogos, a matemática deixa de ser vista como uma 

matéria difícil e complexa, e passa a assumir um caráter lúdico, onde os alunos terão maior 

interesse por estuda- lá. Dessa forma, buscamos introduzir os jogos matemáticos no assunto de 

números complexos, tendo como objetivo facilitar a aprendizagem do aluno. 

Para D’AMBRÓSIO e Beatriz (1989) o uso dos jogos são fundamentais, pois: 

É difícil, num trabalho escolar, desenvolver a matemática de forma rica para todos 

os alunos se enfatizarmos apenas uma linha metodológica única. A melhoria do 

ensino de matemática envolve, assim, um processo de diversificação metodológica, 

porém, tendo uma coerência no que se refere a fundamentação psicológica das 

diversas linhas abordadas (D’AMBRÓSIO e Beatriz ,1989, p.18)   

 

“O uso de jogos e curiosidades no ensino da Matemática tem o objectivo de fazer com 

que os alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o 

interesse do aluno envolvido.” (MOURA e VIAMONTE , 2006, p.3 MOURA, Paula Cristina; 
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VIAMONTE). Dessa maneira, confirmasse que o uso de jogos é de grande importância para o 

processo de ensino e aprendizagem de matemática, pois o mesmo cria uma gama de situações 

que ajudaram no desempenho do aluno. 

Segundo o PCN (1998) 

Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes – enfrentar 

desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento de crítica, da intuição, da 

criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las quando o resultado não é 

satisfatório. (PCN 1998, p. 47) 

Nessa perspectiva, nota-se que o uso de jogos nos assuntos de matemática é uma 

maneira de estimular o aluno, levando o mesmo a criar condições necessárias que possa surtir 

efeito para a resolução de determinados problemas que venham a surgir tanto no âmbito 

escolar quanto em sua vida pessoal. 

O uso de matérias concretos no estudo de matemática quando bem explorado pelo 

professor, pode levar a turma a criar diferentes estratégias para solucionar o problema em 

questão, além disso, esses matérias estimulam a participação em grupo, onde cada aluno terá a 

oportunidade de expor sua opinião, e ao final o grupo chegará em um consenso que melhor 

justificará o problema em questão. Através dos jogos educativos o discente aumenta de 

maneira significativa a construção de inúmeros conhecimentos matemáticos, podendo ter um 

maior aproveito na sua carreira acadêmica, além de criar capacidade para resolver situações 

que venham a surgir em sua vida social. 

Partido dessa perspectiva, é evidente que a integração de jogos no espaço escolar deve 

estar enquadrada no planejamento anual da disciplina, pois é um subsídio de ampla estima 

para o ensino da matemática. Deste modo, o uso de jogos no ensino de números complexos é 

uma metodologia de grande importância para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem, visto que com essa prática o aluno desempenha as atividades escolares com 

maior facilidade, pois os jogos ajudam a desenvolver o raciocínio lógico, contribuindo dessa 

forma para que o discente possa resolver eventuais situações problemas que venham a surgir 

tanto na escola, quanto na sua vida pessoal. 
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No próximo tópico, iremos descrever de maneira sucinta os jogos de números 

complexos aplicado na exposição de matemática, realizada nas turmas do 3º do ensino médio, 

da escola E.M. Ernestina Pereira de Maia. 

DESCRIÇÃO DOS JOGOS 

A exposição de matemática teve inúmeros jogos em sua composição, esses jogos 

trabalhavam com diversos assuntos, como função do 1º grau, probabilidade e números 

complexos. Nesse item descreveremos os jogos de números complexos, já que ficamos 

responsáveis por construir jogos referente a esse assunto. 

Os materiais construídos de números complexos tiveram como objetivo facilitar o 

entendimento dos alunos com relação as operações de soma e subtração, além disso, 

trabalhado também com o conjugado de números complexos. Nessa exposição trabalhamos 

com dois jogos: Dominó dos complexos e Bingo dos complexos. 

Dominó dos complexos 

Imagem 01: Dominó dos complexos 

Fonte: Próprios autores (junho/2019) 
 

Para a confecção foram usados os seguintes materiais: EVA, Papelão, cola e tesoura. 

Números de participantes do jogo: podem participar do jogo 3 jogares de cada vez. 
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Desenvolvimento do jogo: Trata-se de um jogo de dominó um pouco diferente do 

tradicional, ao invés de relações entre números de 1 a 6, usaremos o conjugado dos números 

complexos. O jogo possui 18 peças, cada participante ficará com 6 peças, e os mesmos devem 

identificar em que ponta estar o conjugado da peça em sua mão, caso o jogador não tiver a 

peça que se encaixa na jogada a vez passa para o colega do lado. Ganha o jogo o praticante 

que jogar todas as 6 peças primeiro 

Imagem 02: Aplicação do jogo 

 

Fonte: Próprios autores (junho/2019) 

 

BINGO DOS COMPLEXOS 

Imagem 03: Bingo dos complexos 

Fonte: Próprios autores (junho/2019) 
 

Para a confecção foram usados os seguintes materiais: EVA, papelão, cola, tesoura. 
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Números de participantes do jogo: podem participar do jogo 16 jogadores de cada vez. 

Desenvolvimento do jogo: Trata-se de um jogo no qual o participante recebe uma 

cartela 3x3 com o resultado de soma e subtração envolvendo números complexos, o jogo tem 

uma caixa feita de papelão onde se encontra fichas com operações, cuja os resultados estão 

contidos nos bingos, cada participante receberá uma cartela. Depois disso, será feito o sorteio 

das fichas contendo as operações, os alunos terão que resolver as expressões e verificar se 

aquele resultado se encontra em seus respectivos bingos. O jogo termina quando o primeiro 

participante preencher toda a cartela com os resultados das expressões de números complexos. 

Imagem 04: Aplicação do jogo 

Fonte: Próprios autores (junho/2019) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo da perspectiva exposto no trabalho, torna-se evidente que o estágio 

supervisionado é uma disciplina de suma importância na vida acadêmica do discente, pois 

através dela os graduandos podem vivenciar a experiência de um professor em sala de aula. 

Desse modo, o estágio deve ser um processo ativo na vida do discente, já que essa disciplina 

qualificará para a sua futura profissão. 

Com relação a exposição de matemática realizada no estágio e que trouxe como base 

o uso de jogos, é notório que os professores devem incorporar essa prática em sala de aula, 

pois é um elemento primordial que permite mostrar a matemática como uma ciência 
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dinâmica, sempre aberta a novas práticas de ensino, e não como uma ciência pronta e 

acabada, dessa forma, o ensino não fica indissoluvelmente vinculado a um argumento 

concreto e único, mas sim generalizado, sendo transferido a outros contextos. 

Ao analisar a exposição de matemática percebemos que a prática do uso de jogos 

implica em mostrar ao aluno conceitos matemáticos que estão introduzidos na atividade 

apresentada a ele, de forma dinâmica e extrovertida. Dessa forma, os jogos despertam nos 

alunos a vontade de participar das atividades, tornado o processo de ensino e aprendizagem 

mais prazerosos, contribuindo para o melhor desempenho dos discentes. 

Sendo assim, os resultados apresentados nos permitem concluir que o estágio 

supervisionado serve de base para construirmos uma formação teórica- prática solida, que 

ajudará nós futuros professores de matemática a criar metodologias que colabore de maneira 

significativa para o processo de ensino e aprendizagem. 
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Resumo 

O presente artigo é resultado de uma pesquisa de campo da disciplina estatística básica, do curso de 

educação do campo da turma de Limoeiro do Ajuru. O lócus da pesquisa foi a turma do 8° ano da 

EMEF Coronel Novaes, Sendo seu objetivo: verificar estatisticamente o índice de alunos que moram 

na zona rural e urbana, a opinião em relação a merenda escolar e quais dos três itens citados os 

estudantes preferem para incrementa no cardápio da escola. Metodologia da pesquisa: bibliográfica, 

realizado no material disponibilizado pela professora, e a de campo em uma abordagem quanti-

qualitativa. O resultado é que os educandos dessa turma, a maioria reside na cidade, a merenda 

disponibilizada pela escola não agrada satisfatoriamente os alunos, segundo a opinião dos alunos o 

açaí seria um alimento de maior preferência. Portanto chegou-se a seguinte conclusão, que a pesquisa 

sobre a temática foi bastante relevante, pois tivemos oportunidade e interage juntamente com os 

estudante e assim conseguimos informações necessários pra o bom desempenho desse estudo, com 

isso, percebemos a importância da estatística não somente para o meio acadêmico ou simplesmente 

para o obtenção de conceito, mas como um conhecimento indispensável e necessário para o nosso dia 

– a dia. 

 

Palavras-chave:  Educação. Estática. Pesquisa.  

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado de uma pesquisa de campo da disciplina Estatística 

Básica, do Curso de Educação do Campo da Turma de Limoeiro do Ajuru. O lócus da 
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pesquisa foi a turma do 8° ano da EMEF Coronel Novaes, do Município de Limoeiro do 

Ajuru, localizada na Rua Severino Leão, no Bairro da Cuba.  

Sendo seu objetivo: verificar estatisticamente o índice de alunos que moram na zona 

rural e urbana, a opinião em relação a merenda escolar e quais dos três itens citados os 

estudantes preferem para incrementa no cardápio da escola.  

Metodologia da pesquisa: bibliográfica, realizado no material disponibilizado pela 

professora, e a de campo em uma abordagem quantiqualitativa. Sendo seus instrumentos e 

materiais usados na pesquisa, caderno de campo, cartolina, piloto, fita, cola, caneta, papel sem 

pauta, celular, entre outros. Nessa pesquisa buscamos a participação ativa dos alunos, a 

postura ética, o respeito a opinião do outros. 

Essa pesquisa nos mostro a importância da estatística no auxílio ao processo de 

pesquisa que permeia todas as áreas do conhecimento que lindam com observações empíricas. 

Assim, podemos dizer que a estatística e a ciência do significado e uso dos dados. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa foi desenvolvida de modo a promover um estudo 

qualitativa e quantitativo. A metodologia desse artigo se deu em duas etapas: na primeira foi 

feita a pesquisa bibliográfica, para uma melhor compreensão da temática. A segunda foi a 

pesquisa de campo que aconteceu através da construção de gráficos na 8° ano na EMEF 

Coronel Novaes.  

Como procedimentos metodológicos a pesquisa caracteriza-se como de natureza 

qualitativa e quantitativo, sendo a coleta dos dados será por intermédio de contruçao de 

gráficos juntamente com os alunos da turma. 

[...] Considera que a coleta sequencial de dados quantitativos e qualitativos 

pode proporcionar um melhor entendimento do problema de pesquisa. 

Possui vantagem como complementação, incrementaçao, maior validade dos 

resultados obtidos e criação de novas fronteiras (COLZANI, 2007, p. 03)  
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 A pesquisa trata-se de um estudo qualitativo e quantitativo com ênfase na pesquisa 

participante. A pesquisa participante acontece quando se desenvolver a partir da interação de 

pesquisadores e membros das situações investigadas ou estudadas.  

Neste momento toda a aplicação dos instrumentos foi mediada pela relação dialógica 

com os sujeitos da pesquisa. Para Evitar resistências por parte dos entrevistados foi feita uma 

divulgação do curso de Educação do Campo explicando os fins e objetivos da pesquisa. Desse 

modo todos aceitaram participar e contribuíram significativamente para o sucesso da 

pesquisa. 

 

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE ESTATÍSTICA  

 O significado da palavra estatística, referente ao conjunto de ferramentas para obter, 

resumir e extrair informações relevantes de dados; encontrar e avalia. Nesse contexto, a 

estatística pode-se definido como a capacidade de utilizar ou interpretar de forma adequada as 

ferramentas estatística na solução de problemas. 

A educação estatística está centrada no estudo da compreensão de como as 

pessoas aprendem estatística envolvendo os aspectos cognitivos e afetivos e 

o desenvolvimento de abordagem didáticas e de materiais de ensino. Para 

isso, a educação estatística precisa da contribuição da educação, matemática, 

da psicologia, da filosofia, da matemática, além da própria estatística. 

(Apostila disponibilizada pela professora) 

Como podemos verificar a estatista pode dialogar com várias outras disciplina, o que 

faz dela uma disciplina bastante interessante, pois possibilita o acontecimento da 

interdisciplinaridade.   

A disciplina nos possibilitou a compreensão  sobre: estatística, educação estatística, 

tratamento da informação, a estatística nos iniciais  e finais do ensino fundamental, fazes da 

investigação cientifica, a estatística e seus métodos( método estatísticos, população ou 

universo estatístico, amostra, variáveis, cálculo de porcentagem e exercícios de aplicações), 
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distribuição de frequência, elementos de uma distribuição de frequência, cálculo das medidas 

estatísticas, entre outros conhecimentos que foram adquirido no decorrer da disciplina. 

6 RESULTADOS E DISCURSÕES 

 Na turma onde foi realizada a pesquisa contam com 32 alunos, mas devido alguns 

alunos já terem sido liberado devido uma reunião com os professores, foi possível trabalhar 

somente com uma amostra de 10 alunos.  

Para chegamos aos resultados e discursões de dados foi necessário construímos 

juntamente com os alunos 3 gráficos, sendo eles: gráfico sobre o local de residência (gráfico 

1), gráfico sobre a opinião da merenda escolar (gráfico 2), gráfico sobre preferência de 

alimento regional na merenda escolar (gráfico 3). 

 

 

 

 

 O gráfico 01 teve o seguinte resultado:   

 

                      08 - 

 

 

                            

 

 

 

                      04 - 
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Imagem I: gráfico sobre o local de residência dos alunos                   Fonte: Moraes, Santos, Silva 

 

 

 O gráfico I demostrou o quantitativo de alunos que moram no campo e na cidade, 

sendo que na cidade residem 08 alunos e no campo 02 alunos. 
 

 

 

TABELA SOBRE O LOCAL DE RESIDÊNCIA DOS ALUNOS  
 

Local Frequência Frequência 

relativa 

( %) 

Frequência 

acumulada 

Frequência 

acumulada relativa 

(%) 

Campo/zona rural 2 20% 2 20% 

Cidade/zona 

urbana 

8 80% 10 100% 

Total 10 100%   
 

A partir do gráfico acima a Moda é 8 (cidade). 

Media: 2 + 8 = 5 

                 2 

Mediana: 2 + 8 + 1 = 6° posição (número 8) 

                    2 

 

 

 

 

 

 

 O gráfico 02 teve o seguinte resultado. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

                   10 – 

 

 

                       

                    5 -  
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Imagem II: gráfico sobre a opinião da merenda escolar                    Fonte: Moraes, Santos, Silva 

 

O gráfico II demostrou o quantitativo e a opinião dos alunos sobre a merenda escolar, 

sendo que 05 desse alunos disseram que gostam da merenda, 05 falaram que não gostam e 0 

não amo a merenda oferecida pela escola. . 

 

 

TABELA SOBRE A OPINIÃO DOS ALUNOS EM RELAÇÃO A MERENDA ESCOLAR  
 

Opinião Frequência Frequência relativa 

( %) 

Frequência 

acumulada 

Frequência 

acumulada relativa 

(%) 

Amo 0 0% 0 0% 

Gosto 5 50% 5 50% 

Não-gosto 5 50% 10 100% 

Total 10 100%   
 

A partir do gráfico acima a Moda 5 (5 dos alunos que gostam e 5 que não-gostam da 

merenda). 

Media: 5 + 5 + 0 = 3, 3 

                 3 

Mediana: 5 + 5 + 1 = 6° posição (não-gosta) 

                    2 

 

 

 

 

 O gráfico 03 teve o seguinte resultado: 

9 - 
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Imagem III: gráfico sobre a preferência de lanche regional               Fonte: Moraes, Santos, Silva 

 

O gráfico III demostrou o quantitativo e a opinião dos alunos sobre a preferência de 

incrementaçao de alimentos regional, sendo que 09 desse alunos disseram que gostariam que 

fosse colocado no cardápio o açaí devido sua possibilidade de uso, como: o mingau de arroz 

com açaí, mingau de aveia com açaí, sorvetes, pudim, entre outros. Somente 01 falou que 

gostaria e colocasse as frutas da regiao. 

TABELA SOBRE A PREFERÊNCIA DE COMPLEMENTO REGIONAL AO LANCHE 
 

Complemento 

regional 

Frequência Frequência 

relativa 

( %) 

Frequência 

acumulada 

Frequência 

acumulada 

relativa (%) 

Camarão 0 0 0 0% 

Frutas diversas 1 10% 1 10% 

Açaí 9 90% 10 100% 

Total 10 100%   

A partir do gráfico acima a Moda foi 9 (açaí). 

Media: 9 + 1+ 0 = 3, 3 

                 3 

Mediana: 2 + 8 + 1 = 6° posição (açaí) 

                      2 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Para execução desta pesquisa foi preciso várias etapas desde o planejamento e 

organização, até a execução e conclusão. No entanto a observação e a participação foi de 

suma importância para a construção deste artigo, pois possibilitou vivenciar a real situação do 

objeto de estudo. 

 O desenvolvimento desta experiência foi de suma importância para o processo de 

formação dos sujeitos envolvidos,  sendo que a mesma aconteceu dentro de um processor de 

leitura e interação e participação com a temática estudado, e valido  salienta que esse estudo 

nos proporcionou um olhar ampla e mais detalhado sobre a disciplina aqui estudada. 
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Resumo: 

Este trabalho apresenta os resultados de um experimento que teve como objetivo analisar os efeitos da aplicação 

de uma atividade para o ensino de grandezas direta e inversamente proporcionais por meio do ensino por 

atividades, com alunos do 7º ano de uma escola da rede pública em Belém do Pará. O experimento foi realizado 

no mês de dezembro de 2017 para uma amostra de 19 estudantes que foram divididos em grupos de quatro e 

cinco estudantes. A sistematização das informações se deu por meio de quadros com dados estatísticos do 

aproveitamento dos estudantes referentes às respostas obtidas com a atividade, o que demonstraram atender as 

expectativas e apontaram um bom desempenho, com respostas que direcionaram ao objetivo da atividade assim 

como contribuindo de forma positiva para o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Palavras-chaves. Ensino por atividades. Proporcionalidade. Ensino e aprendizagem. 

 

1. Introdução 

O estudo sobre proporcionalidade é considerado como uma das ideias fundamentais no 

ensino de matemática. A noção desse assunto, entendemos que servirá ao longo de todos os 

anos do ensino fundamental e médio, visto que seu conceito tem grande importância para o 

entendimento de outros conceitos matemáticos e interdisciplinares bem como diversas 

aplicabilidades em situações do dia-a-dia. 

A compreensão de razão e proporção é a base para o trabalho com grandezas 

diretamente e inversamente proporcionais, além de outros assuntos da matemática, e também 

de outras disciplinas como ciências, química e física.  

No entanto, em estudos como o de Freitas e Gonçalves (2010); Lara e Oliveira (2013); 

Oliveira e Garcia (2013) apontam em suas pesquisas para uma não compreensão dos 

estudantes quanto ao conceito de razão e proporção e em diferenciar situações quando há ou  
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não proporcionalidade, além disso, revelou também que professores das séries iniciais ao 

resolverem mecanicamente algumas situações de grandezas proporcionais são levados aos 

erros, o que foi evidenciado principalmente nos problemas de proporcionalidade inversa, 

demonstraram que nem sempre compreendem ou conseguem justificar suas respostas, ou seja, 

realizam o processo, mas não o compreendem. 

Em Sá (2019) encontramos o ensino por atividade como uma das alternativas 

metodológicas ao ensino baseado na sequencia que inicia com conceituação, seguida de 

exemplos e contraexemplos, propriedades e questões para serem resolvidas.  

O ensino por atividade “pressupõe a possibilidade de conduzir o aprendiz a uma 

construção constante das noções matemáticas presentes nos objetivos da atividade” (SÁ, 

2009, p.18) e, assim é importante que o professor proponha situações que faça o aluno ser 

conduzido a descobertas de um conhecimento. 

Quanto ao objetivo o ensino por atividade pode ser realizado por dois tipos de 

atividade: conceituação ou redescoberta. Em nossa atividade se enquadra o primeiro caso: 

conceituação. No qual, Sá (2019) defende que uma atividade de conceituação leva o estudante 

a perceber a ocorrência de determinado tipo de situação/tipo de objeto matemático e que a 

definição deste objeto é o objetivo da atividade, e que esta pode ser dividida didaticamente, 

nos seguintes momentos: organização, apresentação, execução, registro, análise e 

institucionalização. 

Na elaboração das atividades são apresentadas algumas sugestões de elementos 

considerados essenciais para Sá (2009): 

 As atividades devem apresentar-se de maneira auto-orientadas para que os 

alunos consigam conduzir-se durante a construção de sua aprendizagem; 

 Toda atividade deve procurar conduzir o aluno à construção das noções 

matemáticas através de três fases: a experiência, a comunicação oral das ideias 

apreendidas e a representação simbólica das noções construídas; 

 As atividades devem prever um momento de socialização das informações 

entre os alunos, pois isso é fundamental para o crescimento intelectual do 

grupo. Para que isso ocorra, o professor deve criar um ambiente adequado e de  
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 respeito mútuo entre os alunos e adotar a postura de um membro mais 

experiente do grupo e que possa colaborar na aprendizagem deles; 

 As atividades devem ter características de continuidade, visto que precisam 

conduzir o aluno ao nível de representação abstrata das ideias matemáticas 

construídas a partir das experiências concretas vivenciadas por ele; 

Com essas orientações, elaboramos a atividade composta por cinco situações que 

abordavam a temática da proporcionalidade, das quais duas situações eram de grandezas 

diretamente proporcionais, duas de grandezas inversamente proporcionais e a ultima situação 

não apresentava proporcionalidade. 

Dessa forma, considerando a importância do estudo de proporcionalidade e a 

dificuldade apresentada pelos estudantes e também por alguns professores como mostra a 

pesquisa de Oliveira e Garcia (2013) tivemos como objetivo nesse estudo analisar os efeitos 

da aplicação de uma atividade para o ensino de grandezas direta e inversamente proporcionais 

por meio do ensino por atividades, com alunos do 7º ano de uma escola da rede pública em 

Belém-PA. 

2. Percurso Metodológico 

A pesquisa foi realizada no mês de dezembro de 2017, e consistiu na aplicação de uma 

atividade, que seguiu as instruções do ensino por atividades, intitulado: grandezas diretamente 

proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, cujo objetivo era de institucionalizar o 

conceito de Grandezas diretamente proporcionais e Grandezas inversamente proporcionais. A 

atividade contou com a participação de 19 estudantes distribuídos em 4 grupos (3 grupos 

compostos por 5 estudantes cada, e um grupo composto por 4 estudantes). 

Na folha de atividade apresentávamos cinco situações em quadros, das quais eram 

duas de grandezas diretamente proporcionais, duas de grandezas inversamente proporcionais e 

uma situação que não representava grandezas proporcionais. Ao final da atividade os alunos 

colocariam suas observações diante as cinco situações contidas nesta atividade. 
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Após a entrega da folha de atividade para os grupos, pedimos que os mesmos lessem 

com atenção cada situação, para que pudessem fazer as devidas observações e conclusão ao 

final. Em seguida, deixamos os grupos discutirem e responderem sobre a atividade, para 

assim oportunizá-los em trocar ideias a respeito do experimento e tirar suas dúvidas quando 

necessário. 

Ao término da atividade, que teve a duração de noventa minutos, pedimos que um 

representante de cada grupo socializasse sua observação no quadro branco, para que 

pudéssemos fazer uma discussão a respeito das mesmas, e institucionalizar sobre as grandezas 

direta e inversamente proporcionais. 

Em nossas atividades buscamos seguir os pressupostos do ensino de matemática por 

atividades por ter nesse método de ensino características que atendem os objetivos que 

buscamos com o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, como por exemplo: 

estruturado e sequencial, compromisso com o desenvolvimento de habilidades para além do 

conteúdo, adequação para formação de conceitos e acesso a resultados operacionais ou 

algorítmicos, interatividade entre os estudantes e professor, além de outras características 

elencadas por Sá (2019). 

A atividade se desenvolveu atendendo a organização de uma atividade de 

conceituação, seguindo os momentos da organização da turma, apresentação da atividade aos 

alunos, execução do experimento, registro pelos alunos, análise e institucionalização.  

De acordo com Sá (2019) o momento da apresentação da atividade compete ao 

professor distribuir o material para a realização da mesma incluindo o roteiro; o momento da 

execução corresponde a etapa da experimentação quando o pesquisador manipula os 

materiais, espera-se que cada equipe realize os procedimentos estabelecidos para a atividade; 

o momento do registro corresponde ao momento da sistematização das informações e espera-

se que cada equipe registre as informações nos espaços destinados no roteiro; no momento da 

análise espera-se que cada equipe analise as informações que foram registradas e percebam as 

características do objeto matemático a ser conceituado; e por fim, a institucionalização é o 

momento em que o professor a partir da observações elaboradas pelas equipes apresentará o 

conceito ou definição planejada à turma. 
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A seguir apresentaremos a atividade que norteou nosso experimento, com as nossas 

análises a priori ao final e em seguida os quadros de respostas dos estudantes.  

Quadro 01: Situação 01 e 02 da atividade 

Atividade 

Título: Grandezas Diretamente Proporcionais e Grandezas Inversamente Proporcionais 

Objetivo: Conceituar grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais 

Material: Lápis ou caneta, roteiro da atividade. 

Procedimento:  

 Leia cuidadosamente cada uma das situações apresentadas; 

 Preencha os espaços em branco dos quadros de cada situação; 

 Responda as questões propostas; 

            

Situação 01: Uma torneira foi aberta para encher uma caixa com água a cada 15 min é 

medida a altura do nível de água. Construímos uma tabela para mostrar a evolução da 

ocorrência, seguindo o raciocínio complete o espaço em branco do quadro abaixo:  

Tempo (min) Altura do nível de água (cm) 

15 50 

30 100 

45 150 

60  

 

a)Quando os valores da primeira coluna aumentam os da segunda coluna também 

aumentam? Quando dobra o valor da primeira coluna o da segunda coluna também 

dobra? Quando é triplicado o valor da primeira coluna o da segunda coluna também é 

triplicado? 

 

b)Quais grandezas estão relacionadas? Essas grandezas são proporcionais? Por quê? 

 

Situação 02: Se um carro percorre, em média, 80 km com 10l de álcool, esse carro 

consumirá 20l de álcool para percorrer 160 km. Relacionem na tabela abaixo os espaços 

percorridos com a quantidade de álcool consumida para percorrê-los. 
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Espaço (km) 80 160 240 320   

Volume (l) 10 20   60 80 

 

a)Quando os valores da primeira linha aumentam os da segunda linha também 

aumentam? Quando dobra o valor da primeira linha o da segunda linha também dobra? 

Quando é triplicado o valor da primeira linha o da segunda linha também é triplicado? 

 

b)Quais grandezas estão relacionadas? Essas grandezas são proporcionais? Por quê? 

Fonte: autores (2017) 

Quadro 02: situação 03 e 04 da atividade 

Situação 03: O quadro abaixo relaciona o número de operários com o tempo 

necessário para eles construírem um barracão, temos que 1 operário precisa de 48 dias 

para construir o barracão, 2 operários terminam em 24 dias, seguindo o mesmo 

raciocínio complete os espaços em branco. 

Número de operários 1 2 4 8 16 

Tempo (dias) 48 24    

 

a)Quando os valores da primeira linha aumentam os da segunda linha também 

aumentam ou diminuem? Quando dobra o valor da primeira linha o da segunda linha 

também dobra ou se reduz a metade? Quando é triplicado o valor da primeira linha o da 

segunda coluna também é triplicado ou se reduz a um terço? 

 

b)Quais grandezas estão relacionadas? Essas grandezas são proporcionais? Por quê? 

 

Situação 04: A ração que José tem dá para alimentar 2 cachorros por um tempo de 

12 dias. Nessa perspectiva, complete o quadro abaixo relacionando com o que falta 

nos espaços em branco. 

Quantidade de cachorros 2 4  8 



 

590 

 

Tempo (dias) 12 6 4  

a)Quando os valores da primeira linha aumentam os da segunda linha também 

aumentam ou diminuem? Quando dobra o valor da primeira linha o da segunda linha 

também dobra ou se reduz a metade? Quando é triplicado o valor da primeira linha o da 

segunda coluna também é triplicado ou se reduz a um terço? 

 

b)Quais grandezas estão relacionadas? Essas grandezas são proporcionais? Por quê? 

 

 

Fonte: autores (2017) 

 

Quadro 03: situação 05 da atividade 

 

Situação 05: Numa atividade da escola, João teve que construir triângulo com 

palitos de fósforos. Em que consistiu da seguinte maneira: o primeiro triângulo 

utilizou 3 palitos, para formar o segundo triângulo foram necessários mais dois 

palitos, o terceiro triângulo mais 2 palitos e assim sucessivamente. Dando 

continuidade a essa sequência como mostra a imagem abaixo, complete o quadro 

seguinte: 

 

Triângulos Quantidade de Palitos 

1 3 

2 5 

3 7 

4  
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5  

 

a)Quando os valores da primeira coluna aumentam os da segunda coluna também 

aumentam? Quando dobra o valor da primeira coluna o da segunda coluna também 

dobra? Quando é triplicado o valor da primeira coluna o da segunda coluna também é 

triplicado? 

 

b)Quais grandezas estão relacionadas? Essas grandezas são proporcionais? Por quê? 

 

Observação: 

 

 

   Fonte: autores (2017) 

 

 Após o desenvolvimento da atividade, a institucionalização do experimento se deu 

com as seguintes definições: 

Grandezas Diretamente Proporcionais 

Duas grandezas variáveis dependentes são diretamente proporcionais quando a razão entre 

os valores da 1ª grandeza é igual a razão entre os valores correspondentes da 2ª grandeza. 

Nesse sentido, quando o valor de uma grandeza dobra, triplica, fica a metade, o da outra 

também dobra, triplica, fica a metade. 

Grandezas inversamente Proporcionais 

 

Duas grandezas variáveis dependentes são inversamente proporcionais quando a razão entre 

os valores da 1ª grandeza é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da 2ª. 

Isso quer dizer que uma grandeza aumenta à mesma proporção que a outra diminui e vice-

versa, dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. 
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Análise a priori da atividade: Esperamos que os alunos possam estabelecer para cada 

situação uma relação entre os valores de cada coluna das tabelas apresentadas, ou seja, que 

aumentando os valores de uma coluna, a outra também aumenta na mesma proporção, quando 

o valor de uma grandeza dobra, triplica, fica a metade, o da outra também dobra, triplica, fica 

a metade, e assim por diante. A dificuldade a ser apresentada pelos alunos pode ser em pensar 

que o aumento nos valores é sempre devido a uma adição, caso isso aconteça faremos uma 

reflexão com os valores da tabela verificando esse raciocínio errôneo. E acreditamos que 

posteriormente com a vivência de outras atividades o ajudará a construir o modelo 

multiplicativo. Em relação as tabelas que apresentam grandezas inversamente proporcionais, 

esperamos que os alunos possam identificar a relação entre as grandezas envolvidas, ou seja, 

quando os valores de uma grandeza são multiplicados por um determinado valor, a outra 

grandeza é dividida pelo mesmo valor na mesma proporção, configurando grandezas 

inversamente proporcionais. O quadro que apresenta situação de grandezas não proporcionais, 

esperamos que os alunos consigam identificar que não há uma relação proporcional entre os 

valores envolvidos.  

3. Análises e Resultados 

Neste tópico apresentaremos os quadros com as respostas dos estudantes e as análises em 

relação à atividade e outros dois quadros com a sistematização das respostas e com o 

percentual das mesmas. 

No quadro 04 a seguir apresentaremos a resposta referente à observação do grupo G1 para 

esta atividade, os estudantes desse grupo demonstravam interesse e estavam participativos, 

pedindo auxílio para algumas situações da atividade e fazendo questionamentos sobre o 

assunto. 

 

Quadro 04: Resposta do grupo G1 

Grupo Estudantes Observação  Validade 
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1 

 

 

 

E1, E2, E3, 

E5 

 

 

Observação: 

Parcialmente 

válida 

 

Transcrição 

Observação: Tem umas que aumenta o valor nas duas 

colunas em outras dimunui de um lado e aumenta no 

outro. 

 

Fonte: experimentação (2017) 

O grupo de estudantes formado pelos alunos E1, E2, E3 e E5 chegaram a uma observação 

parcialmente válida, devido não colocarem que as colunas aumentam ou uma coluna aumenta 

e a outra diminui na mesma proporção, dessa forma verificou corretamente que uma coluna 

aumenta e a outra diminui, mas faltou completar com a palavra proporcionalmente. Embora 

na resposta da observação tenham esquecido a palavra proporcional, quando completaram os 

quadros da atividade com os valores que faltavam, os alunos conseguiram preencher 

corretamente. Para responder as questões referentes a primeira situação, o grupo solicitou 

ajuda, e questionou “O que são grandezas?” após responder ao grupo, prosseguiram a 

atividade e responderam nas demais situações as grandezas envolvidas e o que era pedido nas 

alíneas a, b e c de cada situação. O quadro 05 apresenta a resposta do grupo G2 para esta 

atividade. 

Quadro 05: Resposta do grupo G2 

Grupo Estudantes Observação  Validade 

 

 

 

 

2 

 

 

E6,E7,E8,E9 

e E10 

 

 

Observação: 

Parcialmente 

válida 

 

Transcrição 

Observação: Tem algumas situações que 

aumenta as duas e tem algumas que diminui 
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Fonte: experimentação (2017) 

O grupo de estudantes E6, E7, E8, E9 e E10 teve como observação que “tem algumas 

situações que aumentam as duas e tem situações que diminuem”, nessa resposta não 

consideramos válida pelo final da frase quando diz que tem situações que diminuem obtendo 

assim uma resposta incompleta. Observamos nesse grupo que os alunos pouco solicitaram 

ajuda e também pouco interagia com seu grupo, e ainda durante a atividade o estudante E7 

saiu para fazer uma prova em outra sala, apenas dois alunos tentavam responder as questões 

propostas. No quadro a seguir apresentamos a resposta do grupo G3. 

Quadro 06: Resposta do grupo G3 

Grupo Estudantes Observação  Validade 

 

 

 

 

3 

 

 

 

E11, E12. 

E13, E14 

e E21 

 

 

Observação: 

Parcialmente 

válida 

 

Transcrição 

Observação: Quando uma proporção aumenta a 

outra aumenta na mesma proporção. Quando uma 

aumenta na outra e a outra diminui na mesma 

proporção. 

 

Fonte: experimentação (2017) 

Em relação ao grupo 03 formado pelos estudantes E11, E12, E13, E14 e E21 

escreveram em sua observação que “Quando uma proporção aumenta a outra aumenta na 

mesma proporção, e quando uma aumenta a outra diminui na mesma proporção” pela resposta 

dos alunos para a observação consideramos apenas a segunda parte da frase válida, visto que a 

primeira parte deveria ser colocado no lugar de proporção as palavras “grandezas ou valores” 

quando uma grandeza/valor aumenta a outra aumenta, por esse motivo consideramos 

parcialmente válido. No decorrer da atividade este grupo de estudante foi participativo, 

solicitou ajuda para preencher o quadro, por que não tinham entendido que era para 
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preencher, após explicar perceberam a regularidade nas colunas quando dobravam, 

triplicavam ou reduzia-se a metade e assim por diante, tanto que um dos alunos respondeu que 

a coluna do nível de água referente a primeira situação estava aumentando de 50 em 50, e 

assim preencheu os demais quadros sem dificuldades.  

Quadro 07: Resposta do grupo G4 

Grupo Estudantes Observação  Validade 

 

 

 

 

4 

 

 

  

E16, E17, 

E18, E19, 

E20 

 

 

 

Observação:  

Válida 

 

Transcrição 

Observação: Quando uma aumenta a outra aumenta 

na mesma proporção. Quando uma aumenta a outra 

diminui na mesma proporção. 

 

Fonte: experimentação (2017) 

 

Quanto ao grupo de estudantes E16, E17, E18, E19 e E20 que escreveram em sua 

observação “Quando uma aumenta a outra aumenta na mesma proporção”, considera-se uma 

observação válida visto que compreendemos o pensamento do grupo ao dizer que as colunas 

aumentam na mesma proporção, e ainda percebemos que dentre as cinco situações colocadas 

aos alunos atentaram também para a situação em que representa as grandezas inversamente 

proporcionais, embora ainda desconhecessem que se tratava dessa grandeza, apenas colocou 

também em sua observação que “Quando uma aumenta a outra diminui na mesma 

proporção”. Este grupo também solicitou ajuda, principalmente para escrever a observação, já 

haviam percebido que as grandezas eram proporcionais, este grupo atentou para as perguntas 

feitas abaixo de cada situação, o que facilitou na hora de ajuda-los na observação. 
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A seguir apresentaremos o quadro 08 e a tabela 01 que organizamos quanto à análise 

das respostas dos estudantes e quanto ao percentual de cada resposta obtida. Classificamos as 

observações dos estudantes em: não registou, inválidas, parcialmente válidas e válidas.  

Quadro 08- Análise das observações dos grupos a respeito da atividade 

GRUPOS TRANSCRIÇÃO ANÁLISE 

 

G1 

Tem umas que aumenta o valor nas duas colunas 

em outras dimunui de um lado e aumenta no outro. 

Parcialmente 

Válida 

 

G2 

Tem algumas situações que aumenta as duas e tem 

algumas que diminui 

Parcialmente 

Válida 

 

G3 

Quando uma proporção aumenta a outra aumenta 

na mesma proporção. Quando uma aumenta na 

outra e a outra diminui na mesma proporção. 

Parcialmente 

Válida 

 

G4 

Quando uma aumenta a outra aumenta na mesma 

proporção. Quando uma aumenta a outra diminui na 

mesma proporção. 

Válida 

 

Fonte: Experimentação (2017) 

De acordo com o quadro acima, podemos observar que as maiorias das respostas dos 

estudantes atenderam ao objetivo da atividade, consideradas em parcialmente válida e válida.  

Os três grupos que consideramos a resposta parcialmente válida, foram devido a 

organização da frase ou a falta de apresentar o sentido completo, principalmente para 

atentarem a palavra “proporcional” em relação às grandezas envolvidas, sejam elas as diretas 

ou inversas. O grupo G4 conseguiu observar para as quatro situações envolvidas e a 

proporcionalidade das situações, apenas não atentou para a situação que não havia 

proporcionalidade. No geral, consideramos que todos os grupos apresentaram respostas dentro 

do previsto e conseguiram obter boas observações para a atividade. 
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Os resultados apontaram que durante a realização da atividade os estudantes tiveram 

uma boa participação quanto a interesse e motivação para o desenvolvimento da mesma, 

como, por exemplo, houve questionamento sobre o assunto a respeito do que seria “grandeza” 

o que nos revela interesse pela aula e possibilitando maior interatividade entre professor e 

aluno; os grupos interagiam entre si e questionavam quando haviam dúvidas, após a 

institucionalização da atividade conseguiram dar outros exemplos a respeito de situações que 

eles conheciam de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente 

proporcionais. Quanto às análises das observações consideramos as respostas válidas e 

parcialmente válidas, devido algumas apresentarem um sentido mais vago, mas consideramos 

que as respostas estavam dentro do previsto, atenderam as expectativas e se direcionavam ao 

objetivo da atividade. 

A seguir apresentamos uma tabela com as porcentagens em relação aos tipos de 

observação dos estudantes, dos quais podemos verificar que a maioria obteve as respostas 

parcialmente válidas (75%), o que consideramos positivo, visto que as respostas atendiam o 

que buscávamos que os alunos percebessem, e com a institucionalização ficaria mais fácil 

para compreender o conceito. 

 

Tabela 01 – Tipos de Observação da atividade 07 

Grupos Tipos de Observação (%) 

 G4 Válida 25% 

G1, G2 e G3 Parcialmente Válida 75% 

- Inválida 0% 

- Não registrou 0% 

Fonte: autores (2017) 

 

Nesta atividade acreditamos que o objetivo tenha sido alcançado durante a 

formalização no quadro com a turma, pois durante a realização da atividade com os alunos, 
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poucos observaram para a questão das grandezas que não são proporcionais. Isso quer dizer 

que ainda que os alunos tenham observado os quadros em que as grandezas aumentavam na 

mesma proporção ou para os quadros das grandezas inversamente proporcionais, só tiveram 

conhecimento desses termos “Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente 

proporcionais” quando explicamos aos alunos de acordo com as suas observações qual 

representava cada uma delas, as quais apresentamos da seguinte forma a grandeza diretamente 

proporcional: 

Duas grandezas variáveis dependentes são diretamente proporcionais quando a razão entre os 

valores da 1ª grandeza é igual a razão entre os valores correspondentes da 2ª grandeza. Nesse 

sentido, quando o valor de uma grandeza dobra, triplica, fica a metade, o da outra também 

dobra, triplica, fica a metade. 

E Grandezas Inversamente Proporcional: 

Duas grandezas variáveis dependentes são inversamente proporcionais quando a razão entre 

os valores da 1ª grandeza é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da 2ª. 

Isso quer dizer que uma grandeza aumenta à mesma proporção que a outra diminui e vice-

versa, dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. 

 

Pelo observado, os estudantes demonstraram compreender o conceito, e diversas 

situações além dessas propostas na atividade foram colocados durante a institucionalização e 

até mesmo eles já conseguiam dar exemplos de grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais, assim como das situações que não representavam grandezas proporcionais 

quando se perguntava a eles se apresentava um caso de proporcionalidade.  

Uma das grandezas exemplificada pelos alunos foi a questão da velocidade e tempo 

para grandezas inversamente proporcionais, outra dita por eles foi a questão do preço e a 

quantidade de determinado objeto para grandezas diretamente proporcionais, e para a situação 

que não representava grandezas proporcionais não conseguiram lembrar, então perguntamos a 

questão da idade e o peso de uma pessoa, se representavam grandezas diretamente 

proporcionais ou inversas, alguns responderam direta e logo depois a turma concordou com o 

colega que disse não ser nem uma nem a outra, devido não ser grandezas que podemos 
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estabelecer uma proporção. Dessa maneira, acreditamos que os conceitos trabalhados nessa 

atividade foram construtivos e assimilados pela maioria dos estudantes. 

4. Considerações finais 

Em nosso estudo buscamos analisar os efeitos de uma atividade para o ensino de 

grandezas direta e inversamente proporcionais por meio do ensino por atividades, com alunos 

do 7º ano de uma escola da rede pública em Belém-PA. A atividade seguia o modelo do 

ensino por atividade para uma atividade de conceituação, a qual é dividida em seis momentos. 

Cada momento tornou-se muito importante no processo do ensino e aprendizagem, 

conseguimos executar cada fase e verificar que possibilitou maior envolvimento com o objeto 

matemático tanto para quem planeja/elabora a atividade quanto para quem se ensina, no caso, 

aos estudantes.  Consideramos pelas respostas dos estudantes que tivemos êxito quanto ao 

objetivo da atividade, e percebemos que a turma envolveu-se de forma positiva durante a 

execução da mesma, realizando perguntas interessantes sobre o objeto em estudo, 

participativos e realizando trocas de ideias com os integrantes de seus grupos. Dessa maneira, 

esperamos que esse trabalho possa contribuir para outros estudos futuros e para com o 

processo de ensino e aprendizagem da matemática. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é mostrar um estudo a cerca da origem dos números irracionais, provar a 

irracionalidade de alguns números irracionais como o √2, π e ℮, e mostrar também que através de equações 

polinomiais podemos definir em dois grupos os números irracionais, as raízes das equações polinomiais são 

definida como números algébricos e todos os demais números irracionais são ditos números transcedentes, e que 

também existem mais números irracionais do que racionais, para isto, nos baseamos nos estudos de BOYER 

(1974), NIVEN (1984), e entre outros autores que veremos neste trabalho. 

1. Introdução 

A utilização da historia da matemática como instrumento e metodologia e de suma 

importância principalmente quando queremos investigar a origem dos números, que vem 

desde as civilizações antigas ate os dias de hoje. Hoje o que conhecemos sobre os números é 

resultado de um longo processo histórico, e é muito importante que nós conheçamos estes 

processos, para que possamos entender e compreender a origem dos números. 

Sempre quando trabalhamos com conjunto de números, nós deparamos com diversos 

tipos de números, e entre alguns de nossos cálculos nos deparamos com os números, 

conhecidos hoje como, os irracionais, cada civilização antiga tinha a sua forma de considerar 

esses números, que durante a época de Pitágoras era desconhecido. 

No presente trabalho, temos como objetivo, mostrar um estudo a cerca da origem dos 

números irracionais, e também provar alguns desses números como π e o ℮, alem de mostrar 

como se defini os números irracionais em algébricos ou transcedentes. 

No primeiro tópico abordaremos como surgiu os números que não era comensuráveis, 

ou seja, que os números não podiam ser representados só por números inteiros, e a razão entre 

os mesmo (os inteiros não podiam ter fator em comum).  

No segundo e terceiro tópico, iremos falar um pouco de como surgiu o números π, e 

como vários matemáticos tentaram calcular o seu valor, e demonstrar a sua irracionalidade, o 

outro tópico iremos demonstrar a irracionalidade de ℮. 
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No ultimo tópico, iremos mostrar como se designou os chamados números algébricos 

e transcedentes, onde os números algébricos são todos os números que podem ser raízes de 

uma equação polinomial, e transcedentes todos os demais números. 

2. Incomensuráveis 

O período denominado Idade Heroica baseia-se entre o quarto século A.C ate o quinto 

século A.C “Idade Heroica da matemática”. Segundo Boyer (1974) o quinto século A.C foi 

um período crucial na historia da civilização ocidental. O grande potencial intelectual de 

Atenas durante esse século atraíram estudiosos de todas as partes do mundo grego, entre eles 

Pitágoras, na Itália, que sustentava atitudes idealistas na ciência e na filosofia. 

Dizem que Pitágoras se retirou para Metapontum no fim de sua vida e morreu lá em 

500 A.C, aproximadamente. Segundo Chave e Freitas (2012) a escola Pitagórica, criada por 

Pitágoras, consistia numa sociedade secreta e comunitária, cujos membros são denominados 

pitagóricos, que se dedicava principalmente a estudos filosóficos, matemáticos, astronômicos 

e musicas. A tradição diz que Pitágoras não deixou obras escritas, mas, que suas ideias 

pitagoricas foram levadas adiante. Para Boyer (1974) depois da morte que Pitágoras, 

Arquistas continuaram a ideia pitagorica, que era a de sempre por a aritmética acima da 

geometria. E para os pitagoricos a essência de tudo, podia ser explicada em termos de 

arithmos, por muito tempo acreditou que só existiam grandezas comensuráveis, ou seja que 

todos os números poderiam ser representado pelos inteiros e suas razões, onde, esses inteiros 

são primos entre si. 

Segundo relatos, embora sem muita precisão, Hipasus de Metapotum, pertencente à 

Escola Pitagórica, foi expulso da escola pitagorica por causa de uma descoberta, esta 

descoberta teria lhe custado à própria vida, não se sabe ao certo a causa dessa expulsão, mas 

há três possibilidades. Segundo Boyer (1974) a primeira é que Hipasus foi expulso por 

insubordinação política, sendo chefe de um movimento democrático contra a regra pitagorica. 

Uma segunda relacionada a indiscrições relativas à geometria do pentágono ou do dodecaedro 

e a terceira é relacionada a uma descoberta matemática que vai totalmente contra as ideias e 

filosofia Pitagorica é a de que existem grandezas incomensuráveis.  
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Para Platão essa descoberta acabava com a fé pitagorica. Tratava-se de uma descoberta 

que na própria geometria os inteiros e suas razões eram insuficientes para explicar simples 

propriedades básicas. (BOYER, 1974, p.53) 

Na obra de Boyer (1974) supõe-se que a percepção de números incomensuráveis veio 

em conexão com a aplicação do Teorema de Pitágoras ao triangulo retângulo isósceles. 

Aristoteles se refere a uma prova de incomensurabilidade da diagonal de um quadrado com 

seu lado, indicando que se baseava na distinção entre pares e impares.  

Construiremos uma prova, prova esta que também foi abordada durante a disciplina de 

Analise Real e baseada no livro de Boyer (1974). 

Proposição: Sejam d e l a diagonal e o lado do quadrado, e os mesmos sejam 

comensuráveis, isto é 
𝑑

𝑙
 é racional, igual a 

𝑝

𝑞
·, onde p e q são inteiros sem fator comum. 

Prova: Pelo teorema de Pitágoras sabemos que, d² = l² + l²;  

donde (
𝑑

𝑙
)² = 

𝑝²

𝑞²
 = 2 ou p² = 2q²; 

Logo p² deve ser par, e então p é par, portanto q deve ser impar.  

Fazendo p = 2k, pra qualquer k inteiro positivo;  

Substituindo na equação p² = 2q² ; 4k² = 2q² ou q² = 2k²; 

Então q² deve ser par, então q é par. 

 No entanto, tínhamos a proposição que q deveria ser impar e um inteiro não pode ser 

par e impar ao mesmo tempo. 

 Portanto concluímos que a hipótese de serem d e l comensuráveis deve ser falsa. 

No entanto, esta prova tem um grau de abstração tão alta que a possibilidade de ter 

sido a base da descoberta original da incomensurabilidade teria sido questionada por 

matemáticos. Outros matemáticos tentaram provar, através de observações e cálculos 

geométricos. 
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A doutrina Pitagorica enfrentava agora um problema realmente serio, porem não era o 

único, pois a escola também enfrentava os argumentos dos eleaticos, um movimento 

filosófico rival. Neste momento o reino dos números continuava a ser discreto, mas o mundo 

das grandezas contínua era algo a parte dos números e devia ser tratado por métodos 

geométricos. Essa foi talvez a conclusão de maior alcance da Idade Heroica e não é 

improvável que se deva em grande parte a Hipasus de Metapontum e Zeno de Elea que era 

Eleatico.(BOYER, 1974, p.56) 

 Durante a idade heroica quase nada restou sobre o desenvolvimento da matemática. 

No entanto, o capitulo designado de “A idade de Platão e Aristoteles” tem a maior parte de 

fontes matemáticas do que Platão escreveu a cerca da metade da obra de Aristoteles, sendo os 

dois, grandes lideres intelectuais do quarto século A.C. Na época, entre a morte de Sócrates 

(399 A.C.) e a morte de Aristoteles (322 A.C.), seis homens nos quais fizeram grandes 

realizações matemáticas, descreveram entre eles o trabalho de Teatetus, um matemático que 

morreu em 368 A.C., este matemático estava ligado com a academia de Platão em Atenas. 

(BOYER, 1974) 

Na obra de Boyer (1974) ele cita um dialogo citado por Platão travado entre Sócrates e 

Teatetus, cerca de trinta anos antes do falecimento deste ultimo, Teatetus discutiu com 

Sócrates e Teodoro a natureza das grandezas incomensuráveis, neste dialogo são feitas 

distinções não só entre grandezas comensuráveis e incomensuráveis, mas entre aquelas que, 

sendo incomensuráveis em comprimentos, são ou não são incomensuráveis em quadrado. 

Raízes como √3 e √5 são incomensuráveis em comprimento, mas não são comensuráveis em 

quadrado, pois seus quadrados tem razão 3 para 5.  

Segundo Boyer(1974) no diálogo ainda contem informações sobre Teodoro de Cirene 

que contribuiu para o desenvolvimento inicial da Teoria das grandezas incomensuráveis, falou 

da então recém-descoberta do que chamamos irracionalidade de √2. Para Chaves e Freitas 

(2012) nesse novo universo, proposto por Hipasus, problemas algébricos, do tipo: determinar 

um número que multiplicado por ele mesmo resulta em 2; e problemas geométricos, como por 

exemplo: qual o comprimento da diagonal de um quadrado cujos lados medem uma unidade 
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de comprimento. Em ambos os casos, a resposta é o número √2 , que consiste em um número 

irracional. 

Logo essa responsabilidade ficou para Aristoteles responder e provar a irracionalidade 

de √2, a seguinte prova foi baseada no trabalho de Niven (1984): 

Proposição: Seja √2 racional, suponhamos que, o quadrado de um inteiro par é par e o 

quadrado de um inteiro ímpar é ímpar. 

Prova: Como √2 é um numero racional, isto é, 

√2 = 
𝑎

𝑏
 

Onde a e b são inteiros. Suponhamos ainda, e isto é essencial para o argumento que  
𝑎

𝑏
 

seja uma fração irredutível, isto é, que a e b sejam primos entre si. Usaremos, 

especificamente, o fato de a e b não serem ambos pares por que, se o fossem, 
𝑎

𝑏
 não seria 

irredutível. Elevando ao quadrado a equação acima e simplificando, obtemos, 

2 = 
𝑎²

𝑏²
, a² = 2b² 

O termo 2b² representa um inteiro par, de modo que a² é um inteiro par e, portanto, a é 

um inteiro par, digamos a = 2c, onde c também é um numero inteiro. Substituindo a por 2c na 

equação a² = 2b², obtemos 

(2c)² = 2b², 4c² = 2b², 2c² = b² 

O termo 2c² representa um inteiro par, de modo que b² é um inteiro par e,portanto, b é 

um inteiro par. Logo a e b são inteiros pares. O que contradiz o que supomos no inicio de que 

a e b são primos entre si, concluímos que não é possível escrever √2 na forma 
𝑎

𝑏
 com a e b 

inteiros. 

Portanto √2 é irracional. 

Teatetus foi aluno de Teodoro, este também tinha sido o primeiro a provar a 

irracionalidade das raízes quadradas dos inteiros não quadrados de √3 a √17. Não se sabe 
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como ele fez essa prova, mas poderia ser construída na linha da que Aristoteles deu para 

√2.(BOYER, 1974, p.63-64)  

3. O número 𝛑  

O número π tem uma longa historia que começou milênios atrás. No velho testamento 

da bíblia (Primeiro Livro dos Reis 7:23): 

 [...]lê-se: E ele ( Salomão ) fez também um lago de dez cúbitos, de margem a 

margem, circular, cinco cúbitos de fundo, e trinta cúbitos em redor." Este mesmo verso aparece 

também em (II Crónicas 4 : 2). Esta passagem ocorre numa lista de especificações para a 

construção do grande templo de Salomão. A circunferência era, seis vezes o raio, ou três vezes 

o diâmetro. Isto significa que os antigos Hebreus se contentavam em atribuir a π o valor 

3.(OLIVEIRA, 2013) 

Conforme Oliveira (2013), o numero π, é o número mais famoso da história universal, 

o qual recebeu um nome próprio, um nome grego, pois embora seja um número, não pode ser 

escrito com um número finito de algarismos. O π representa a razão entre o comprimento de 

uma circunferência com o seu diâmetro. 

Para inicio de conversa, vamos demonstrar primeiramente que o valor π é um numero 

irracional, para depois tentarmos designar um valor para o mesmo, a seguinte demonstração 

foi retirada do trabalho de Oliveira (2013): 

Teorema: π é um número irracional. 

Demonstração: Suponha que π ² = 
𝑝

𝑞
, onde 

𝑝

𝑞
,é uma fração irredutível. Com essa 

suposição queremos encontrar um absurdo, mostrando assim que π ² não é racional e 

consequentemente, π não é racional, pois o quadrado de um número racional necessariamente 

é racional. Para isso, defina a função: 

F(x) = q
n
{ π 

2n
f(x)− π 

(2n−2)
D

2
f(x) + ... + (−1)

n
D

2n
f(x)}, 

Onde 

f(x) =
xn(1−x)n 

𝑛!
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Como consequência do lema que diz D
k
f(0) é um número inteiro para qualquer k = 

0,1,2..., onde D
k
 representa a k−ésima derivada de f e D

0
f = f, e o lema que diz que D

k
f(1) é 

um número inteiro para qualquer k = 0,1,2,...., e da hipótese π ² = 
𝑝

𝑞
, temos que F(0) e F(1) são 

números inteiros pois: 

F(0) = q
n
{(

𝑝

𝑞
)n

 f(0) – (
𝑝

𝑞
)(n−1)

 D
2
f(0) + ... + (−1)

n
D

2n
f(0)} = 

= qp
(n−1)

D
2
f(0) + ... + (−1)

n
q

n
D

2n
f(0) 

e 

F(1) = −qp
(n−1)

D
2
f(1) + ... + (−1)

n
q

n
D

2n
f(1). 

Agora observe que, 

{F’(x)sen π x − π F(x)cos π x}’ 

= F’’(x)sen π x + π 
2
F(x)sen π x. 

Pois, 

{F’(x)sen π x − π F(x)cos π x}’ = 

F’’(x)sen π x + F’(x)cos π x π − π [F’(x)cos π x−F(x)sen π x π] = 

F’’(x)sen π x + F’(x)cos π x π − π F’(x)cos π x + F(x)sen π x π 
2
 = 

F’’(x)sen π x + π 
2
F(x)sen π x. 

Daí 

{F’(x)sen π x − π F(x)cos π x}’ =            (1.0) 

p
n π 

2
f(x)sen π x. 

Agora, aplicamos o teorema fundamental do cálculo integral ["Se g : [0,1] → R é uma 

função contínua em [0,1] e derivável em (0,1), então ∫ g′(x)dx 
1

0
  = g(1)−g(0)"]. Obtemos para 

função g(x) = F’(x)sen π x − π F(x)cos π x. Em virtude de (1.0) obtemos que  

p
n π 

2
 ∫ f(x)senπ xdx

1

0
 = π F(1) + π F(0), 
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ou seja, 

π p
n
 ∫ f(x)senπdx

1

0
 = F(1) + F(0).                             (2.0) 

Note que como F(1) e F(0) são números inteiros e o conjunto dos números inteiros é 

fechado quanto a adição, o lado direito de (2.0) é inteiro. Portanto se mostrarmos que para n ∈ 

N conveniente, o lado esquerdo de (2.0) é um número positivo estritamente menor que 1, 

temos o absurdo procurado. Já que assim temos 0 < F(1) + F(0) < 1. Façamos isso, veja que 

para 0 < x < 1, temos (lembre-se f(x) é dado em (2.0)) 

0 < f(x) <
1

𝑛!
                   (3.0) 

Usando a desigualdade (3.0) em (2.0): 

0 < π p
n
 ∫ f(x)sen πdx

1

0
 < π p

n
 ∫

1

𝑛!
 sen πdx

1

0
 

Mas, 

π p
n
 ∫

1

𝑛!
 sen πdx

1

0
 = 

πp𝑛

𝑛!
 ∫  sen πdx

1

0
 

Com a mudança de variável, 

u = g(x) = π x  

 g’(x) = π. 

Temos que 

π p
n 1

πn!
∫ sen udu

π

0
 

𝑝𝑛

𝑛!
[−cos u]∫ .

π

0
 

𝑝𝑛

𝑛!
  [−(cos π)−(−cos0)] = 

𝑝𝑛

𝑛!
  [−(−1) + 1] =

2𝑝𝑛

𝑛!
 

Portanto 

0 < π p
n
 ∫ f(x)sen πdx

1

0
 < 

2𝑝𝑛

𝑛!
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Como limn→∞
𝑝𝑛

𝑛!
  = 0 temos que limn→∞

2𝑝𝑛

𝑛!
  = 0, logo, podemos encontrar um 

n ∈ N suficientemente grande, tal que 
2𝑝𝑛

𝑛!
 < 1 

Ou seja, π é um número irracional. 

Para Boyer (1974) as civilizações da China e da Índia são bem antigas porem não mais 

que as do vale de Mesopotâmia. Chou Pei Suang Ching era considerado o mais antigo 

clássico matemático. Nas obras chinesas, chama à atenção a justaposição de resultados 

precisos e imprecisos. A área do circulo era calculada tomando três quartos do quadrado sobre 

o diâmetro ou um doze avos do quadrado da circunferência, o resultado só seria correto se 

adotasse o valor três para 𝜋.  

O uso do valor três para 𝜋 na matemática chinesa antiga não chega à ser um 

argumento para afirmar dependência com relação à Mesopotâmia, até por que a busca de 

valores mais precisos era mais pertinente na China que nos demais lugares. Valores como 

3,1547, √10, 92/29 e 142/45 são encontrados para representar o valor 𝜋, um comentador da 

obra “Nove Capítulos” obteve 3,14 usando um polígono regular de 96 lados e a aproximação 

3,14159 considerando um polígono de 3072 lados.(BOYER, 1974, p.147-148) 

A fascinação dos chineses com o valor 𝜋 atingiu o ápice na obra de Cung-Chinh(430-

501) um de seus valores “era familiar valor arquimediano 22/7, que para Tsu era descrito 

como “inexato”, seu valor preciso era 355/113”. Tsu foi ainda mais preciso em seus cálculos, 

ele admitia dois valores para 𝜋, afirmou 3,1415927 como valor em “excesso” e 3,1415926 

como “em falta”. (BOYER, 1974, p.148) 

Brahmagupta é um matemático que viveu em 628, na Índia Central. Brahmagupta 

menciona dois valores de 𝜋, o “valor pratico” que seria o numero 3 e o “valor bom” que seria 

o √10. (BOYER, 1974, p.148) 

Arquimedes de Siracusa, da Grécia Antiga, conseguiu uma boa aproximação para π 

através da inscrição e circunscrição de polígonos de 96 lados em uma circunferência, 

conseguindo 3 10/ 71 < π < 3 10/ 70 
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Arquimedes (287-212 a.C.), começou analisando o que ocorre com os lados dos 

polígonos inscritos e circunscrito quando se duplica o numero de lados. As formulas a seguir 

foi retirado do livro de Garbi (2007), no qual, apresenta uma demonstração parecida com o de 

Arquimedes. 

P2n =
2pnPn

pn+Pn
     e    p2n = √pnP2n 

Arquimedes começou com dois polígonos regulares de 6 lados, um inscrito e outro 

circunscrito, cujos perímetros, como sabemos, são p6 = 6R e p6 = 4√3 R (R é o raio da 

circunferência). Com base nas citadas formulas calculou (p12, P12), (p24, P24), (p48, P48) e 

(p96, P96). Ao chegar aos polígonos de 96 lados, após exaustivos cálculos, ainda mais porque 

o sistema de numeração grego era muito inadequado, Arquimedes se deu por satisfeito e 

constatou que o valor π encontra-se entre 3 (
10

70
) e 3 (

10

71
). 

4. O numero ℮ 

O número ℮ por sua vez, foi reconhecido, praticamente, cem anos após a criação do 

cálculo diferencial e integral. Estudos apontam que a primeira vez que o número e apareceu 

na matemática foi no início do século XVII em problemas práticos sobre juros compostos. 

O número de Euler, assim chamado em homenagem ao matemático suíço Leonhard 

Euler, é a base dos logaritmos naturais. As verdadeiras razões para essa escolha são 

desconhecidas, mas especula-se que seja porque e é a primeira letra da palavra exponencial, 

sua aproximação mais usual é 2,7182. Apresentamos a seguir uma demonstração de que ℮ é 

um numero irracional, a seguinte demonstração foi extraída da obra de Hernandes e Martin 

(2007): 

Teorema: O número de Euler, ℮, é irracional. 

Demonstração: Como já vimos, o número de Euler pode ser calculado através da sequencia: 

℮ = ∑
1

n!
= 1 +  

1

1!

∞

𝑛=0
+

1

2!
+ ⋯                                         (1) 
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Suponhamos, por absurdo que ℮ seja racional, isto é, ℮ =
𝑝

𝑞
, com p, q ∈ Z, q ≠ 1 (pois ℮ não 

é inteiro). Se assim for, como cada termo da série dada em (1) é racional, temos que o resto da 

série, dado por: 

℮ − ∑
1

n!
=

𝑞

𝑛=0
∑

1

n!

∞

𝑛=𝑞+1
                                                (2) 

também é racional. 

Temos também a seguinte desigualdade para n ≥ q + 1: 

1

𝑛!
=

1

𝑞!
 

1

(𝑞+1)…𝑛
 ≤ =

1

𝑞!
 

1

(𝑞+1)𝑛−𝑞 , 

que implica: 

∑
1

n!

∞

𝑛=𝑞+1
 ≤  

1

q!
∑  

1

(𝑞+1)𝑘

∞

𝑘=0
=

1

𝑞!
 

1

𝑞
                                   (3) 

A última igualdade decorre da fórmula para a soma de uma série geométrica. De (2) e (3), 

segue que: 

0 < ℮ − ∑
1

n!
 ≤

𝑞

𝑛=0

1

𝑞!
 
1

𝑞
 

Donde, 

0 < 𝑞! (℮ − ∑
1

n!
)  ≤

𝑞

𝑛=0

 
1

𝑞
 < 1 

O termo central, pela nossa hipótese é inteiro, pois todos os denominadores da expressão entre 

parênteses são cancelados pelo q!. Mas isso é um absurdo, pois não existe inteiro entre 0 e 1. 

Assim, não nos resta alternativa a não ser o fato de que ℮ é irracional. 

5. Números Algébricos e Transcendentes 
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Em 1844 um matemático chamado Liouville contribuiu com seus estudos para 

construir uma classe de números reais não-algebricos. Segundo as ideias de Boyer (1974), 

essa classe surge a partir dos conhecimentos de Euclides a cerca das raízes da equação 

polinomial ax
n 

+ bx
n-1 

+ cx
n-2 

+ ... + px + q = 0 com n e a, b, c,..., q números inteiros, onde as 

raízes não são construtiveis com instrumento euclidiano. As raízes onde n>0 são chamados de 

números algébricos. Como todo numero racional é raiz de uma equação, no qual, n = 1, surge 

à questão de saber se todo numero irracional e raiz de uma equação com n > 0, devido a esta 

questão Liouville respondeu negando este fato. 

A partir de então esta classe ficou conhecido como números de Liouville, todo o 

conjunto dos números reais não algébricos, estes números foram denominados como numero 

transcedentes. Números como 0,1001000100001 e números da forma ∑ 1 10⁄𝑛→1
n 

são alguns 

exemplos de números transcedentes, ou seja, não-algebricos.(BOYER, 1974, p.406-407) 

Surge neste momento o questionamento se o numero real 𝜋 ou ℮ são números 

transcedentes, e se esta prova seria possível. Foi neste momento que Liouville conseguiu 

provar em seu Jornal de 1844 nem ℮ nem ℮² podiam ser raízes de uma equação quadrática 

com coeficientes inteiros, logo segmentos de comprimentos ℮ ou ℮² não são construtivos com 

elementos euclidianos. Anos após um matemático Frances chamado Charles Hermite, 

mostrou que ℮ não pode ser raiz de nenhuma equação polinomial de coeficientes inteiros, ou 

seja, que o numero ℮ é um numero transcendente.(BOYER, 1974, p.407) 

A incerteza se 𝜋 era ou não transcedente perdurou por mais ou menos nove anos a 

mais do que o numero ℮. Até que Lambert em 1770 e Legendre em 1794 mostraram que tanto 

𝜋 quanto 𝜋² são irracionais, mas isso não respondia o que todos queriam saber sobre 𝜋, a 

questão sobre seu transcedentalismo só foi respondida em um artigo intitulado “Uber dill Zahl 

𝜋” do C.L.F. Lindeman (1852-1939), que fez uma extensão da obra de Liouville e Hermite, 

concluindo que 𝜋  tambem é transcedente, primeiro mostrou que a equação ℮
ix 

+ 1 = 0 não 

pode ser satisfeita se x é algébrico. Se Euller mostrava que o valor x = 𝜋 satisfaz a equação, 

então, 𝜋 não é algébrico. (BOYER, 1974, p.407) 
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Aqui finalmente estava à resposta ao problema clássico da quadratura do circulo. Para 

que a quadratura do circulo fosse possível com os instrumentos euclidianos o numero 𝜋 teria 

que ser raiz de uma equação algébrica com uma raiz exprimível por raízes quadradas. Como 𝜋 

não e algébrico, o circulo não pode ser quadrado, segundo algumas regras. (BOYLER, 1997, 

p.407-408) 

Logo, podemos perceber através da obra de Lindeman que o valor 𝜋 não pode ser 

algébrico, e para provar isto ele utilizou instrumentos euclidianos, então só poderia ser 

transcendente. Portanto nem 𝜋 e nem ℮, são algébricos, ambos são transcedentes. 

Weiertrass é um matemático que tentou separa o calculo da geometria e basea-lo no 

conceito do numero. Na verdade a teoria de Weiertrass os números irracionais nada mais são 

do que agregados dos números racionais. (BOYER, 1974, p.410) 

O matemático Dedekind também deu uma definição para os números racionais, 

Dedekind viu que o domínio dos números racionais pode ser estendido de modo a formar uma 

sequencia de números racionais, e que agora se chama axioma de Cantor-Dedeking, o axioma 

é o seguinte: 

Os pontos sobre uma reta podem ser postos em correspondência biunívoca com os 

números reais. Expresso aritmeticamente, isso significa que para toda divisão dos 

números racionais em duas classes A e B tais que todo numero da primeira classe A, 

é menor que todo numero da segunda classe B, existe um e um só números real que 

produz essa Schnit, ou corte de Dedekind. Se A tem um maior numero, ou se B tem 

um menor numero, o corte defini um numero racional; mas se A não tem um maior 

elemento e B não tem um menor, então o corte define um numero irracional. 

(BOYER, 1974, p.410) 

Para entender melhor este axioma vamos supor um exemplo, segundo a obra de Boyer 

(1974) consideremos ainda duas classes A e B, sendo A todos os números racionais negativos 

e também positivos cujos quadrados são inferiores a dois, e B todos os racionais positivos 

cujos quadrados são superiores a dois, dividimos todo o conjunto dos racionais de um modo 

que define um numero irracional nesse caso obteríamos o √2.  

Georg Cantor, nasceu em Petrensburg, e durante grande parte de sua vida morou na 

Alemanha, Georg tinha um grande interesse pelos argumentos de teológicos medievais sobre 

a continuidade e o infinito. Segundo a obra de Niven(1984) Cantor mostrou a existência de 
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números transcedentes, e alem do mais, ele provou que existem mais números transcendentes 

do que algébricos, para mostramos a existência do numero transcendente vamos nos restringir 

a números algébricos reais. 

Um conjuntos S pode ser formado por objetos claramente definidos e distinguíveis, 

chamamos esses objetos de elementos de S. Um conjunto S pode ser finito como, por 

exemplo, o conjunto dos números naturais primos menores que 17: S= {2, 3, 5, 7, 11, 13} ou 

pode ser finito como, por exemplo, o conjunto de todos os números naturais: S= {1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, ...}.(NIVEN, 1984, pag. 193-194) 

Um conjunto infinito se diz enumerável ou contável, se os seus elementos puderem ser 

escritos em forma de uma sequencia. Exemplo: a1, a2, a3, a4 , ..., an ; de modo que qualquer 

elemento do conjunto seja um termo da sequencia. Por exemplo, o conjunto dos números 

naturais para pode ser escrito como: 2, 4, 6, 8,... , uma sequencia em que o n-esimo termo é 2n 

e, portanto este conjunto é enumerável. (NIVEN, 1984, pag. 194) 

Portanto, para concluirmos que um conjunto é enumerável não é necessário que 

conheçamos uma formula especifica para o n-ésimo termo de uma sequencia. Por exemplo, o 

conjunto dos numero múltiplos de 3: {3, 6, 9, 12, ...} é enumerável, pois é suficiente sabermos 

que existe um tal múltiplo para que possamos conceber uma ordem sequencial. 

Com isso, Cantor ainda mostrou em um de seus teoremas que o conjunto dos números 

algébricos é enumerável, e em outro teorema que o conjunto dos números reais e 

transcedentes é não enumerável e o conjunto dos números transcendentes é maior que o 

conjunto dos números algébricos. Assim Cantor definiu que os números reais podem ser 

subdivididos em dois tipos de modos diferentes: como racional ou irracional, ou como 

algébrico e transcendente.(BOYER, 1974, pag.415) 

Por fim, concluímos que os números reais podem ser classificados não apenas em 

racionais ou irracionais, mas também em duas outras categorias.  Uma categoria denominada 

de números algébricos, isto é, números que são soluções de equações algébricas com 
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coeficientes inteiros, e outra contendo todos os demais números, sendo este denominado de 

números transcedentes. (NIVEN, 1984, pag. 79)  
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Resumo 

O presente trabalho remete a um recorte de uma tese de doutorado e tem como objetivo identificar os produtos 

educacionais de mestrados profissionais em pesquisas sobre História para o Ensino de Matemática 

compreendendo o comportamento destes produtos no Brasil que utilizem a História da Matemática na 

proposição de uma melhoria para o ensino e para a aprendizagem de Matemática. Nosso trabalho reflete então a 

distribuição geográfica dos programas de Pós-Graduação assim como uma breve descrição sobre os produtos 

propostos e conteúdos trabalhados nos produtos. Percebemos que estes produtos possuem um elevado potencial 

didático e é capaz de fortalecer a prática docente assim como a aprendizagem dos alunos com relação ao uso da 

História da Matemática em sala de aula. Realizamos uma busca criteriosa por estas dissertações e após a 

identificação das pesquisas buscamos os produtos educacionais de onde encontramos 35 produtos 

confeccionados separados das dissertações que sinalizavam uma classificação na História para o Ensino de 

Matemática que é uma tendência de pesquisa em História da Matemática. 

 

Palavras chaves: Produtos educacionais. Mestrados Profissionais. História da Matemática. 

Introdução 

O desenvolvimento de pesquisas em História da Matemática no Brasil tem 

evidenciado um movimento crescente no número de produções em pesquisas em periódicos, 

anais de eventos, pesquisas de Pós-Graduação e com isso um levante de novas informações e 

conhecimentos sobre estas produções e uma compreensão sobre o comportamento que elas 

tem tomado se faz necessário, assim como, a identificação e localização destas produções 

diante das possibilidades e potencialidades que estas produções possuem para melhoria dos 

processos de ensino e aprendizagem na Educação Básica e Superior. 

mailto:iamendes1@gmail.com


 

618 

 

Desta forma, neste trabalho, ainda em fases iniciais, objetivamos apresentar o 

comportamento das produções em História da Matemática no que diz respeito aos produtos 

educacionais oriundos de dissertações em História para o Ensino de Matemática (HEnM). 

Realizamos uma busca por teses e dissertações, de onde elencamos as dissertações de 

mestrados profissionais e em seguida enveredamos em busca dos produtos educacionais. 

Após esse diagnóstico observamos o comportamento espacial e numérico que estas 

dissertações e consequentemente seus produtos tem evidenciado no decorrer dos anos. 

Encontramos 35 produtos de mestrados profissionais em HEnM em arquivos próprios 

espalhados em quatro regiões do Brasil e em 17 estados diferentes. São produtos 

diversificados em estilos didáticos e conteúdos matemáticos e produzidos de 2011 a 2018, 

embora nosso recorte ocorra de 2004 a 2018. Nosso referencial teórico apresenta uma 

contextualização teórica sobre a nossa pesquisa com pesquisas em História da Matemática. 

Referencial teórico 

Breve comentário sobre os Mestrados Profissionais no Brasil 

Nos últimos 40 anos o número de pesquisas da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 

aumentou e com isso uma grande quantidade de conhecimento novo foi produzido. Esse 

conhecimento novo, no entanto, ainda se restringe aos grandes centros de educação não 

chegando, muitas vezes, até os sistemas mais comuns de ensino, ou seja, nas escolas de 

Educação Básica (MOREIRA, 2004). Na Educação Básica, por sua vez, não é extremamente 

comum que os professores, principalmente nos centros mais afastados de capitais, possuam 

formações em mestrados e doutorados, assim muitas vezes, os professores da Educação 

Básica não se qualificam nesses níveis de titulações e uma opção para tal situação foi a 

criação dos mestrados profissionais que fez surgir novas sociedades de pesquisadores 

(MOREY; GOMES, 2004).  

Também neste formato visualizou-se uma possibilidade de transportar metodologias 

didáticas para a sala de aula, proporcionando qualidade na aprendizagem dos alunos e 

incentivo de produção acadêmica dos professores. Na verdade com os mestrados profissionais 

uma grande leva de produções extra-pesquisa, ou seja, produções a parte das pesquisas de 
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dissertações são confeccionadas com a intenção que outros professores tenham acesso e se 

utilizem destes materiais. 

Os esforços de grupos de pesquisadores tais como psicólogos, matemáticos, físicos, 

químicos, filósofos, pedagogos, dentre outros que se interessavam em discutir, estudar e 

pesquisar os processos de ensino e aprendizagem proporcionou com que a CAPES 

desenvolvesse uma nova área, a de Ensino nos anos 2000 e com isso a estruturação de novos 

cursos de Pós-Graduação, dentre eles, os mestrados profissionais (SILVA; DEL PINO, 2016). 

Os mestrados profissionais no Brasil foram estruturados em 2001 e em 2002 surgem os 

primeiros cursos nas Instituições de Ensino Superior e em 2003 as primeiras defesas desses 

mestrados. 

O mestrado profissional em ensino e em educação objetiva a realização de pesquisas, 

geralmente de cunho prático e de maneira interventiva em sala de aula ou em formações de 

professores colaborando para o aperfeiçoamento profissional do professor se diferenciando do 

mestrado acadêmico pela sua caracterização de direcionamento e abordagem estar voltada 

para professores e por possuir esse caráter prático de pesquisa e fornecimento de um produto 

(MOREY; GOMES, 2014). 

A Educação Matemática, no entanto, possui na ótica dos mestrados profissionais uma 

vertente que se caracteriza como uma práxis que envolve o domínio de algum conteúdo 

específico e os domínios de ideias e procedimentos didáticos que se relacionam à transmissão 

de uma saber matemático escolar (FIORENTINI; LORENZATO, 2006). Desta maneira existe 

uma aliança entre teorias epistemológicas e metodológicas com o conhecimento matemático e 

mais fortemente uma tendência da Educação Matemática que se unem em prol do 

estabelecimento de uma pesquisa desenvolvida e sustentada teoricamente que oferece um 

produto educacional. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi uma das percursoras dos 

mestrados profissionais que abrangem o ensino de matemática, já em 2002, com o Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) começam a se 

concretizarem pensamentos de profissionais que antes se dedicavam apenas a cursos 

acadêmicos. E os primeiros dilemas estabelecidos na construção de produtos educacionais, e 
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consequentemente também os primeiros a versarem sobre pesquisas em história da 

matemática e algumas sobre história para o ensino de matemática, que era uma área ainda 

embrionária de pesquisas e estudos no Brasil. 

Os produtos educacionais que são construídos em formato de sequencias de atividades, 

vídeos, manuais, cadernos, livros, livretos, histórias em quadrinho, cartilha de recomendações, 

manuais sugestivos, softwares sempre direcionados a professores necessitavam da divulgação, 

da socialização desses saberes dispostos nestes produtos, que emergiam da construção da 

dissertação de mestrado. Essa ação aproximou com o tempo as instituições da comunidade 

educacional, proporcionando que os produtos educacionais gerados nos programas de Pós-

Graduações fossem direcionados cada vez mais para a Educação Básica. Fomentando ainda 

mais este discurso, a História da Matemática como uma ideia que pode proporcionar um 

ensino de Matemática mais significativo tem crescido e se apresentado em diversas pesquisas 

espalhadas pelo Brasil. O que passamos a esclarecer um pouco mais. 

Pesquisas em História da Matemática em Mestrados Profissionais 

Em pesquisas desenvolvidas por Iran Abreu Mendes em projetos financiados pelo 

CNPq, que investigam sobre o campo de pesquisas acadêmicas (Teses e Dissertações) 

relacionadas à história da Matemática e as produções presentes nos anais do SNHM, um 

delineamento que propunha uma convergência de evidências sobre o comportamento das 

pesquisas em História da Matemática surgia como forma de diagnosticar, prever e 

proporcionar incentivos de pesquisas em história da matemática em novas frentes. O trabalho 

de Mendes (2011) conduziu ao delineamento da pesquisa em três dimensões relativas à 

história da matemática, percebidas na produção brasileira nesta área de estudos (MENDES, 

2012). 

A trajetória de identificação, compreensão e análise de trabalhos acadêmicos 

realizadas por Mendes (2018) inicia em 2008 quando coordena o Simpósio Temático de 

Pesquisa em História da Matemática no Brasil no XI Seminário Nacional de História da 

Ciência e da Tecnologia em Niterói – Rio de Janeiro, em que apresenta uma catalogação dos 

trabalhos publicados nos anais dos Seminários Nacionais de História da Matemática em um 

artigo intitulado Radiografias dos trabalhos publicados nos anais dos seminários nacionais de 
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história da matemática, que complementava o texto de apresentação dos Anais do VI 

Seminário nacional de História da matemática (SAD, 2005), denominado Comunidade 

científica de história da Matemática: uma trajetória de sua difusão e de eventos produtores. 

Em continuidade ao seu projeto de 2008, Mendes (2010) ampliou a abrangência de 

seus trabalhos para as Teses e Dissertações no projeto Cartografias da produção em História 

da Matemática no Brasil: um estudo centrado nas dissertações e teses defendidas entre 1990 – 

2010. Em 2013 reorientou seus estudos para ampliar mais ainda a abrangência do estudo com 

o projeto intitulado Grupos de pesquisas em história da Educação Matemática do Brasil: 

genealogias, conexões e difusões. Atualmente a pesquisa segue em continuidade com dois 

projetos
36

, aos quais este trabalho reflete alguns resultados ainda preliminares. 

Os estudos e pesquisas em história da matemática apontam valiosos caminhos e focos 

que objetivam estabelecer uma condução mais suficiente e adequada do processo de formação 

docente e da aprendizagem discente (MENDES, 2012). As tendências
37

 apresentadas em 

Mendes (2012) nos possibilitam identificar características das produções nesta área. Com 

trabalhos que possuem finalidades pedagógicas que se utilizam de fragmentos de história da 

matemática (BARROS; MENDES, 2017), o qual passa por um processo de transporte e 

adequação para apresentação aos discentes e essa adequação ocorre por meio de 

manifestações pedagógicas e de recursos diversos tais como atividades investigativas, história 

em quadrinhos, reprodução de artefatos matemáticos históricos, episódios teatrais, dentre 

outros. 

Metodologia 

Esta pesquisa de cunho qualitativo da maneira como descreve Carmo e Ferreira (1998) 

coloca em prática exercícios de busca a materiais que remetem ao estabelecimento de 

                                                 
36

 1) História para o Ensino de Matemática na Formação de Professores e na Educação Básica: uma Análise da 

Produção Brasileira (1997 a 2017) e 2) Uma história das pesquisas em História da Matemática no Brasil: 

produções, disseminações e contribuições à Formação de Professores de Matemática (2018) 
37

 1) relacionadas à história e epistemologia da matemática, em trabalhos que versam sobre vida e obra de 

personalidades matemáticas, e sobre o desenvolvimento de conceitos e ideias matemáticas; 2) focalizadas na 

história da educação matemática, em estudos que  retratam a história de instituições, de disciplinas, de 

professores, de manuais didáticos e livros, esboçando muitas vezes possíveis contribuições para a formação do 

professor de matemática e 3) história no ensino de matemática, que se consolida como história para o ensino de 

matemática desde 2014 
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propostas didáticas ou teóricas. Realizamos desde novembro de 2018 uma busca de teses e 

dissertações que se constituem na empiria das pesquisas de dois projetos coordenados por Iran 

Abreu Mendes. Essa busca ocorreu no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, na Biblioteca Brasileira Digital de Teses e 

Dissertações e nos sites dos Programas de Pós-Graduação nas áreas Ensino de Ciências, 

Educação em Ciências, Ensino de Matemática, Ensino de Ciências e Matemática, Educação 

em Ciências e Matemática Neste sentido, encontramos quantidades de pesquisas de mestrados 

e doutorados que revelam o crescimento rápido de novas linhas de pesquisas e ideias de 

estudos e aprofundamentos teóricos. 

De posse das dissertações e teses arquivadas, buscamos estabelecer um outro olhar 

para as pesquisas, e separamos em três grupos: teses de doutorados, dissertações de mestrados 

acadêmicos e dissertações de mestrados profissionais. Neste último grupo, focamos nossa 

pesquisa, no sentido de encontrar e iniciar novos aprofundamentos teóricos sobre a 

constituição dessa área de pesquisa.  

Identificamos, no entanto, 70 dissertações de mestrados profissionais e construímos 

uma distribuição baseada no modelo de tendenciamento de pesquisas de Mendes (2012, 2015) 

e obtivemos o quadro a seguir.  

Quadro 1: Quantidade de dissertações de mestrados profissionais 

Encontradas por tendência de pesquisa 

História da Educação 

Matemática 

História e 

Epistemologia da 

Matemática 

História e Ensino de 

Matemática 

51 6 70 

Total 127 pesquisas 

Fonte: Elaborado a partir de coleta em equipe de trabalho 

Expomos nossas apreensões nos resultados sobre o comportamento destes produtos 

educacionais. 

 

Resultados e discussões 

A partir dessas quantidades focamos mais uma vez nas pesquisas na tendência em 

História para o Ensino de Matemática. Procedemos com a leitura e releitura de todas as 

pesquisas de dissertações com inúmeras anotações e fizemos a identificação de todos os 
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produtos educacionais gerados pelas pesquisas. Nesta atividade, percebemos que alguns 

produtos ou propostas de ensino ou teóricas estavam no corpus do texto, algumas em forma 

de anexo, outras em forma de apêndice e outras no próprio texto em capítulo próprio ou 

juntamente com o discorrimento dos resultados.  

Notamos também que algumas dissertações não apresentavam produtos educacionais e 

que outros produtos eram confeccionados e divulgados como materiais à parte da pesquisa de 

dissertação, o que nos chamou mais atenção ainda. Na visitação às páginas dos Programas de 

Pós-Graduação identificamos links que nos conduziam aos produtos em separado e links que 

nos conduziam às dissertações. Pensamos que este meio de divulgação pode proporcionar a 

diversos professores de matemática maiores contribuições sobre o uso da História da 

Matemática em sala de aula, porém, por nossa prática docente reconhecemos que não é assim 

que acontece, o acesso a estes materiais às vezes é desconhecido e difícil de conseguir. 

Neste sentido, realizamos o arquivamento dos materiais e padronização de 

renomeação de todos os arquivos para que ficassem dispostos adequadamente e mais 

facilmente ao alcance de professores e alunos no Centro Brasileiro de Referência em Pesquisa 

sobre História da Matemática - CREPHIMat. Realizamos então, a seguinte estruturação para 

as 70 pesquisas em História para o Ensino de Matemática (HEnM).  

Arquivos próprios: aqueles que são confeccionados à parte das dissertações, embora seja 

instrumento de intervenção pedagógica ou não, possuindo até ficha catalográfica própria; 

Corpus da dissertação: aqueles produtos que estão como parte da dissertação com 

impossibilidade de repartição e 

Sem produto: aquelas pesquisas que não evidenciaram a construção de produtos educacionais 

Neste sentido diagnosticamos a seguinte distribuição como conferimos no Quadro 2. 

Vale ressaltar as pesquisas sem produto educacional foram dos anos 2004, 2007 e 2010, não 

encontramos o produto nem reflexos desta produção, por isso incluímos nesta classificação. 

Quadro 2: Distribuição dos produtos educacionais 

Arquivos próprios Corpus da dissertação Sem produto 

37 26 7 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Aquelas pesquisas que possuem produtos no próprio texto, descrevem e expõe os 

produtos, porém com os comentários e os materiais de análise junto, muitas vezes, são 

disponibilizados nos anexos e/ou apêndices, neste caso, resolvemos não tentar separar e 

promover uma reconstrução destes produtos. Desta forma, focamos nos produtos com 

arquivos próprios, disponíveis pela internet nos sites dos programas ou repositórios 

acadêmicos e de pesquisas. 

Nosso olhar para as pesquisas que possuíam arquivos próprios para seus produtos 

educacionais nos permitiu estabelecer um maior aprofundamento sobre eles. Ressaltamos que 

visitamos todas as páginas dos programas e buscamos em todos os links maiores informações 

sobre a localização dos produtos educacionais, que nem sempre encontrávamos nestas 

páginas, desta forma dos 37 produtos existentes encontramos 35. Estes 35 são representados a 

seguir.  

Figura1: Distribuição quantitativa de produtos nas IES 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Identificamos 17 Instituições de Ensino Superior distribuídas em 10 estados, a saber, 

MG, RS, PB, ES, RN, SC, GO, SP, PR e RJ. Existe como percebemos uma acentuação dessas 

produções em IES do RN com a UFRN, MG com a UFOP e ES com o IFES que mais se 

destacam na elaboração de produtos educacionais oriundos de dissertações de mestrados 

profissionais que se utilizam da história para matemática como meio de facilitação para o 
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ensino e a aprendizagem. Chama nossa atenção, a nomenclatura dos Programas dos cursos de 

mestrados profissionais que é bem variada. 

 

 

 

 

Quadro 3: Programas de Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação 
Quantidade de 

produtos 

Educação Matemática 7 

Ensino de Ciências Exatas 1 

Ensino de Ciências e Matemática 6 

Educação em Ciências e Matemática 5 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática 8 

Ensino de Ciências 2 

Educação e Docência 1 

Ensino de Matemática 2 

Docência para a Educação Básica 2 

Ensino de Ciências na Educação Básica 1 

Total 35 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Os programas de Pós-Graduação possuem um repertório elevado de trabalhos em 

pesquisas em Educação Matemática, percebemos também que o ensino de Física, Química e 

Biologia faz parte também das intenções das pesquisas e professores que constituem o publico 

alvo.  

Os 35 produtos catalogados podem contribuir para o ensino de Matemática no Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Superior. Passamos então a apresentar os produtos por 

instituição. Tecemos considerações gerais sobre estas produções com o intuito de fortalecer 

futuras discussões sobre estes produtos. 

Quadro 4: Produtos educacionais e descrição por Instituição de Ensino Superior 

IES Produto Educacional Descrição breve 

UFOP 

Explorando o conceito de derivada em sala de aula, 

a partir de suas aplicações e sob uma perspectiva 

histórica 

Sequencia didática sobre o 

conceito de derivada 

Um pouco de história das funções: algumas 

sugestões de atividades práticas para a sala de aula 

Caderno de sugestões para 

auxílio no ensino de funções 

Teorema de Tales com atividades investigatórias e 

História da Matemática 

Proposta com atividades 

investigatórias 
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Potencializando o Ensino e Aprendizagem do 

Desenho Geométrico por meio da História da 

Matemática 

Caderno de sugestões sobre 

Desenho Geométrico 

Atividades de prática de ensino em EAD: história 

da matemática para formação inicial de professores 

Proposta com atividades para 

o ensino de História da 

Matemática em um curso à 

distância 

Em busca de uma educação financeira cidadã: 

promovendo o desenvolvimento da cidadania nos 

alunos 

Proposta de atividades 

Sugestões para uso de situações históricas nas aulas 

de Matemática: A Alhambra e seu sistema 

hidráulico 

Sugestões para o trabalho do 

professor com uso da História 

da Matemática e uma 

atividade orientador de 

ensino 

UNIVATES 
A trigonometria e o “mundo da construção civil” 

numa prática pedagógica 

Síntese da dissertação como 

ferramenta modelo 

UFPel 

A História da Matemática e o Blog na formação 

inicial do professor 

Texto sobre construção de 

blogs sobre História da 

Matemática 

História da Matemática em quadrinhos Revista em quadrinhos 

UEPB 

Manual para Análise Crítica da História da 

Matemática no Livro Didático de Matemática 

Campina Grande (PB) 2014 

Manual para avaliação sobre 

a presença da História da 

Matemática em sala de aula 

Uma proposta para o estudo da probabilidade no 

Ensino Médio utilizando a contextualização 

histórica 

Proposta didática com 

problemas históricos sobre a 

teoria das probabilidades 

IFES 

Publicações de História da Matemática em vídeos 

didáticos: uma abordagem no ensino médio 

Guia didático de publicações 

de vídeos sobre a História da 

Matemática 

Ensinando grafos a partir de abordagem histórico-

investigativa 

Proposta de abordagem 

histórica sobre a Teoria dos 

Grafos para o Ensino Médio 

Álgebra e história da matemática: análise de uma 

proposta de ensino a partir da matemática do antigo 

Egito 

Proposta didática para o 

ensino de funções a partir da 

Matemática do Antigo Egito 

Teorema de Pitágoras e o Geogebra: uma relação 

possível 

Manual sobre o uso de 

Geogebra com algumas 

demonstrações históricas 

sobre o Teorema de Pitágoras 

UFRN 

A geometria do compasso e o Geogebra: a 

geometria do compasso (1797) de Mascheroni 

(1750-1800) em atividades com o Geogebra 

Bloco de atividades com uso 

de Geogebra nas construções 

geométricas da Geometria do 

Compasso de Lorenzo 

Mascheroni 

Script para uma peça teatral 
Peça teatral sobre a 

Geometria de Tales de Mileto 

Caderno de Atividades: uso Pedagógico do ábaco 

romano para o ensino do algoritmo de multiplicação 

Caderno de atividade com 

uso do ábaco romano para o 

ensino das quatro operações 

Dos mínimos quadrados à regressão linear: Sugestões de atividade e 
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atividades históricas sobre função afim e estatística 

usando planilhas eletrônicas 

informações históricas sobre 

Francis Galton 

História da Matemática: Sistemas de Numeração 

Antigos em Cursos de Formação de Professores 

Recomendação para 

professores sobre o uso da 

história dos sistemas de 

numeração 

História da Matemática e tecnologias da informação 

e da comunicação no ensino de função 
Caderno de atividades 

FURB 

Números complexos e suas aplicações: uma 

proposta de ensino contextualizado com abordagem 

histórica 

Proposta de ensino sobre os 

números complexos 

Teoria dos grafos para o Ensino Fundamental: 

desafios lúdicos 

Caderno de atividades sobre 

Teoria dos Grafos no Ensino 

Fundamental 

IFG 

Tarefas didáticas com uso de episódios de História 

da Matemática visando a produção de significado 

sobre o teorema de tales 

Tarefas didáticas sobre o 

Teorema de Tales 

UNIFEI 
A História da Matemática em livros didáticos de 

Matemática do Ensino Médio 
Minicurso 

UFMG 

Caderno de atividades para o Ensino de Medidas no 

Ensino Fundamental abordando a História na 

Educação Matemática 

Caderno de atividades para o 

ensino de medidas 

USP Enigmas no estudo de criptografia 
Texto sobre enigmas e 

atividades 

UFTPR 
Afinal, como surgiram as geometrias não 

euclidianas? 

Conjuntos de vídeos e 

atividades 

UNESP 

Contribuições para o ensino de triângulos 

com o uso do tratado The Trigonall Sector 

e o instrumento setor trigonal 

Livreto sobre a construção 

uso e manipulação de um 

instrumento histórico 

Uma atividade orientadora de ensino a partir do 

movimento lógico-histórico de medição do tempo 

Caderno didático com 

proposta de atividade 

orientador de ensino 

UNIGRANRIO 
Nem tudo é por 

−𝑏 ±√𝑏ℎá𝑠𝑘𝑎𝑟𝑎

2𝑎
 Uma abordagem 

Histórica 

História em quadrinhos sobre 

equações de segundo grau 

UEG Uma aventura matemática 
Livro paradidático com 

atividades lúdicas 

UFU 
Possibilidades didáticas – o caderno dirigido a partir 

da obra de Malba Taham: cenas para a sala de aula 

Propostas e sugestões de 

atividades em sala de aula 

PUCMG 
Desafios na construção da cúpula da Catedral de 

Florença 

Caderno com possibilidades 

exploratórias para o ensino de 

Geometria sobre a construção 

da Catedral de Florença. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Essa distribuição de produtos merece destaque pois evidencia uma diversificação dos 

conteúdos matemáticos trabalhados que variam de Ensino Fundamental, do Ensino Médio e 

do Ensino Superior, estes produtos foram testados como desenvolvimento de propostas 

interventivas.  
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Observamos nas leituras dos produtos que estas pesquisas exigiram um grande 

empenho teórico, epistemológico e criativo, pois pensamos que a construção, elaboração e 

aplicação de propostas de ensino requerem uma busca intensa de informações quando se 

envolve a História da Matemática. Estas informação ao que percebemos se aliam ao uso de 

fontes históricas, reprodução de instrumentos, uso de práticas sócio-histórico-culturais, 

informações e situações históricas que são levantadas para desenvolvimentos destas pesquisas 

e dos produtos oriundos delas. 

A concentração de pesquisas na UFRN se deve a esta IES ser uma das pioneiras em 

pesquisas de mestrados profissionais e também uma das primeiras a constituírem pesquisas de 

dissertações e consequentemente produtos educacionais em História da Matemática para o 

ensino desta disciplina. Notamos que estes produtos estão disponíveis pela internet, mas que 

muitas vezes nem todos os professores tem acesso a estas pesquisas. 

As potencialidades e contribuições destes produtos podem ser listados de uma maneira 

bem geral. 

- Proporciona motivação para os alunos e professores no que concerne ao uso da 

História da Matemática; 

- Estabelece informações e fontes históricas que podem ser exploradas no ensino de 

Matemática; 

- Propõe atividades que podem ser adaptadas e readaptadas para o ensino de conteúdos 

matemáticos; 

- Alia outras tendências da Educação Matemática tais como Tecnologias para o ensino 

de Matemática, Modelagem Matemática e Etnomatemática. 

Considerações finais 

Consideramos que este trabalho apresenta um comportamento sobre a elaboração e 

desenvolvimento de produtos educacionais de uma maneira descritiva, embora, não fosse 

nossa intenção exibir os autores dos trabalhos, reconhecemos a valorização destas produções e 

dos seus respectivos autores. Também é possível considerar que estes produtos educacionais 

podem contribuir fortemente para o ensino de matemática com o trabalho de outros 

professores.  
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Salientamos que os trabalhos desenvolvidos na UFRN e UFOP impulsam existência 

de grupos de pesquisas e outras pesquisas que se alinham na disponibilização de novas 

produções em História da Matemática.   
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RESUMO 

Este trabalho é resultado de uma investigação no âmbito do Grupo Colaborativo de Educação Matemática – 

GCEM, e tem como objetivo estabelecer os subsídios epistemológicos para uma discussão acerca dos nós não-

matemáticos e nós matemáticos no contexto do ensino básico de matemática. Sob uma abordagem histórico-

epistemológica retratamos o desenvolvimento dos nós, suas múltiplas funções e técnicas construtivas na qual nos 

possibilitam discutir o emprego dos nós como objeto didático no ensino de Geometria, o método utilizado situa a 

prática de uma sequência didática cujas tarefas propõe a caracterização e diferenciação dos nós, possibilitando 

uma experiência lúdica, construtiva de modelos físicos dos nós e sua apropriação formal enquanto um ente 

geométrico. 

Palavras-chave: História da Matemática. Ensino de Matemática. Topologia. Teoria dos Nós 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho busca tratar sobre aspectos da Teoria dos nós com uma constituição dos 

subsídios epistemológicos suficientes para a abordagem das características da topologia no 

ensino básico e se utilizando de uma sequência de atividades. Com isso, evidenciando seus 

possíveis benefícios quando aplicada em sala de aula. Ressaltando o estudo da Topologia que 

pode nos auxiliar na construção do conhecimento matemático trabalhados no ensino básico. 

Quando falamos em nós geralmente pensamos naqueles nós que estão presentes em 

nosso cotidiano, como por exemplo: aqueles que fazemos no cadarço do sapato, na gravata ou 

no fio de um short. Há também outros possíveis nós, associados a trabalhos que exigem 

amarrações complexas, que facilitam a realização de certos trabalhos ou transporte de objetos, 

como: no alpinismo, na marinha, no transporte de cargas pelos caminhoneiros, dentre outros. 

O que caracteriza um nó é sua estrutura instável realizada a partir de uma ou várias cordas 

(cabos, linhas, etc.) com o objetivo de uni-las a um objeto, uni-las entre si e também com o 

objetivo de encurtar as cordas (BIOSCA, 2004). 
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No entendimento de Santos (2014) uma das vantagens de estudar a Teoria dos Nós no 

Ensino Fundamental e Médio é a manipulação física dos objetos matemáticos que, sem 

dúvida, é uma boa oportunidade de conectar teoria e prática na matemática básica. Essa 

manipulação dos objetos é fundamentada o estudo de topologia, na qual independente das 

deformações feitas no objeto, ele não perderá suas propriedades. Segundo Franco & Rissi 

(2008) a topologia em atividades práticas parece estar dissociada da realidade do aluno de 

Ensino Básico, excluindo se assim um saber matemático necessário ao desenvolvimento do 

estudante. 

 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

 Geral:  

Estabelecer os subsídios epistemológicos para uma discussão acerca dos nós não-

matemáticos e nós matemáticos no contexto do ensino básico de matemática. 

Específicos: 

 Identificar as principais características que distingue os nós matemáticos e não 

matemáticos. 

● Buscar a construção de relações entre os nós do cotidiano e os nós matemáticos. 

● Estabelecer uma transição dos nós do cotidiano ao processo de construção de nós 

matemáticos. 

 

JUSTIFICATIVA 

 A escolha do seguinte tema surgiu no âmbito do Grupo Colaborativo de Educação 

Matemática – GCEM sobre a Teoria dos Nós e sua importância no ensino da matemática nas 

escolas. Na qual, a teoria dos nós é fundamentada no estudo topológico dos objetos, com isso 

notamos a partir de uma pesquisa bibliográfica que este conceito topológico é pouco discutido 

nas aulas de matemática no ensino básico. Desse modo, este trabalho visa apresentar uma 

proposta que viabilize o ensino de matemática e do saber topológico, se utilizando da Teoria 

dos Nós como objeto matemático neste processo.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Uma breve história dos Nós não-matemáticos 
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Segundo Biosca (2004), muito antes da criação das modernas cordas sintéticas, já se 

elaboravam efetivas cordas com fibras de vegetais e se faziam nós com peles de animais para 

suas tarefas diárias. Os primeiros indícios apontam que na idade da pedra os caçadores usaram 

alguns nós para a elaboração de armadilhas, mas também estavam presentes em suas roupas e 

na fabricação de seus abrigos.  

                                Figura 1: Construção de Abrigos    

   

                                      Fonte: Conselho de Arquitetura e Urbanismo/RN  

O surgimento desses nós em diferentes culturas nos leva a concluir que alguns deles 

foram criados isoladamente para a realização de determinadas tarefas, criados a partir das 

várias necessidades do homem. Temos exemplos desses nós sendo utilizados em forma de 

trançados para comportar objetos. Práticas essas que podem ser vistas em diferentes culturas, 

podendo apresentar diferentes tipos de materiais para sua confecção. 

Um dos nós mais antigos que se conhece foi descoberto em 1923, após várias 

escavações no Egito, que trouxeram evidências de um nó utilizado como um lacre da câmara 

secreta que guardava o sarcófago de Tutancâmon. A corda com o nó permaneceu lá por 3.245 

anos.  

                                          Figura 2: Lacre da Câmara Secreta de Tutancâmon 

 

                 Fonte: Griffith Institute (2006) 

          

Por este breve contexto, podemos avaliar que a humanidade começou a adaptar os nós 

às suas necessidades, das mais simples como amarrar objetos até funções mais complexas 
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como as evidenciadas pelos antigos Gregos, Egípcios e Romanos, que usavam os nós com 

alguma complexidade nas construções de edifícios, pontes e fortificações. 

Essa mistura de arte e ciência prática era tal que as civilizações antigas, como as 

gregas e romanas, usavam quase os mesmos nós que são atualmente conhecidos. Existem 

documentos históricos sobre nós relacionados à civilização egípcia, em que eram conhecidas 

regras simples de mensuração e demarcação de linhas divisórias de terrenos nas margens dos 

rios e utilizadas na construção das pirâmides. Utilizavam a relação 𝟑𝟐 + 𝟒𝟐 = 𝟓𝟐 para obter 

ângulos retos durante suas construções, utilizando-se de uma corda de 12 nós. 

                                       Figura 3: Mensuração de Terras Egípcias
38 

 

                                    Fonte: Muzás (2014) 

Para Biosca (2004) se algo caracteriza o ser humano é sua incansável busca por 

conhecimentos, de forma que a evolução não parou, logo as técnicas implantadas na 

elaboração dos nós experimentavam um importante avanço entre os séculos XVI e XVIII, 

impulsionados pelo auge das viagens marítimas. Neste contexto, os nós de marinheiros são o 

alicerce de muitos outros nós usados atualmente.  

Entretanto, quando falamos matematicamente de nó, não nos referimos a exatamente 

esses nós que estão presentes em nosso cotidiano, pois esses nós citados acima, em geral, têm 

suas extremidades soltas. “Podemos então afirmar que um nó matemático é uma curva 

poligonal simples e fechada no espaço tridimensional” (SANTOS, 2014, p. 27). 

Construção de um Nó Matemático 

Ao tomarmos um pedaço de corda e darmos um “nó-cego”, colando as suas duas 

extremidades juntas para formar um laço atado, o resultado é uma corda que não tem pontas 

soltas e que é realmente amarrada, formando, assim, um modelo do nó matemático chamado 

nó trevo. 

                            Figura 4: Formando um Nó de um Pedaço de Corda 

                                                 
38

 Os antigos egípcios usavam uma corda de 12 nós  igualmente espaçados para determinar 
a perpendicularidade entre duas retas, ou seja, para verificar a existência de um ângulo reto. 
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               Fonte: Colin (1994). 

No campo das ciências exatas as pesquisas sobre nós tiveram uma longa história, 

passando por várias investigações diferentes. Mesmo depois de diversos estudos em relação a 

Teoria dos Nós, ainda pouco se sabe sobre suas propriedades matemáticas. Nós com “poucos” 

cruzamentos já foram classificados, mas não todos os nós existentes. A classificação dos nós 

ainda é um problema em aberto da Matemática. 

A Teoria dos Nós teve origem com Carl Friedrich Gauss (produção de 1825-1844), 

que foi um matemático, astrônomo e físico alemão. Para Gauss a teoria deveria classificar 

curvas planas fechadas com um número finito de auto interseções (SANTOS, 2014, p. 31) 

Fora da Alemanha um físico chamado William Thomson (1860) investigou a teoria 

dos vórtices sobre uma abordagem na teoria atômica
39

. Para ele o mundo era constituído por 

um fluido invisível chamado éter, em que os átomos seriam os vórtices e neles teriam os nós. 

Os nós seriam então definidos como parte das substâncias que constituem tudo no universo. 

Mas essa teoria de William Thomson não resistiu por muitos anos (DIAS, 2004). 

Na tentativa de explicar os diferentes tipos de matéria, William Thomson hipotetizou 

que os átomos eram meramente nós no tecido deste éter. Thomson estava errado. Em 1887, o 

experimento de Michelson-Morley demonstrou que não havia éter para o nó. Após isso um 

modelo mais preciso de estrutura atômica foi concebido no final do século XIX e os químicos 

perderam o interesse em nós (COLIN, 1994). 

Ainda assim os matemáticos ficaram intrigados com os nós. Um século de trabalho 

sobre a teoria matemática dos nós a tornou um subcampo matemática chamado de Topologia, 

no qual se estuda as propriedades de objetos geométricos que são preservadas sob 

deformações. 

O físico e matemático escocês Maxwell (1868) sentiu interesse no tema e aprofundou 

seus estudos na topologia dos nós. Seu objetivo principal era encontrar uma forma de definir 

quando duas projeções se assemelhavam a um mesmo nó ou enlace em um espaço 

tridimensional. Logo em seguida ele veio a desenvolver um sistema de catalogação entre 

                                                 
39

 Para William Thomson (1860), o modelo atômico consiste em átomos que são formados por um conjunto de 

tubos vórtices fechados no Éter – infinito, incompressível, homogêneo e sem atrito. 
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cruzamentos e arcos, para o qual definiu que um arco era uma linha da projeção de dois 

cruzamentos. 

Maxwell também delimitou algumas regiões com arcos. Essas delimitações feitas por 

ele foram de grande valor para entendermos mais sobre a teoria. As delimitações dos arcos e 

seus movimentos ajudaram o matemático alemão Kurt Reidemeister em sua pesquisa sobre 

diagramas de nós. Reidemeister enfatizou movimentos semelhantes àqueles descobertos por 

Maxwell, conhecidos hoje como movimentos de Reidemeister. 

Para um melhor entendimento sobre os movimentos de Maxwell e depois de 

Reidemeister vejamos as delimitações feitas por Maxwel. 

        Figura 5: Regiões Delimitadas por I, II e III Arcos 

 

        Fonte: Santos (2014) 

 

Com a teoria dos vórtices de Thomsom o físico matemático escocês Peter Guthrie Tait 

não se sentiu satisfeito com tal conceito, e resolveu elaborar uma tabela que em 1876 definiu 

como sendo uma tabela completa dos nós. Com esta tabela ele esperava estabelecer uma 

relação de compatibilidade com a teoria atômica de Thomsom. 

No período em que trabalhava no desenvolvimento de sua tabela, Tait interessou-se 

também por invariantes. Invariante é algo que não se altera ao aplicar um conjunto de 

transformações. Na teoria dos nós, os invariantes verificariam a equivalência, ou não, entre 

dois nós através de seus diagramas, logo, ele poderia identificar a existência de nós que 

poderiam ser transformados de destros para canhotos, sem variações em seu sistema. 

Na Teoria dos Nós um diagrama é constituido por uma união de curvas planares em 

que os arcos se intersectam nos cruzamentos. Com isso, aos arcos que não são descontinuados 

dizemos que estão por cima, já os dois arcos que possuem uma descontinuação dizemos que 

estão por baixo no cruzamento, como podemos observar na imagem a seguir: 

                                     Figura 6: Diagramas dos Nós: Trivial, Trevo e Oito 
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                  Fonte: Dias (2004). 

É possível constatarmos nas figuras, que no diagrama do nó trevo existem 3 

cruzamentos e 3 arcos, já no diagrama do nó oito existem 4 cruzamentos e 4 arcos, e no 

diagrama do nó trivial não existem cruzamentos e nem arcos. Esta igualdade está presente 

para todos os diagramas de nós, observando os diagramas dos nós trevo e oito podemos 

perceber que em cada cruzamento temos três arcos, todos os nós com oito cruzamentos podem 

ser representados por diagramas. 

Um diagrama de um nó pode ser considerado alternado quando percorrendo o 

diagrama encontramos cruzamentos alternados por cima e por baixo. Mas existem nós que 

não podem ser simbolizados por diagramas alternados, como por exemplo o nó oito. 

 

                                   Figura 7 - Diagrama alternado / Diagrama não alternado 

 

                Fonte: Dias (2004). 

Esta pesquisa se caracteriza por uma abordagem de cunho qualitativo, na qual 

viabilizamos uma discussão da teoria dos nós no ensino básico, visando mostrar que a teoria 

dos nós pode contribuir para o ensino de matemática. 

Segundo Santos (2014), a Teoria dos Nós quando aplicada ao Ensino Básico 

proporciona uma boa oportunidade de entendimento da geometria ao aluno, pois ele irá 

construir seu conhecimento geométrico com formas físicas. 

[...] a Teoria dos Nós carrega consigo uma enorme capacidade de tratar formas 

geométricas no campo prático do estudo, pois a compreensão da teoria depende 

também da construção de modelos físicos. Dessa forma, os nós matemáticos 

possuem o poder para otimizar a ligação entre teoria e prática nas aulas [...]. 

(SANTOS, 2014, p. 79) 



 

637 

 

Dessa forma, essa reflexão salienta que a Teoria dos nós se apresenta como um 

processo metodológico pertinente, capaz de formar alunos que compreendam os conceitos 

matemáticos topológicos. Considerando a topologia como o ramo da Matemática que estuda 

os Espaços Topológicos, sendo considerado uma das geometrias. Essa geometria estuda as 

transformações contínuas sendo o estudo em que comprimento, ângulos e formas podem 

sofrer modificações contínuas e reversíveis. Nesta Geometria um triangulo pode ser 

transformado em um quadrado, um quadrado em um círculo sem perder suas características 

topológicas. 

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 A princípio apresentaremos como proposta o estudo da teoria dos nós para que os 

alunos possam compreender os conceitos matemáticos de forma mais contextualizada para 

eles. Temos como público alvo professores e graduandos, na qual viabilizamos uma discussão 

acerca de uma abordagem da teoria dos nós no ensino básico, na qual serão apresentadas 

técnicas construtivas e uma transição dos nós do cotidiano ao processo de construção de nós 

matemáticos, servindo como parte principal para uma coleta de dados. 

Adotamos referenciais como Colin (1994), Dias (2014) e Santos (2014) que nos 

possibilitam discutir o emprego dos nós sob uma ótica da Topologia e como objeto didático 

no ensino de Geometria. A metodologia empregada situa a prática de uma sequência de 

atividades, cujas tarefas propõe a caracterização e diferenciação entre os nós matemáticos e os 

nós do cotidiano, possibilitando aos participantes uma experiência lúdica e construtiva de 

modelos físicos dos nós e sua apropriação formal enquanto um ente geométrico.  

As práticas pedagógicas de investigações matemáticas têm sido cada vez mais 

recomendadas por diversos estudiosos como forma de contribuir para uma melhor 

compreensão da matemática.  

Tarefa 01 

Apresentar uma breve abordagem histórica na qual será apresentado os nós do 

cotidiano e os nós matemáticos, desde sua utilização a seu processo de construção, 

objetivando que os participantes tenham uma perspectiva do surgimento dos nós e a 

percepção dos nós matemáticos. 

Tarefa 02 

Identificar os nós em “matemáticos” e “não-matemáticos”. Após a abordagem 

histórica os participantes devem analisar os nós apresentados e fazer a sua diferenciação, 

justificando e argumentando as suas características. Com esta tarefa temos como objetivo 

construir o conceito que diferencie ambos os nós. 
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Tarefa 03 

Existem nós do cotidiano que podem se tornar nós matemáticos? A partir do 

conhecimento construído no decorrer das tarefas, iremos disponibilizar pedaços de cordas e os 

participantes irão construir os nós do cotidiano apresentados e se possível transforma-los em 

nós matemáticos, seguindo as características descritas na construção do nó matemático. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As possíveis experiências podem evidenciar ser a discussão e manipulação dos nós 

excelentes práticas para a o desenvolvimento de habilidades matemáticas como concentração, 

representação do observado e percepção espacial. Desse modo, o nó matemático vem com o 

intuito de intensificar a relação entre teoria e prática nas aulas. Além disso, a Teoria dos Nós 

não se limita apenas no ensino da Geometria, mais tem sua aplicabilidade e contribuição em 

outras áreas do ensino da matemática como, por exemplo, na Álgebra, no estudo de 

polinômios e funções, na Aritmética e na Combinatória. 
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RESUMO   

O objetivo do trabalho foi desvelar o ensino de matemática dispensado aos alunos com deficiência 
visual na escola regular, identificando que percalços, caminhos e avanços têm sido percebidos. A 
metodologia baseou-se numa pesquisa bibliográfica a partir da consulta e confronto de ideias presentes 
em dissertações, artigos e autores que apresentam afinidades com a proposta desse trabalho. 
Observou-se que o ensino de matemática para o aluno com deficiência visual na escola regular, ainda 
demanda muitos ajustes mas para que isso ocorra muitas práticas equivocadas devem ser suplantadas 
por ações contundentes em busca de uma escola inclusiva de fato, que permita ao aluno com 
deficiência visual acesso e permanência na escola para além do que prevê a legislação. Concluiu-se 
que torna-se urgente investir na formação de professores desde a graduação, inserindo nos currículos 
desses, práticas voltadas para o atendimento da pessoa com deficiência visual, bem como, 
permanecermos vigilantes para que professores de matemática graduem-se nessa disciplina para que 
possam ministrar aulas com conhecimento agregado sobre a matemática.   

Palavras-Chave: Ensino de matemática. Formação de Professores. Deficiência Visual.   

INTRODUÇÃO   

A inclusão de deficientes no contexto escolar tem sido alvo de grande discussão e 

estudos nos últimos tempos no Brasil, muito tem se pesquisado e dito sobre esse tema. Tais 

estudos, incluindo aqueles que versam sobre a inclusão de deficientes visuais, não raro, 

apresentam como ponto de partida e de extenso debate as (muitas) leis promulgadas em nosso 

país sobre esse tema. Toda essa importância dada à descrição e debate sobre as leis, deve-se, 

em boa parte, por constatasse que apesar do grande número de leis, essas, por si só, não 

bastam para garantir a inclusão dos deficientes. Gavioli (2005), diz que a inclusão não é feita 

unicamente pela aprovação de leis, criações de convenções e conferências, mas 
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principalmente, com a educação para todos e com ensino especializado para o aluno com 

deficiência.    

Portanto, há necessidade de irmos além do que está garantido na legislação e 

investigarmos os meandros da inclusão (ou exclusão) dessa população, verificando como está 

ocorrendo o processo educacional do aluno deficiente visual na escola regular e quais fatores 

causam a ineficácia (ou pouca eficácia) de sua aprendizagem e corroboram para o insucesso 

escolar desses alunos,culminando muitas vezes em desistência dos estudos ou progressões 

duvidosas. Não é incomum, em sala de aula, encontrar alunos dv que apesar de estarem em 

séries avançadas que exigiriam a aprendizagem de conceitos mais complexos, desconhecem 

conceitos básicos da matemática, alguns até, apresentam grandes dificuldades na realização de 

cálculos que envolvam as quatro operações matemáticas, e ainda assim, seguem progredindo 

de série quase automaticamente, mesmo parecendo não terem adquirido os conceitos básicos.   

Em contrapartida a esses, há ainda aqueles alunos que ao se confrontarem com tantas 

dificuldades na aprendizagem da matemática, se sentem incompetentes para aprender os 

conteúdos ministrados e desistem de permanecer na escola, contribuindo assim para o 

aumento dos índices de evasão escolar, sem que, contudo sejam explicitadas as causas dessa 

dificuldade na aprendizagem, dessa evasão ou da progressão (talvez) indevida, fato é, que não 

podemos (ou não devemos) atribuir a ocorrência de tais situações unicamente ao fato do aluno 

ser deficiente visual. Assim, Interessando-nos nesse artigo especificamente,estudar como tem 

se dado o ensino de matemática para alunos deficientes visuais (cegos e baixa Visão).  

Afinal, que ensino tem sido apresentado a eles? A disciplina de matemática tem sido 

ministrada de forma prática ou tão somente teórica? Trabalha-se com materiais adaptados ou 

apenas com recursos em negro, como quadro e pincel? Os cálculos, a resolução de sentenças e 

problemas matemáticos são  realizados de maneira empírica e as respostas são dadas sempre 

oralmente por se tratar de um aluno deficiente visual e equivocadamente ser considerado 

impossibilitado de utilizar outra forma de resposta ou há uma metodologia específica que 

garanta a esses alunos realizarem tais atividades utilizando tecnologias assistivas e recursos 

que lhes permitam um aprendizado consciente e consistente? O direito ao acesso e 
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permanência na escola, conforme prevê a constituição, é uma realidade ou consta apenas em 

Lei? Afinal, o aluno deficiente visual, durante as aulas de matemática, é um aluno visível,no 

sentido de ter suas necessidades especiais atendidas e seu processo de aprendizagem 

compreendido, respeitado e garantido ou é invisível,servindo apenas para figurar nos  dados 

estatísticos do governo para conclamar “Os avanços na inclusão escolar no  Brasil? Pautados 

nessas questões, objetivamos nesse trabalho desvelar o ensino de matemática dispensado aos 

alunos com deficiência visual na escola regular, identificando que percalços, caminhos e 

avanços tem sido percebidos.    Na realização desse artigo, utilizou - se de pesquisa 

bibliográfica a partir da consulta e confronto de ideias presentes em teses, dissertações, artigos 

e autores que apresentam afinidades com a proposta desse trabalho.   

1. DEFICIÊNCIA VISUAL EM FOCO    

2.1 DEFICIÊNCIA VISUAL: DESVELAR PARA ENTENDER   

Para falar sobre alunos com deficiência visual não podemos nos eximir da obrigação 

de conceituar a deficiência visual. Assim, cabe iniciar dizendo que essa subdivide-se em: 

Cegueira e Baixa Visão. De acordo com Kara-José (2004) apud Mosquera (2010, 

p.46): “A organização Mundial da saúde definiu cegueira como acuidade visual menor do que 

3/60 no melhor olho, com a correção óptica...” e a definição para baixa visão, segundo 

Haddad (2006, p.9) é:   

Baixa visão, ou visão subnormal, descreve uma condição intermediária entre a visão 

normal e a cegueira e secundaria a um acometimento irreversível do sistema visual, 

na qual o uso da correção óptica para erros refracionais não é suficiente para a 

melhor resolução visual, com prejuízo na realização de determinadas atividades.   

 

Muito embora tais definições sejam necessárias para uma maior compreensão do 

tema aqui descrito, cabe reafirmar que todo e qualquer aluno deve ser percebido como um ser 

em desenvolvimento e apto para ser ensinado, para tanto, suas deficiências e patologias, não 

podem  e não devem ser usadas para lhe definir, rotular ou limitar  potencialidades. Devendo 

servir apenas como informação importante, mas não única, para que seja elaborado um bom 

planejamento pedagógico, onde sejam previstas atividades, recursos adaptados, metodologias 

capazes de promover um ambiente de aprendizagem favorável para a aquisição e construção 
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do conhecimento, sem que, contudo suas limitações sejam alvo principal, definidoras de perfil  

e potencial de aprendizagem daquele aluno. Faz-se necessário compreender que a Deficiência 

visual não deve ser encara como um obstáculo intranponivel, o sujeito cego ou com baixa 

visão deve ser visto de forma mais completa e complexa, não devendo ser interpretado como 

um ser incompleto sob pena de tornar o seu processo de aprendizagem limitado. Sobre essa 

questão, Miranda et al. (2018) afirmam que:   

Consideramos que não podemos educar pessoas com baixa visão dentro de uma 

perspectiva inclusiva nos apegando às suas limitações físicas, percebendo-as apenas 

pela “parte que lhes falta ou que não funciona a contento”. Pra que o processo de 

aprendizagem se estabeleça dentro de patamares aceitáveis há de se compreender o 

sujeito como um todo e sendo capaz de apreender o mundo em sua totalidade, ainda 

que sua recepção visual seja limitada.   

   

Seguindo esse viés, desejando manter uma relação educacional saudável, entende-se 

que o aluno com deficiência visual deve ser percebido como um ser potencialmente capaz, 

com condições de desenvolver-se e realizar atividades escolares e outras com competência, 

assumindo um papel ativo e participativo durante todo o processo de ensino/aprendizagem, 

não sendo cabível figurar como mero ouvinte ou como um ser incapacitado, definido como 

diferente ou incompetente por ter uma deficiência. Para Bianchetti (1998) apud Buccio; 

Buccio, (2007,   

p.29), “O indivíduo quando visto como ‘diferente’,passa a ser sujeito de uma relação 

também ‘diferente’,  jamais de uma relação normal”.    

Assim, o deficiente visual deve ter suas limitações respeitadas dentro de um 

ambiente escolar posturalmente inclusivo, garantindo que a relação entre os partícipes do 

processo educacional ocorra dentro de padrões normais, onde é dada ao sujeito com 

deficiência visual as mesmas oportunidades de aprendizagem que é dada aos outros alunos 

sem deficiência. Sem ignorar, as necessidades e particularidades desse primeiro, garantindo-

lhe a possibilidade de desenvolver-se em um ambiente educacional saudável, instigante, fértil 

de conhecimentos, que respeite e cumpra as leis, que lhe garanta  dignidade como 

aprendiz,que realize as adaptações  materiais e as acessibilidades necessárias mas sem que 

haja proteções desnecessárias ou exclusões tácitas.    
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2.2. LEGISLAÇÃO INCLUSIVA   

Entendemos que a construção de um ambiente escolar como o descrito 

anteriormente, não se dá de modo espontâneo, muito pelo contrario, surge à duras penas, fruto 

de muita luta, envolvimento social, pressão política para elaboração e aprovação de leis, 

decretos e criação de programas, e tantas outras ações capazes de promover melhorias na 

condição escolar e de vida dos deficientes, dentre eles os deficientes visuais, mantendo seus 

direitos garantidos em lei.  Em se tratando de leis, sabemos que elas são fundamentais para o 

aprimoramento do processo de inclusão do deficiente visual. Nesse artigo não pretendemos 

fazer uma profunda descrição das bases legais que sustentam a inclusão escolar, mas um 

apanhado das principais legislações, as quais garantem ao deficiente o direito a uma educação 

de qualidade, em uma base inclusiva. A discussão sobre o papel do deficiente na sociedade, a 

percepção social a respeito dele e  seus possíveis direitos,iniciaram ainda na Antiguidade, 

quando  esses eram vistos como diabólicos, seres inferiores. De lá até aqui, foram necessárias 

muitas lutas contra ideologias religiosas, desconhecimentos, desrespeitos, preconceitos e 

exclusões até chegarmos ao marco da aprovação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Muito se caminhou até que os deficientes tivessem algum direito reconhecido. No 

Brasil, tais direitos, começam a surgir de forma mais clara, ainda que timidamente, com a 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil (1988), seguindo a partir daí 

com a aprovação de diversas leis,  adesão a tratados. Anos mais tarde, a política educacional 

para os deficientes dá um salto de qualidade com a aprovação da Lei nº. 9394/96,denominada  

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que em linhas gerais, definiu e regulamentou 

o sistema educacional brasileiro, público e privado, reafirmando o direito desses sujeitos à 

educação desde a educação básica até o ensino superior. Essa Lei, em seu capitulo V, nos 

artigos 58, 59 e 60, detém-se especificamente sobre as questões relativas à educação da 

pessoa com deficiência. Mais recentemente, a Lei nº. 13146/15 - Lei Brasileira de Inclusão 

(LBI),trouxe grandes avanços no âmbito dos direitos das pessoas com deficiência, garantindo 

direitos fundamentais como  educação, transporte e saúde, bem com,o acesso à informação,à 

comunicação e à justiça. Sobre a LBI, vale destacar o descrito em seu Art. 27, afirmando que:   
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A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida de 

forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades.    

   

Além das leis citadas, que versam sobre garantias de direitos das pessoas deficientes, 

tenham elas a deficiência que for, há ainda as leis que falam exclusivamente das garantias de 

direitos da pessoa com deficiência visual, dentre elas: A Lei 4.169/62 que instituiu a 

obrigatoriedade do uso do sistema Braille por cegos; a Lei 7.853/89 que garante 

acessibilidade aos portadores de deficiências visuais, integração ao mercado de trabalho e 

educação adequada e adaptada; o Decreto Federal nº. 3298/99, que regulamentou a Lei nº. 

7853 garantindo direitos legais a todos os cidadãos brasileiros portadores de deficiência em 

solo brasileiro referentes à educação, à saúde, ao lazer, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, 

aos transportes, às construções públicas, à habitação, à cultura e outros.   

Este decreto classifica as deficiências amparadas no artigo 4º e especifica a cegueira 

no Parágrafo III; a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, que traçou diretrizes de 

acessibilidade ao ensino superior para portadores de deficiências. Esta portaria instituiu 

requisitos de acessibilidade como vagas em estacionamentos, rampas, adaptações em 

estabelecimentos, mudanças estruturais permitindo melhorias de acessos aos deficientes 

visuais  também; Lei 11.126/05, Lei do cão – guia que assegura à pessoa com deficiência 

visual usuária de cão-guia o direito de ingressar e permanecer acompanhado do cão- guia, em 

qualquer local público ou privado, meio de transporte, estabelecimento comercial ou 

industrial, de serviços e de saúde; Decreto 51.045/61 que institui o dia 13 de dezembro como 

Dia do Cego; Lei 10.098/00 que versa sobre a acessibilidade, dedicando quatro artigos 

(9,12,17 e 18) exclusivamente às questões de acessibilidade relacionadas ao deficiente 

visual;Portaria do MEC 2.679/02 sobre a nova grafia Braille; Lei10.753/03 conhecida como 

Política Nacional do Livro,  que assegura às pessoas com deficiência visual o acesso à leitura. 

Como se observa, há muitas leis no Brasil que garantem direitos aos deficientes, não 

sofremos com a falta de leis, pelo contrario, temos em abundancia, o que não resulta 

necessariamente na garantia de que elas serão respeitadas, efetivadas e produzam o resultado 
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esperado, pois mudanças de paradigmas, posturas e percepções não se conseguem apenas 

criando leis. Como acentua Mendes (2002, p.65) apud Silva (2010, p.99), “a equiparação de 

condições não garante a equiparação de oportunidades, e a educação inclusiva bem-sucedida 

implicará a reestruturação do sistema educacional em todos os seus níveis: político, 

administrativo, escolar e na própria sala de aula”. Desse modo, constata-se que para haver 

mudanças significativas no cenário educacional brasileiro e consequentemente no contexto de 

ensino aprendizagem da pessoa com deficiência visual, exige-se que todos os partícipes 

envolvidos nesse processo assumam seu protagonismo, devendo haver um empenho bem mais 

amplo e consistente da sociedade, capaz de promover as mudanças necessárias, tornando o 

processo educacional das pessoas com deficiência visual mais bem sucedido, e a vida delas 

mais fácil e digna.    

3. MATEMÁTICA PARA DEFICIENTES VISUAIS: ALUNOS VISÍVEIS OU 

INVISÍVEIS EM SALA DE AULA?    

Não se configura uma surpresa o fato de o processo inclusivo da pessoa deficiente 

visual na escola regular em nosso país ainda encontrar-se aquém do que seria ideal, no 

entanto, não podemos negar que a partir dos anos 90 esse cenário começou a apresentar 

algumas mudanças e ganhou certa visibilidade. Apesar disso, a prática da exclusão ainda se 

manifesta, e muitas   

  

vezes de forma velada, o que a torna ainda mais cruel. Uma forma velada de 

exclusão ocorre quando a exclusão se apresenta travestida de “oportunidade não 

correspondida”, que é quando “um pseudo  agente visando a inclusão” cria uma situação onde 

um deficiente visual deverá participar, porém não são realizas as adaptações necessárias para 

que o mesmo possa ser incluído. Um exemplo corriqueiro disso, é o fato de ser garantido em 

lei o direito ao deficiente de frequentar a escola regular, porém, muitas vezes, não é dada a ele 

a oportunidade de permanência por falta de adaptações simples. Exemplos prático disso, é  o 

aluno cego não receber seu livro transcrito em Braille para acompanhar as aulas; ou em letras 

ampliadas, quando baixa Visão; não ter uma sala de aula bem iluminada e a garantia de poder 
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sentar na  primeira fileira de cadeiras à frente do quadro para beneficiar-se da iluminação e da 

proximidade do quadro usando seu resíduo visual, no caso do aluno com baixa visão; colocar 

o aluno cego para assistir aulas na última sala do corredor , fazendo com que sua mobilidade 

seja ainda mais exigida, ou colocá-lo em salas próximo a quadras de futebol, refeitório ou 

locais onde ocorre permanente barulho e trânsito de pessoas, o que  prejudica seu acesso ao 

que está sendo falado, não tendo a compreensão auditiva.    

Há ainda aquelas situações em que os conteúdos são ministrados em aulas 

expositivas, com uso de quadro e pincel, sem qualquer adaptação material ou metodológica, 

tal prática torna a aula inacessível para a pessoa cega (ou mesmo com uma baixa visão 

severa), já que não tem como enxergar o que está sendo escrito. E não consegue interpretar o 

que o professor quis dizer ao se referir a uma potência descrita no quadro, apontando os 

números e falando: “...esse deve ser elevado a dois”. Os videntes conseguirão acompanhar a 

explicação do professor, mas o deficiente visual, nesse momento, estará completamente 

desorientado. Todas essas práticas realizadas por docentes videntes, podem ocorrer por vários 

motivos, dentre eles,puro desconhecimento sobre a forma de aprendizagem do aluno cego ou 

com baixa visão;descompromisso com o ensinar ou ainda desatenção com o outro, sejam pelo 

motivo que for, configuram-se práticas excludentes por não permitirem a esse aluno acesso 

mínimo aos conteúdos, é uma recusa velada(ou não) de aceitar o diferente, a diversidade. A 

esse respeito Pan (2008) diz que:   

“Resta, contudo, perguntar se a tarefa imposta à sociedade - de abrir-se para a 

diversidade- e a escola- de superar seu furor normalizador e acolher as diferenças 

sem discriminá-las – é possível. Abrir as portas para a inclusão não significa inserir 

alunos no ensino regular.o debate em torno da inclusão requer aprofundamento no 

que se refere aos posicionamentos ético e político em relação às diferenças. Caso 

contrário, pode cair na desmemoria e repetir-se em silenciadas práticas de exclusão”.    

   

Desse modo, reafirmamos que oportunizar ao aluno deficiente visual a possibilidade 

de matricular-se em escola regular, assistir aulas é um passo inicial e uma clara obediência à  
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lei,mas não se configura, por si só, uma prática inclusiva.Precisa-se ir além e ter 

posturas mais efetivas e comprometidas com a aprendizagem da pessoa deficiente visual,a 

falta ou redução na capacidade do aluno de enxergar não pode ser vista como um impeditivo 

para aprender. E a existência da visão no docente, não deve se tornar um impeditivo para 

ensinar. O mundo visual  no qual a pessoa que enxerga vive, pode conduzi-la a posturas 

(mesmo que sem desejar) excludentes. Massini (2007) pondera:    

Para nós, que dispomos da visão, a predominância desse sentido está tão arraigado 

que nos tornamos desatentos ao fato de que criamos linguagem visual para descrever 

o que nos cerca, assim, vivendo em uma cultura de videntes, pela familiaridade e 

senso comum, a predominância da visão e de suas representações passa 

despercebida, ocultas pelo hábito, da mesma forma que a prevalência na linguagem 

de uma terminologia própria do que é visual, Assim, no mundo dos videntes, como 

não poderia deixar de ser é o referencial visual que se impõe.   

   

Ensinar não é tarefa fácil, ensinar matemática para deficientes visuais obedecendo 

aos paradigmas da inclusão, menos ainda. Aprender matemática, exige o uso de capacidades 

metais e um poder grande de abstração, trata-se de uma disciplina que se utiliza enormemente 

do sentido da visão. Tal sentido, está inacessível no caso do aluno cego, ou no caso de aluno 

baixa visão, há um resíduo visual diminuído, não tendo esses alunos condições de fazer uso 

desse  sentido ,necessitarão portanto de adaptações capazes de lhes fornecer tais informações. 

A esse respeito Uliana (2012) aponta que:   

Muitos dos conteúdos da disciplina de Matemática exigem que os alunos utilizem 

simultaneamente o sentido da audição o da visão para entender e abstrair os 

conceitos. Na falta da visão, é necessário que seja oferecido ao aprendiz materiais 

pedagógicos que permitam a ele ter acesso ao conteúdo e suas representações. Nesse 

sentido, o tato tem se mostrado o mais eficiente, possibilitando ao aprendiz sem 

acuidade visual “ver com os dedos” o que os demais visualizam com os olhos. O 

aprendiz passa a ter mais condições de se desenvolver cognitivamente e a ter 

desempenho similar a de um aluno vidente.   
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Resta-nos dizer que, quando as limitações visuais do aluno deficiente visual se 

somam às dificuldades inerentes ao ensino de matemática, a solução para tais dificuldades se 

encontrariam em uma conduta pedagógica inclusiva de todos os atores desse processo de 

ensino aprendizagem,ocorre que tal conduta, em uma grande maioria de nossas escolas, ainda 

não se faz presente, ao invés de ações inclusivas para solucionar as situações adversas, são 

aplicadas ações que pressupõem o uso de paradigmas conservadores de educação. E em 

muitas escolas, o debate sobre a inclusão do atendimento do aluno com deficiência visual na 

sala de aula e mais precisamente nas aulas de matemática, ainda se encontram em estágios 

iniciais, marcando territórios em lados opostos, como aponta Profeta (2007) apud Massini 

(2007):   

De um lado estão alunos em classes regulares aguardando que professores sem 

nenhum conhecimento saibam lidar com eles sem ficarem assustados.Do outro um 

grupo exigindo a aceitação da mudança”goela abaixo. Isso tem gerado muita 

exclusão, discriminação, preconceito, que é contrario do que se espera.   

   

Extrai-se dessa situação de oposição uma questão urgente e primária:a formação do 

professor, mais especificamente, o professor de matemática. Em recente pesquisa objetivando 

realizar um diagnóstico do ensino de matemática para deficiente visuais junto a professores de 

matemática, Dias e Sá (2016) verificaram que a maior parte dos professores consultados na 

pesquisa  não tinham formação na área de matemática e muitos deles não participaram de 

cursos de capacitação e tão pouco tiveram contato  na graduação com  disciplinas  que 

abordassem a questão da matemática relacionada à deficiência visual. Questão semelhante foi 

demonstrada na pesquisa de Fonseca (2017) que diz que os alunos dv estão inseridos em salas 

de aula apenas como obediência  a lei, que os professores não têm preparo e se sentem 

inseguros e acuados para lidar com essa situação,que não há  profissionais qualificados para o 

atendimento de alunos com deficiência visual,que não há salas de recursos, faltam materiais 

didáticos, estruturas físicas adequadas.   

Ainda no tocante à formação de professor, de maneira mais generalista, Gueber 

(2007) defende a formação de professores pelo sistema educacional no que diz respeito aos 

conteúdos para atendimento de pessoas com necessidades, bem como a formação continuada 
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dos mesmos, como forma de atualização, considerando a transformação constante do 

conhecimento.  Pensar a formação de professores se constitui quase unanimidade quando se 

fala em inclusão.   

Contudo há de se ressaltar que o professor é um ser humano, passivo de erros e 

acertos,independente da boa formação e/ou capacitação que receba, há de se considerar que 

ele é um sujeito único e suas ações e reações sempre relacionadas as suas convicções, 

concepções, experiências de vida. Não havendo de se esperar, sob nenhuma hipótese, um 

resultado homogêneo, até porque não é o que se busca na inclusão.   

A falta de formação específica do professor de matemática para ensinar a pessoa com 

deficiência visual se configura um problema, acarretando novos entraves à metodologia, ao 

currículo , a  avaliação no processo de ensino/ aprendizagem de matemática da pessoa com 

deficiência visual, isso porque não há como desejar ensinar conteúdos matemáticos sem fazer  

diagnósticos, sem planejar ações,sem promover adaptações, sem produzir recursos adaptados, 

sem conhecer o aluno deficiente visual que tem na sala de aulaNão há como falar em bom  

ensino, sem flexibilização do currículo , sem organização estratégica, sem colaboração dos 

envolvidos. Peck (2006) apud Minetto (2008) a esse respeito diz que:    

O Projeto curricular Básico sempre está sujeito a diversas adaptações em função das  

necessidades educativas concretas dos alunos aos quais é aplicado;naturalmente, a 

profundidade e a amplitude das adaptações dependerão, em cada caso, da  natureza 

das necessidades educativas, porem o ponto de partida e de referencia da ação 

pedagógica e da referencia da ação pedagógica sempre é o Projeto Curricular 

Básico, que desse  modo cumpre uma  função normalizadora e integradora no 

tratamento das Necessidades educativas Especiais.   

   

Ainda sobre essa questão, conforme afirma Minetto (2008), a adaptação curricular é 

um processo que deve ser pensado, programado, que deve seguir uma ordem pautada na 

organização do trabalho cooperativo tendo como base o currículo regular e que as adaptações 

podem ser menos significativas ou mais significativas e que pra essa tarefa ser a contento, há 

necessidade de se conhecer o aluno. E segue dizendo que um currículo flexível com 

adaptações curriculares deve ser compreendido como de responsabilidade de todos os 

envolvidos e não somente do professor ou  do orientador, deve também incluir a família.   
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Pereira (2012) ao confrontar os autores alvo de sua pesquisa, evidencia que ainda há 

muitos obstáculos a serem vencidos no que tange ao ensino de matemática para deficientes 

visuais, dentre os quais:  os símbolos utilizados pela escrita Braille e suas variações confusas, 

os desenhos geométricos presentes em livros didáticos transcritos sem adaptações, o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas homogeneizadoras, a necessidade de recursos 

didáticos adaptados, a escassez de experiências sensoriais, o despreparo dos professores da 

área, o ensino por vezes, desvinculado da realidade e a falta de adaptação curricular no que 

concerne ao ensino de Geometria.    

Dias , Sá e Santos(2019) ao declinarem os resultados obtidos em uma pesquisa junto 

estudantes cegos de Belém do Pará, especificamente sobre metodologia, relatam que:   

(...)verificarmos que as maiores dificuldades enfrentadas na sala de aula, não eram 

relacionadas aos assuntos matemáticos e sim a metodologia adotada pelos 

professores, uma vez que, três deles relataram claramente sobre a metodologia do 

professor e os outros dois falaram de conteúdos mais visuais, como o estudo de 

gráficos e figuras, o que para nós, pode ser também uma consequência da 

metodologia utilizada para ensinar tais assuntos. Logo, uma das maiores 

dificuldades dos estudantes em aprenderem matemática, estava na metodologia 

adotada pelos professores, a qual pode ser consequência da formação que estes não 

receberam para trabalhar em turmas inclusivas (...)   

  

Importante aqui mencionar que muito embora já tenhamos algumas pesquisas que 

apontam, de modo incisivo, para a importância de se traçar metodologias variadas e utilizar 

recursos didáticos para além do quadro e pincel, ainda verificamos práticas pedagógicas 

pautadas unicamente em aulas expositivas e uso desses recursos citados. Há necessidade de se 

diversificar, ir além do obvio, do usual, e não só por causa dos alunos com deficiência visual, 

mas por todos, afinal o uso de uma metodologia inovadora, motiva todos os alunos de forma 

indistinta.   

Importante aqui mencionar que muito embora ainda não tenhamos abundantes 

recursos adaptados para o ensino de matemática, já se verifica em pesquisas acadêmicas uma 

preocupação grande em torno desse tema, precisa-se ir além do material dourado e do 

soroban, ambos muito bons,mas não podem ser as únicas opções.   
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 Por fim, Gueber (2007) ressalta que a garantia de um processo inclusivo perpassa 

por três aspectos que ela considera fundamentais: vontade e consciência política, profissionais 

qualificados e envolvimento da sociedade civil. E Minetto (2008) ao falar sobre o que 

consideraria importante na hora em que o professor estivesse frente a frente com a pessoa com 

deficiência, a autora enfatiza algo que parece de alguma forma estar distante de toda essa 

discussão, mas que na verdade deveria ser ponto comum: a afetividade. A autora afirma que a 

afetividade e o carinho são a base da aprendizagem.   

4. METODOLOGIA    

Para a realização desse trabalho, utilizou-se uma pesquisa bibliográfica a partir da 

consulta de autores que apresentam afinidades com a proposta do artigo, como Dias e Sá 

(2016 e 2019) e Minetto (2008). Teixeira (2003) afirma que a pesquisa bibliográfica 

possibilita aproximação do assunto em questão com a utilização de fontes secundárias, através 

de livros e artigos publicados sobre o assunto, indispensáveis para realização de uma pesquisa 

básica e objetiva para gerar novos conhecimentos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino de matemática para o aluno com deficiência visual na escola regular, ainda 

demanda muitos ajustes mas para que isso ocorra muitas práticas equivocadas devem ser 

suplantadas por ações contundentes em busca de uma escola inclusiva de fato, que permita ao 

aluno com deficiência visual acesso e permanecia na escola para além do que prevê a 

legislação. Para tanto, torna-se urgente investir na formação de professores desde a graduação, 

inserindo nos currículos desses, práticas voltadas para o atendimento da pessoa com 

deficiência visual, bem como, permanecermos vigilantes para que professores de matemática 

graduem-se nessa disciplina para que possam ministrar aulas com conhecimento agregado 

sobre a matemática.   

Batista (1998) apud Gasparetto (2007, p.43) refere que a falta de conhecimento do 

professor sobre que procedimentos adotar diante da criança deficiente visual, o encaminha 

para atuações equivocadas, o que o faz considerar a deficiência visual do aluno como a causa 
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das dificuldades. Ao atribuir todos problemas do aluno à sua dificuldade visual, O professor 

os exime do seu âmbito de atuação.    

Outra questão a se considerar diz respeito às práticas pedagógicas utilizadas durante 

as aulas de matemática, essas precisam estar cada vez mais atualizadas, compostas por 

metodologias modernas e adequadas a condição de aprendizagem do aluno com deficiência 

visual, evitando torná-lo apenas mais um em sala. O aluno, tenha ele a patologia que for,  

precisa assumir seu protagonismo no processo de aprendizagem e ao professor,e aos demais 

participes do processo escolar desse aluno, caberá a tarefa de auxiliá-lo na busca pela 

visibilidade na escola e na vida para que deixe de ser apenas mais um número nas listas de 

frequência, mapas de matrículas ou dados de estatísticas governamentais sobre inclusão 

escolar.  Nessa pesquisa procuramos indicar caminhos possíveis em busca de um 

ensino/aprendizagem de matemática para deficientes visuais com mais eficiência, mas 

logicamente que trata-se de uma pesquisa inicial, muitas outras ainda podem e devem ser 

feitas a cerca desse mesmo objeto de pesquisa, como por exemplo, que tipo de formação tem 

sido dada ao professor de matemática nas universidades? Que princípios seguem? Qual 

currículo é apresentado? Como se dá o acesso do estudante DV aos conteúdos de matemática 

em sala de aula? Que tipos de políticas de inclusão têm sido implementadas nas escolas 

regulares em busca de uma escola inclusiva com ensino de matemática de qualidade? Quais 

sujeitos estão envolvidos no processo educacional dessa parcela da população, apenas 

professores e aluno? A Rede de apoio prevista em lei, como por exemplo, Sala de recurso, 

professor itinerante, adaptação e produção de recursos materiais têm sido implementada e 

funciona a contento?  

Como se verifica, muito ainda há de se debater sobre esse tema,certamente 

carecemos que novas pesquisas sejam realizadas e comparadas no sentido de dar continuidade 

aos estudos a cerca da educação do estudante deficiente visual.  
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Resumo: O presente estudo, em construção, é  uma pesquisa documental sobre as 

contribuições do Letramento matemático para as práticas de ensino. Tem como objetivo geral 

analisar as produções científicas do repositório da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte- UFRN sobre o tema Letramento matemático, com a finalidade de identificar o que as 

pesquisam sobre letramento matemático apresentam de contribuições sobre o ensino. O 

corpus está constituído de 5 dissertações selecionadas no repositório da UFRN. A análise do 

corpus está fundamentada na seleção dos seguintes elementos de cada dissertação: tema; 

objetivo geral; metodologia; conclusão; contribuições da pesquisa para o Letramento 

matemático. O aporte teórico da pesquisa foi construído com base em Kato (1986); Soares 

(2017); Freire (1999) dentre outros autores que versão sobre letramento. O resultado prévio da 

analise mostra que as pesquisam vem apresentando como resultado que discentes expostos às 

práticas de leitura e escrita advindas do letramento e letramento matemático, detêm  melhor 

compreensão do conteúdo ensinado, possibilitando a interpretação e resolução dos problemas 

matemáticos. 

 

Palavras-chave: Ensino. Letramento. Letramento matemático. 

Introdução  

Após a temática do letramento ser inserida no campo de ensino/aprendizagem em 

outros países e ter se mostrado eficaz, pelo desenvolvimento das habilidades comunicativas da 

linguagem,  pesquisadores brasileiros debruçaram-se diante dessa prática, pois perceberam a 
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necessidade de ampliação dos estudos em práticas docentes que fossem além de alfabetizar 

indivíduos, mas realizar ensino que proporcione aos discentes a oportunidade de reflexão 

sobre o uso da  língua em diferentes esferas do conhecimento.  

Os estudos sobre letramento no Brasil, estão em constante mudança, haja vista, a 

necessidade de aperfeiçoar as práticas de ensino-aprendizagem de língua materna. A escola 

tem a responsabilidade de alfabetizar o discente, ou seja, de inseri-lo no mundo dos códigos e 

símbolos que formam a língua, capacitando-o para decifrar esses códigos. Porém, para que o 

discente aprenda a fazer uso significativo da língua materna é preciso que desenvolva 

habilidades, estas propiciadas pelo processo de letramento.  

A partir de avanços nos estudos sobre letramento, tornou-se necessário ampliar o 

campo de atuação, aplicando-o em outras áreas do conhecimento essenciais para o indivíduo, 

como a matemática, por muito tempo ensinada de forma descontextualizada onde o discente é 

exposto apenas a cálculos e fórmulas e não consegue relaciona-la (a matemática) à própria 

realidade, o que seria fundamental para a aprendizagem do discente, pois de acordo com 

(Freire, 1999, p.11) “[...]a leitura do mundo precede a leitura da palavra[...]”, ou seja, é 

preciso que o aluno correlacione as situações propostas nos problemas matemáticos para que 

haja um aprendizado significativo. 

Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as produções científicas 

do repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN sobre o tema 

Letramento matemático, com a finalidade de identificar o que as pesquisam sobre letramento 

matemático apresentam de contribuições sobre o ensino 

Para alcançar o objetivo, selecionamos 5 (cinco) dissertações do banco de dados do 

programa de pós-graduação da UFRN, as mesmas foram analisadas conforme os seguintes 

critérios: o objetivo de cada pesquisa e a relação com as práticas de letramento matemático, os 

resultados e contribuições alcançados a partir da inserção do aluno nas práticas do letramento 

matemático, as descobertas do autor após a pesquisa e as sugestões do mesmo à luz de como o 

letramento pode contribuir para a Educação matemática. 
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7. Perspectivas de letramento e letramento matemático 

O termo “letramento” surgiu a primeira vez na língua portuguesa na obra de Kato “No 

mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística” (1986), onde a definição de letramento 

era uma incógnita, devido a semelhança e associação com a alfabetização. Entretanto, o 

campo semântico deste termo é muito mais vasto, por se tratar do resultado do processo, a 

saber, de ensinar e aprender as práticas de leitura e escrita, como definido por (Soares, 2017, 

p. 38) “Portanto: letramento é o resultado da ação de letrar-se, se dermos ao verbo letrar-se o 

sentido de tornar-se letrado.” 

As contribuições do letramento e consequentemente do letramento matemático 

implicam que sua utilização propicia ao discente aumento no repertório do dicionário mental- 

conjunto de itens lexicais (palavras) que utilizamos para construir nossas sentenças-, que o 

ajudará na compreensão e interpretação de textos e/ou problemas matemáticos, além de 

facilitar a contextualização do discente com as situações-problema, como propõe os PCN/M – 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, explicando que: 

[...]um conceito matemático se constrói articulado com outros 

conceitos, por meio de uma série de retificações e generalizações. 

Assim, pode-se afirmar que o aluno constrói um campo de conceitos 

que toma sentido num campo de problemas, e não um conceito isolado 

em resposta a um problema particular [...] (BRASIL, 1998, p.41).  

 

O documento Base Nacional Comum Curricular- BNCC, assim como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais- PCN foram criados para normatizar e orientar o ensino nas escolas 

brasileiras abrangendo todas as etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, objetivando alcançar ainda as minorias, como a Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Especial, Educação no campo, Educação Escolar Indígena, Quilombola e Educação 

à distância. 

Diferentemente do PCN, a BNCC por ser documento finalizado no ano de 2018, traz 

consigo conceitos mais atuais no que compete ao ensino e aprendizagem de todas as áreas do 
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conhecimento, destacando inclusive a importância da prática de letramento no ensino da 

matemática, ressaltando que é necessário o: 

compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definido 

como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e 

argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de 

conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de 

contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas 

matemáticas (BNCC, 2018, p.266). 

As discussões acerca do assunto têm ganhado proporções cada vez maiores, pois o 

tema está sendo debatido em várias esferas, inclusive internacionais, como no Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA -, onde em sua Matriz de 2012, defini que: 

“letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e 

interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui 

raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e 

ferramentas matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso 

auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no 

mundo e para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam 

fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias.”. 

(PISA, 2012, p. 1). 

Ou seja, ser letrado significa muito mais do que a capacidade de compreensão, 

interpretação e associação de conceitos, reflete na visão de mundo dos indivíduos expostos a 

essa prática, justamente por propiciar aos mesmos momentos de reflexão e construção de 

conhecimentos.  

8. Aporte teórico-metodológico 

O aporte teórico desta pesquisa está fundamentado em Kato (1986); Soares (2017); 

Freire (1999) e documentos oficiais que normatizam a educação-Parâmetros Curriculares 

Nacionais da Educação- PCN,  Base Nacional Comum Curricular- BNCC.  A metodologia é 

pesquisa documental em 5 (cinco) dissertações selecionadas no banco de dados da UFRN. A 

análise do corpus está embasada na seleção dos seguintes elementos de análise: tema; objetivo 

geral; metodologia; conclusão; contribuições da pesquisa para o Letramento matemático.  

Conforme descreve Figura 1 e gráfico 1. 
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A Figura 1 representa o procedimento de seleção, análise e composição da amostra. A 

amostra final desta revisão foi constituída por 5 dissertações, selecionados pelos critérios de 

inclusão previamente estabelecidos. A Tabela 1 apresenta a caracterização do corpus da 

pesquisa, por meio do título, autores e ano da dissertação, que constitui a pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma com os registros encontrados, dissertações selecionadas para leitura, análise e discussão 
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Fonte: Lindoso; Lindoso; Sá (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Dissertações selecionadas para análise 

Nº Título Autores Ano  

1 A leitura como instrumento facilitador da compreensão matemática. Dantas 2011  

2 Caracterização do Letramento matemático: a análise de uma 

experiência na turma do 3º ano do ensino fundamental. 

Gomes 2015  

8 dissertações sobre leitura e escrita 

no ensino de matemática. 

179 teses e dissertações sobre 

outros temas. 
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3 Linguagem matemática: uma proposta de ensino e avaliação da 

compreensão leitora dos objetos da matemática. 

Lima 2012  

4 Projeto de letramento matemático: indicadores para a docência. Medeiros 2016  

5 Obras Complementares: um elo entre a leitura e os conteúdos 

matemáticos. 

Noronha 2012  

Fonte: Lindoso; Lindoso; Sá (2019) 

4. Análise das dissertações sobre letramento matemático no repositório da UFRN 

A dissertação de Noronha (2012) mostra que “a leitura é inerente à vida de qualquer 

cidadão, independente da sua raça, cor ou grupo social”, partindo dessa observação, a autora 

objetivou investigar o potencial didático das obras complementares e de que maneira 

poderiam contribuir no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita matemática dos 

alunos dos três primeiros anos do ensino fundamental. Foram aplicados dois questionários 

investigativos, o primeiro, a alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN, e o segundo, foi aplicado a professores que ensinam matemática, 

entre os quais tiveram: pedagogos e licenciados em matemática. Às análises concluíram que 

tanto os discentes quanto os docentes participantes da pesquisa desconheciam o potencial das 

obras complementares no ensino de matemática. A partir disso, a autora buscou contribuir 

com a criação de um material didático que oriente os professores a utilizar as obras 

complementares nas turmas de 1º ao 3º ano do ensino fundamental de maneira que a leitura 

ganhe destaque e facilite a aprendizagem dos alunos na construção dos conhecimentos e 

conceitos matemáticos. 

 A pesquisa de Dantas (2011) objetivou “elaborar, aplicar e avaliar uma estratégia de 

ensino de geometria embasada na leitura de gêneros discursivos variados como recurso que 

potencializa a compreensão dos conceitos matemáticos”. Os sujeitos da pesquisa foram alunos 

do 6º ano do ensino fundamental de uma escola da rede privada, bem como, o professor de 

matemática da referida turma, pois este demonstrou interesse em participar da pesquisa como 

professor-colaborador. As etapas da pesquisa consistiram na aplicação de um questionário 

para vários docentes de matemática incluindo o professor-colaborador, e ainda na aplicação 
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de um teste diagnóstico para a turma do 6º ano, composta por 35 alunos, sendo 18 meninos e 

17 meninas com idade entre 10 e 11 anos, para então, iniciar a aplicação da proposta de 

intervenção. Esta se deu por meio de três atividades realizadas em dias diferentes e que 

sucederam a leitura dos gêneros discursivos selecionados. Após, foi constatado o 

cumprimento dos objetivos propostos e concluiu-se que o ensino da matemática aliado a 

prática da leitura torna-se significativo e compensador para o aluno, e que esta (a leitura) pode 

e deve ser usada como um instrumento na construção do saber matemático. 

Lima (2012) selecionou como objetivo principal “investigar o processo de 

compreensão leitora dos objetos matemáticos vinculados ao conteúdo de Proporção”, 

utilizando a abordagem qualitativa e como método a pesquisa-ação. Foram selecionadas duas 

escolas situadas no mesmo município e a aplicação do projeto ocorreu em três etapas: a 

primeira etapa desenvolveu-se em duas turmas do sexto e três turmas do sétimo ano do ensino 

fundamental e pretendeu pontuar algumas dificuldades leitoras dos discentes referentes à 

língua materna e diagnosticar os conhecimentos sobre proporcionalidade, a segunda etapa foi 

realizada em apenas uma turma do sétimo ano ainda na escola 01, e se propôs a introdução do 

conceito de proporcionalidade e aplicação de atividades. Após as etapas antecedentes, houve a 

necessidade de reestruturação da proposta inicial e a terceira etapa foi realizada na escola 02 

com uma turma do nono ano escolar onde foram aplicadas as mesmas atividades, porém 

remodeladas. No mais, o pesquisador concluiu ressaltando o poder da leitura para a promoção 

do conhecimento e que a modelagem matemática implica no desenvolvimento da proficiência 

leitora dos discentes diante dos objetos matemáticos, e que o trabalho realizado possibilita 

ideias para todos os investigadores da linguagem no ensino da matemática. 

Gomes (2015) em sua pesquisa buscou “caracterizar o letramento matemático a partir 

da análise de um projeto de letramento desenvolvido numa turma do 3º ano do ensino 

fundamental,” de abordagem qualitativa o percurso metodológico é caracterizado como 

pesquisa-ação. A turma escolhida foi do 3º ano do ensino fundamental de uma escola estadual 

e a inserção do projeto ocorreu pela necessidade de articular a língua materna e a matemática 

para o desenvolvimento da leitura e escrita em matemática. A autora finaliza ressaltando o 
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fato de o letramento matemático objetivar uma prática de ensino e aprendizagem 

interdisciplinar, haja vista, a importância de ambas áreas do conhecimento no cotidiano do 

aluno, e ainda que na perspectiva do letramento matemático o foco de estar no aspecto 

semântico do que se lê e se escreve e não na codificação e decodificação de códigos e 

símbolos, ou na mera resolução de problemas. 

Medeiros (2016) aplicou um projeto de letramento que teve como objetivo “identificar 

e analisar os aspectos relativos ao ensino da matemática” a partir da prática do referido 

projeto que teve como tema o problema de abastecimento de água no município onde os 

sujeitos residiam. Os sujeitos da pesquisa foram alunos do 9º ano do ensino fundamental de 

uma escola pública e a faixa etária era entre 14 e 16 anos. De natureza qualitativa, a pesquisa 

é pontuada como pesquisa-ação e a prática metodológica do projeto de letramento inclui uma 

metodologia diversificada, dialógica e dinâmica, e as práticas consistiram em leituras, coleta 

de imagens, seminários expositivos, também assistiram a um vídeo didático, escrita de cartas 

para o prefeito da cidade e visita à uma casa sustentável onde os alunos entrevistaram o 

idealizador da mesma. Diante disso, a autora finalizou pontuando que o projeto de letramento 

contribui para o ensino de matemática quando permite que os discentes participem da 

construção das etapas do mesmo, bem como, da adequação linguística correspondente 

colaborando para a compreensão das palavras utilizadas, tornando assim, o ensino do 

conteúdo não mais o fim, mas o meio para a obtenção maior do aprendizado. E finaliza 

elencando algumas futuras possibilidades de pesquisa para próximos pesquisadores. 

5. Aproximações conclusivas 

A partir da análise de dissertações que tem como foco de pesquisa as práticas de 

Letramento matemático, pudemos observar o alcance de nosso objetivo geral sendo este:  

compreender de que forma as práticas de letramento, associada ao letramento 

matemático podem ajudar os discentes na construção do conhecimento matemático. 
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As 5 dissertações retiradas do repositório da UFRN nos permitiram concluir que os 

discentes expostos às práticas de leitura e escrita advindas do letramento e letramento 

matemático, detêm  melhor compreensão do conteúdo ensinado, possibilitando a interpretação 

e resolução dos problemas matemáticos, bem como, a proficiência leitora desses discentes, 

porém o ensino deve manter o foco no aprendizado e não na simples obtenção de uma 

competência. 

No mais, vale ressaltar que a prática de letramento inicialmente inserida no ensino de 

língua portuguesa está se expandindo, como vimos nas análises das dissertações, e o ensino de 

matemática está, cada vez mais, imbricado ao ensino de língua materna e as práticas 

interdisciplinares estão ganhando cada vez mais representatividade, a fim de melhorar o 

ensino e aprendizagem tanto de matemática como de outras áreas do conhecimento. 
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Resumo 

O presente trabalho traz uma análise de 4 livros didáticos de matemática do 2º ano do ensino médio. O mesmo 

tem por objetivo expor a importância de se analisar o livro didático e mostrar os pontos positivos e negativos que 

foram identificados através de categorias que tem por finalidade de análise/escolha do livro para que ele seja de 

grande valia para o processo de ensino e aprendizagem do aluno. Como metodologia, buscamos livros que 

tratam sobre o assunto de análise combinatória, em seguida, eles foram analisados, e por consequência disso os 

resultados obtidos com a análise. Como referenciais teóricos utilizados para corroborar as afirmações do 

trabalho, foram citados Schubring (2003) e Batista (1999) que falam que o livro didático facilita o processo de 

ensino e aprendizagem, Lajolo (1996), Dante (1996) e Freitag (1997) que dialogam sobre a importância da 

avaliação dos livros e que o docente não pode se tornar “escravo” desse instrumento em sala de aula. A pesquisa 

foi feita de cunho bibliográfico sobre livros do ensino médio, a partir de categorias e critérios voltados para 

análise adaptadas de documentos oficiais. Como resultado a está intervenção percebemos que como futuros 

docentes, a diversos detalhes que devem ser melhorados nos livros e com esse conhecimento à mais, a atividade 

de análise mostrou-se de grande experiencia para a nossa formação acadêmica. Dessa forma, é necessário frisar a 

necessidade de avaliação desses instrumentos, pois, por ser um meio de transmissão de conhecimento, sua 

importância é notória. 

 

Palavras-chave: Livro didático. Análise. Ensino médio. Experiencia.  

 

1. Introdução 

Sabe-se que o LD (livro didático) é um instrumento muito utilizado pelos professores. 

Ele orienta, direciona, e auxilia o docente a conduzir o desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem dos alunos. É necessário, que antes do LD ser efetivamente utilizado em sala de 

aula, passe por uma revisão completa realizada pela escola e pelo educador. Destaca-se a 
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necessidade de o recurso conter assuntos adequados para as series destinadas, conter temas 

que vão de acordo com os PCNs, e propor atividades que irão fixar o assunto. 

A utilização do livro didático é uma prática comum entre os professores de 

matemática, porém é preciso tomar o devido cuidado na escolha do mesmo. Com base nisto, 

faz-se necessário a realização de uma análise nos LD na busca do mais adequado para o 

ensino de matemática. Schubring, (2003) destaque que: 

 

O saber matemático, é transmitido por dois caminhos privilegiados: pela 

comunicação pessoal ou oral e por textos escritos, a forma que conhecemos do texto 

escrito- o livro impresso- só existe desde pouco mais de quinhentos anos. Embora a 

matemática já exista desde pelo menos cinco mil anos. A forma da imprensa facilita 

a dinamização da divulgação e do desenvolvimento do saber. (SCHUBRING, 2003, 

p. 4-5). 

 

Com base nesses aspectos, se faz necessário uma análise minuciosa na escolha do 

material didático. Espera-se com esse trabalho obter mais experiência sobre o uso do livro 

didático para que no futuro, possamos estar “preparados”  para tal analise pois, o mesmo é um 

instrumento de construção de conhecimento e deve ser bem analisado, visto que, cada detalhe 

é de grande valia para o entendimento dos alunos e para nós como futuros docentes de 

matemática. 

Para analisar os livros formulamos categorias que possibilitaram uma análise profunda 

de quatro livros sobre o assunto de análise combinatória:  

Dante, Luiz Roberto; Matemática: contexto e aplicações / Luiz Roberto Dante São 

Paulo: Ática,2010; Dante, Luiz Roberto; Matemática: contexto e aplicações / Luiz Roberto 

Dante 2.ed - São Paulo : Ática,2013; Matemática: Ciências e aplicações, 2: ensino médio/ 

Gelson Iezzi, São Paulo: Saraiva, 2010; Dante, Luiz Roberto; matemática :livro do aluno/Luiz 

Roberto Dante .1.ed. São Paulo :Ática, 2004. 

Com antecedência a nossa análise, destacamos a importância deles em sala de aula 

como ferramenta auxiliadora no processo de ensino aprendizagem.  

 

2. A Importância do livro didático 
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Assim como nas outras áreas do conhecimento, na educação matemática é 

extremamente importante por ser uma ciência que desenvolve uma constante busca pela 

veracidade dos fatos por meio de técnicas precisas e exatas, e que precisa de uma ferramenta 

concreta que repasse essas técnicas para o educando, contribuindo assim para educação 

escolar. Como diz Batista (1999): 

(...) os livros didáticos são a principal fonte de informações impressa utilizada por 

partes significativa de alunos e professores brasileiros e essa utilização intensiva 

ocorre quanto mais as populações escolares (docentes e discentes) tem menor acesso 

a bens econômicos e culturais. Os livros didáticos parecem ser, assim, por parte 

significativa da população brasileira, o principal impresso em torno do qual sua 

escolarização e letramento são organizados e constituídos. (BATISTA, 1999, p.531) 

Ou seja, embora o estado tenha a responsabilidade de dar o atendimento ao discente 

com o material didático-escolar, cabe ao professor o poder de escolher da melhor forma a 

ferramenta adequada para o processo de ensino aprendizagem. Pelo Decreto-Lei nº 8.460, de 

26/12/1945 do INL, o estado coloca algumas restrições na questão de produção, importação e 

utilização do LD, e conforme o art. 5º os poderes públicos não poderão determinar a 

obrigatoriedade de adoção de certos e determinados livros, é colocado sobre o professor o 

poder de escolha do livro a ser utilizado pelos alunos, com base nisso Lajolo, (1996) afirma 

que: 

O livro precisa ser usado, de forma sistemática, no ensino-aprendizagem de um 

determinado objeto do conhecimento humano, geralmente já consolidado como 

disciplina escolar. Além disso, o livro didático caracteriza-se ainda por ser passível 

de uso na situação específica da escola, isto é, de aprendizado coletivo e orientado 

por um professor. (LAJOLO, 1996, p.4) 

Sobretudo, o livro é uma ferramenta de auxílio no qual o professor toma como apoio 

para alavancar os objetivos fundamentais a serem alcançados pelo processo de ensino e da 

aprendizagem de matemática. Dante (1996, pag.84) afirma que: “o livro didático de 

matemática é tão necessário quanto um dicionário ou uma enciclopédia, pois ele contém 

definições, propriedades, tabelas e explicações, cujas referencias são frequentemente feitas 

pelo professor”. 

Em vista disso, é imprescindível a necessidade de uma análise minuciosa nos LD de 

matemática para que ele não apresente conceitos errôneo e que retrata um alinhamento do 
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assunto abordado com a identidade do aluno, preservando os saberes que ele já traz de seu 

âmbito social, para que não venha afetar o desenvolvimento cognitivo do mesmo, no que 

tange Brasil, (1997): 

O livro didático é um material de forte influência na prática de ensino brasileira. É 

preciso que os professores estejam atentos a qualidade, a coerência e a eventuais 

restrições que apresentem em relação aos objetos educacionais propostos. (BRASIL, 

1997, p.104)  

 É fundamental, se fazer uma reunião com todos os professores e a equipe pedagógica 

para pautar critérios a serem analisados nas obras, levando-os a um consenso na escolha da 

ferramenta de auxílio adequada as suas propostas e objetivos, Dante (1996) diz que: 

É uma grande responsabilidade do professor selecionar o livro didático de 

matemática adequado aos seus alunos e a proposta pedagógica da escola. É preciso 

compartilhar essa responsabilidade com toda a equipe escolar e, principalmente, 

com outros profissionais experientes da área, analisando detalhadamente vários 

livros, página por página, até a última, e avaliando cuidadosamente em que medida 

ele satisfaz as características arroladas como desejáveis anteriormente e aos 

objetivos que a escola se propõe a alcançar. (DANTE, 1996, p.87) 

Em um contexto social, o ensino da matemática no LD precisa estar atado com outras 

disciplinas, interligada com os temas locais e universais que estão presentes no cotidiano dos 

alunos, PCN (2002) afirma que: 

[...] organização curricular enseja a interdisciplinaridade, evitando-se a segmentação, 

uma vez que o indivíduo atua integradamente no desempenho profissional. Assim, 

somente se justifica o desenvolvimento de um dado conteúdo quando este contribui 

diretamente para o desenvolvimento de uma competência profissional. Os 

conhecimentos não são mais apresentados como simples unidades isoladas de 

saberes, uma vez que estes se inter-relacionam, contrastam, complementam, 

ampliam e influem uns nos outros. Disciplinas são meros recortes do conhecimento, 

organizados de forma didática e que apresentam aspectos comuns em termos de 

bases cientificas, tecnológicas e instrumentais. (PCN, 2002, p.30) 

Destaca-se que o LD, é uma importante ferramenta de auxílio no trabalho docente do 

professor, mas em muitos casos pela ausência de materiais instrucionais em qualidade e em 

quantidade ele passa a ser o único instrumento utilizado. É preciso tomar cuidado para que o 

docente não acabe se tornando escravo do livro, levando em consideração tal preocupação, 

Dante (1996) aponta que:   
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Muitos professores, na falta de outros materiais instrucionais, tornam-se, 

voluntariamente ou não, escravos do livro didático. Suas preocupações constituem-

se “dar” toda a matéria contida no livro em lugar de trabalhar as ideias essenciais 

daquela série. O foco é o livro de ponta a ponta e não a aprendizagem do aluno. 

(DANTE, 1996, p.88) 

O docente não pode se tornar dependente do LD e precisar somente dele para aplicar 

suas aulas, ele deve procurar também outros meios de repassar o conteúdo aos alunos. Freitag 

(1997) questiona essa prática ratificando que. 

O livro didático não funciona em sala de aula como um instrumento auxiliar para 

conduzir o processo de ensino e transmissão do conhecimento, mas como o modelo-

padrão, a autoridade absoluta, o critério último de verdade. Neste sentido, os livros 

parecem estar modelando os professores. O conteúdo ideológico do livro é 

absorvido pelo professor e repassando ao aluno de forma acrítica e não distanciada. 

(FREITAG, 1997, p.111)       

Atualmente, ações governamentais procuram reverter essa realidade implantando os 

PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) que vão nortear o trabalho do professor em sala de 

aula, e que visam: 

A construção de um referencial que oriente a prática escola de forma a contribuir 

para que toda criança e jovem brasileiros tenham acesso a um conhecimento 

matemático que lhes possibilite de fato sua inserção, como cidadãos, no mundo do 

trabalho, das relações sociais e da cultura (PCNS, 1998 p.15) 

Neste sentido, é importante e cabível ao professor analisar os conteúdos a serem 

estudados e de que forma eles são abordados no livro em questão, para que haja um 

desenvolvimento cognitivo do aluno. Por isso, é necessário o professor conhecer a ferramenta 

a qual ele vai utilizar, tendo a mesma como um auxílio e não como o único instrumento e 

fonte de autoridade na prática do ensino. 

Desta forma, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo dos 

programas voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino 

brasileira e iniciou-se, com outra denominação, em 1937. Ao longo desses 82 anos, o 

programa foi aperfeiçoado e teve diferentes nomes e formas de execução. Atualmente, o 

PNLD é voltado à educação básica brasileira, tendo como única exceção os alunos da 

educação infantil. 
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O atendimento do Ensino Médio foi instituído progressivamente nesse período era 

conhecido como PNLEM (Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio). Em 2004, seu 

primeiro ano de execução, foram adquiridos livros de matemática para os alunos do 1º ano do 

Norte e do Nordeste. Em 2005, houve distribuição de livros de matemática para todos os anos 

e regiões. 

Em 2009, ocorreu a mudança do PNLEM para PNLD com a resolução CD FNDE nº. 

60, de 20/11/2009, estabelece novas regras para participação no PNLD: a partir de 2010, as 

redes públicas de ensino e as escolas federais devem aderir ao programa para receber os livros 

didáticos. A resolução 60 inclui ainda as escolas de ensino médio no âmbito de atendimento 

do PNLD. 

Diante de tudo que foi exposto do livro didático percebemos que o mesmo é de suma 

importância para o processo de ensino e aprendizagem e cada detalhe é de muita importância, 

com isso aplicaremos nosso procedimento metodológico através de uma tabela contendo 

categorias e critérios para a avaliação do LD. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa será feita de cunho bibliográfico sobre livros didáticos do ensino médio 

abordando o assunto de análise combinatória, a partir de categorias e critérios adotados para 

análise adaptadas dos documentos oficiais, conforme a seguir: 

Tabela 1: categorias e critérios de análise 

CATEGORIA 1 CRITÉRIOS 

ASPECTOS TEÓRICOS – 

METODOLÓGICOS 

1. Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de 

problemas 

2. Relações interdisciplinares 

3. Contextualização 

4.  Articulação entre as diferentes representações 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000060&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000060&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
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matemáticas 

5. Leituras complementares 

CATEGORIA 2 CRITÉRIOS 

QUESTÕES E 

EXERCÍCIOS 

1. Apresentação de conexão com o cotidiano 

2. Diversidade de exercícios 

3. Cálculo mental 

4.  Questões abertas e/ou desafios 

5.  Formulação de problemas pelo aluno 

Fonte: Própria 

A seguir vamos mostrar os resultados dos quatro livros didáticos analisados, através 

das categorias acima, e exemplificaremos com algumas imagens dos livros selecionados.  

  

4. Análise Dos Resultados 

Analisaremos em cada livro as categorias e critérios da Tabela 1. 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 1: Dante, Luiz Roberto; Matemática: contexto e 

aplicações / Luiz Roberto Dante São Paulo: Ática,2010 

 Categoria 1: ASPECTOS TEÓRICOS – METODOLÓGICOS 

Critérios: 

1. Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de problemas 

Com base na análise do exemplar observamos que o livro se encaixa ao 

critério 1, pois nele contém as Ênfases do critério.  

2. Relações interdisciplinares 

Segundo análise do livro verificou-se que há relações interdisciplinares, 

devido a presença de um pouco da história sobre análise combinatória. 
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3. Contextualização 

O livro está dentro do contexto dos discentes que estudam nas escolas do 

Sul do Brasil, porém ele precisaria estar adequado ao contexto dos alunos do Norte 

do Brasil, onde o livro está sendo utilizado. 

4. Articulação entre as diferentes representações matemáticas 

Encontramos exemplos que se inserem nesse critério, a partir de 

diagramas (conteúdo de análise combinatória). 

5. Leitura complementares 

O livro está isento de leituras complementáreis  

 

 Categoria 2: QUESTÕES E EXERCÍCIOS 

Critérios: 

1. Apresentação de conexão com o cotidiano 

O livro não apresenta conexão com o cotidiano dos alunos de escola 

pública da região norte, por ser um livro produzido na região sul do Brasil. 

2. Diversidade de exercícios 

Verificamos no livro que ele se dispõe de diversos tipos de exercícios, 

logo ele se insere como um bom livro sobre o ensino de análise combinatória. 

3. Cálculo mental 

Com base no que foi analisado o LD possui variadas atividade de cálculo mental. 

 

4. Questões abertas e/ou desafios 

No livro citado constatamos que ele expõe somente questões abertas para 

o ensino de análise combinatória e é ausente de desafios. 

5. Formulação de problemas pelo aluno  

A ausência desse critério. 
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ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 2: Dante, Luiz Roberto; Matemática: contexto e 

aplicações / Luiz Roberto Dante 2. ed - São Paulo: Ática, 2013.  

 Categoria 1 

1.  Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de problemas 

Com base na análise do LD foi observado que o livro se ajusta - se ao critério 1, pois 

nele contém as Ênfases do critério.  

2. Relações interdisciplinares 

Segundo análise do livro verificou-se que não á relações 

interdisciplinares, por não dispor de nenhuma relação com outras disciplinas. 

3. Contextualização 

O livro está dentro do contexto dos discentes que estudam nas escolas do 

Sul do Brasil, porém ele precisaria estar adequado ao contexto dos alunos do Norte 

do Brasil, onde o livro está sendo utilizado.  

4. Articulação entre as diferentes representações matemáticas 

Encontramos exemplos que se inserem nesse critério, a partir de diagramas 

(conteúdo de análise combinatória). 

5. Leitura complementares 

O livro está isento de leituras complementáreis  

 Categoria 2 

1. Apresentação de conexão com o cotidiano 

O livro não apresenta conexão com o cotidiano dos alunos de escola 

pública da região norte, por ser um livro produzido na região sul do Brasil.  

2. Diversidade de exercícios 

Verificamos no livro que ele dispõe de diversos tipos de exercícios, logo ele se 

insere como um bom livro sobre o ensino de análise combinatória. 

3. Cálculo mental 
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Com base no que foi analisado o LD possui variadas atividades de cálculo mental. 

4. Questões abertas e/ou desafios 

No livro citado constatamos que ele não expõe questões abertas, somente 

desafios. 

5. Formulação de problemas pelo aluno  

A ausência desse critério. 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 3: Matemática: Ciências e aplicações, 2: ensino 

médio/ Gelson Iezzi, São Paulo: Saraiva, 2010 

 Categoria 1: ASPECTOS TEÓRICOS – METODOLÓGICOS 

Critérios: 

1. Ênfases: conceitual, algorítmica, exploração de problemas 

O livro possui uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma 

solução e uma expressiva exploração de problemas. 

2.    Relações interdisciplinares 

Nesse critério o livro possui uma ausência em ralação a 

interdisciplinaridade. 

3. Contextualização 

O livro está dentro do contexto dos discentes que estudam nas escolas 

do Sul do Brasil, porém ele precisaria estar adequado ao contexto dos alunos de 

outras regiões, onde o livro está sendo utilizado. 

4. Articulação entre as diferentes representações matemáticas 

Encontramos exemplos que se inserem nesse critério, a partir de diagramas (conteúdo 

de análise combinatória). 

5. Leitura complementares 

O livro nesse critério possui uma inexistência, não possui leituras 

complementares  
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 Categoria 2: QUESTÕES E EXERCÍCIOS 

Critérios: 

1. Apresentação de conexão com o cotidiano.  

Não apresenta conteúdo que envolva o cotidiano do aluno de outras das 

regiões como norte e nordeste. 

2. Diversidade de exercício. 

Notamos que no livro contém inúmeros exercícios diversificados que propicia 

uma experiencia diferenciadas na forma de solucioná-los. 

3. Cálculo mental. 

Constatamos que no livro há vários exercícios em que o aluno possa fazer a 

resolução mentalmente. 

4. Questões abertas e/ou desafios. 

No livro existe uma pequena quantia de questões abertas e de desafios, 

limitando assim seu desenvolvimento de pensamento. 

5. Formulação de problemas pelo aluno. 

Critério ausente no livro. 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 4: Dante, Luiz Roberto; Matemática: livro do aluno / 

Luiz Roberto Dante. – 1. ed. -- São Paulo: Ática, 2004.  

O presente livro, não apresenta o conteúdo de nossa análise. Através, do catálogo do 

Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio – PNLEM/2006, 11 editoras se 

enquadravam ao programa, mas o exemplar de nossa análise foi o único que não apresentou o 

conteúdo de Análise Combinatória. Foi uma escolha da editora, na apresentação contida no 

livro, deixa clara sua intenção de evitar receitas prontas e o formalismo excessivo, porém 

seria mantido o rigor coerente com o nível para qual a coleção estava sendo proposta, ou seja, 

esclarecendo que sofreria mudanças e que seria diferente do restante. 
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5. Quadro Síntese 

Na Tabela 2 das categorias, mostra a transformação dos dados qualitativos para 

quantitativos em buscar de representar matematicamente os percentuais e determinar qual 

exemplar contém as maiores características analisadas. Para isso, determinamos uma 

avaliação para cada critério estabelecidos uma porcentagem de (0 a 10), como temos dez 

critérios no total a soma dos meus, equivale a 100%. Com base na análise qualitativa, serão 

determinadas as porcentagens. Conforme a seguir: 

TABELA 2: Quantificação dos dados obtidos 

CATEGORIA 1 CRITÉRIOS L1% L2% L3% L4% 

ASPECTOS 

TEÓRICOS – 

METODOLÓGICOS 

1. Ênfases: conceitual, 

algorítmica, exploração de 

problemas 

10 10 10 0 

2. Relações interdisciplinares 9 0 0 0 

 

3. Contextualização 

7 7 7 0 

4.  Articulação entre as 

diferentes representações 

matemáticas 

10 10 10 0 

5. Leitura complementares 0 0 0 0 
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CATEGORIA 2 CRITÉRIOS L1% L2% L3% L4% 

QUESTÕES E 

EXERCÍCIOS 

1. Apresentação de conexão 

com o cotidiano 
7 7 7 0 

2. Diversidade de exercícios 10 10 10 0 

3. Cálculo mental 10 10 10 0 

4.  Questões abertas e/ou 

desafios 
8 8 7 0 

5.  Formulação de problemas 

pelo aluno 
0 0 0 0 

Fonte: Própria 

Baseando-se na Tabela 2, somamos os percentuais dos critérios em cada livro, com 

isso o exemplar que obtiver o maior percentual, significa que com base na nossa análise é o 

mais adequado para ministra o conteúdo de análise combinatória. A seguir a somatória dos 

critérios:  

 

𝛴𝐿1% = 10 + 9 + 7 + 10 + 0 + 7 + 10 + 10 + 8 + 0 = 71% 

𝛴𝐿2% = 10 + 0 + 7 + 10 + 0 + 7 + 10 + 10 + 8 + 0 = 62% 

𝛴𝐿3% = 10 + 0 + 7 + 10 + 0 + 7 + 10 + 10 + 7 + 0 = 61% 

𝛴𝐿4% = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0% 

Como resultado da somatória, construímos um gráfico em percentuais. Conforme a 

seguir: 
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Fonte: Própria  

Em síntese, conseguimos distinguir o exemplar 1 com a maior porcentagem, ou seja, 

foi o que apresentou mais critérios estabelecidos pela análise qualitativa, não que seja o 

melhor para ser utilizado como ferramenta de apoio. Mas que, entre os quatros livros, seria o 

melhor para ser trabalhado. Com isso, concluímos nossa análise e a seguir nossas 

considerações. 

 

6. Considerações Finais 

Embasados nas análises dos livros escolhidos, pode-se notar, que em alguns pontos 

abordados na análise, ambos os livros apresentaram lacunas a serem preenchidas. Dessa 

forma, é importante destacar a necessidade de avaliação desses instrumentos de ensino através 

da instituição escolar (Direção pedagógica e professores), antes de serem efetivamente 

utilizados em sala de aula, pois, por ser um meio de transmissão de conhecimento, sua 

importância é notória no desenvolvimento de ensino do aluno, e cada detalhe é de suma 

relevância. 

Fica claro, portanto, que tal análise foi extremamente somatória no conhecimento do 

grupo, e a partir dela pode-se notar os pontos que podem ser melhorados no conteúdo de 

análise combinatória presentes no LD. Com esse conhecimento à mais, o campo de 
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entendimento dos discentes do trabalho pôde se expandir, e com ele a criticidade. A partir 

disso, a atividade de análise mostrou-se de grande destaque na soma de experiencia e na 

influência de sempre buscar novos conhecimentos. 
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Resumo: Este artigo é resultado do minicurso “Matemática na Biologia”, construido a partir de uma proposta de 

realização do I Encontro de Matemática, institulado “Redescobrindo a matemática sob uma perspectiva 

interdisciplinar” no I Encontro de Matemática no IFMA- Campus Buriticupu, com o objetivo de garantir que os 

participantes compreendam os conceitos de biologia e sejam capazes de interpretar e resolver problemas de 

biologia que envolve matemática e vice-versa. Este minicurso foi exemplificado de forma expositiva e dialogada 

os conteúdos de matemática e biologia, tais como funções afins, construção de gráficos, gráficos de funções 

definidas por intervalos, distribuição de frequência, medidas de tendência central, crescimento de 

indivíduos/espécies, divisão celular e análises de dados em coleta biológica. Para os procedimentos 

metodológicos, foi aplicado um questionário composto de quatro questões de múltipla escolha e uma subjetiva a 

fim de coletar os resultados do que foi abordado durante as 2 horas/aulas no minicurso. Essa investigação foi 

fundamentada em (BRASIL, 1997 e 2006), (SILVA, 2008), (ZABALA, 2002), (PAVIANI, 2008), (FAZENDA, 

1996), (BNCC, 2017), (OLIVEIRA, 2011), (LONGHI, 2008), (FREIRE, 1996), dentre outros. Dessa maneira, 

concluiu-se que quando há a interdisciplinaridade entre as disciplinas de Matemática e Biologia em sala de aula, 

os conteúdos matemáticos tornam-se mais atrativos e dinâmicos entre os alunos, o que facilita no ensino e 

aprendizagem de Matemática.  

 

Palavras-Chave: Matemática; Biologia; Interdisciplinaridade.  

1 Introdução  

Este artigo é resultado do minicurso “Matemática na Biologia”, construido a partir de 

uma proposta de realização do I Encontro de Matemática, institulado “Redescobrindo a 

matemática sob uma perspectiva interdisciplinar”.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) estabelecem as 

competências e habilidades que deverão servir como referenciais para as propostas 

pedagógicas e recomendam a interdisciplinaridade e a contextualização (BRASIL, 2006). 

Esse encontro visou atender à prática profissional integrada nos cursos de formação 

de professores de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

mailto:aleff.isa10@gmail.com


 

682 

 

Tecnologia do Maranhão-IFMA (Campus Buriticupu), assim como, os profissionais egressos 

que atuam em escolas municipais e estaduais do referido município.  

E ainda, contribui com os estudantes do ensino médio, na medida em que confronta 

os acadêmicos de licenciatura, quando esses estão realizando atividades docentes, nessas 

escolas. Nesta lógica tal investigação tem como objetivo garantir que os participantes 

compreendam os conceitos matemáticos aplicados na biologia e sejam capazes de interpretar 

e resolver problemas de biologia que envolve matemática e vice-versa.  

No cenário atual, os alunos do ensino médio, assim como alguns profissionais da 

educação apresentam certa dificuldade com a abstração do conhecimento, isso os afastam de 

realizarem a aplicação na resolução de problemas cotidianos. Dessa forma, as disciplinas que 

fazem parte das Ciências da Natureza e da Matemática são percebidas como um verdadeiro 

“bicho de sete cabeças”.   

Nesse aspecto, mostrar as aplicações da Matemática na Biologia é muito 

importante para a aprendizagem do aluno, pois para Silva (2008, p.15) “[...] 

ainda que a Biologia e a Matemática situem-se em diferentes campos de 

estudo sepados pela evolução conhecimento científico, elas guardam entre si 

possibilidades ações articuladoras dos seus saberes [...]”.   

Assim, entende-se que por mais que a Biologia e Matemática abordem assuntos 

diferentes, existem grandes possibilidades que estes dois ramos do conhecimento em algum 

momento conversem entre si e se articulem, pois existem elementos comuns entre estas duas 

disciplinas, como por exemplo, de conteúdos expostos em gráficos, com base matemática, 

para explicar o crescimento populacional, animal e vegetal.   

Portanto, essa abordagem interdisciplinar fornece condições para que os alunos 

construam seu conhecimento de forma integrada facilitando a efetiva aprendizagem e 

compreendendo que a matemática e a biologia vão além dos muros da sala de aula, visto que, 

a interdisciplinaridade e a contextualização são requisitos importantissimos, pois possibilita a 

interação congnitiva e a prática, distanciando um pensamento restrito e instigando o espirito 

investigativo.  
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Por isso, da importância de sempre está trabalhando a interdisciplinaridade nas 

escolas do ensino básico.  

2  Interdisciplinaridade entre matemática e biologia 

Antes de abordar tal importância da interdisciplinaridade na matemática é necessário 

um breve entedimento do que seja a interdisciplinaridade, ou seja, Zabala (2002) define 

interdisciplinaridade, como uma interação de duas ou mais disciplinas, nos quais se 

relacionam entre si, por meio de seus conceitos podendo acarretar transferência de leis de uma 

pela outra, originando-se, dessa forma, um novo corpo disciplinar fundamentada pelas as 

mesmas.  

Na concepção de Paviani (2008) a interdisciplinaridade pode ser considerada como 

uma parte da pesquisa na prática pedagógica, visto que é de extrema importante que o 

discente desenvolva um conhecimento real do mundo em que vive. Já para Fazenda (1996, p. 

49) é “a simples permanência no campo da integração de conteúdos não permitiria uma 

mudança efetiva da realidade, e o que a interdisciplinaridade propõe é a possibilidade de 

atingir a interação com vistas a novas buscas, novos questionamentos”.  

Assim sendo, pelas as perspectivas dos autores, entende-se que a 

interdisciplinaridade dá condições para que o profissional da educação realize um verdadeiro 

trabalho de integração entre as diferentes áreas do conhecimento, proporcionando um trabalho 

de cooperação, não só entre as disciplinas do currículo escolar, mas também é capaz de 

favorecer um ambiente socioeducativo entre os professores de tais disciplinas.  

Na Matemática a interdisciplinaridade é fundamental para as explicações dos 

fenômenos da natureza, já que a mesma possui diversas aplicações nas demais ciências.   

Nesse contexto, Silva (2008) explica que, por mais que a Biologia e Matemática 

abordem assuntos diferentes, existe uma grande possibilidade que estes dois ramos do 

conhecimento em algum momento, conversem entre si e se articulem, pois existem elementos 

comuns entre estas duas disciplinas. Há exemplo de conteúdos expostos em gráficos, com 
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base matemática, para explicar um assunto abordado. Este autor, ao fazer pesquisa com vários 

livros de Biologia, pôde verificar a grande aplicabilidade da Matemática na Biologia, um 

exemplo disto, é a área da Botânica, em que temos processos como o da fotossíntese e 

respiração celular, explicada por meios de gráficos ou expressões matemáticas.  

Nard (2009) chama a atenção para a relação entre o ensino de Ciência e Matemática, 

em que se faz necessário fazer com que o aluno consiga associar um conteúdo exposto entre 

as disciplinas estudadas, para isto, o diálogo existente entre as diferentes áreas do 

conhecimento, gera espaço para complementar uma gama de tantos outros que são adquiridos 

pelos alunos no decorrer da exposição de um conteúdo, e facilita o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Nesta percepção, tal abordagem dos conceitos matemáticos em interface com os 

conteúdos biológicos confirmam com o que preveem os (PCNs), pois este traz evidencia de 

uma Matemática que desempenhe um papel equilibrado e indissociável na formação de 

capacidades intelectuais, como a estruturação do pensamento, a agilização do raciocínio 

dedutivo do aluno, bem como suas aplicações em problemas nas situações da vida cotidiana e 

com o enfoque à construção de conhecimentos em outras áreas (BRASIL, 1997).  

Semelhante a esta ideia, a Base Nacioanl Comum Curricular (BNCC) deixar claro 

que as “Relações e inter-relações estão presentes em muitas situações reais nas quais se aplica 

a Matemática” (BRASIL, p. 95). E também no Ensino Fundamental a interação entre os 

conteúdos matemáticos com as outras disciplinas, o torna mais significativa, ou seja:  

Cumpre também considerar que, para a aprendizagem de certo conceito ou 

procedimento, é fundamental haver um contexto significativo para os alunos, 

não necessariamente do cotidiano, mas também de outras áreas do 

conhecimento (BNCC, 2017, p. 299).  

Além disso, para a (BNCC) “[...] a aprendizagem em Matemática está 

intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão de significados dos objetos 

matemáticos, sem deixar de lado suas aplicações [...]” (BNCC, 2017, p. 276). Assim, entende-
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se que é relevante tal investigação, uma vez que a Matemática é uma área repleta de 

aplicações em nossa sociedade.  

3 Metodologias 

Esse minicurso foi desenvolvido por um graduando do curso de Licenciatura em 

Matemática e um professor de Ciências Biológicas, ambos do IFMA-Campus Buriticupu, 

com o objetivo de garantir que os participantes compreendam e interpretem os problemas de 

matemática aplicados na biologia e sejam capazes de interpretar e resolver problemas de 

biologia que envolve matemática, principalmente no que diz respeito aos conteúdos 

abordados no ensino médio. 

Este trabalho foi desenvolvido através de aulas expositivas e dinâmizada utilizando-

se os materiais, tais como Data-show, pincel, notebook e lousa. Para a coleta de dados 

aplicamos um questionário de pesquisa composto de questões multipla escolha, sendo a útima 

letra (E) subjetiva, conforme é visto no Quadro 1, abaixo.  

Quadro 1- O questionário aplicado para coleta de dados no minicurso. 

Questionário de pesquisa 

De acordo com a aula marque sim (S) e não (N): 

A)( )Você conseguiu detectar a relação entre Matemática e Biologia. 

B)( )Os conceitos matemáticos quando aplicados na biologia é melhor compreendido. 

C)( )Essa interdisciplinaridade entre matemática e biologia é recorrente na sua escola. 

D)( )Esta integralização de disciplinas é fundamental para o desenvolvimento cognitivo do 

aluno. 

E)( )Na organização de dados coletado por um biólogo (a) em qualquer pesquisa, é 

fundamental e ele saiba estatística? Por quê? 

                                                       Fonte: Autores, 2019. 

4 Atividade desenvolvida no minicurso 

Na intervenção pedagógica em sala de aula, foram exemplificados de forma 

expositiva e dialogada os conteúdos de Matemática e Biologia, tais como funções afins, 

construção de gráficos, gráficos de funções definidas por intervalos, distribuição de 
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frequência, medidas de tendência central, crescimento de indivíduos/espécies, divisão celular 

e análises de dados em coleta biológica como forma de alcançar os objetivos já descritos 

acima. E também foi proposto pelos os palestrantes um ambiente de reflexão acerca da 

interdisciplinaridade entre a Matemática e a Biologia.  

A participação dos discentes durante esta aula sobre a magnitude de relacionar essas 

duas áreas do conhecimento no desenvolvimento foi de extrema importância para a 

construção do conhecimento de ambas, conforme visto na Figura 1, pois na visão de 

Coutinho; Oliveira (2011), trata-se de uma relação dialética, na qual o homem transforma o 

meio, e este o modifica. Neste sentido, o conceito de aprendizagem está, muitas vezes, 

relacionado à educação e vice-versa; a aprendizagem social é enfatizada como instrumento de 

desenvolvimento evolutivo, pois desempenha aspectos enriquecedores na aprendizagem dos 

próprios indivíduos que constituem as sociedades. (LONGHI, 2008).  

Figura 1- Desenvolvimento das discussões sobre a importância de relacionar os conteúdos de 

matemática e biologia. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Assim sendo antes do término deste minicurso, aplicamos o questionário de pesquisa, 

já evidenciado nas metodologias deste trabalho, a fim de colher os dados do aprendizado dos 

trinta (30) discentes participantes de forma quantitativa. Deste modo tal questionário foi 

entregue para todos os presentes, no entanto dezoito (18) fizeram a entrega do mesmo.  

5 Análise e discussões do questionário aplicado em sala de aula 
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Neste tópico, trataremos dos resultados obtidos pelas respostas dos discentes no 

questionário aplicado com base nas perspectivas de diferentes autores que também trataram 

sobre o tema desta investigação.    

Gráfico 1- Conseguiram detectar a relação entre Matemática e Biologia. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

Neste Gráfico 1, percebe-se que dos 18 discentes, 94% (17), conseguiram detectar a 

relação entre matemática e biologia, porém 6% (01) aluno não detectou. Este resultado pode 

ser evidencia da boa exposição das aplicações da matemática na biologia realizada no 

minicurso, como aponta Freire (1996, p.27), “aprendizagem é o resultado de uma dialética 

permanente entre ação e pensamento, que permite a interpenetração entre a teoria e a prática”.   

Nesta perspectiva, é fundamental que o docente discuta os aspectos integrantes 

desses conhecimentos analisando as diversas relações entre as disciplinas de modo a 

desenvolver a capacidade do aluno (BASTOS et al., 2003). Além disso, o planejamento dos 

conteúdos programáticos de Biologia de forma contextualizada é muito importante, pois 

facilita a compreensão do conhecimento científico sob um universo mais globalizado 

(BRASIL, 1999 e 2006), isto é, os resultados disposto no Gráfico 1, confirma que quando 

bem planejado, analisado e exemplificado os conteúdos de matemática e biologia ou verse-

versa,  com ênfase a interdisciplinaridade entre as duas disciplinas o  entender dos discentes é 

consequência dessa prática pedagógica. 
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Gráfico 2: A importância da aplicabilidade dos conceitos matemáticos. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Percebe-se no Gráfico 2, que 83% (15), ou seja, a maioria dos alunos prezou pela a 

importância da compreensão dos conceitos matemáticos, uma vez aplicado em outras 

ciências, e apenas 17% (03) dos quais, discordaram dessa importância. Desse modo, esses 

resultados coincidem com o que aponta os PCNs em que permitir as conexões entre os 

diversos conteúdos matemáticos, no que tange a relevância cultural, históricas e as aplicações 

dentro ou fora da Matemática, contribuindo no desenvolvimento das próprias ciências, visto 

que dar condições aos educandos compreenderem e interagirem em variados contextos os 

conceitos matemáticos, trazendo assim, uma aprendizagem significativa desses conteúdos tão 

“temidos” pelos os alunos (BRASIL, 2000).   

No entanto, como essa prática pedagógica entre as disciplinas do currículo escolar, 

terão resultados satisfatórios, se não é vista, ou seja, não é recorrente nas escolas? Essa 

pergunta, enfatiza os resultados do Gráfico 3, pois no mesmo, 56% (10) estudantes apontaram 

que a interdisciplinaridade entre matemática e biologia não é recorrente em sua instituição 

escolar, contra 44% (08) discentes, o que descreve o descaso pelo o ensino interdisciplinar por 

parte do corpo docente, pois todavia, nos PCNs para o Ensino Fundamental a 

interdisciplinaridade está evidente e tais documentos indicam a importância da abordagem 

interdisciplinar e a incentivam por meio dos temas transversais (BRASIL, 1997a). Inclusive, 

quando trata da área da Matemática, o PCNs recomenda a interação desses temas com o 

ensino de Matemática em uma ótica interdisciplinar (BRASIL, 1997b).  
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Gráfico 3: Essa interdisciplinaridade entre matemática e biologia é recorrente na sua escola. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Nessas perspectivas, em várias pesquisas na área da educação sobre a prática 

pedagógica, o professor tradicional é alvo de criticas, principalmente os das áreas de exatas 

por não seguir as novas transformações da sociedade no âmbito do ensino, como afirmam 

Coutinho et al. (2012), que o desenvolvimento científico e tecnológico causa mudanças na 

sociedade e reflete a necessidade de transformações na educação, sendo impostos vários 

desafios aos docentes.  

Esse cenário, coincidem com Ocampo et al. (2016, p. 9), que em uma pesquisa sobre 

interdisciplinaridade com os professores de Matemática, destaca detrimento a categoria “[...] 

dificuldade de inter-relação entre os conteúdos [...]”. Além disso, este autor ainda afirma que 

“[...] 13,42% das declarações dos docentes revelam terem dificuldades para integrar os 

conteúdos [...]”. Fatos, que ainda demonstram um impedimento no planejamento e 

desenvolvimento adequado da prática interdisciplinar entre a Matemática e as outras áreas do 

conhecimento.  

Dessa forma, como destaca o Gráfico 4, que 76% (13) dos alunos, apontam que essa 

integralização entre as disciplinas é fundamental para a construção do conhecimento, contra 

24% (04) dos discentes. Esse resultado confirma a afirmação de Fazenda (1979, p. 57) que a 

“interdisciplinaridade, necessidade básica para conhecer e modificar o mundo, é possível de 
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concretizar-se no ensino através da eliminação das barreiras entre as disciplinas e entre as 

pessoas”. Além disso, é importante também que “a ação pedagógica centrada na 

interdisciplinaridade seja um incentivo para a construção de uma escola participativa e 

decisiva na formação social do aluno”. (GONÇALVES e PIRES, 2014, p. 251). 

 

 

 

Gráfico 4- Sobre se essa integralização de disciplinas é fundamental para o desenvolvimento do aluno. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Analisando o Gráfico 5, entende-se que é muito relevante, para um biólogo os 

conceitos matemáticos, principalmente os estatísticos, uma vez que 89% (16) do total de 

discentes concordaram de sua importância em tal coleta de dados biológicos, contra apenas 

11% (02) dos alunos. 

Gráfico 5- Sobre a importância da estatística para organizar dados de uma coleta biológica. 

 
Fonte: Autores, 2019. 
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Agora se tratando das justificativas da questão subjetiva, iremos apresentar apenas 

uma resposta, visto que as outras também se alinham ao mesmo contexto, talvez pelo fato da 

boa exposição e discussão feita durante o minicurso. 

Figura 2: Uma das Justificativas. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

A partir da Figura 2, compreende-se que de fato, os biologos de algum modo 

dispoem dos conceitos matemáticos, sejam na Génetica seguindo a lógica da probabilidade; 

na Ecologia através das construções dos modelos matemáticos para identificar a distribuição 

dos seres vivos; na Bioquímica para calcular a relação entre a taxa de oxigênio que um 

indivíduo pode assimilar e o número de hemácias presentes no hemograma; na Microbiologia 

a fim de saber o tempo do crescimento de tais bactérias pela função exponencial dentre outras.  

6 Considerações finais 

Deste modo, vericamos que a interface entre a Matemática e Biologia na prática 

pedagógica são indispensáveis, pois se percebeu durante o desenvolvimento do minicurso 

“Matemática na Biologia” em sala de aula, não só, maior participação efetiva dos discentes, 

mas também notou-se que de fato, essa abordagem interdiciplinar entre as disciplinas 

coincidiram para o aprendizado significativo dos discentes, uma vez que quando comparado 

as aulas “tradicionais” de Matemática e Biologia evidenciam uma perspectiva inovadora no 

campo do ensino e aprendizagem, por exemplo. 
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Resumo 

A Matemática Financeira é de grande relevância na sociedade, pois proporciona ao cidadão uma boa formação 

sobre porcentagem, juros simples, juros compostos, entre outros para entender como funcionam as finanças nos 

vários segmentos da sociedade. Este trabalho visa apresentar resultados parciais de uma pesquisa em andamento 

numa escola pública em Belém do Pará, cujo objetivo principal é mostrar a importância da Matemática 

Financeira no cotidiano dos alunos de uma escola tecnológica. A metodologia utilizada foi a Qualitativa com 

estudo descritivo. A amostra foi intencional formada por alunos dessa escola. Usou-se o questionário com 

perguntas abertas para coletar dados sobre os conhecimentos prévios de matemática financeira desses alunos. Os 

resultados mostram que esses alunos estão ingressando no Ensino Médio com pouquíssimos conhecimentos de 

Matemática Financeira nesta última etapa da Educação Básica.  

Palavras-chave: Matemática Financeira. Ensino Técnico. Alunos. Ensino Médio 

 

Introdução  

O Brasil está passando por uma crise muito séria, que a muitos anos não se via em 

nosso país. Os dados são alarmantes, quase treze milhões de pessoas desempregadas, o 

governo federal não consegue gerenciar os impostos pagos pela população e muitas famílias 

estão devendo e não conseguem pagar suas contas. 

A figura 1 abaixo retrata essa situação, publicada em 24/02/2017, pelo Jornal o 

Globo e com dados retirado da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua 

(Pnad Contínua) Mensal.  
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Figura 1 – Desemprego no Brasil 

 

 

O número de desempregados cada dia aumenta mais em nosso país e com isso muitas 

famílias que antes tinham filhos matriculados em escolas particulares estão agora cortando 

gastos e matriculando-os em escolas públicas. Essa situação também afeta a questão da saúde 

familiar, pois o número de privilegiados com acesso aos planos de saúde no Brasil caiu em 

2,8 milhões: de 50,4 milhões em dezembro de 2014 para 47,6 milhões em janeiro de 2017, 

segundo os dados mais recentes divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS)
40

. 

Esses dados são preocupantes tendo em vista que nossa pátria é muito rica em 

petróleo, água doce, energia elétrica, minérios, agropecuária, entre outros. O brasileiro de 

forma geral é um povo trabalhador e com isso paga muito imposto. Mas parece que não é 

                                                 
40

 Dados retirados de http://noticiatododia.com.br/2017/02/19/plano-de-saude-perdem-mais-de-28-milhoes-de-

usuarios-no-brasil/ Acesso em 24 de fevereiro de 2017. 

http://noticiatododia.com.br/2017/02/19/plano-de-saude-perdem-mais-de-28-milhoes-de-usuarios-no-brasil/
http://noticiatododia.com.br/2017/02/19/plano-de-saude-perdem-mais-de-28-milhoes-de-usuarios-no-brasil/
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suficiente para os maus administradores. Como consequência dessa realidade o Brasil atingiu 

a pior recessão da história
41

. 

O que fazer para melhorar essa realidade? O povo tem que aprender a votar e investir 

em nossos jovens para aprenderem a lidar com o dinheiro, fazer um planejamento familiar, 

poupar, etc., para que tenhamos um futuro melhor. 

Administrar o dinheiro que se ganha não é fácil, por isso que a importância do 

conhecimento de Matemática Financeira é referenciada por Kliemann, Silva & Dullius (2011) 

que ressaltam “a Matemática Financeira na construção da cidadania é um assunto de grande 

relevância no cotidiano de todas as pessoas”.  

Pelo exposto acima, esse projeto teve como propósito mostrar a importância da 

Matemática Financeira no cotidiano dos alunos de uma escola tecnológica. 

2. Marco de Referência 

2.1. Introdução à história do dinheiro 

“Há milhares de anos, os homens não precisavam do dinheiro. As poucas pessoas 

que existiam moravam em cavernas, cobriam seus corpos com pele de animais e comiam 

aquilo que caçavam ou pescavam” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2006, p. 4). Mas essa 

situação foi ficando complicada a partir do crescimento populacional de seus membros e com 

isso era difícil a sobrevivência deles como caçadores. Para não passarem fome, os povos 

desses lugares buscaram outros meios para alimentar o povo. A agricultura intensiva era uma 

opção boa, pois alimentava muitas pessoas ao mesmo tempo.  

Devido à necessidade de organizar essas pessoas, a produção assim como a caça, os 

líderes desses povos perceberam a necessidade de registar os fatos que ocorriam no seu meio, 

como por exemplo, na construção de um calendário, o período das cheias, etc.  

Os donos das terras precisavam registrar a produção agrícola, mas para que isso 

acontecesse observavam o movimento das estrelas. Essas atividades necessitavam de homens 

                                                 
41

 Dados retirados de http://www.valor.com.br/brasil/4890366/pib-do-brasil-cai-72-em-dois-anos-pior-recessao-

desde-1948. Acesso em 8 de março de 2017.   

http://www.valor.com.br/brasil/4890366/pib-do-brasil-cai-72-em-dois-anos-pior-recessao-desde-1948
http://www.valor.com.br/brasil/4890366/pib-do-brasil-cai-72-em-dois-anos-pior-recessao-desde-1948
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preparados para organizar a vida desses povos, e com isso nasceram novas classes de homens: 

sacerdotes, escribas e astrólogos. 

Dessa forma, o homem percebeu a necessidade de criar novas tecnologias para seu 

auxílio cotidiano. De acordo com Eves (2004, p. 53) “o homem aprendeu a forjar o bronze por 

volta de 3.000 a. C., e o ferro por volta de 1.100 a. C.. A necessidade de instrumentos 

especializados gerou a necessidade de mais uma nova classe social: os artesãos 

especializados”.  

O homem com essas mudanças percebeu que precisava construir aldeias e vilas para 

organizar as famílias e dessa forma surgiram às condições para a criação de mercados onde 

agricultores e artesões podiam trocar bens.  Surgindo dessa maneira uma classe de mercadores 

(EVES, 2004, p. 53).  

No documento apresentado pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL (2006, p. 4) 

mostra que “quando as pessoas de uma comunidade precisavam de um objeto que não 

produziam iam a uma comunidade vizinha e faziam a troca por coisas que não existiam por lá. 

Assim foi criado o escambo, que é a troca de um objeto por outro. O escambo foi a primeira 

forma de comércio”.  

Todavia, os mercadores perceberam a necessidade de ganho nessas transações, pois 

“o juro, entendido como uma compensação para quem empresta dinheiro ou bens é mais 

antigo que a moeda, o dinheiro. Há registros de que os Sumérios, por volta de 3.000 a.C., 

tinham um sistema de empréstimo envolvendo (cereais) e também prata” (ANDRINI & 

VASCONCELOS, 2012, p. 255). 

Em outro registro  

Hamurabi, rei da Babilônia de 1792 a. C. a 1750 a. C., escreveu o mais antigo 

código de leis de que se tem notícia. Artigos desse código tratam de juros. A Lei das 

XII tábuas, de 390 a. C., considerada a primeira constituição romana, prevê o 

empréstimo de dinheiro a juros. (ANDRINI & VASCONCELLOS, 2012, p. 255). 

Como se pode observar por esse pequeno registro histórico, o homem observou que 

poderia ganhar dinheiro com a aplicação de juros em suas transações comerciais.  
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2.2.  Ensino Matemática Financeira 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma 

organização internacional composta de trinta e quatro países membros preocupados com a 

situação econômica e social das pessoas. Essa organização segundo Somavilla & Bassoi 

(2016, p. 8) “recomenda que a abordagem do tema educação financeira nas escolas seja feita 

no ciclo básico escolar”.  

Em julho de 1997, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) aprovou 

a criação do Grupo de Trabalho de Educação Tributária (GET), constituído por representantes 

do Ministério da Fazenda (Gabinete do Ministro, Secretaria da Receita Federal, Escola de 

Administração Fazendária - Esaf), das Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação dos 

Estados e do Distrito Federal.   

Como consequência da criação desse Grupo de Trabalho, o CONFAZ aprovou a 

alteração de sua denominação, que passou a ser Programa Nacional de Educação Fiscal 

(PNEF).  (BRASIL, 2014, p. 40). 

O PNEF propõe-se a: 

 Ser um instrumento permanente de afirmação do Estado democrático; 

 Contribuir para fortalecer os mecanismos de transformação social por meio da 

educação; 

 Difundir informações que possibilitem a contribuição da consciência cidadã a 

respeito da função socioeconômica dos tributos e dos orçamentos públicos; 

 Ampliar a participação popular na gestão democrática do Estado; 

 Contribuir para aperfeiçoar a ética na administração pública e na sociedade; 

 Harmonizar a relação Estado – Cidadão;  

 Desenvolver a consciência crítica da sociedade para o exercício do controle 

social; 

 Aumentar a eficiência, a eficácia e a transparência do Estado; 

 Compartilhar o conhecimento sobre gestão pública; 
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 Reforçar o conceito de bem público como patrimônio da sociedade; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade do gasto público; 

  Aumentar a responsabilidade fiscal; 

 Obter o equilíbrio fiscal; 

 Fortalecer a ética na administração pública; 

 Combater a corrupção; 

 Promover a reflexão sobre nossas práticas sociais; 

 Propugnar pela construção democrática e participativa de políticas públicas 

capazes de minimizar as desigualdades sociais. (BRASIL, 2014, p. 41). 

Por isso que a Matemática Financeira é referenciada também por Castelo Branco 

(2016, p. 1) que afirma: “A Matemática Financeira é um segmento da Matemática, que reúne 

uma série de conceitos, que contribui para que os indivíduos possam exercer sua cidadania em 

um mundo capitalista”.   

Em todos os setores da sociedade trabalhamos com números e eles aparecem de 

várias formas, quer seja na forma de frações, áreas de superfícies para revestir um ambiente 

de uma casa, volumes de recipientes nas gôndolas dos supermercados, em porcentagens de 

aumento ou diminuição dos preços de um produto, nos juros aplicados pelo Governo na Taxa 

Referencial de Juros, entre outros.  

Saber lidar com esses números na sociedade é muito importante e em especial aqui 

falaremos da Matemática Financeira tão presente no cotidiano de nossos estudantes quando 

eles compram uma caneta, um lápis, uma borracha, o uniforme escolar, na compra da 

passagem de ônibus e etc. Essa situação é exposta quase que diariamente pelos meios de 

comunicação. 

 

Emissoras de televisão, os jornais, a internet, as revistas de grande circulação no 

país, etc., estão a toda hora informando sobre os juros aplicados pelo governo na 

taxa Celic, os investimentos no Mercado Financeiro, a Inflação do período, os 

grandes impostos pagos pelos brasileiros diariamente, os percentuais do Imposto de 

Renda, as altas taxas aplicadas pelos cartões de crédito, etc. Para entender todas 
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essas informações, os alunos necessitam de conhecimentos prévios de Matemática 

Financeira. (FONTES, RODRIGUES JÚNIOR & ANDRADE, 2012, p. 1) 

 Entra Governo e sai Governo e eles não têm o menor interesse de rever a questão do 

reajuste das taxas do Imposto de Renda e para completar agora eles estão revendo a questão 

da Previdência e propondo que o trabalhador pague a Previdência até os 65 anos.  

A mídia está constantemente trazendo informações sobre porcentagem, taxa de juros, 

dívidas, etc. Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e 

Contabilidade (ANEFAC), a taxa de juros média geral para pessoa física recuou de 157,47% 

ao ano em novembro de 2016 para 156,33% ao ano em dezembro de 2016 e o cartão de 

crédito, no entanto, encerrou 2016 com juros maiores do que há um ano, quando a taxa estava 

em 399,84% ao ano
42

.  

3. Metodologia 

Este projeto foi desenvolvido pelos estudantes de uma Escola Tecnológica em Belém 

do Pará no ano de 2017. Essa escola faz parte das Escolas Tecnológicas da Secretaria de 

Estado e Educação – SEDUC-PA.  Essa escola oferece aos alunos do Ensino Médio os cursos 

de Eletrotécnica, Eletrônica, Informática, Edificações, Segurança do Trabalho e Mecânica, na 

modalidade de ensino Integrado (quatro anos do Ensino Médio mais técnico) e Subsequente 

(um ano e meio de matéria técnica para alunos que já concluíram o Ensino Médio).   

A metodologia aplicada no presente trabalho foi a Qualitativa, pois “a investigação 

qualitativa é a sondagem com que os investigadores recolhem os dados em situações reais por 

interação com pessoas selecionadas em seu próprio entorno” (McMILLAN & 

SCHUMACHER, 2005, p. 400). 

A amostra composta de seis estudantes foi intencional, pois ao contrário que a 

determinação de probabilidade, consiste em “selecionar casos com abundante informação para 

estudos detalhados” (PATTON, 1990, p. 169), citado por McMillan & Schumacher (2005).    

                                                 
42

 Dados disponíveis em http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/taxa-de-juros-do-cartao-de-credito-

cai-e-a-do-cheque-especial-sobe-aponta-anefac.ghtml. Acesso em 2 de março de 2017.  

 

http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/taxa-de-juros-do-cartao-de-credito-cai-e-a-do-cheque-especial-sobe-aponta-anefac.ghtml
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/taxa-de-juros-do-cartao-de-credito-cai-e-a-do-cheque-especial-sobe-aponta-anefac.ghtml
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Utilizou-se provas escritas e questionários para coleta de dados.  

 O Projeto foi divulgado em todas as turmas dos cursos de Integrado, com uma 

proposta de realizar o projeto aos sábados pela manhã, entretanto, a maioria dos alunos 

disseram que não poderiam participar nesse dia, pois eles têm atividades como: curso de 

idiomas, curso de informática, curso preparatório para o ENEM, entre outros. 

Dessa forma, buscamos outras formas de selecionar os discentes para participarem 

do projeto. Uma delas foi verificar os horários vagos que eles tinham durante a semana e 

encontramos alguns momentos que eram pertinentes para os estudantes e com isso eles não 

precisaram vir à escola no contra turno. Com isso, reunimos os alunos do curso de Informática 

2016 devido a disponibilidade de tempo com duas aulas vagas durante a semana.  

No dia nove de maio de 2017 reunimos os estudantes que estavam participando do 

projeto. Nesse momento, foi feita uma explanação do mesmo para os discentes dessa turma 

para que eles pudessem entender o propósito do mesmo e em seguida foi aplicado o teste 

inicial para que possamos verificar os conhecimentos prévios desses estudantes sobre o tópico 

de Matemática Financeira. O teste teve duração de duas horas aulas cada uma de cinquenta 

minutos e os alunos foram orientados a usar uma calculadora. Observamos durante a 

realização do teste que os estudantes apresentaram muitas dificuldades no decorrer da 

avaliação. 

4. Resultados 

O primeiro instrumento usado para desenvolver esse projeto foi um questionário com 

dez questões abertas sobre Matemática Financeira básica em situações reais retiradas de livros 

didáticos recomendados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) e outros livros de 

referência. Os conteúdos contemplados nesse teste inicial foram de razão, proporção, regra de 

três simples e composta, porcentagem e juros simples e composto. Neste trabalho 

representaremos os discentes por D1, D2, D3, D4, D5 e D6. 

A primeira questão registrava a população e a área de cada região do Brasil de 

acordo com dados do IBGE (2002) e pedia para calcular a densidade demográfica de cada 
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uma dessas regiões no item a. Dois alunos deixaram esse item em branco e quatro em vez de 

dividir o número da população pela sua área correspondente subtraíram esses valores como 

mostra a figura 2 abaixo. 

 

 

 

Figura 2 – Resposta do discente D1 

 

Fonte: Arquivo dos autores 

No item b, metade dos alunos analisou a diferença entre a população e a área e 

disseram que a região sudeste é a que tem a maior densidade populacional. No entanto, esse 

cálculo está equivocado.  

No item c, perguntava qual a região com a menor densidade demográfica e os 

discentes observaram a menor diferença entre os valores de cada região e afirmaram que a 

região Norte tem a menor densidade demográfica. Cálculo equivocado mais uma vez. 

No item a da segunda questão que trata do cálculo de razão, quatro estudantes 

deixaram a questão em branco e dois alunos subtraíram o valor total de vestibulandos do 
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número de vagas oferecidas, como mostra a figura 3 abaixo. Na verdade, era para dividir 

138.242 por 10.500. 

Figura 3 – Resposta do discente D1 

 
Fonte: Arquivo dos autores 

No item b, fizeram da mesma forma que o item a, ou seja, subtraíram 2.621 de 35, 

em vez de dividir 2.621 por 35. Isso mostra a má formação conceitual do tópico de razão.  

Na terceira questão no item a, que solicita a leitura de dados apresentado em uma 

tabela. Todos os alunos acertaram esse item, no entanto, no item b, dois discentes 

apresentaram o valor correta desse item sem apresentar os cálculos, três provas em branco e 

uma com solução aproximada, que o discente D4 desenvolveu a partir do cálculo mental 

como mostra a figura 4 abaixo. 

Figura 4 – Resposta do discente D4 
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Fonte: Arquivo dos autores 

A quarta questão que se refere a regra de três composta, os seis alunos deixaram essa 

questão em branco. 

A quinta questão era de variação percentual e os seis discentes não apresentaram 

nenhuma solução. 

Na sexta questão no item a que tratava de leitura e interpretação de dados em uma 

tabela, cinco alunos acertaram a resposta e um discente deixou o item em branco. Três 

estudantes deixaram o item b em branco e três alunos apresentaram valores errados como 

resposta sem nenhum cálculo. Já no item c, metade dos alunos deixou esse item em branco, 

dois discentes apresentaram como resposta o valor 0,22 sem nenhum cálculo que justificasse 

esse valor e um aluno apresentou uma resposta com valor aproximado de 0,25. 

Na sétima questão que trata de juros simples, todos os alunos deixaram as duas 

alternativas em branco, uma que trata do cálculo de taxa e a outra do tempo de aplicação de 

determinado capital. 

A oitava questão que pedia para calcular o montante de uma aplicação de juros 

compostos, cinco estudantes não responderam a questão e um discente respondeu a questão de 

forma errada. 

Perguntamos na penúltima questão se eles encontraram alguma dificuldade nessas 

questões de matemática financeira e todos foram unânimes em afirmar que sim. 

Na última questão foi perguntado quais as dificuldades encontradas por eles. Alguns 

alunos escreveram que precisavam de fórmulas para resolver os problemas e a maioria 

escreveu que encontraram dificuldades em regra de três, porcentagem e juros como mostra a 

figura 5 abaixo. 

Figura 5 – Resposta do discente D6 
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Fonte: Arquivo dos autores 

 

Pelo baixo resultado que encontramos nessa pesquisa, concordamos com Rosetti 

Júnior (2011) que afirma:  

O ensino e uso dos modelos matemáticos e financeiros em sala de aula devem estar 

em consonância com as necessidades, os interesses e as experiências de vida dos 

alunos. As fórmulas prontas e os modelos acabados, com poucos atrativos para os 

educandos, devem ceder lugar aos modelos construídos a partir de suas vivências, na 

busca de soluções dos problemas que fazem parte de suas relações na sociedade. 

(p.1).  

 

Com as pesquisas em sala de aula percebemos uma interação maior dos discentes nas 

aulas de matemática financeira e um empenho muito bom nas pesquisas de preços sobre 

material de informática praticado por esses discentes. 

Após o teste de sondagem reunimos os discentes do curso de Informática e 

direcionamos o projeto para seu contexto, com isso pedimos para os estudantes formularem 

uma tabela com os itens que eles trabalham na escola sobre o curso deles, como por exemplo: 

CPU, HD, Impressora, Mouse, entre outros e que eles deveriam trazer para o professor para 

ajustar essa tabela e posteriormente recolher dados nos estabelecimentos comerciais na grande 

Belém. 

Depois de uma semana, os estudantes falaram para o professor que haviam coletados 

os dados em dois estabelecimentos comerciais. O docente pediu para eles os dados dessa 

coleta, e eles informaram que estava no computador de um dos colegas, mas que ele iria 

enviar para o e-mail do professor pesquisador, o que não ocorreu nesse dia e sim no dia 

seguinte. 
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O aluno que estava com os dados no seu computador enviou por e-mail para o 

docente uma planilha construída no Excel sobre os produtos de informática pesquisados por 

eles em dois estabelecimentos comerciais em Belém.  

Analisando a tabela 1 abaixo, essa planilha construída pelos estudantes precisa ser 

ajustada, pois os itens pesquisados não têm especificações e os valores de alguns produtos 

apresentam uma variação de preços muito grande. Isso sugere que eles pesquisaram o mesmo 

produto, porém com especificações diferentes. Por exemplo, temos o roteador com os preços 

variando de R$ 79,00 a R$ 210,00, isso demonstra uma variação percentual de 165,82%. O 

que não é muito normal para um mesmo objeto.  

Tabela 1 - Proposta de planilha apresentada pelos discentes 

Loja 1 Valor Loja 2 Valor 

Produto  Produto  

Impressora R$ 545,00 Impressora R$ 1.189,00 

HD R$ 362,00 HD R$ 339,00 

Memória RAM R$ 169,00 Memória RAM R$ 129,00 

Fonte R$ 210,00 Fonte _________ 

Placa de Vídeo R$ 290,00 Placa de Vídeo R$ 189,00 

Teclado R$ 75,00 Teclado R$ 22,00 

Mouse R$ 72,00 Mouse R$ 10,00 

Placa Mae R$ 499,00 Placa Mae  R$ 339,00 

Roteador R$ 210,00 Roteador R$ 79,00 

Fonte: Arquivo dos autores 

Como você pode observar fazer pesquisa é um processo de muita paciência com os discentes 

que não têm experiência com essa metodologia de ensino. Investigar é um processo de idas e 

vindas em um diálogo constante com os alunos. Temos a certeza que vamos completar esse 

projeto com nossos estudantes. 
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A Cultura Científica na escola de Educação Básica ainda não é uma realidade em 

nosso país. A equipe de professores da nossa escola está tentando introduzir essa cultura em 

nosso meio escolar. Sabemos que isso é um processo que leva um determinado tempo, mas 

estamos confiantes de que poderemos conseguir essa façanha.  

Depois das devidas orientações, nossos discentes ajustaram a planilha para coleta de 

dados e aplicaram em dois estabelecimentos comerciais como mostra a tabela 2 abaixo. 

Tabela 2 - Planilha ajustada pelos discentes 

Produtos Loja 1 Loja 2 

Impressora HP Multi Deskjet 3636 R$545,00 _____ 

Impressora Epson L380 ______ R$1.189,00 

HD Segate 500GB R$362,00 R$339,00 

Memória RAM Kingston DDR3 2GB 10600 R$169,00 R$129,00 

Fonte Mymax 600W ______ R$159,00 

Fonte 45OR 450W R$210,00 ______ 

Placa vídeo MYMAX  VGA PCI HD6450 1GB _______ R$189,00 

Placa de Vídeo Gigabyte GT420 2GB DDR3 R$290,00 _______ 

Teclado MaxPrint  R$ 75,00 _______ 

Teclado MaxPrint Padrão ______ R$22,00 

Mouse Maxprint 800DPI ______ R$10,00 

Mouse Logitech  R$72,00 ______ 

Placa mãe PCWARE _______ R$339,00 

Placa mãe ASUS Box H81M-CS/BR  R$410,00 ______ 

Placa Mãe Kit MSI R$ 499,00 ______ 

Roteador D-Link 300 MBPS R$210,00 _______ 

Roteador D-Link 150 MBPS _______ R$79,00 

Fonte: Arquivo dos autores 

5. Análise e Discussão dos Resultados 

Os resultados mostram que os discentes estão chegando ao Ensino Médio com pouco 

ou quase nenhum conhecimento sobre noções básicas de Matemática Financeira, que eles 

teoricamente aprenderam no Ensino Fundamental, pois esse tópico está no currículo desse 

nível de ensino. 

Para compreender, avaliar e decidir sobre algumas situações da vida cotidiana, como 

qual a melhor forma de pagar uma compra, de escolher um financiamento etc. é 
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necessário trabalhar situações-problema sobre a Matemática Comercial e Financeira, 

como calcular juros simples e compostos e dividir em partes proporcionais pois os 

conteúdos necessários para resolver essas situações já estão incorporados nos 

blocos. (BRASIL, 1998, p. 86) 

 

O cálculo de juros simples e composto foram as duas questões que todos os alunos 

deixaram em branco. O conteúdo de razão, tanto o cálculo de densidade demográfica como o 

cálculo de razão direta, tiveram um baixo rendimento. Nenhum discente acertou a questão de 

regra de três composta. O cálculo de porcentagem também não foi satisfatório. Enfim, os 

resultados apontam uma lacuna na formação desses estudantes no que se refere a Matemática 

Comercial e Financeira.   

Mesmo usando uma calculadora para a resolução das questões, os discentes 

apesentaram muitas dificuldades na resolução desse teste de sondagem.  

6. Considerações Finais 

Este trabalho teve como propósito mostrar a importância da Matemática Financeira 

no cotidiano dos alunos de uma escola tecnológica. Sendo o Ensino Médio a última etapa da 

Educação Básica, os docentes devem proporcionar aos estudantes metodologias ativas em 

salas de aula para prepará-los para atividades de pesquisa pensando no seu futuro no Ensino 

Superior e também para a vida toda. (FONTES & FONTES, 2016, p. 7) 

Essa atitude de pesquisar para aprender é compartilhada por Severino & Severino 

(2012. p. 31) que afirmam “na escola, aprende-se ouvindo, sobretudo, o professor. Contudo, 

sem negar a validade da aprendizagem pelo ensino oral, é igualmente verdade que se aprende 

também lendo e, especialmente, pesquisando”.  

Pesquisar preços e verificar sua variação em determinado período proporciona aos 

alunos uma aprendizagem significativa. A Cartilha de Educação Financeira editada pelo 

Conselho Regional de Economia (CORECON – PA) define “Educação Financeira é saber 

como ganhar, gastar, poupar e investir seu dinheiro para melhorar sua qualidade de vida e de 

sua família”. (CARTILHA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, 2011, p. 4). 
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Estamos desenvolvendo esse projeto e esses dados apresentados aqui mostram que 

nossos discentes estão precisando de ajuda para construir os conhecimentos básicos de 

Matemática Financeira. Essas lacunas apresentadas estão sendo trabalhadas com materiais 

didáticos para superar esses obstáculos apresentados.  
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Resumo 

O problema da construção de polígonos regulares em ninho, sejam eles de mesma figura ou diferentes é possível 

através da conexão de seus pontos proporcionais. A construção de novas figuras a partir da primeira mostra outra 

forma de unir Geometria à Álgebra sem necessariamente usar os eixos coordenados. O polígono utilizado para a 

construção inicial é o triângulo e em seguida pode-se estender a polígonos regulares ou não. A partir da 

proporção unitária e da associação a matrizes circulantes mostra-se uma maneira de visualizar esta construção 

destes ninhos.  Para exemplificar, é dado a construção de ninhos formados por quadrados e octógonos e ninhos 

formados por quadrados. 

 

Palavras Chaves: Geometria. Polígonos em Ninho. Matrizes circulantes 

 

1. Introdução 

Dentre os vários assuntos da geometria Euclidiana o estudo dos polígonos é um 

campo muito rico e vasto, pois, por meio de suas construções é possível, reconhecer a sua 

nomenclatura de origem grega, que envolve a concepção de grandezas e medidas, ângulos, 

divisão da circunferência em partes congruentes, números e operações por generalizações 

matemáticas que resultarão em expressões algébricas, equações, funções que serão resolvidas 

e comprovadas, além de identificar seus aspectos artísticos. A construção dos polígonos 

regulares, a circunscrição das figuras planas que envolvem triângulos, círculos, quadrados ou 

pentágonos já são de grande dificuldade para os alunos das últimas séries do ciclo 

fundamental e das séries iniciais do ciclo do ensino médio. No ensino de Geometria na 

UFOPA (Universidade federal do Pará) os alunos sempre questionam e procuram formas de 

amenizar as dificuldades na construção dos polígonos regulares bem como em suas 

propriedades. Fazendo uma “ponte” na questão destas construções e aplicação no ensino de 

geometria fez-se necessário o uso de qualquer recurso que possa deixa as aulas, seja do nível 

médio ou superior de forma interessante.  
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O uso da tecnologia é uma ferramenta que não pode ser desprezada na busca por essa 

inovação.  Vivendo em um mundo cada vez mais tecnológico, dinâmico, exigente e interativa 

é necessário um bom domínio das tecnologias para garantir acesso a um emprego e um 

bom desenvolvimento pessoal. O software GeoGebra trouce grandes possibilidades no uso 

das ferramentas pedagógicas para o ensino da Geometria no curso de Matemática e Física da 

Ufopa. No site oficial do software, https://www.geogebra.org, é possível verificar inúmeras 

comandos, linhas de comando, recurso de programação e fontes de pesquisa que ajudam na 

construção de polígonos regulares. No site, https://ogeogebra.com.br, tem-se uma grande 

quantidade de vídeos que dar sustentação as construções dos vários tipos de Polígonos ou de 

superfícies poligonais.  Nas experiências do uso do software surgiu um grande desafio: 

construir figuras a partir do centro de gravidade, e entre elas figuras formadas por Polígonos 

em Ninho. Construir Polígonos em Ninho não foi tarefa simples, pois sua construção parte de 

argumentos que envolve Álgebra, Geometria e Trigonometria. Os resultados finais mostraram 

além da transversalidade entre a Matemática e a Computação a beleza das formas geométricas 

construídas. A Figura 1.1 mostra polígonos em ninho convergindo para o centro de gravidade 

construídos pelo software Geogebra e além da beleza das figuras nos mostra movimentos, 

tipo, cata-vento, que só é possível em uma tela animada. Nesta perspectiva de construir 

técnicas interessantes que possam identificar os elementos da geometria Euclidiana propõe-se 

a construção de polígonos em ninho. Para se construir Polígonos em ninho, Davis propõem 

ligar pontos proporcionais cuja soma é a unidade. AGGARWAL (1989) constrói de polígonos 

em ninho a partir do Algoritmo que minimiza o número de vértice entre os polígonos. 

TROESCH (1980) propõem a construção dos ninhos a partir da circunscrição das figuras 

tendo como ponto inicial o centro de gravidade.  

 

 

 

 

 

Figura 1.1 

https://ogeogebra.com.br/
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A proposta de construção de polígonos em Ninho neste trabalho é construí-los a 

partir das ferramentas de dois softwares o GeoGebra e o MATL LAB, assim, temos uma 

conexão entre os fundamentos da álgebra, Geometria e computação. No ensino do GeoGebra 

temos uma forma dinâmica de ensina. WILLIAM (2016, p.19) sugere o termo “geometria 

dinâmica” no universo tecnológico do ensino 

“Os termos, ‘geometria dinâmica’, ‘ícones’, ‘clicar’, ‘mouse’, 

‘tela’, ‘monitor’, pertencem a este universo tecnológico utilizado 

para o contexto de ensino e aprendizagem e, muitas vezes, 

causam uma certa estranheza àqueles que não estão inseridos 

nessa realidade do uso das tecnologias para ensinar e aprender 

matemática” 

 

O impacto é imediato entre os discentes do curso de matemática quando deparado a 

uma ferramenta bastante eficaz no ensino da geometria, principalmente pelo fato de oriundos 

de escolas públicas, não terem a oportunidade da convivência com o mundo tecnológico no 

ensino médio. No site https://www.geogebra.org encontra-se,  as ferramentas na montagem 

das coordenadas complexas utilizadas para a construção dos polígonos em Ninho 

exemplificados neste trabalho. O software MAT LAB faz os cálculos a partir da função σ(T) 

associada e a utiliza as matriz circulante para a determinação dos pontos coordenados. 

Matrizes circulantes é outra teoria usada neste trabalho. São matrizes desenvolvidas para 

especificamente para uso na engenharia de sinais. Muito distante do ensino de matrizes no 

ensino médio as matrizes circulantes são de fácil interpretação, pois a partir da primeira linha 

é possível identificar as outras e a dimensão desta matriz. São matrizes quadradas 

desenvolvidas a partir de um vetor inicial, linha ou coluna, que se desloca uma posição para 

baixo ou para direita. Por exemplo, ( , , )u a b c , temos a matriz circulante indicada abaixo. Na 

próxima seção é feita a definição formal da matriz circulante.      

     

https://www.geogebra.org/
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a c b a b c

A b a c c a b

c b a b c a

   
   

 
   
      

 

 

2. Matrizes g-circulante 

Definição: Uma matriz quadrada de ordem n é circulante, se os elementos de uma 

coluna (ou linha) também são os elementos da coluna (ou linha) anterior, mas deslocados de 

uma posição à direita, isto é: 

                           

1 2

2 1 3

1 2

1 1

M circ( , ,..., )

n

n

n n

c c c

c c c
c c c

c c c

 
 
  
 
 
 

   (1.1) 

A representação da matriz circulante pode ser feita pela primeira coluna, assim

 1 2M , , , nc c c , é uma matriz circulante gerada pela coluna  1 2, , , nc c c . Podemos 

escrever também uma circulante na forma 

  1M ( ) ( ),jk k jc c     com sub-índices mod n. 

 A matriz circulante circ(0,1,0, ,0)n   é chamada de matriz circulante básica 

e esta é um caso particular de uma matriz de permutação. Desta forma, dada uma matriz 

circulante C, segue-se que 1

1 2circ(0,1,0, ,0) ( )n

nc I c c p      , onde

1

1 2( ) n

np z c c z c z     é chamado de polinômio representante da matriz circulante.  

     Uma matriz de ordem n A [ ]ija  é uma g-circulante, denotada por 

1 2A circ( , ,..., )ng a a a   se A é escrita da forma 

1 2

1 2

2 1 2 2 2

1 2

...

...

...A

...

n

n g n g n g

n g n g n g

g g g

a a a

a a a

a a a

a a a

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                (1.2) 
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 Se 0 g n  , cada linha de A é uma linha anterior movida g posições à direita, ou 

movidas à esquerda n-g posições cíclicas. Se g n , então um movimento de g posições é o mesmo 

que o movimento de g mod n  posições. Por convenção, se g é negativo, o movimento a direita de g 

posições será equivalente ao movimento a esquerda (-g) posições. Assim, para quaisquer inteiros g 

e g’ com ' (mod )g g n  uma g’-circulante e uma g-circulante são sinônimas. 

Exemplo1: Construção da matriz A= 4-circulante de ordem 6. Para construir esta 

matriz a partir de (1.2)  faremos da seguinte maneira 
1L denotará a primeira linha desta matriz, 

2L a segunda linha, 
3L  a terceira e assim sucessivamente. Lembrando que para 6n  e 4g  , 

temos coordenadas na forma 4mod6 , isto é, quando os índices da matriz for maior que 6, 

haverá subtração por este número para encontrar o índice atual: 

 2 1 2 3 4 5 6 4 1 6 4 2 6 4 3 6 4 4 6 4 5 6 4

2 1 2 3 3 4 5 6 1 24 5( , , , , ,

( , , , , , ) ( , , , , , )

( , , , , , ))n g n g n g n g

n g n g n g n g

g n g

g

n

n n g

L

L a a a a a a a a a a a a

a a aa a a a a a aa a

             

        

       

 

 


 

3 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2.4 1 6 2.4 2 6

3 2 1 2 2 2 3

2.4 3 6 2.4 4 6 2.4 5 6 2.4

52 4 2 5 6 2 3 42 1

( , , , , , ) ( , , , , , )

(( , , , , , , , , , , ))

n g

n g n g n g n g n g n

n g n g n g n g n

g

g

L a

L a a a a a a

a

a a a a a a

aa a aa a a a a a

                     

          

 



 

4 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3.4 1 6 3.4 2 6

3 2 1 2 2 2 3

3.4 3 6 2.4 4 6 2.4 5 6 2.4

12 4 2 5 2 4 5 62 3

( , , , , , ) ( , , , , , )

(( , , , , , , , , , , ))

n g

n g n g n g n g n g n

n g n g n g n g n

g

g

L a

L a a a a a a

a

a a a a a a

aa a aa a a a a a

                     

          

 



 

5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4.4 1 6 4.4 2 6

3 2 1 2 2 2 3

4.4 3 6 4.4 4 6 4.4 5 6 4.4

32 4 2 5 4 6 1 22 5

( , , , , , ) ( , , , , , )

(( , , , , , , , , , , ))

n g

n g n g n g n g n g n

n g n g n g n g n

g

g

L a

L a a a a a a

a

a a a a a a

aa a aa a a a a a

                     

          

 



 

 

 

Finalmente temos: 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 1 2

5 6 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 1 2

5 6 1 2 3 4

4 - circulante

a a a a a a

a a a a a a

a a a a a a
A

a a a a a a

a a a a a a

a a a a a a

 
 
 
 

   
 
 
 
  

6 1 2 3 4 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4

56 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4( , , , , , )

( , , , , , ) ( , , , , , )

( , , , , , )g g g g g g

g g g g g g

L a a a a a

L a a a a a a a a a a a a

a a a a a aa
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Exemplo 2.1: Uma matriz 1-circulante é uma circulante ordinária 

Exemplo 2.1: Uma 0-circulante é uma matriz circulante em que todas as suas linhas 

tem elementos idênticos 

 

3. Polígonos em ninho 

 3.1 A Transformação σ 

Começamos com uma figura da geometria do plano elementar. Isso nos servirá de 

ponto de partida e inspiração (Figura 3.1). 

 

 

 

 

     Figura 3.1 

Desenhe um triângulo T1 no plano. Marque os pontos médios dos lados deste 

triângulo e forme o “triângulo do meio” T2. Há muitas coisas que podem ser ditas sobre essa 

configuração simples. Observamos particularmente o seguinte: 

1) T2 é semelhante ao T1 

2) Perímetro do T2 = 1/2 perímetro T1 

3) Área do T2 = 1/4 área do T1 

4) Dado um triângulo T2, existe um triângulo único T1 cujo triângulo é o 

ponto médio. 

5) A área de T2 é mínima entre todos os triângulos T’2 que estão inscritos em 

T1 e cujos vértices dividem os lados de T1 em razão fixa, ciclicamente. 

6) Se o triângulo do ponto médio de T2 é T3, e sucessivamente para T4, T5,…, 

este conjunto aninhado de triângulos converge para o centro de gravidade de T1 com 
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rapidez geométrica. [Pelo centro de gravidade (cg) de um triângulo cujos vértices têm 

coordenadas retangulares (xi, yi), i = 1,2,3, significa o ponto 1/3 (x1 + x2 + x3, y1 + y2 + 

y3 )]. 

Em Davis (1994) mostra-se as seguintes propriedades: 

a) Os triângulos 
nT  são todos semelhantes 

b) As medianas de 
nT , 2,3n  se situam ao longo das medianas de 

1T  

c) O centro de gravidade (c.g) de 
nT , 2,3n  coincide com o c.g de 

1T  

d) A área 
1 1/4n nT T   

e) O perímetro  
1 1/2n nT T  . 

A Figura 3.2 ilustra as propriedades acima considerando um número finito de 

triângulos semelhantes. 

 

 

 

        Figura 3.2 

Como primeira generalização, considere a seguinte transformação σ do triângulo T1. 

Selecione um número não negativo s: 0 < s <1, e defina 

         1s t  .       (3.1) 

Sejam A2, B2, C2 os pontos nas laterais do triângulo T1, de tal forma que  

 
1 2 1 2 1 2

2 1 2 1 2 1 1

A A B B C C s s

A B B C C A t s
   


         (3.2) 

          

Nesta equação A1A2 designa o comprimento do segmento de linha de A1 a A2 e 

assim por diante. Assim, os pontos A2, B2, C2 dividem os lados de T1 na razão s/t, trabalhando 

consistentemente no sentido anti-horário. A Figura 3.3 ilustra esta sequência  
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Figura 3.3 

Escrevendo 
2 2 2 2 1( )T A B C T    temos em geral 

1 1( ) ( ),  1,2,3,n

n nT T T n      

A Figura 3.4 ilustra a sequência 
nT  para 

1 3
,  

4 4
s t  . 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 

A Transformação σ depende do parâmetro s e escreveremos σs quando for necessário 

distinguir o parâmetro. 

Para analisar esta situação, pode-se trabalhar com vetores, mas é particularmente 

conveniente, no caso de figuras planas, colocar o triângulo T1 no plano complexo. Nós 

escrevemos 
_

,  ,  1z x yi z x yi i       e designamos as coordenadas de Tn 

sistematicamente por 
1 2 3, ,n n nz z z . Escrevendo, por simplicidade, 

11 1 21 2 31 3,  ,  z z z z z z   . A 

transformação σ, operando sucessivamente em T1,T2,…., é dada por 

1, 1 1, 2,

2, 1 2, 3,

3, 1 3, 1,

: 1, 2,...

n n n

n n n

n n n

z sz t

z sz tz n

z sz tz









 

  

 

    

Lema: O centro de gravidade é invariante sob σ; isso é, . ( ( )) . ( )c g T c g T   

Prova: 
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1 12 22

1

1

32

1 2 2 3 3 1

1 2

3 11

3

1 2

1
. ( ( )) ( )

3

1
(( ) ( ) ( ))

3

1
(( ) ( ) ( ) )

3

. ( ( ))

. ( ( ))

. ( (
1

( ) . ( )
3

))

c g T z z z

sz tz sz tz sz tz

s t

c g T

c g T

c

z s t z s t z

z z z c g Tg T







   

     

     

   

 

Segue que 
1. ( ) . ( ), 1,2,...;nc g T c g T n   daí que o ponto c.g. (T1) está contido em todo 

o Tn . Os cálculos são simplificados  quando se assumir, que c.g. está localizado na origem z = 

0, isto significa que que 
1 2 3 0z z z   . A Figura 3.5 ilustra a convergencia do centro de 

gravide do triângulo 
3T  

1 1 1( )A B C para o mesmo ponto do triangulo 
1 3 3 3( )T A B C considerando 

aplicação da Transformação 
1 ( )n nT T  . 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3.5 

Davis (1994) faz uma construção desses polígonos começando pelo triângulo. A 

ideia de “ninho” parte da divisão dos segmentos desta figura em segmentos que somados 

resultam na unidade. Constroem-se os “ninhos” ligando os pontos desta divisão; o segundo 

polígono é proporcional ao primeiro, o terceiro é proporcional ao segundo e assim por diante. 

A Figura 3.6 mostra um triângulo proporcional a vários triângulos a ele contido. 
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   Figura 3.6 Triângulos em ninho 

Saindo de triângulos para polígonos, temos 1 2, , , pz z z  vértices ordenados de um 

polígono P (assumido sua localização no plano complexo). Não fazemos restrições aos 

números complexos zk, de modo que P pode ser convexo ou não-convexo, simplesmente 

coberto ou não, além disso, os pontos zk não são necessariamente distintos para que o 

polígono possa ter “múltiplos vértices”. Todas as construções geométricas descritas abaixo 

devem ser interpretadas adequadamente com isso em mente. Chamaremos tal figura de p-gon. 

Vamos supor, no entanto, que o centro de gravidade de p, 
1

1
( )pz z

p
   esteja na origem, 

Figura 3.7 . Isso significa que 

    1 2 0pz z z       (3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 3.7 

 

Cada lado de P é agora dividido em comprimento na relação /s t , 

0 1, 1s t t s     , prosseguindo ciclicamente no sentido anti-horário. Os pontos de divisão 

formam os vértices de um novo polígono σ (P). (Veja a Figura 3.8). Desejamos discutir o que 

acontece quando esta transformação é iterada 
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Figura 3.8 

Seja 1( )n

nP P  os vértices de 
nP  com coordenadas 1, 2, ,, , ,n n p nz z z  e, por 

simplicidade, escreva 1,1 1 ,1, , p pz z z z  . A transformação σ pode, obviamente, ser escrita 

em forma de matriz, isto é:  

 

 

 

 

        (3.4) 

Podemos escrever também 

1,

,

,

n

n

p n

z

z

z

 
 

 
 
 

 e abreviar a p p matriz a direita em  (3.4) 

por G, então 
1n nz Gz   e 

1z é chamado de vetor inicial. Este é um sistema autônomo linear de 

equações de distintas, ou seja, G é independente de n. A solução nesta iteração é 
1

1

n

nZ G z  

Assim, o comportamento limitante de nP  (isto é, nz ) com n   depende 

substancialmente do comportamento de 
nG com n  . A matriz G é uma matriz circulante; 

isto é, em cada linha sucessiva os elementos se movem para a direita uma posição. 

  

1, 1 1,

2, 1 2,

, 1 ,

0 . . 0

0 0 . 0

0 0 0 0

0 . . .

n n

n n

p n p n

z zs t

z zs t

s t

z zt s
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Teorema 3.1. Seja 
1 2 3 4, , ,z z z z  os vértices de um quadrilátero. Conecte os pontos 

médios dos lados ciclicamente. Então a figura que resulta é sempre um paralelogramo (Figura 

3.9). 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3.9 

Teorema (Napolen’s): Dado qualquer triângulo, ergue-se de lado para fora (ou 

interiormente) triângulos equilaterais. Então os centros dos três triângulos equilaterais formam 

um triângulo equilátero (Figura 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Figura 3.10 

Com a notação 1 2 3( , , , , )nA g circ a a a a   denotaremos a g-circulante que estará 

associada aos polígonos em Ninho P-gon. A letra “g” nos dará o número de polígonos no 

ninho e, “n” nos dará a quantidade de pontos iniciais que indicam aos pontos médios dos 

polígonos internos. Os índices 1 2 3, , , , na a a a , coordenadas do vetor inicial, recebem em 

algum dos elementos ia os valores “s” e “t”, que são as proporções as quais são “conectados” 

os lados. 

   

Exemplo 3.1:  
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Com o uso do GeoGebra é possível construir é possível construir Polígonos em Ninho de 

ordem 8 cuja a matriz  3-circulante de ordem 8 é dada por 1 2 3 4 5 6 7 8A 3 circ( , , , , , , , )a a a a a a a a  .   

Tomando 1 3
1/ 2a a x    e os demais elementos iguais a zero determina-se a seguinte matriz 

abaixo que está associada ao ninho formado por dois quadrados e um octógono ( 3, 8g n  . Figura 

3.11). 

    

      

          

    

 

 

Figura 3.11  

Com 2; 8g n  , uma 2-circulante de ordem 8 é dada por 

1 2 3 4 5 6 7 8A 2 circ( , , , , , , , )a a a a a a a a  . Tomando-se 1 3
1/ 2a a x    e os demais elementos iguais a 

zero determina-se a seguinte abaixo cuja figura é o ninho formado por dois quadrados (Figura 3.12) 

circ 0, , 0, 0, 0, 0, 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0
A 2 ( , )

0

0 0

0

0 0

x

x x x x

x x x x

x
x x x x

x x x x



 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  

  

Figura 3.12 

Exemplo 3.2:  

Triângulos em Ninho de ordem 6. Temos 5; 6g n  , cuja matriz circulante é dada 

pelo vetor 
1 2 3 4 5 6A 5 circ( , , , , , )a a a a a a  com 1 3

1/ 2a a  . Com o uso do MAT LAB foi 

possível verificar a proporcionalidade das áreas entre os polígonos. Cada triângulo que surge 

é proporcional ao triângulo de origem (Figura 3.13). 

3 circ 0, , 0, 0, 0, 0, 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

A ( , )x

x x

x x

x x

x x
x

x x

x x

x x

x x
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0 0 0

0 0 0 0

0 0 0
( ,0, ,0,0,0)

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

x x x

x x

x x x
a x x

x x

x x

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

           Figura 3.13 

 

Exemplo 3.3:  

Temos hexágonos em ninho de ordem 13 cujos lados são formados pela conexão 

entre os pontos médios dos outros hexágonos (Figura 3.14). Nota-se a proporcionalidade entre 

as áreas nas figuras concêntricas. 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 

 

Considerações Finais 

Desde as aspirais de Arquimedes aos Mosaicos atuais, a construção de figuras 

mostrou aos homens a importância da Geometria. Quando insetos constroem suas casas ou 

tesem suas teias eles também formam figuras em Ninho. Os pássaros são os principais 

arquitetos na elaboração e construção deste mosaico geométrico. A construção de Ninhos não 

é de forma alguma uma propriedade somente dos humanos. 

A construção de polígonos em Ninho, tema deste trabalho, buscou estabelecer ou 

mostrar a união de dois importantes eixos no ensino da matemática: a Geometria e a álgebra e 

chamar a atenção para o fato de que é possível interpretar suas propriedades a partir de 

recursos tecnológicos com o uso de softwares conhecidos, no caso o GeoGebra e o Mat lab. 
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Pretende-se, ainda, reforçar a ideia de que a utilização das tecnologias, em ambiente de sala 

de aula, desde que estas tecnologias sejam utilizadas de forma adequada, criativa e crítica 

pode constituir uma ferramenta poderosa para o professor na busca dos conhecimentos pelos 

alunos, uma autonomia na construção de conhecimentos e na conquista de aprendizagens. 

Uma pergunta deve ser feita e respondida: no ensino básico e médio é possível 

utilizar tais recursos? Nas experiências do uso do GeoGebra na UFOPa pode-se responder que 

sim é possível abordar tais conteúdos de forma satisfatória. No ensino básico e médio, pode 

ser introduzida de modo pertinente e motivador e para isso no século XXI temos tecnologia a 

nosso favor, isto é o uso do computador e dos softwares. Compete, também, à disciplina de 

matemática inserir as tecnologias em sala de aula e, por outro lado, compete ao professor 

saber utilizar esse recurso para desenvolver um bom trabalho em sala de aula. Entre outras 

coisas o computador: permite a exploração de vários exemplos, o que seria impossível de 

realizar em tempo útil manualmente; pode ser utilizado como ferramenta para a realização de 

tarefas para incentivara compreensão e intuição matemática; proporciona imagens visuais de 

ideias matemáticas; facilita a organização e análise de dados; serve de apoio a investigações 

realizadas por parte dos alunos. 

O “rigor” da álgebra fez-se necessário para mostrar a conexão entre as matrizes 

circulantes e as divisões proporcionais que constroem os polígonos. Obviamente seja no 

ensino médio o no ensino básico as demonstrações devem ser evitadas. 

Na construção dos Ninhos dos Exemplos 3.2 e 3.3 foi utilizado o programa de 

Geometria Dinâmica GeoGebra. Este programa têm a vantagem de ser software livre e por 

isso de fácil acesso. Optamos por utilizar o GeoGebra, principalmente, por ser o mais 

utilizado nas instituições de ensino superior em educação matemática. Mas encontramos 

outras vantagens para a utilização deste software:  

 Ser um programa de uso fácil e intuitivo;  

 Ter algumas construções de curvas e polígonos pré-definidos;  

 Existir um site o oficial de fácil consulta; 

Este programa gera outros Polígonos em Ninho com a vantagem dos alunos 

perceberem os movimentos das figuras e de escolher a forma de divisão dos segmentos. Para 
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trabalhos futuros sugere-se usar também O software Mat Lab que neste trabalho foi usado 

somente para calcular as coordenadas que aparecem no Exemplo 3.1, Figura 12.  
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Resumo:  

O presente trabalho apresenta uma sequência didática de atividades realizadas na disciplina de Matemática, em 

especial no assunto Análise Combinatória, em turmas do 2º ano de uma Escola Pública em Belém/PA. A 

sequência didática desenvolvida teve como principal objetivo desenvolver competências e habilidades com que 

os alunos fossem capacitados para resolverem problemas de Análise Combinatória através de atividades e jogos, 

a fim de analisá-los estabelecendo uma comparação entre eles. A metodologia de pesquisa usada para este 

trabalho foi a Engenharia Didática, que é dividida nas seguintes etapas: primeiro as Análises Prévias, onde 

consta a fundamentação teórica, em seguida, a concepção e análise a priori, que descreve os testes e uma 

sequência didática para o ensino de Análise Combinatória.  Tal pesquisa contou com a consulta de 89 alunos, do 

2º ano do ensino médio, de uma escola pública do município de Belém/PA.  A análise a posteriori e validação, 

onde ocorreram as análises dos resultados, com comparações percentuais entre os resultados e análise dos erros 

ocorridos nos testes, aplicação do Coeficiente de Correlação Eta, para variáveis categóricas. Todas essas análises 

e comparações validaram a pesquisa, já que houve um aumento significativo no desempenho dos alunos entre o 

pré-teste e o pós-teste. Diante disso, constatou-se que as atividades e os jogos combinatórios, ambos 

contribuíram de forma significativa na compreensão dos conteúdos abordados, além de proporcionar um ensino 

aprendizagem mais dinâmico, divertido e significativo. 

 

Palavras-chave: Engenharia Didática. Ensino de Matemática por atividade. Metodologia de Ensino de Análise 

Combinatória 

 

Introdução 

O artigo ora proposto apresenta uma sequência didática de atividades realizadas na 

disciplina de Matemática, em especial no assunto Análise Combinatória, em turmas do 2º ano 

de uma Escola Pública em Belém, do Estado do Pará. Para os devidos fins da pesquisa, a 

sequência didática desenvolvida teve como principal objetivo desenvolver competências e 

habilidades nos discentes para resolverem problemas de Análise Combinatória através de 
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atividades e jogos, a fim de estabelecer uma comparação entre eles. Na esteira desse 

pensamento, a metodologia de pesquisa empregada para este trabalho foi a Engenharia 

Didática.  

A metodologia usada na proposta de pesquisa é composta pelos seguintes estágios: a 

primeira vislumbra as Análises Prévias, em que consta a fundamentação teórica, em seguida, 

a concepção e análise a priori, que descreve os testes e uma sequência didática para o ensino 

de Análise Combinatória. A próxima etapa da pesquisa foi a experimentação, que revela a 

produção das informações, com base nos resultados de uma consulta a 89 alunos, do 2º ano do 

ensino médio, de uma escola pública do município de Belém/PA. E por fim, a análise a 

posteriori e validação, em que ocorreu as análises dos resultados, com comparações 

percentuais entre os resultados e análise dos erros ocorridos nos testes, aplicação do 

Coeficiente de Correlação Eta, para variáveis categóricas, do Teste de Hipótese e do Teste t 

para amostras pareadas 

Durante o percurso feito durante a coleta de materiais e a busca por metodologias 

inovadoras, as quais viabilizem o ensino pleno dos alunos, notamos que há vários métodos de 

pesquisa e linhas de raciocínio. Tais caminhos metodológicos buscam entender como 

acontece de fato a aprendizagem matemática em suas diversas maneiras, a qual também 

influência os grupos estudados e suas idiossincrasias. É notório, também, que há no meio 

acadêmico várias contribuições nesse âmbito. Algumas pesquisas se destacam para 

percebermos novas alternativas para a dinâmica educacional. Nesse sentido, objetivamos 

entender como tal dinâmica é proposta dentro da academia. Dessa forma, para o escopo desse 

trabalho, fizemos uma leitura dos trabalhos que tratem sobre o ensino e aprendizagem da 

Análise Combinatória. Para tanto, em diálogo com os PCN’s, buscamos compreender como 

tais trabalhos investigam e propõem novos caminhos para o ensino dessa disciplina 

importantíssima da matemática.  

Ao longo da pesquisa, percebemos que algumas dessas propostas buscam conciliar o 

mundo matemático e empírico do aluno. Em outras palavras, as alternativas encontradas 

nasceram com o intuito de transpor barreiras entre a vida cotidiana e o ensino de matemática, 

fazendo com que o alunado perceba que a realidade que o circunscreve está permeada por 
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uma lógica matemática, e que essa disciplina não se fundamenta apenas por meio de 

conceitos. Tais alternativas utilizadas fazem com que os discentes vivam a matemática e seus 

desafios. Nesse sentido, o intento da pesquisa se direciona em desenvolver diferentes métodos 

de ensino de Análise Combinatória voltadas para as escolas. Segundo Sturm, 1999, motivado 

a realizar um estudo acerca do ensino de Análise Combinatória após longa investigação 

acerca da literatura existente sobre tal problemática, concluiu não existir, no Brasil, nenhuma 

tese ou dissertação que tivesse como objeto de investigação o ensino de Análise Combinatória 

no nível escolar, foi precursor de uma linha de pesquisa em que tal temática fosse o ponto 

fulcral da investigação matemática e educacional:“... outra razão é a dificuldade de se 

encontrar textos relativos ao ensino de Análise Combinatória.”, (Sturm, 1999 - Dissertação de 

mestrado).  

Sob essa ótica, a postura para a realização da coleta de dados e a fundamentação da 

pesquisa teve como seguinte questionamento: Uma sequência didática, destacando a resolução 

de problemas como modelo introdutório, proporciona condições favoráveis para que sejam 

internalizados conceitos, levando o aluno a desenvolver habilidades triviais para solucionarem 

as situações problemas de Análise Combinatória?  

Em busca de respostas às questões de pesquisa, foi elaborada uma Sequência Didática e 

a qual foi experimentada junto aos alunos do ensino médio, essa objetivou perquirir a 

possibilidade de ser realizada a sequência de ensino para inserir os conceitos básicos de 

Análise Combinatória, por meio de Situações Didáticas, utilizando, assim, a resolução de 

situações-problemas como ponto de partida. É preciso então partir da experiência prática, pois 

essas situações são planejadas alinhando-se ao conhecimento empírico do aluno, 

possibilitando que o aluno tenha um sentimento de pertencimento no processo educacional. 

Dessa maneira, o aluno irá se sentir autônomo e poderá encontrar novas alternativas e 

caminhos para sua educação, divergindo de modelos preestabelecidos. Quando tais situações 

didáticas acontecem, é criado no aluno um interesse maior na matemática. Como nos aponta 

Sousa (2011): 

Os alunos ao resolverem problemas podem descobrir fatos novos sendo motivados a 

encontrarem várias outras maneiras de resolverem o mesmo problema, despertando a 

curiosidade e o interesse pelos conhecimentos matemáticos e assim desenvolverem a 
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capacidade de solucionar as situações que lhes são propostas.   Despertar no aluno o 

gosto pela resolução de problemas não é tarefa fácil, muitos são os momentos de 

dificuldade, obstáculos e erros. Isto acontece porque professores e alunos não 

conseguem distinguir um problema matemático de um exercício matemático 

(SOUSA, 2011, p. 3).  

 

A atividade proposta por essa pesquisa está na contramão de um ensino mecanizado. 

Dessa forma, estimula o educador a atuar como mediador para o conhecimento pleno, 

retirando então o protagonismo anterior de fórmula. O maior desafio é o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, desmistificando o ensino matemático. Apesar de ser mais difícil, com o 

desenvolvimento do raciocínio lógico a partir do princípio da contagem pelos alunos na 

resolução de problemas da Análise Combinatória, o aluno estará apto para resolver 

problemas, utilizando apenas a lógica. Assim sendo, dando autonomia e propondo a 

autoaprendizagem, é possível que o rendimento melhore e a educação se torne plena para o 

alunado: 

Temos então, nessa abordagem construtivista, uma metodologia voltada para a 

resolução de problemas, que faz com que o aluno possa desenvolver seu raciocínio 

matemático de forma crítica, pensar produtivamente e enfrentar novas situações-

problema.  Essa idéia faz com o que o aluno possa construir seu próprio 

conhecimento, e o professor faz papel de mediador dessa construção, fazendo uma 

orientação no processo de ensino-aprendizagem, se responsabilizando pela 

sistematização do conhecimento efetivo.  (...) Como o objetivo dessa metodologia é 

fazer com o que o discente tenha um total envolvimento com o conhecimento que 

ele pretende alcançar, um único problema não possibilitaria tal construção e não 

teria como desenvolver um raciocínio lógico-matemático nesse aluno.  

(GONÇALVES, 2014, p. 28). 

 

Não podemos restringir o ensino matemático para um viés estritamente racionalista, em 

que as fórmulas conseguem resolver todos os problemas. É preciso que os alunos se sintam 

integrados, descobridores de um mundo novo, em que habita uma matemática mais flexível e 

cotidiana. É um dos papéis do professor tentar proporcionar esse tipo de abordagem. É preciso 

deixar as fórmulas um pouco mais de lado, colocando em protagonismo o raciocínio:  

“O ensino da Análise Combinatória na escola de ensino médio foi considerado um 

dos assuntos mais difíceis de entendimento, pois geralmente se fazia de maneira 

mecânica, em situações padronizadas, ou ainda como um monte de fórmulas 

complicadas, quando não raramente era deixado de lado por professores” (BASTOS, 

2013, p. 1).  

 

Contexto Educacional Brasileiro: Desafios e Problemáticas  



 

731 

 

As problemáticas que circundam a educação no Brasil são diversas. Além de uma falta 

de estrutura das instituições públicas, ocorrem também problemas de como essa educação 

ocorre. É notável uma crise educacional, em que os principais agentes desse processo se 

confrontam diariamente, sendo que ainda estamos distantes de uma solução efetiva, que 

abarque todas as circunstâncias para um ensino pleno. A crise na educação se agrava mais 

quando é notado pelos discentes um abismo entre sua vida, suas necessidades, e o mundo 

acadêmico. Esses problemas são acentuados no que tange as novas tecnologias e a demanda 

de profissões novas, que comutam para uma nova configuração social. Dessa forma, o abismo 

se alarga mais entre a educação e a pós-modernidade urgente que os alunos vivenciam. 

Consequentemente, a crise torna-se caos. Então, como solucionar tal problemática? 

No meio universitário, as disciplinas ainda se apresentam defasadas, pautadas por uma 

visão positivista de educação. Dessa forma, chegamos à raiz do problema: o professor, em sua 

formação, é ensinado a repassar conhecimento. Qual o problema em tal afirmação? O ponto 

fulcral desse problema é pensarmos que o professor é o centro da educação, o qual “passa” o 

conhecimento de uma maneira que pouco agrega ao aluno. Em algumas universidades, por 

exemplo, a grade curricular ainda perpassa estritamente a aquisição de conhecimento e não na 

maneira em que esse conteúdo será ensinado. Quando o professor é formado, sem ter essa 

experiência didática, ocorre um embate: os alunos demonstram pouco interesse nas disciplinas 

que são ensinadas, já que o paradigma utilizado é o de apenas acrescentar mais conteúdo. 

Dessa forma, o distanciamento começa. Cabe, então, ao professor pensar em metodologias 

que consigam desenvolver o conhecimento empírico e lógico do aluno, aliado à uma didática 

atual em que todos participem ativamente do processo de ensino.  Segundo Rosas (2018), 

urge a reinvenção do perfil do professor de matemática na contemporaneidade. Tendo em 

vista que precisamos cada vez mais transformar as salas de aula em uma oficina do amanhã, o 

professor atual tende a ser mais inovador, ousado, encorajador. 

O processo pedagógico da alfabetização Matemática deve ser pensado como um 

desafio diário não só para o aluno, mas também para o professor. O mundo 

educativo passa dinamicamente por diversas linguagens e inovações tecnológicas, e 

nesse cenário, a aquisição de conhecimento matemático não deve se furtar de 

acompanhar e promover estratégias que se relacione com diversas teorias e práticas 

da aprendizagem. A ousadia interdisciplinar deve-se fazer valer através da pesquisa 

e dos estudos da Matemática. Isso significa incentivar e promover os conteúdos de 
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uma forma construtiva, dando mais qualidade de recursos a seres humanos, que se 

capacitam na lógica da Matemática(ROSAS,2018). 

 

 

A matemática, disciplina que tem um dos piores rendimentos, é uma disciplina que se 

apresenta como um grande desafio aos alunos. As metodologias empregadas transformam as 

questões matemática em coisas insubstanciais, quase em um plano metafísico. Dessa forma, 

alarga-se a distância entre o professor e o aluno. É preciso fazer então que o aluno participe 

desse processo de maneira mais efetiva, como nos aponta Ariana Bezerra de Sousa (2011) 

Na aprendizagem da matemática, os problemas são fundamentais, pois permitem ao 

aluno colocar-se diante de questionamentos e pensar por si próprio, possibilitando o 

exercício do raciocínio lógico e não apenas o uso padronizado de regras.  No 

entanto, a abordagem de conceitos, ideias e métodos sob a perspectiva de resolução 

de problemas ainda é bastante desconhecida da grande maioria e, quando é 

incorporada à prática escolar, aparece como um item isolado, desenvolvido 

paralelamente como aplicação da aprendizagem, a partir de listagem de problemas 

cuja resolução depende basicamente da escolha de técnicas ou formas de resolução 

memorizadas pelos alunos (SOUSA, 2011, p. 1) 

 

Há um paralelo bastante evidente entre o insucesso escolar e as metodologias defasadas. 

Como nos aponta a autora, a resolução de problemas que estimulem o desenvolvimento lógico 

do aluno é pouco utilizada. Talvez isso transpareça de como a doutrinação universitária 

ocorre, pois, o paradigma didático é bastante semelhante ao do meio acadêmico. Além disso, 

não existe uma preocupação de como a didática é importante para a articulação entre aluno e 

professor. É preciso que o professor pense em estratégias novas, que envolvam o mundo 

empírico e consiga despertar o interesse do aluno. Amaury Ubiratan Borges Hey (2001) 

percebe que jogos são pertinentes na superação de uma didática obsoleta: 

A partir daquele momento, realizam-se estudos de modelos matemáticos com 

exemplos essencialmente de jogos de azar. Nos dias de hoje, tal visão associativa 

não é mais válida, sobretudo pela variedade de aplicações (não apenas em jogos de 

azar), mas pela necessidade das pessoas entenderem como utilizar os conceitos 

estatísticos na vida diária. O estudo do relacionamento entre dados, por meio de 

modelos probabilísticos, denomina-se Estatística Matemática. O profissional deste 

novo milênio terá a necessidade de saber como: apresentar e descrever informações 

de forma adequada; tirar conclusões a partir de grandes populações com base 

somente na informação obtida de amostras; melhorar os processos empresariais e 

obter previsões confiáveis de variáveis de interesse (HEY, 2001, p. 13). 

 

Para o enfrentamento de tal dilema, a Engenharia Didática pode ser um caminho para a 

solução desse problema. A Engenharia Didática é um método de pesquisa sobre ensino. Dessa 
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forma, cabe ao professor fazer uma ordenação das disciplinas e formá-las de acordo com a 

especificidade de cada classe. Por exemplo, em certa turma, o professor percebe que o 

princípio da contagem é a melhor alternativa para o ensino de análise combinatória. Já em 

outra classe, a facilidade dos alunos tende para a resolução de situações problemas. 

Consequentemente, o mesmo pesquisará maneiras e etapas mais eficientes que congreguem 

uma educação mais próxima do cotidiano dos discentes. Dessa forma, cai por terra as 

situações de institucionalização, a qual visa estabelecer uma objetividade e universalidade do 

conhecimento, pois a forma em que os alunos aprendem são diversas. De tal forma, modelos e 

paradigmas engessados fazem apenas vigorar mais e mais a crise educacional.  

Em diálogo com a proposta de Rafaela Gonçalves (2014), sua pesquisa utiliza a 

engenharia didática. Dentro de sua pesquisa, com seus resultados obtidos de que quase todos 

os alunos de sua pesquisa preferiram o uso do PFC, alegando a não necessidade da 

memorização de fórmulas e a não necessidade de identificar, a princípio, se o problema 

apresentado envolvia conceitos de permutação, arranjo ou combinação, possibilitando aos 

alunos um melhor desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Dentro deste panorama, 

podemos notar a eficácia do uso da contagem na resolução de problemas de análise 

combinatória. É possível perceber que esta dinâmica, o uso do PFC, é uma alternativa eficaz 

para a reaproximação do aluno com a Matemática, a qual se torna urgente quando nos 

deparamos com os resultados dos exames nacionais da disciplina em questão. Para Gonçalves 

(2014) o ensino tardio da Análise Combinatória enfatiza os problemas enfrentados no ensino e 

aprendizagem nas escolas. Dentro de sua pesquisa, a mesma enfatiza que o trabalho do 

professor deve seguir novos caminhos e metodologias, que um ensino mais lúdico seria mais 

eficiente. Quando tais situações didáticas acontecem, é criado no aluno um interesse maior na 

matemática. Como nos aponta Sousa (2011): 

Os alunos ao resolverem problemas podem descobrir fatos novos sendo motivados a 

encontrarem várias outras maneiras de resolverem o mesmo problema, despertando a 

curiosidade e o interesse pelos conhecimentos matemáticos e assim desenvolverem a 

capacidade de solucionar as situações que lhes são propostas.   Despertar no aluno o 

gosto pela resolução de problemas não é tarefa fácil, muitos são os momentos de 

dificuldade, obstáculos e erros. Isto acontece porque professores e alunos não 

conseguem distinguir um problema matemático de um exercício matemático 

(SOUSA, 2011, p. 3).  
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Quando as propostas de ensino caminham para um educar autônomo, em que o aluno é 

estimulado a desenvolver sua individualidade e cognição, os espaços que separam o mundo 

acadêmico do empírico tornam-se nulos. Por isso, a figura do professor é de conseguir realizar 

essa dinâmica. Outra maneira de auxiliar o ensino do professor é por meio de jogos. O lúdico 

representa o movimento em que o aluno está inserido. Dentro das regras do jogo, a 

experiência matemática ganha contornos reais. Dentro do jogo, os alunos percebem de 

maneira efetiva como ocorre os processos matemáticos, sem a utilização de fórmulas, mas sim 

como de fato a matemática faz parte de uma vivência cotidiana. Além disso, é uma forma 

mais divertida de aprender. Como nos aponta Hey (2001), o jogo consegue desenvolver de 

maneira satisfatória a lógica dos alunos de maneira intuitiva:  

O jogo é uma técnica de ensino que faz parte do método simulado, cuja estratégia é 

aprender imitando a realidade. Esta técnica é uma ferramenta destinada a tornar o 

aprendizado mais atraente e menos desgastante, pois possibilita a participação dos 

alunos de forma lúdica. A utilização desta técnica requer cautela no sentido de não 

aplicar o jogo pelo jogo. Deve-se considerar todo o processo e não apenas os 

resultados. Uma proposta interessante consiste em organizar jogos que, 

adequadamente trabalhados em pequenos grupos em sala de aula, favorecem ao 

desenvolvimento do raciocínio cientifico, construindo, intuitiva e prazerosamente, 

os principais conceitos de Probabilidade e Estatística (HEY, 2001, p. 48). 

 

É possível perceber que no contexto em que a educação está hoje diverge bastante com 

o mundo social. O aluno se vê no embate entre a vida cotidiana e o conhecimento, pois, para 

ele, a escola pouco tem a ver com a cotidianidade. Entretanto, isso é bastante errôneo, pois a 

educação verdadeira prepara o homem para a vida. Sendo assim, é preciso que haja uma 

reformulação das situações didáticas. Essas devem possibilitar uma melhor significação do 

conhecimento, pois da maneira em que estão sendo associadas em nossa era pouco mostram 

seu sentido real. É preciso que haja um planejamento, o qual adeque a realidade do aluno com 

o ensino de matemática. Com isso, é preciso que o aluno seja inserido efetivamente na 

dinâmica educacional. 

A proposta curricular mantém a Matemática como uma área de conhecimento 

especifica, diferentemente do que é proposto pelos parâmetros curriculares nacionais - PCN’s, 

o qual trouxe aproximação da Matemática com áreas de Ciências Naturais com o objetivo de 

desenvolver competências especificas dos alunos. A idealização da Matemática como uma 
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área específica facilita a “incorporação crítica dos inúmeros recursos tecnológicos de que 

dispomos para a representação de dados e o tratamento das informações, na busca da 

transformação da informação em conhecimento”, como firmado nos PCN’s. 

A Proposta Curricular de Matemática tem como maior objetivo desenvolver as 

competências dos alunos discriminados por três pares de eixos complementares: o eixo 

expressão/compreensão, o eixo argumentação/decisão e o eixo contextualização/abstração. A 

Matemática, de acordo com a Proposta, detém maior destaque em cada um desses eixos. 

Inicialmente ela é considerada como instrumento de exemplificação e de entendimento da 

realidade a partir dos objetos que lhe são próprios como números, formas, relações e gráficos. 

Por outro lado, a Matemática é vista como instrumento de desenvolvimento do pensamento 

lógico e da análise racional em questões de sistematização de problemas e decisões; enfim é 

confirmada privilegiada para a diferenciação e otimização das articulações entre abstrações e 

a realidade concreta, embora os diversos instrumentos matemáticos sejam considerados 

categoricamente abstratos. A Proposta Curricular apresenta a Matemática como uma coleção 

de elementos em constante mobilidade e comunicação com as diferentes formas, linguagens e 

representações da nossa realidade e complementa sua importância no desenvolvimento das 

competências básicas reclamadas ao cidadão de hoje. 

Em uma perspectiva curricular que se estenda ao Ensino Médio, podemos compor esse 

eixo, também, com o estudo das matrizes, bastante utilizado na programação de 

computadores, nos planejamentos de uma pesquisa estatística na qual utilizamos técnicas de 

elaboração de questionários e amostragem, a investigação de temas de estatística descritiva e 

de inferência estatística, o estudo de estratégias de contagem e do cálculo de probabilidades. 

O ensino matemático no Brasil configura-se como uma vertente bastante fértil de pesquisa. 

Dentro dos vários níveis educacionais, existem diversas maneiras de tratar os componentes 

dessa disciplina. Porém, apesar de ser uma área bastante popular do ensino, devido ser uma 

disciplina que tem uma carga horária extensiva no ensino fundamental e médio, ainda 

precisamos de pesquisas dentro das academias que proponham novos métodos educacionais 

para o ensino de matemática. 
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Dentro da grade curricular do curso de Matemática das universidades, ainda são poucas 

as disciplinas voltadas para o ensino de matemática. Há uma gama de matérias teóricas, as 

quais são importantíssimas para o desenvolvimento da disciplina no país. Entretanto, é preciso 

que haja um espaço maior para a didática matemática e afins. Nesse sentido, propomos 

verificar como acontece o ensino dessa disciplina, mais especificamente com o ensino de 

análise combinatória no ensino médio.  

A Análise Combinatória é uma área da matemática que estuda as coleções finitas de 

objetos que satisfazem critérios próprios, determinados. Além disso, esse ramo do 

conhecimento estuda também o princípio da contagem de objetos dentro dessas coleções. 

Dessa forma, percebemos uma ligação entre o princípio da contagem e a combinatória em 

seus primórdios. Esse assunto ganhou fama logo após a publicação de Percy Alexander 

MacMahon, cunhada de “Análise Combinatória”, em 1915. Outro pesquisador do assunto que 

ganhou notoriedade pelas suas contribuições nesse ramo foi Gian-Carlo Rota em 1956. O 

mesmo ajudou a institucionalizar a disciplina em meados de 1960. Além desse, também 

temos Paul Erdõs em 1934, que trabalhou com problemas extremais.  

A Análise Combinatória, enquanto componente curricular do Ensino Médio, configura-

se como um tema de grande obstáculo para os alunos. A maneira como são abordados os 

conteúdos de Análise Combinatória é o maior causador de dúvidas nos alunos, não se 

encaixando perfeitamente nos parâmetros das propostas curriculares. Os alunos desde o 

ensino fundamental veem com dificuldades em situações de contagem e probabilidade, ao 

chegarem no ensino médio se deparam com situações-problema que exigem maior habilidade 

intuitiva. É notório que há falhas nos processos de ensino e aprendizagem desde o 

fundamental e que se tornam mais críticos no ensino médio, fase em que os alunos devem 

focar mais nos vestibulares. Dessa forma, o professor percebe o grande obstáculo de ensinar 

novos conteúdos e também tentar amenizar as falhas educacionais oriundas do ensino 

fundamental. Ressaltamos principalmente o ensino de Análise Combinatória, pois justamente 

esse requer um conhecimento prévio e uma lógica mais desenvolvida do alunado. Por esse 

motivo, dentre os conteúdos que são trabalhados no ensino médio, a Análise Combinatória foi 

escolhida como objeto de pesquisa deste trabalho, devido a sua possível elevação de 
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complexidade e importância para resolução de problemas de contagem. Dentro do princípio 

da contagem, o aluno pode resolver problemas que afetam seu cotidiano, mostrando assim 

para os discentes as finalidades práticas da matemática. 

Em linhas gerais, é preciso estimular o aluno a desenvolver de maneira mais prática o 

uso da contagem para a resolução de problemas da análise combinatória, fugindo de fórmulas. 

Com essa percepção de contagem mais desenvolvida, criamos uma lista ampla de 

possibilidades de utilização desta nova percepção em outros ramos da Matemática. Faz-se 

então necessária uma investigação acerca dos conteúdos trabalhados nas escolas públicas 

sobre Análise Combinatória, como estão sendo abordadas e possíveis pendências sobre o 

assunto no Ensino Médio. 

 

Análise dos Dados 

 

Para a pesquisa realizada, houve a aplicação da Engenharia Didática como metodologia 

para o ensino de Análise Combinatória contou com a participação de 89 alunos, os quais 

pertencem à faixa etária de 15 a 18 anos, divididos em 3 (três) turmas do 2º ano do ensino 

médio. Dentre esses alunos, cerca de 92,1% nunca estudaram a Análise Combinatória. Para a 

aplicação das atividades, fora solicitado aos alunos que formassem grupos. 

A atividade proposta para o escopo do artigo buscava registrar o conteúdo estudado na 

última sequência estudos, ou seja, em seu momento final.  A expectativa para essa atividade 

era que essa tivesse o maior número assiduidade e contribuição dos alunos, não obstante o que 

ocorreu fora totalmente o contrário, visto que está fora a atividade que contou com a menor 

participação de grupos, sendo um total de 15 discentes. Todavia, os alunos que estiveram 

presente realizaram a atividade de uma maneira mais dinâmica, fazendo-nos crer que tal fato 

se deu devido estarem adaptados durante este processo de atividades a trabalhar com as 

sequências didáticas. Tal experimento foi pautado em seis questões, e em cada questão o 

aluno deveria responder as seguintes perguntas: Qual o número n de elementos a disposição 

do evento, da situação?; Qual o número de etapas p (escolhas para realizar o evento) 

independentes no evento?; A ordem dos elementos altera o agrupamento?; Represente a 

permutação do número de elementos em cada agrupamento, na forma de fatorial (p!); Qual é 
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o número de possibilidades?; Qual cálculo foi realizado para obter o resultado?; Expresse o 

cálculo realizado para obter o resultado por meio de fatorial 

 

Os resultados obtidos através da pesquisa formam diversos, dessa forma, para o melhor 

entendimento de trabalho, será analisado como cada grupo respondeu os questionamentos.  O 

resultado apresentado pelo grupo A trouxe, de maneira correta, grande parte do conteúdo 

trabalhado, porém houve um engano na penúltima coluna, na qual deveria constar o cálculo 

realizado para encontrar o resultado, ou seja, a resolução do fatorial, além de ter confundido o 

número de elementos na sexta coluna, da sexta questão, sendo “5!” o valor correto. Outra 

falha foi que esses se equivocaram com as ordens das letras propostas na questão, pois elas 

não interferem no resultado.  

O grupo B trouxe, de maneira correta grande parte do conteúdo trabalhado, todavia teve 

como resultado uma discrepância na penúltima coluna, na qual deveria constar o cálculo 

realizado para encontrar o resultado, ou seja, a resolução do fatorial. O grupo E apresentou de 

maneira correta grande parte do conteúdo trabalhado, entretanto efetuou uma incorreção na 

última linha e antepenúltima coluna, falhando um erro multiplicativo. O grupo G respondeu 

de maneira correta, todavia efetuando um desacerto na última linha e antepenúltima coluna, 

efetuando uma inexatidão multiplicativa, além de ter dito que a ordem dos elementos importa 

para o cálculo em todas as questões, em que a resposta correta deveria ser “não” para todos. 

Podemos perceber que a grupo I compreendeu o objetivo da atividade, encontrando e 

trabalhando bem com as ideias dos princípios multiplicativos e das repetições, todavia, 

respondeu com falhas quanto aos “totais de possibilidades” de todas as questões, em que as 

respostas corretas deveriam seguir esta ordem: 3, 12, 20, 4, 15 e 60. Além de ter dito que a 

ordem dos elementos importa para o cálculo em todas as questões, entretanto a resposta 

correta deveria ser “não” para todos. De maneira análoga, na análise, que a grupo K 

compreendeu o objetivo da atividade, encontrando e trabalhando bem com as ideias dos 

princípios multiplicativos e das repetições, quanto aos “totais de possibilidades” de todas as 

questões, seguiu corretamente a ordem: 3, 12, 20, 4, 15 e 60. Porém, o grupo colocou que a 
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ordem dos elementos importa para o cálculo em todas as questões, onde a resposta correta 

deveria ser “não” para todos.  

Em contrapartida grupo L compreendeu, em parte, os objetivos da atividade, uma vez 

que não preencheu a penúltima coluna da tabela, além de ter apresentado na última coluna, 

uma expressão matemática, quando o correto deveria ser a apresentação do resultado através 

de fatorial. Foi possível notar que o grupo M compreendeu, em parte, os objetivos da 

atividade, pois executou três erros no preenchimento da tabela, o primeiro ao dizer que a 

ordem dos elementos importa para o cálculo em todas as questões, em que a resposta correta 

deveria ser “não” para todos. O segundo, errou em alguns resultados apresentados na 

antepenúltima coluna, onde a sequência correta de resultados seria: 3, 12, 20, 4, 15 e 60. E por 

último, na terceira coluna, acabou colocando como são feitas as multiplicações, quando o 

correto seriam apenas os números de etapas de cada evento. 

Podemos notar que a grupo N compreendeu, em parte, os objetivos da atividade, pois 

cometeu três erros no preenchimento da tabela, o primeiro ao dizer que a ordem dos 

elementos importa para o cálculo em todas as questões, em que a resposta correta deveria ser 

“não” para todos. O segundo, errou em alguns resultados apresentados na antepenúltima 

coluna, onde a sequência correta de resultados seria: 3, 12, 20, 4, 15 e 60. E por último, 

acabou não apresentando na tabela a maneira como foi feita o cálculo, deixando tais respostas 

na “folha de resolução” que o grupo havia preparado. 

Foi notório que o grupo Z compreendeu bem os objetivos da atividade, pois não 

realizou equívocos quando ao preenchimento deste problema. A tabela preenchida pela grupo 

T trouxe, de maneira correta grande parte do conteúdo trabalhado, no entanto resultou um erro 

na penúltima coluna, na qual deveria constar o cálculo realizado para encontrar o resultado, 

ou seja, a resolução do fatorial, além de ter confundido o número de elementos na sexta 

coluna, da sexta questão, sendo “5!” o valor correto, o que levou ao erro nas demais coluna do 

quadro. Equivocou-se também, pois as ordens das letras propostas na questão não interferem 

no resultado. 
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Na tabela preenchida pelo grupo U trouxe, de maneira correta, contudo ocorreu um 

desvio na última linha e antepenúltima coluna e um erro multiplicativo, além de ter dito que a 

ordem dos elementos importa para o cálculo em todas as questões. No quadro preenchido pelo 

grupo V trouxe, de maneira correta, porém acabou cometendo um erro na última linha e 

antepenúltima coluna, e também houve a presença de alguns erros multiplicativos, pois de 

acordo com os dados apresentados pelo grupo nas colunas anteriores, os resultados desta 

coluna deveriam seguir esta ordem: 3, 12, 20, 4, 15 e 60. Além de ter dito que a ordem dos 

elementos importa para o cálculo em todas as questões, em que a resposta correta deveria ser 

“não” para todos. Por último, a equipe apresentou na penúltima coluna, o cálculo através do 

fatorial, onde o correto seria a representação através do PFC. 

As resoluções preenchidas pelo grupo X trouxe, de maneira correta grande parte do 

conteúdo trabalhado, não obstante acabou cometendo um resultado errôneo na penúltima 

coluna, na qual deveria constar o cálculo realizado para encontrar o resultado, ou seja, a 

resolução do fatorial, além de ter confundido o número de elementos na sexta coluna, da sexta 

questão, sendo “5!” o valor correto, o que levou ao erro nas demais coluna do quadro. 

Equivocou-se também, pois as ordens das letras propostas na questão não interferem no 

resultado. Cometeu equívocos quanto aos “totais de possibilidades” de todas as questões, 

onde as respostas corretas deveriam seguir esta ordem: 3, 12, 20, 4, 15 e 60. 

Podemos notar que o grupo W compreendeu bem os objetivos da atividade, pois não 

resultou equívocos quando ao preenchimento desta tabela. A não ser pelo fato de ter dito que 

a ordem apresentada na quarta questão seria importante para o desenvolvimento desta, 

quando, na verdade, a resposta correta seria “não”. 

O comportamento das equipes perante as atividades foi, de certa forma, satisfatório. 

De tal forma, os 14 grupos apresentaram quase as mesmas facilidades e dificuldades quanto a 

resolução das questões. A questão que mais apresentou falhas das equipes foi a que envolvia a 

temática do fatorial. É notório que, tal disciplina é um ponto em que os alunos precisam ser 

desafiados e melhorarem o rendimento. Outro fator interessante é que os alunos, em sua 

maioria, acreditam que a ordem das letras altera o resultado, o que é um erro. Apesar de 
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parecer um problema que afeta os discentes em quase sua totalidade, esse tipo de conceito é 

mais fácil de ser resolvido com alguma aula, em contrapartida a resolução de fatoriais e a 

garantia de expertise dos alunos sobre esse assunto seria resolvida em um longo período de 

tempo e diversos exercícios. 

Apesar da pesquisa ser realizada em um curto período de tempo, os resultados 

apresentados mostram que métodos alternativos de resolução de permutação com repetição 

podem resultar em sucesso. É preciso, então buscar novas alternativas de trabalho e docência 

antes de decretarmos um certo fracasso estudantil. Os alunos se mostram dispostos a 

experimentar novos caminhos e desafios, principalmente quando esses se apresentam de 

forma lúdica.  

 

Considerações Finais 

Todas essas análises e comparações balizaram a pesquisa, já que tal desenvolvimento 

teve como consequência um aumento significativo no desempenho dos alunos entre o pré-

teste e o pós-teste. Diante disso, constatou-se que as atividades e os jogos combinatórios, 

ambos contribuíram de forma significativa na compreensão dos conteúdos abordados, além de 

proporcionar um ensino aprendizagem mais dinâmico, divertido e significativo. Tais 

resultados corroboram uma política de desenvolvimento educacional direcionado a partir da 

vivência do alunado, em que as estratégias didáticas não devem ser preestabelecidas por 

paradigmas defasados.  

No intuito da sequência didática produzir os efeitos esperados, nossa análise a priori 

teve como base os questionários e testes aplicados a professores e alunos que permitiu 

produzir a sequência didática da fase de experimentação aplicada em 11 encontros de 90 

minutos por aula de maneira que proporcionou desenvolver no aluno o pensamento lógico e 

crítico com sentido para o seu cotidiano, percebemos que de fato, como apontaram os autores 

supracitados no trabalho, o princípio fundamental da contagem se destaca na aprendizagem de 

análise combinatório, por fazer mais sentido aos alunos do que simplesmente decorar 

fórmulas. Sequência didática aplicada de ensino de análise combinatória abordou todos os 

temas desse assunto, desde o princípio fundamental da contagem até o cálculo de permutações 
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com repetição, sempre reforçando o conteúdo com exercícios e atividades lúdicas como jogos 

matemáticos em alguns encontros. 

Assim como a maioria das pesquisas em campo, este trabalho no momento da 

experimentação apresentou algumas dificuldades, principalmente em relação aos dias dos 

encontros, pois houve recesso, paralizações, problemas estruturais da escola e desencontros 

com os alunos e o professor, mas sabemos que todo obstáculo em qual quer pesquisa existe  e 

deve ser superado, assim conseguimos realizar os encontros nas aulas do professor de 

matemática e durante a ausência de alguns professores de outras disciplinas, tal experiência de 

pesquisa foi enriquecedora, pois nos proporcionou está mais próximo das dificuldades e 

realidade que normalmente os alunos apresentam em matemática. 

Seguimos as orientações de Sá (2009) e Rosas (2018) na elaboração das questões 

propostas nos encontro, percebemos que grande maioria dos grupos de alunos apresentaram 

conclusões inválidas ou parcialmente inválidas nos cálculos de análise combinatória nos 

primeiros encontros, contudo com o decorrer dos encontros houve melhora significativa na 

aprendizagem, já que os alunos em sua grande maioria começaram a apresentar conclusões 

válidas ou parcialmente válidas como apresentada nos dados no corpo do trabalho, devesse 

isso a interação e a inserção cada vez maior dos aluno na sequência didática dos encontros. O 

resultado da pesquisa tornasse relevante ao percebermos que entre o pré-teste no primeiro 

encontro e o pós-teste no último encontro, houve melhora significativa na relação interpessoal 

entre os alunos de cada classe e o aumento do desempenho no processo de aprendizagem. 

Por fim, a sequência Didática aqui apresentada e validada alcançou os objetivos 

propostos e atendeu a nossa questão norteadora. Esperamos que o processo de aprendizagem 

não se solidifique no método tradicional, mas torne-se dinâmico em cada ambiente escolar e 

que o aluno tenha papel ativo nas atividades em sala de aula, principalmente nas aulas de 

matemática que por muitos são tidas como monótonas e fatigantes. Observando os resultados 

positivos de nossa metodologia de ensino através de Sequências Didática de resolução de 

problemas no conteúdo de Análise combinatória, acreditamos que seja possível trabalhar 

outros assuntos da matemática para além da combinatória, sempre buscando adaptar a 

metodologia ao contexto escolar do aluno. 
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Resumo 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa com o objetivo de contribuir para o ensino e aprendizagem de 

matemática, em especial do assunto de função polinomial do 1º grau, utilizando-se das metodologias de 

Modelagem matemática e Resolução de Problemas. O estudo teve como objetivos promover a construção do 

conceito de funções para que possa desenvolver nos alunos habilidades competentes e investigativas a partir de 

situações dinâmicas e concretas do seu cotidiano; e incentivar a investigação e a pesquisa. Nesse contexto, 

buscamos discutir e mostrar neste trabalho o ensino e a aprendizagem das funções por meio da modelagem 

matemática e resolução de problemas com o uso de uma abordagem sequencial. 

 

Palavras-chaves: Modelagem Matemática. Resolução de Problemas. Sequência Didática. 

Função Polinomial do 1º Grau. 

 

INTRODUÇÃO 

          O professor eficiente é aquele que ousa diversificar suas estratégias de ensino 

(didática), em busca de promover um ensino inovador e desafiador, capaz de formar cidadãos 

críticos, participativos e com um bom desenvolvimento de habilidades intelectuais. Ou seja, 

indivíduos preparados para atuar com eficácia no mundo atual. 

 D’Ambrósio (1986) explica que a Modelagem é uma metodologia muito rica, pois 

fornece, aos aprendizes, alternativas viáveis para encarar situações Matemáticas e atingir 
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soluções concretas do problema real, evitando a simples resolução formal de um problema, 

sem aprendizagem. Com isso, desenvolvemos está pesquisa fazendo uma junção da 

modelagem matemática com a resolução de problemas para proporcionar uma abordagem 

mais qualitativa no processo de ensino e aprendizagem da matemática.  Skovsmose (1996) 

propõe repensar o ensino de matemática para que este faça sentido para o aluno, e esteja 

ancorado nas práticas sociais, articulados às dimensões da cultura individual e social. 

 Dessa forma, essa reflexão nos levou a crer que a modelagem Matemática junto a 

Resolução de problemas se apresentam como um processo metodológico pertinente, capaz de 

formar alunos com um bom nível de compreensão dos conceitos matemáticos. Assim, para 

este estudo, nos utilizamos de estratégias com a modelagem Matemática e a resolução de 

problemas, buscando promover a construção de novos conhecimentos matemáticos e 

desenvolver, nos alunos, habilidades competentes e investigativas a partir de situações 

dinâmicas e concretas do seu cotidiano, incentivando sempre a investigação e a pesquisa.  

 A princípio apresentaremos como proposta a de estudar as funções a partir de 

situações do cotidiano e por meio da resolução de problemas para que os alunos possam 

compreender os conceitos matemáticos em contextos significativos para eles. Para essa 

construção vamos nos utilizar de uma sequência didática pois encontramos nela um subsídio 

para a construção do conhecimento matemático de funções. 

 A escolha do seguinte tema surgiu na disciplina de Instrumentação para o Ensino de 

Matemática II, na qual discutimos as diversas dificuldades de aprendizagem dos alunos em 

diferentes conteúdos de matemática, e um deles era para que os alunos soubessem distinguir 

os tipos de funções polinomiais do primeiro grau e identificar sua aplicação no seu cotidiano. 

Optamos por trabalhar com a sequência didática, pois acreditamos que a sequência didática 

poderá beneficiar o processo de ensino e aprendizagem de matemática, devido ser uma 

sequência lógica de atividades, diferente do ensino tradicional. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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 O conteúdo de função polinomial do 1º grau (função afim) ensinado no ensino médio, 

apresenta por parte dos alunos uma pequena compreensão da sua utilização na vida real, e a 

função de cada coeficiente, pois em diversas vezes não se faz uma abordagem detalhada, na 

qual venha a proporcionar ao discente um melhor entendimento.  

 Almeida e Dias (2004) citam a modelagem Matemática como um procedimento que 

fornece a alternativa de tirar o aluno da comodidade e despertar sua atenção, proporcionando 

a criação de um conhecimento matemático crítico e desafiador 

 O professor que trabalha com modelagem Matemática busca formar cidadãos 

autônomos, criativos, participativos e responsáveis pelas suas ações. É um professor que deixa 

de ser um transmissor de conhecimento para ser um mediador entre o saber e a Matemática, 

fazendo do aluno um agente ativo na construção do conhecimento. Diante disso, Barbosa 

(2004, p.2) relata que:  

A Modelagem pode potencializar a intervenção das pessoas nos debates e 

nas tomadas de decisões sociais que envolvem aplicações da matemática, o 

que me parece ser uma contribuição para alargar as possibilidades de 

construção e consolidação de sociedades democráticas.   

 

 Nesse contexto, o autor ainda argumenta que a Modelagem leva os aprendizes a 

compreenderem o papel sociocultural da Matemática, enfatizando os aspectos das atividades 

de sala de aula.  Diante disso, compreendemos a modelagem Matemática como um meio 

eficaz de construir conhecimentos e formular soluções de problemas matemáticos, sendo 

também considerada a principal forma de desenvolver nos educandos o interesse e autonomia, 

o que contribui para o surgimento de uma aprendizagem significativa. De acordo com 

Moreira (2014), uma aprendizagem em que as ideias expressas simbolicamente interagem de 

maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. 

Em diversas passagens dos PCNs do Ensino Médio, a resolução de problemas é citada, 

como uma prática a ser desenvolvida em nossas escolas, inclusive, esta postura é reforçada, na 

seção de competências e habilidades. 
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Resolver um problema não se resume em compreender o que foi proposto e 

em dar respostas aplicando procedimentos adequados. Aprender a dar uma 

resposta correta, que tenha sentido, pode ser suficiente para que ela seja 

aceita e até seja convincente, mas não é garantia de apropriação do 

conhecimento envolvido. Além disso, é necessário desenvolver habilidades 

que permitam provar os resultados, testar seus efeitos, comparar diferentes 

caminhos para obter a solução. Nessa forma de trabalho, a importância da 

resposta correta cede lugar a importância do processo de resolução. (PCNs, 

1998, p. 41) 

 

 Por esse motivo, acreditamos que a construção de uma sequência didática poderia 

proporcionar uma melhor percepção desses elementos, visto que a sequência didática é uma 

reunião de diversas tarefas agregadas entre si, com a finalidade de em cada tarefa construir 

um conhecimento novo no aluno. 

 Segundo Peretti (2013) e Tonin da Costa (2013): 

 
A sequência didática é um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas 

para ensinar um conteúdo, etapa por etapa, organizadas de acordo com os 

objetivos que o professor quer alcançar para aprendizagem de seus alunos e 

envolvendo atividades de avaliação que pode levar dias, semanas ou durante 

o ano. É uma maneira de encaixar os conteúdos a um tema e por sua vez a 

outro tornando o conhecimento lógico ao trabalho pedagógico desenvolvido. 

(PERETTI; TONIN DA COSTA, 2013, p.6) 

 Ao iniciar uma sequência didática é preciso que o docente realize uma sondagem dos 

conhecimentos prévios do aluno e leve-os em consideração para construir as tarefas 

desafiadoras e distintas. No desenvolvimento da sequência didática é fundamental que a 

complexidade das tarefas aumente e deixe bem explicito para os discentes seus objetivos em 

cada atividade que irão desenvolver nesse processo de aprendizagem.  

 Acerca desse conhecimento prévio do aluno, Zabala (1998) argumenta: 

O conhecimento do que cada aluno sabe, sabe fazer e como é, é o ponto de 

partida que deve nos permitir, em reação aos objetos e conteúdos de 

aprendizagem previstos, estabelecer o tipo de atividades e tarefas que têm 

que favorecer a aprendizagem de cada menino e menina. Assim, pois, nos 

proporciona referências para definir uma proposta hipotética de intervenção, 

a organização de uma serie de atividades de aprendizagem que, dada nossa 
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experiência e nosso conhecimento pessoais, supomos que possibilitará o 

progresso dos alunos. (ZABALA, 1998, p.199) 

 Nesse contexto, com o aporte desses teóricos, buscamos discutir e mostrar neste 

trabalho o ensino e a aprendizagem das medidas de tendência central por meio da modelagem 

matemática e resolução de problemas com o uso de uma abordagem sequencial. 

METODOLOGIA: SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 Na construção da sequência didática, buscamos desenvolver articulações que venham 

a proporcionar ao aluno uma melhor compreensão das funções: constante, linear e afim no 

processo de ensino e aprendizagem, para tanto, partimos da ideia de que o aluno já tenha o 

conhecimento prévio da construção de gráficos. Entretanto, não iremos trabalhar todas as 

características dessas funções abordadas no ensino médio, pois nosso objetivo no 

desenvolvimento das tarefas propostas, é que o aluno possa compreender, fazer a distinção de 

cada uma dessas funções, e identificar a aplicabilidade das mesmas no seu cotidiano.   

Definição de função: 

Dados dois conjuntos 𝐴 e 𝐵, não vazios, uma relação 𝑓 de 𝐴 em 𝐵 recebe o nome de 

aplicação de 𝐴 em 𝐵 ou função definida em 𝐴 com imagem em 𝐵 se, e somente se, para todo 

𝑥 ∈ 𝐴 existe um só 𝑦 ∈ 𝐵 tal que (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑓. 

1ª – Articulação 

 Nessa primeira articulação, iremos trabalhar a função constante, fazer uma sucinta 

definição e mostrar sua forma algébrica e seu gráfico. Nessa tarefa, o objetivo é que o aluno 

identifique que a função constante é sempre uma reta paralela ao eixo 𝑥 e que vai intersectar o 

eixo 𝑦 exatamente no valor 𝑐 dá função. 

 Uma aplicação de 𝑓 de ℝ em ℝ recebe o nome de função constante quando a cada 

elemento 𝑥 ∈  ℝ associa sempre o mesmo elemento 𝑐 ∈  ℝ. 
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Gráfico da função constante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Construa a partir da lei de formação da função dada abaixo seu gráfico de ℝ em 

ℝ. 

 

 

 

 

1.2 Determine a lei de correspondência de cada função que representa o gráfico abaixo. 

𝑓(𝑥) = 𝑐 

a)  𝑓(𝑥) = 3 b)  𝑓(𝑥) = −1 

Fonte: Própria (2019) 
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1.3 Marque as funções abaixo que é caracterizado uma função constante. 

                                                                                        

                                                                             

2ª – Articulação  

Na segunda articulação, iremos trabalhar a função linear, fazendo uma breve definição 

e sua representação algébrica. Nessa atividade, o objetivo é que o aluno perceba que o gráfico 

da função linear passa sempre pela origem do plano cartesiano e entender a função do 

coeficiente angular. 

Uma aplicação de 𝑓 de ℝ em ℝ recebe o nome de função linear quando a cada 

elemento 𝑥 ∈ ℝ  associa o elemento  𝑎 ∙ 𝑥 ∈  ℝ em que 𝑎 ≠ 0 é um número real dado 

(chamamos o 𝑎 de coeficiente angular), isto é: 

 

                                                                                                          

2.1 Identifique o valor do coeficiente angular em cada item a seguir. 

 

𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑥    (a ≠ 0) 

a)  𝑓(𝑥) = 𝑥 b)  𝑓(𝑥) = 3 ∙ 𝑥 c)  𝑓(𝑥) = 4 ∙ 𝑥 

a) b) 

Fonte: Própria (2019) Fonte: Própria (2019) 

a)  𝑓(𝑥) = 3 ∙ 𝑥 

b)  𝑓(𝑥) = 5 

c)  𝑓(𝑥) = 3 ∙ 𝑥 −  2 

d)  𝑓(𝑥) = − 4 
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2.2 Construa o gráfico dos itens anterior e analise a função do coeficiente angular. 

2.3 Analisando os gráficos a seguir, marque o que representa uma função linear. 

  a)                                                                                          

 

 

 

 

                   

2.4 Identifique algumas características especifica da função linear que você conseguiu 

compreender em relação a função constante. 

3ª – Articulação  

 Na terceira tarefa, iremos trabalhar a função afim, fazer uma breve definição e mostrar 

sua forma algébrica. Nessa atividade, o objetivo é que o aluno compreenda a função do 

coeficiente angular e linear. Além disso, entender o comportamento do gráfico e perceber que 

o coeficiente linear (𝑏) determina a intersecção do gráfico com o eixo 𝑦. 

 Uma aplicação de  ℝ em ℝ recebe o nome de função afim quando a cada 𝑥 ∈  ℝ 

associa sempre o mesmo elemento (𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏)  ∈  ℝ, em que 𝑎 ≠ 0 𝑏 são números reais dados 

( chamamos de coeficiente angular o 𝑎 e coeficiente linear o 𝑏). 

 

3.1 Identifique em cada item os coeficientes angular e linear. 

 

𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏    (a ≠ 0) 

a)  𝑓(𝑥) = 3 ∙ 𝑥 +  7 b)  𝑓(𝑥) = 3 ∙ 𝑥 +  1 c)  𝑓(𝑥) = 3 ∙ 𝑥 −  4 

b) 

Fonte: Geogebra Fonte: Geogebra 
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3.2 Construa o gráfico das funções dos itens anteriores e analise a função do coeficiente 

linear. 

3.3 Dados os gráficos a seguir, marque apenas o que representa uma função afim.  

        

 

 

 

 

 

3.4 Identifique algumas características especifica da função afim que você conseguiu 

compreender em relação as outras funções já estudadas. 

4ª – Articulação  

Na quarta tarefa, iremos desenvolver algumas atividades (questões) relacionando os 

três tipos de funções estudadas, para que o aluno possa desenvolver os conhecimentos 

construídos no decorrer do processo. 

4.1 Dos itens a seguir, quais são função: constante, linear e afim. 

 

 

 

 

a)  𝑓(𝑥) = 𝑥 

b)  𝑓(𝑥) = 4 
b)  𝑓(𝑥) = 4 

c)  𝑓(𝑥) = 𝑥 − 5  

d)  𝑓(𝑥) = 4 ∙ 𝑥 +  12 

e)  𝑓(𝑥) = 7 ∙ 𝑥 

a) 

Fonte: 

Geogebra 

Fonte: Geogebra Fonte: Geogebra 

b) 
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 4.2 Analise os gráficos a seguir e identifique qual função estudada representa. 

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

4.3 Faça uma análise das funções estudadas e escreva as principais diferenças algébrica e 

gráfica. 

5ª – Articulação  

 Na última atividade, iremos trabalhar com problemas relacionados ao cotidiano do 

aluno, que podem ser representados por algumas dessas funções abordadas no 

a) 

Fonte: Geogebra Fonte: Geogebra 

c) 

Fonte: Geogebra 

d)  

Fonte: Geogebra 

b)  
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desenvolvimento da sequência didática. Nessa tarefa, o objetivo é que o discente possa 

compreender e identificar a aplicabilidade dessas funções no seu dia a dia.  

5.1 No Estado do Rio de Janeiro, a Estação de Metrô cobra R$ 4,00 de cada pessoa por dia, 

tendo direito de fazer diversas viagens no Metrô. Sabe-se que (𝑥) indica a quantidade de 

voltas e (𝑦) o valor cobrado por dia de cada pessoa. Com base nos dados, identifique qual 

função representa um dia de uma pessoa que utilizou o Metrô. Esboce o gráfico de, apenas, 

um dia de uma pessoa que viajou cinco vezes por essa Estação de Metrô.   

5.2 Em uma determinada panificadora o preço do pão custa R$ 0,25. João pretende comprar 

uma determinada quantia de pães, sabendo que (𝑥) representa a quantidade e (𝑦) o valor do 

pão. Determine qual função estudada representa o problema proposto e construa seu gráfico 

(de cinco dias de compras). Sabendo que, no primeiro dia João comprou 2 pães, no segundo 4 

pães, no terceiro 6 pães, no quarto 7 pães e no quinto dia comprou 10 pães. 

5.3 No Município de Bragança, os taxistas cobram uma taxa de corrida que custa R$ 5,00 e 

R$ 2,50 por quilometro percorrido. Sabendo que (𝑥) representa a quantidade de quilometro 

percorrido e (𝑦) o valor total a pagar no final da corrida. Determine a função estudada que 

representa esse problema proposto e construa o gráfico de uma pessoa que contratou um taxi 

de Bragança para fazer os seguintes percursos, primeiro dia percorreu 4 quilômetros, segundo 

dia percorreu 6 quilômetros e no terceiro dia percorreu 10 quilômetros. 

RESULTADOS ESPERADOS  

Esperamos com este trabalho, introduzir o conceito de funções para um melhor estudo 

de seus conceitos e definições, fomentando assim, um desenvolvimento mais perceptível do 

processo de ensino e aprendizagem, na qual, constatamos que nosso processo de investigação 

tem nos propiciado evidências de que o assunto seguido pelas tendências de ensino 

apresentadas pode nos auxiliar na construção de tarefas promotoras de discussões e 

racionalidades pelos alunos, ocorrendo assim, um crescimento em seu desenvolvimento 
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perceptivo, lógico e dedutivo; habilidades estas imprescindíveis à aprendizagem da 

matemática em sua integralidade.  

Além disso, acreditamos que a sequência de atividades que abordamos no decorrer do 

trabalho, venha desenvolver no discente uma maior capacidade de compreender o conteúdo de 

Função Polinomial do Primeiro Grau, pois os alunos terão oportunidade de aprender a 

definição dos tipos de Função do Primeiro Grau e compreender sua aplicação na sua 

realidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com essa pesquisa buscamos refletir sobre a importância de dar significando ao 

processo de ensino e aprendizagem dos educandos através de atividades de modelagem 

matemática e resolução de problemas seguidos de uma sequência didática, na qual possibilite 

a construção de conceitos matemáticos dos alunos e que eles possam desenvolver seu senso 

perceptivo e lógico relacionando as funções com outras áreas do conhecimento, 

exemplificando assim, uma construção ou reconstrução do saber matemático do aluno para o 

processo de ensino e aprendizagem. 
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RESUMO 

O objetivo desse artigo é investigar as contribuições da Modelagem Matemática para o ensino de cálculo de área 

e perímetro. Aplicamos uma atividade em uma turma com 18 alunos do 6° e 7° anos no Clube de Ciências da 

Universidade Federal do Pará. Nossos instrumentos de coleta de dados foram anotações dos alunos e registros 

fotográficos retirados durante as aulas. Tomamos como base teórica os estudos de Biembengut (1999) e 

Bassanezi (2002), porém utilizamos o primeiro apenas para realizar a análise da atividade. Os resultados foram 

positivos, pois a MM motivos os alunos e promoveu uma aprendizagem mais significativa, além de auxiliar a 

prática docente 

1. Introdução 

O interesse pela pesquisa acerca do tema Modelagem Matemática (MM) surgiu a 

partir das discussões fomentadas na disciplina Instrumentação II do curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade do Estado do Pará. Sabe-se que os resultados da aprendizagem 

em matemática dos alunos da escola básica não são positivos. De acordo com Almeida 

(2006), no ano de 2003 o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) constatou que 

apenas 5,99% dos alunos que foram avaliados estão no nível adequado de aprendizado. 

  A Modelagem Matemática é uma das tendências educacionais que visam melhorar a 

forma com que os professores têm ministrado os conteúdos de matemática. Segundo Barbosa 

(2001), a MM proporciona aos alunos discussões de situações através da matemática sem 

formalizações numéricas ou teóricas prévias e que podem levá-los a diversos caminhos.  

mailto:Dudapalhares27@gmail.com
mailto:Jaquel.mat@gmail.com
mailto:Edna.santos@uepa.br
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  O objetivo deste artigo é investigar as contribuições da modelagem matemática para 

o ensino de cálculo de área e perímetro. Dessa forma buscamos embasamento teórico nos 

estudos de Biembengut (1999) e Bassanezi (2002). 

Organizamos o artigo da seguinte forma: na primeira seção abordamos algumas 

considerações sobre Modelagem Matemática de acordo com a visão dos autores supracitados. 

Na segunda seção falamos sobre aspectos metodológicos. Na terceira, tratamos da análise da 

atividade e, por fim, discutimos os resultados obtidos. 

 

2. Algumas considerações sobre modelagem matemática. 

Nesta seção vamos abordar as concepções de Modelagem no âmbito educacional, isto 

é, no que consiste essa tendência, seu objetivo e como pode ser trabalhada de acordo com 

Biembengut (1999) e Bassanezi (2002). 

2.1.  Concepções de Modelagem Matemática 

No âmbito da educação matemática encontramos diversas tendências de ensino, as 

quais nos fornecem diferentes formas para ensinar matemática em sala de aula, tendo em vista 

que “(...) a metodologia tradicional não responde mais às expectativas dos alunos (...)” 

(SIQUEIRA, 2007, p.10). Nessa perspectiva, discutiremos sobre a Modelagem Matemática 

(MM), uma tendência que se propõe a fazer a ponte de ligação entre o conteúdo matemático e 

a realidade. Não há uma definição apenas para Modelagem Matemática, portanto tomamos 

como base teórica os estudos de Bassanezi (2002) e Biembengut (1999). 

Para Bassanezi (2002), a Modelagem Matemática transforma problemas da realidade 

em problemas matemáticos e os resolve interpretando as soluções na linguagem do mundo 

real, em outras palavras, alia teoria e prática. Um objetivo dessa tendência, destacado pelo 

autor, é tornar a matemática mais interessante. 

Para esse autor, a MM pode ser abordada tanto como método de pesquisa, quanto 

como estratégia de ensino-aprendizagem e ele apresenta ainda vantagens dessas duas 

abordagens. Como método de pesquisa, a modelagem matemática facilita o trabalho 

multidisciplinar e possibilita a junção de atividades empírica e teórica e como estratégia de 
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ensino-aprendizagem, há destaque para a possibilidade de utilização do lúdico com potencial 

de aplicação, isto é, jogos ou material manipulável que fazem referência ao cotidiano do 

aluno. 

Bassanezi (2002) diz também que a melhor maneira de se aprender Modelagem 

Matemática é fazendo Modelagem Matemática. Em contrapartida, atenta para o uso correto da 

mesma, pois segundo ele, o uso incorreto da MM pode gerar um efeito contrário do esperado.  

Biembengut (1999) define Modelagem Matemática como a expressão de situações-

problema de nosso meio através da linguagem matemática. Para que se entenda a modelagem 

matemática na visão dessa autora, é preciso que se entenda o que é um modelo matemático. 

Segundo ela, é um conjunto de símbolos e relações matemáticas que traduzem um fenômeno 

ou problema de situação real. A partir disso, a MM vem a ser o processo que envolve a 

obtenção de um modelo, isto é, a modelagem é um meio de interação entre a matemática e a 

realidade. 

Segundo Biembengut (1999), o uso da Modelagem no ensino desenvolve o interesse 

do aluno e aguça seu senso crítico. O objetivo é levar o aluno a aprender a fazer modelos e 

também adquirir conhecimento matemático. 

2.2.  Passos para modelagem em sala de aula 

Segundo Biembengut (1999), existem três etapas para elaboração de um modelo com 

o fim de se fazer modelagem: interação, matematização e modelo matemático. Na interação 

ocorre o reconhecimento da situação problema. Aqui, o professor poderá escolher um tema 

para ser trabalhado com a turma ou deixá-la livre para escolher. Então, uma vez determinado 

o tema a ser modelado, se inicia a fase denominada “familiarização”, isto é, se iniciam as 

pesquisas acerca do assunto escolhido, as quais podem ser de modo indireto: através de livros, 

sites, revistas e etc.; ou de modo direto: através de uma pesquisa de campo, de dados obtidos 

de experiências, entre outros.  

O segundo passo é a Matematização. Essa etapa subdivide-se em: formulação e 

resolução do problema. É nesse momento que os envolvidos na pesquisa traduzem a situação-

problema para a linguagem matemática, ou seja, formulam hipóteses, organizam os dados e 
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determinam os símbolos a serem utilizados. A resolução se dá por meio das ferramentas 

fornecidas pela matemática. 

O terceiro passo é o Modelo Matemático, momento em que ocorrerá a interpretação e 

verificação da solução. O objetivo é que se chegue em um modelo matemático que responda a 

situação-problema que foi criada. A interpretação é o momento em que se retorna para o 

questionamento inicial, isto é, o problema criado e observa-se a eficiência dele referente ao 

modelo encontrado. Em outras palavras, é observado se o modelo encontrado responde a 

indagação proposta. A verificação é o momento em que se analisa a aplicabilidade do modelo 

de maneira geral, é o momento da formalização. 

3. Metodologia 

A pesquisa é de cunho qualitativo. De acordo com Zanella (2009), a análise de 

pesquisa qualitativa busca compreender determinado fenômeno partindo do ponto de vista dos 

participantes. 

A atividade, a qual iremos descrever posteriormente, foi aplicada por uma das autoras 

juntamente com outros 7 professores, todos participantes do Clube de Ciências da 

Universidade Federal do Pará, em uma turma com 18 alunos do 6° e 7º ano do ensino 

fundamental. Ela foi iniciada a partir de uma investigação sobre lixo e concluída no cálculo de 

área e perímetro de objetos recicláveis.  

Para realização da atividade os alunos utilizaram caixas de papelão pequenas (pasta de 

dente e remédio), lápis, borracha, caderno, régua e material dourado. 

Já na coleta de dados foram utilizados os “diários de bordo” dos alunos, caderno onde 

os mesmos fazem suas anotações, assim como registros fotográficos feitos pelos professores 

estagiários no decorrer das aulas.  Utilizamos os 3 passos para se fazer modelagem (interação, 

matematizacão e modelo matemático) sugeridos por Biembengut (1999) para realizar nossas 

análises. 

     O objetivo deste artigo é investigar as contribuições da Modelagem Matemática 

para o ensino do cálculo de área e perímetro. 
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4. Análise da atividade 

A atividade analisada foi realizada em 3 aula e tinha como objetivo construir os 

conceitos de área e perímetro da geometria plana. De forma geral, iniciou com um estudo 

sobre lixo, seguido por reciclagem até chegar em área e perímetro a partir da planificação de 

caixas. 

A análise foi desenvolvida de acordo com os passos de Biembengut (1999), iniciando 

com a interação: de que forma foi apresentado o tema para os alunos; matematização: como 

eles solucionaram o problema apresentado; e por fim o modelo matemático: onde fizemos a 

comparação dos modelos “criados” pelos sócios mirins com os que são mostrados nos livros 

didáticos. 

4.1.  Interação 

Na primeira aula do Clube de ciências os alunos receberam folhas de papeis A4 onde 

poderiam desenhar ou escrever o que tinham interesse em estudar durante o ano. Após uma 

análise nos desenhos apresentados, os professores concluíram que a maioria dos alunos, 

dentre outras curiosidades, tinham preferência em estudar poluição, mais especificadamente o 

lixo. Sendo assim, na perspectiva de poluição, a primeira experiência proposta pelos 

professores foi analisar as condições da água nos locais que fazem parte da rotina dos alunos. 

As coletas foram realizadas dentro e fora da UFPA, e a partir de um experimento os alunos 

verificaram os resíduos presentes na mesma e constataram o seu nível de poluição.  

Na aula seguinte, os sócios mirins
43

 foram indagados sobre qual seria a melhor 

alternativa para aqueles resíduos, já que os mesmos apresentaram insatisfação com o que 

viram. A primeira resposta vinda deles foi “reciclagem”, a partir dessa resposta os professores 

lhes fizeram as seguintes perguntas: “O que era reciclagem?”, “A reciclagem ocorre em todos 

os materiais necessários?”, “Os lixos sempre são destinados a reciclagem quando 

necessário?”, “Reutilizar e reciclar  possuem a mesma definição?”, “O que é reutilizar?”. A 

partir das respostas obtidas os estagiários conseguiram identificar o nível de conhecimento 

                                                 
43

 Os alunos do clube de ciências são nomeados desta forma. 
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deles sobre o assunto, da mesma maneira que foi despertado um interesse nos alunos em se 

aprofundar sobre o tema.  

No segundo momento dessa aula, os alunos foram levados ao bosquinho localizado na 

Universidade Federal do Pará, onde todos os materiais presentes são reutilizados. Os mesmos 

observaram que muitos dos materiais que deveriam ser reutilizados em suas casas são dados 

como lixo e descartados, aumentando o número de resíduos nas ruas e rios. A partir das 

observações realizadas pelos alunos, foi discutido sobre o impacto causado pelo lixo que 

produzimos como, por exemplo, uma simples garrafa pet e caixas de papelão. 

Após essas duas aulas, em outro dia da semana, os professores se reuniram para 

planejar as aulas seguintes. Na perspectiva de reciclagem, eles pensaram em trabalhar a área e 

perímetro dos objetos que são descartados com mais frequência, para que assim os alunos 

pudessem entender o que uma simples caixa de remédio pode causar quando não tem o 

destino adequado. 

4.2. Matematização 

Na aula posterior os professores levaram algumas embalagens de papelão como, por 

exemplo, caixa de creme dental e caixa de remédio. Após cada aluno está com uma caixa em 

mão os mesmos foram questionados sobre quanto de papelão foi necessário para a fabricação 

dessas caixas. O intuito era que o aluno pensasse em uma maneira de calcular a área da caixa 

sem ter a fórmula como instrumento. Os professores dividiram a turma em grupos, contendo 4 

integrantes cada um e entregaram lápis, réguas, borrachas e seus diários de bordo, para que 

anotassem as medidas e divisões das embalagens. 

O primeiro pensamento dos alunos foi abrir as caixas, pois assim conseguiriam “medir 

tudo” (ideia de planificação). A partir disso eles mediram e anotaram os valores na própria 

caixa ou no caderno.  

 

              Figura 1: aluno A1                                                                  Figura 2: aluno A2 
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          Fonte: registro do docente                                                         Fonte: registro do docente 

 

Os sócios mirins observaram que alguns retângulos presentes nas caixas eram iguais, 

desta forma bastava medir um, pois seria a mesma medida para o outro. Outra solução 

encontrada pelos alunos foi de dividir toda a caixa em quadradinhos iguais, partindo da 

mesma ideia do retângulo, para ratificação da ideia os professores disponibilizaram o material 

dourado. Eles mediram o primeiro, adotaram o mesmo valor para os outros e por fim 

somaram todos achando a área. Para encontrar o perímetro da caixa os mesmos contaram 

apenas os quadradinhos que estavam na “bordinha” de toda a caixa, neste momento não 

apresentaram muita dificuldade. 

         Figura 3: anotações                                         Figura 4: anotações 

 

         Fonte: diário de bordo                                           fonte: diário de bordo 
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 No segundo momento da aula, os professores deram seguimento na atividade fazendo 

intervenções. Começaram com perguntas que abordavam o conteúdo matemático como: “A 

divisão em partes iguais facilitou a conta?”, “Seria possível fazer uma multiplicação no lugar 

dessa soma para encontrar a área?”, “E se fosse um objeto ou espaço maior para medir, 

conseguiriam fazer do mesmo jeito?”. Esclareceram que as medições que os alunos estavam 

encontrando se tratavam de área e perímetro. 

 

Figura 5: anotações 

 

Fonte: diário de bordo 

 Ocorreu a interação de toda a turma, cada um mostrando seu ponto de vista, onde 

concordavam ou não com os colegas de classe.  

4.3.  Modelo matemático 

Apesar de não terem o livro didático como suporte no desenvolver da atividade, os 

sócios mirins apresentaram modelos matemáticos semelhante aos mostrados por estes 

materiais. 

 O primeiro modelo apresentado foi quando observaram que a área poderia ser medida 

a partir de divisões da mesma em partes iguais, mais precisamente em quadrados, uma parte 

dos alunos resolveram o problema que havia sido proposto por este método. Para concretizar a 

ideia os alunos utilizaram o material dourado, assim afirmaram que se a figura apresentada, 

naquele momento sendo a caixa pequena de papelão, fosse composto por 10 quadrados 
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significava que o mesmo tinha a área de 10 quadradinhos. Já para calcularem o perímetro 

fizeram a soma de todos os quadradinhos presentes nas “bordinhas” 

Ao compararmos a ideia com a forma que o conteúdo é apresentado em um livro 

didático, notamos que a única diferença é que o livro não lida com o material dourada, porém 

trás a ideia de uma área dividida em quadrados iguais e toma um quadrado como 1 unidade, 

assim como foi mostrado pelas crianças. A mesma ideia se mostra quando calcula o 

perímetro, onde apenas conta-se a quantidades de quadrados presentes nas margens da 

imagem 

 

 

Figura 6: aluno A3 

 

Fonte: registro do docente 

 

Figura 7: recorte do livro didático 

 

Fonte: livro didático 

 

A segunda proposta mostrada pelos alunos e também apresentados nos livros foi a 

ideia de multiplicar a base pela altura, esta surgiu a partir da divisão em quadradinho, onde 

perceberam que podiam que a soma poderia se transformar em uma multiplicação, assim 

agilizaria o cálculo e obteriam o mesmo resultado. Após vários testes concretizaram a ideia. 
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No momento de descobrimento os alunos nomearam apenas como “multiplicar a borda 

diferente da outra”. Já nos livros eles apresentam como base multiplicando a altura no 

retângulo, ou lado multiplicando lado no quadrado. 

Figura 8: anotações                                  Figura 9: recorte do livro didático 

 

Fonte: diário de bordo                                                     Fonte: livro didático 

 

 

 

5. Resultados 

A partir da aplicação e analise dessa atividade, percebemos o quão positivo é para o 

ensino e aprendizagem o uso de modelagem matemática. Como professoras em formação 

notamos que futuramente poderemos aplicar não só esta atividade como em outras utilizando 

outros conteúdos, pois esta metodologia retira o aluno da sua zona de conforto , a qual é ser 

apenas um ouvinte, tornando-o uma pessoa ativa em sala de aula, assim buscando o 

conhecimento sem necessariamente o apoio dos livro, como é comum nas escolas. 

Os alunos se mostraram em todo momento entusiasmados com a atividade, pois eles 

conseguiam descobrir cada detalhe sozinhos e quando sua resposta era confirmada se sentiam 

empoderados dentro da sala. Para eles o fato de conseguirem chegar em “formulas” similares 

as apresentadas pelos livros didáticos, com os professores apenas direcionando, tomava-os tão 

capazes quanto os autores dos livros. 

Apesar do entusiasmo, alguns alunos tiveram mais facilidade no desenvolvimento da 

atividade que outros, como já era esperado, todavia os professores além de estarem sempre 
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auxiliando e mostrando um melhor caminho a ser seguido incentivavam que os que já haviam 

avançado auxiliassem os colegas que ainda não haviam entendido. Assim, todos conseguiram 

ter um bom desempenho na aplicação, conseguindo chegar nas formulas, sendo igual ou 

parecida, mas chegando em um único resultado, como os que costumamos observar nos livros 

sobre área e perímetro de figuras planas. E para esclarecer qualquer duvida ao final da aula os 

professores estagiários apresentaram o conteúdo e nomeações para ratificar a ideia dos alunos. 

6. Considerações Finais 

O objetivo dessa pesquisa era investigar as contribuições da Modelagem Matemática 

para o ensino de cálculo de área e perímetro. 

Notamos que abordar uma metodologia de ensino diferente da dita "tradicional" pode 

ser de grande valia para o processo de ensino-aprendizagem. O uso da Modelagem encurtou o 

caminho entre a matemática e o aluno. Eles sentiram-se motivados a buscar respostas para as 

indagações do problema criado em sala e as encontraram por meio do próprio raciocínio e 

essa independência agregou a cada aluno uma nova experiência com os cálculos. 

     Além da motivação que essa tendência gera tanto nos professores quanto nos 

alunos, observamos alguns outros benefícios como a interdisciplinaridade que pode ser 

trabalhada. A matemática é conhecida pela maioria como uma disciplina isolada das demais e 

isso não é verdade. Existem muitas ligações entre ela e a história, geografia, biologia e muitas 

outras áreas e a modelagem é capaz de fazer a ponte entre elas. 

Os alunos podem desenvolver também o pensamento dedutivo tendo em vista que a 

MM funciona em uma perspectiva de indagações que farão com que o aluno construa com 

suas próprias descobertas o modelo matemático. Frisamos ainda o poder que a modelagem 

tem de desenvolver o senso crítico, dependendo do tema que for escolhido. Nossa atividade 

teve reciclagem como tema e pudemos perceber o impacto que foi causado na turma ao ser 

discutido a importância dessa prática e as possíveis consequências, caso ela não aconteça.  

     Como professoras em formação, destacamos o papel da Modelagem como 

tendência de ensino e ressaltamos a importância de buscarmos alternativas didáticas que 
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possibilitem ao aluno facilidade na aprendizagem. A matemática precisa deixar de ser apenas 

uma disciplina "difícil" e passar a ter maior significado e aplicações no cotidiano dos alunos. 
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Resumo:  

Neste trabalho, a partir da Modelagem Matemática Sociocrítica apresento discussões  sobre a possibilidade de 

sua utilização na Formação de Professores no curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade Federal do 

Pará - Campus Universitário de Castanhal. Destaco que trata-se de uma pesquisa de Mestrado Acadêmico, e está 

em desenvolvimento. Assim, a fim de tecer a teia teórica e metodológica da investigação utilizo a abordagem 

Qualitativa, com observação participante no decorrer da produção de dados. A respeito dos resultados obtidos, 

até o momento, ficou evidente nas discussões com teóricos e análise da organização curricular, a necessidade de 

na Formação Inicial Matemática dos Licenciandos em Pedagogia a inserção da prática de Modelagem 

Matemática nesse período formativo para que, através da experiência seja possível a reflexão dos saberes 

Matemáticos enraizados desde a Educação Básica, bem como o contato com essa estratégia de ensino de 

Matemática. 

Palavras Chaves: Formação de Professores, Modelagem Matemática Sociocrítica, Anos Iniciais. 

1. Principiando o movimento investigativo  

O que pode ser feito agora para que se faça amanhã o que não pode 

ser feito hoje. 

Paulo Freire 

Pensar nas inúmeras possibilidades de tornar o ensino de Matemática em seu aspecto 

formal e sistematizado mais próxima dos estudantes é o que nas últimas décadas, vem 

mobilizando professores e pesquisadores a buscar meios para torná-lo significativo para a 

vida dos estudantes, sem priorizar o ensino mecânico, em que o saber calcular e utilizar as 

fórmulas para resolução de um problema venha ser a principal exigência. Hoje, busca-se a 

apropriação dos conteúdos matemáticos para além da sala de aula, em que exista compreensão 

desses com a possibilidade para a transformação de uma dada realidade. Nessa direção, “o 

objetivo tem sido de adequar o trabalho escolar a uma nova realidade, marcada pela crescente 
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presença dessa área do conhecimento em diversos campos da atividade humana” (BRASIL, 

1997, p.20).  

Infelizmente, este objetivo ainda é pouco vislumbrado em meio aos estudos nas 

escolas brasileiras, pois a Matemática ainda é vista como uma disciplina inacessível a muitos 

e temida por estudantes de vários níveis de ensino. Mediante a explicitação, Lorenzato (2010) 

chama a atenção frisando que a Matemática é a principal responsável pela repetência e evasão 

escolar, o que tem reflexo até fora das salas de aula, uma vez que muitas pessoas evitam o 

contato com esta disciplina, em termos de escolarização.  

Procurando reverter este quadro desanimador e tendo em vista o importante papel 

desempenhado pela Matemática na formação para a vida, a Modelagem Matemática tem sido 

apontada por professores, pesquisadores e documentos oficiais, como uma estratégia de 

ensino que potencializa o aprendizado e que por esse motivo deve ser utilizado ao longo do 

Ensino Fundamental a fim de possibilitar o raciocínio, representação, comunicação e 

argumentação (BRASIL, 2017).  

Segundo Barbosa (2001b), a Modelagem Matemática na perspectiva da Educação 

Matemática possibilita educar pela Matemática. Isso porque, a partir do contexto sociocultural 

dos estudantes é possível explorar os conhecimentos matemáticos sem que haja uma 

estruturação fixa de procedimentos - matemáticos – a serem seguidos, dando abertura para 

que a problematização, a investigação e o levantamento de hipóteses sejam desenvolvidos 

pelos próprios estudantes, viabilizando a oportunidade de reflexão sobre conceitos enraizados 

e agregação de novos saberes, com o auxílio do professor(a). 

É notória a importância e a necessidade do desenvolvimento de práticas dinâmicas e 

interativas nas escolas, advindas de estratégias oportunizadas pela Modelagem Matemática, 

no entanto, “dentre os vários desafios para viabilizar a Modelagem no currículo escolar do 

Ensino Fundamental, considero que a formação de professores é o maior deles” (BARBOSA, 

2001a, p.15). Isso ocorre porque, nesse período formativo a Modelagem é vista de forma 

teórica, através de leituras de textos. Além disso, Silva e Burak (2017) enfatizam que a 

adoção de Modelagem nos Anos Iniciais esbarra nas fragilidades presentes na formação 

matemática desses professores polivalentes, que embora suas fundamentações estejam 
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presentes na organização curricular do curso, não há espaço para que a prática seja 

desenvolvida. 

Diante disso,  fui provocada por pensamentos voltados a Formação Inicial de 

Professores dos Anos Iniciais da Educação Básica e como essa poderia mobilizar os 

graduandos a terem um olhar diferenciado e envolvente sobre a Matemática, me reporto a esse 

período formativo pois, de acordo com Barbosa (2001a), embora se tenha o conhecimento da 

Modelagem Matemática como estratégia de ensino esse é apenas informativo, sendo 

necessário possibilitar que a prática com atividades sejam desenvolvidas para que a 

insegurança do desconhecido seja superada e ao está em sala de aula o(a) professor(a) sinta-se 

seguro(a) em conduzir seus estudantes ao aprender matemática de maneira diferenciada 

na/para vida.  

Nessa direção, delineio a presente investigação, indagando: De que forma a  

Modelagem Matemática, na perspectiva sociocrítica, está presente no curso de  Licenciatura 

em Pedagogia? Destaco a perspectiva sociocrítica da Modelagem porque esta potencializa em 

suas atividades a reflexão a respeito da matemática, seu significado e seu papel social. 

2. Direcionamento da pesquisa  

Para o desenvolvimento da investigação foram eleitos sujeitos os graduandos do curso 

de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Pará – Campus Universitário de 

Castanhal, as razões que me levaram a selecionar esses indivíduos são várias, mas destaco o 

fato de ter uma aproximação com eles em pesquisa anterior, na qual pude constatar que seria 

necessária uma abordagem voltada para a reflexão dos conteúdos matemáticos dos Anos 

Iniciais a fim de superar dificuldades advindas de sua formação anterior, isso porque a 

“carência na formação dos pedagogos provavelmente dificultará a compreensão sobre o fazer 

matemática das crianças e efetivar a aprendizagem matemática delas no cotidiano escolar” 

(ALMEIDA; LIMA, 2012, p.465), assim trazendo sérias consequências para o ensino e 

aprendizagem de Matemática para os estudantes dos Anos Iniciais.  

Além disso, entendo que, para mobilizar os professores a utilizar a Modelagem 

Matemática como estratégia de ensino nos Anos Iniciais da Educação Básica é essencial 
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“envolvê-los com conhecimentos associados às questões curriculares, didáticas e cognitivas 

da modelagem na sala de aula, os quais só têm sentido na própria prática” (BARBOSA, 

2001a, p.14). O que infelizmente não é contemplado na organização curricular do curso, isso 

ocorre porque a abordagem de Modelagem Matemática é apenas teórica, dentro da disciplina 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática, em que essa possui carga 

horária reduzida, desta forma inviabilizando que a prática seja desenvolvida como pressupõe a 

Modelagem Matemática. 

É importante destacar que, este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento sendo 

desenvolvida no programa de Mestrado Acadêmico em Educação em Ciências e Matemáticas 

– PPGECM/IEMCI – da Universidade Federal do Pará - UFPA.  

Nesse sentido, penso em utilizar a abordagem Qualitativa visando descrever o 

ambiente e as práticas desenvolvidas durante o período de produção de dados, que por 

questões de organização curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia, a turma a ser 

investigada ainda não está no quarto semestre, período letivo que se tem contato com a 

Formação Matemática do curso, através da disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos 

do Ensino de Matemática, de cunho obrigatório, e com carga horária de 60 horas. 

Em busca da aproximação dos sujeitos penso estar com eles em dois momentos, a 

priori nas aulas de Formação Inicial Matemática do curso de Licenciatura em Pedagogia e 

posteriormente em atividades prática de Modelagem Matemática. Utilizando, assim, a 

observação participante, pois possibilita ao investigador “interagir com os informantes, 

compartilhar suas rotinas, preocupações e experiências de vida, colocando-se no lugar dos 

sujeitos observados, tentando entendê-lo” (OLIVEIRA, 2009, p.8). Esse tipo de observação é 

bastante utilizado no meio acadêmico, oportunizando uma relação mais próxima dos 

interlocutores de pesquisa. 

Na próxima seção, apresento com mais detalhes o curso de Licenciatura em Pedagogia 

e sua relação com a Modelagem Matemática que levaram a construção desta investigação. 

3. A  Licenciatura em Pedagogia e a formação em Modelagem Matemática 



 

773 

 

Ao questionar De que forma a  Modelagem Matemática, na perspectiva sociocrítica, 

está presente no curso de  Licenciatura em Pedagogia? Busquei aparato teórico, além de 

analisar a estrutura curricular que o curso oferece aos graduandos. Nesse sentido, o curso se 

destina a formação de profissionais de educação, que atuam ou atuarão como docentes na 

Educação Básica, como gestores de Instituições de Ensino, bem como na área administrativa e 

pedagógica de comunidades escolares em instituições de ensino público e privado. 

Além disso, possui 8(oito) semestres, totalizando uma carga horária obrigatória de 

3.330 (Três mil trezentos e trinta) horas. Sua estrutura curricular é composta por 3 (três) 

núcleos: básico, específico e eletivo. Com o objetivo de unir teoria e prática para melhor 

compreensão da complexidade do trabalho no sistema educacional. 

Destaco que a única disciplina voltada aos conhecimentos matemáticos, ofertada de 

forma obrigatória, é a Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da Matemática, 

possuindo carga horária de 60 horas, tem por objetivo: 

Discutir questões pertinentes a Fundamentos Teóricos e Metodológicos do 

Ensino da Matemática, visando a melhoria da do ensino e da aprendizagem 

para os anos/séries iniciais, como também apresentar a Educação 

Matemática enquanto campo de investigação e produção de conhecimento 

(UFPA, 2019, p. 1).  

Fica evidente através da ementa da disciplina que não há contemplação da formação 

específica para os conteúdos matemáticos a serem ensinados nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e a prática de Modelagem Matemática pelos graduandos. 

Fato  alertado em 2009 por Gatti e Barreto em ampla pesquisa baseada nas estruturas 

curriculares de 71 (setenta e um) cursos de Pedagogia no Brasil,  constatou-se que entre as 

Universidades públicas não há disciplinas voltadas para conteúdos de cada área trabalhada 

dos Anos Iniciais, período em que esses professores irão atuar. Isso  ocorre pois entende-se 

que os discentes já possuem domínio sobre esses conhecimentos, assim, tais conteúdos 

permanecem implícitos nas disciplinas de metodologias de ensino. 

Em  Prazeres, Pires e Gonçalves (2017), narrativas dos graduandos destacam a 

necessidade de dentro da organização curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia da 

UFPA/Campus Castanhal haver uma disciplina ou algo equivalente que possibilite a reflexão 
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dos conteúdos em que irão ensinar em sala de aula dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

a fim que lacunas trazidas pelos graduandos sejam superadas no período de formação inicial. 

Em Barbosa (2001b), duas correntes que amparam as pesquisas em Modelagem 

Matemática são apresentadas, a Pragmática, em que busca aplicabilidade na formação do 

currículo, excluindo conteúdos que não são essencialmente matemáticos; já a segunda 

corrente, denominada pelo autor como Científica estabelece relações em outras áreas a partir 

da matemática.  

Tangenciando estas o autor ressalta a existência de uma terceira corrente a 

Sociocrítica, que vai além do conhecimento matemático em si, perpassa a construção e uso de 

um modelo matemático, visando atingir o conhecimento reflexivo, evidenciando a natureza 

dos modelos e critérios usados em sua construção, aplicação e avaliação. 

Nesse sentido, levar ao encontro dos Licenciandos a prática de Modelagem 

Matemática na perspectiva sociocrítica abriria espaço para maior aproximação dessa 

metodologia de ensino, mas também reflexão dos conteúdos matemáticos que surgirem no 

decorrer do desenvolvimento das atividades propostas.  

Assim essa aproximação possibilita que as fragilidades da abordagem apenas 

informativa sejam superadas e experiências com o ambiente de aprendizagem gerado pela 

Modelagem Matemática possam servir de base para utilização em prática profissional dos 

futuros docentes.  

4. Modelagem Matemática e os Anos Iniciais da Educação Básica 

Por aplicabilidade no contexto social, os saberes matemáticos são apresentados aos 

estudantes antes de sua chegada em sala de aula, ainda em seu convívio familiar. Nessa 

direção, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1997), apontam para 

a necessidade de que no ensino dos conteúdos matemáticos, sejam utilizados os 

conhecimentos vindos das práticas sociais do alunado, objetivando que sua aprendizagem seja 

mais próxima do meio social.  

Nessa perspectiva Moretti e Souza (2015), defendem que, nos Anos Iniciais, deve-se 

desconstruir a ideia de que primeiro o aluno precisa aprender as letras para só então os saberes 
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matemáticos. Para as autoras, o processo de alfabetização e letramento em Matemática deve 

ocorrer simultaneamente ao da língua materna. Isso porque é importante propiciar situações 

de ensino as quais diferentes conhecimentos possam ser integrados. 

Nesse sentido, não há regra a ser seguida, mas há objetivos a serem alcançados, no 

ensino e aprendizagem de matemática nos Anos Iniciais, tais como a aprendizagem dos 

números e suas operações, espaço e forma, leitura e análise de dados, gráficos, tabelas e 

conteúdos atitudinais (BRASIL, 1997, p. 52). Assim, cabe ao professor refletir acerca dos 

conteúdos e da abordagem adequada para atingir os objetivos propostos.  

A esse respeito Moretti e Souza (2015) expõem que os professores têm a possibilidade 

de explorar a relação entre os conceitos e seus usos sociais, despertar o interesse e a 

curiosidade da criança, a fim de compartilhar experiências, interpretações e descobertas sobre 

os conteúdos a serem estudados.  

Nessa direção Luna, Souza e Lima (2012) enfatizam que é importante inserir a 

Modelagem Matemática como estratégia de ensino  desde os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Isso ocorre porque a prática de Modelagem possibilita a  motivação, prepara 

para a utilização da matemática em diferentes áreas do conhecimento, desenvolve habilidades 

de exploração e compreensão do papel sociocultural da matemática, além de vislumbrar a 

possibilidade de autonomia para além da sala de aula.  

No entanto Gomes e Silva (2017), afirmam que nesse nível de ensino a prática de 

Modelagem Matemática ainda é pouco frequente e apontam que a resistência de sua utilização 

decorre da falta de contato com as atividades práticas ainda no período de formação inicial de 

professores. 

5. Considerações finais 

 

Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que 

me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino.  

Paulo Freire 
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As inquietações que moveram este trabalho fazem parte de uma pesquisa de Mestrado 

Acadêmico em desenvolvimento, aqui apresentei um pouco do referencial teórico que foi 

utilizado para fundamentar o início dos estudos sobre a Modelagem Matemática enquanto 

ambiente de aprendizagem de Matemática no curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Universidade Federal do Pará – Campus Universitário de Castanhal. 

Penso que investigar esta temática poderá contribuir para o desenvolvimento e avanço 

de pesquisas relacionadas com a formação de professores em Modelagem Matemática bem 

como motivação para inserir esta metodologia de ensino nos Anos Iniciais da Educação 

Básica, na medida que tem a proposta de aproximar os Licenciandos à prática de atividades 

que podem tornar-se a base para inserção desta metodologia de ensino na atuação profissional 

dos futuros docentes em um período educacional em que  Modelagem Matemática ainda é 

pouco vislumbrada. 
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Resumo:  

 

Este trabalho tem por objeto de estudo abordagens didáticas para o ensino de noções de geometria analítica para 

alunos do terceiro ano do ensino médio através de arcos geométricos encontrados na arquitetura de Antônio José 

Landi. A partir de estudos feitos no patrimônio histórico e cultural de Belém, extraímos o material investigativo 

e didático que foi utilizado em seu ensino. Seu objetivo geral é: propor uma abordagem didática para o ensino de 

noções em geometria analítica através do uso do softaware geogebra em busca de facilitar o aprendizado e 

construir o conhecimento do público alvo. Este estudo faz parte de uma extensão do Trabalho Acadêmico de 

Conclusão entitulado como: Um Estudo de Arcos Geométricos na Arquitetura de Antônio José Landi, concluído 

no ano de 2015 no Instituto Federal do Pará. 

 

Palavras-chave:  Educação Matemática. Educação Patrimonial. Antonio José Landi. abordagens didáticas de 

geometria. software geogebra. 

  

Introdução  

 Durante o período acadêmico que se deu de 2011 a 2015 tivemos oportunidade de 

aprofundar os estudos sobre arcos geométricas, assunto, no qual, foi tema do trabalho 

acadêmico de conclusão. Participamos de oficinas e promovemos outras voltadas para este 

estudo. Conseguimos também levar alguns alunos do Colégio Prof. Temístocles de Araújo a 

um passeio geoturístico na cidade de Belém.  

mailto:millena.di.paula@hotmail.com
mailto:rita1gil@yahoo.com.br
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No ano em que pudemos vivenciar isto, percebemos a necessidade de ampliar o estudo 

passando-o da régua e compasso para o softaware geogebra. Vale ressaltar a importância de 

trabalharmos com a era digital na qual vivemos, onde tudo flui com muita rapidez e agilidade. 

Pensando dessa forma decidimos, então, acompanhar esse processo de informatização.  

Na observação que foi feita durante a conclusão do TAC percebemos grande aceitação 

por parte dos alunos em acompanhar os minicursos e aulas, tomando isto, fomos incentivados 

a escolher o tema atual e focar no ensino de um conteúdo: “Noções de geometria analítica” 

que consiste em construir o conhecimento através de perguntas e respostas e utilizando o 

geogebra. Para isto, buscamos literaturas e estudos que versavam sobre o tema escolhido para 

ter suporte adequado em sua aplicação, dentre eles está o projeto de extensão realizado no 

IFPA no ano de 2011 pela Profª. Drª Rita Sidmar Alencar Gil. 

A utilização de arcos geométricos em fachadas e grandes prédios históricos são 

características fortes e marcantes utlizadas por Antonio José Landi em suas obras na cidade de 

Belém do Pará, em todas suas obras poderemos notar ao menos um arco, objeto de estudo 

deste trabalho. Começamos, então, a buscar a construção geométrica desses arcos, passo a 

passo e descobrimos a riqueza de detalhes em que sao construídos. 

Estudamos sobre, pelo menos, 11 arcos geométricos e suas construções através de 

régua e compasso na qual conseguimos atingir nosso objetivo que era o de fazer o aluno 

identificar os arcos geométricos nas obras visitadas através dos estudos feitos em sala de aula 

e a partir da sua identificação, fazer a construção de cada arco encontrado. 

Passado este momento, conseguimos ampliar este trabalho de modo a levar os alunos 

do 3º ano do ensino médio a construir um conhecimento antes mesmo que houvesse uma 

formalização direta e rápida. A ideia principal é fomentar no discente o desejo pela busca em 

descobrir como chegar à equação da circunferência sem que haja necessidade que o professor 

intervenha inteiramente no processo de aprendizagem ou que entregue a equação diretamente 

a eles. 
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O objetivo geral que pretendemos alcançar é: Propor uma abordagem didática para o 

ensino de noções de geometria analítica através da construção de arcos geométricos utlizando 

o geogebra. 

Tendo em vista a grande quantidade de arcos a serem explorados e sendo inviável 

tornar-los, todos, parte deste trabalho, focamos na construção de apenas três: Arco romano, 

arco tribolado e arco gótico flamejante 

Os objetivos específicos são: construir o arco geométrico a partir de sua construção 

geometrica dada anteriormente; construir o conhecimento a partir de avanços feitos a cada 

pergunta respondida; identificar a equação da circunferência através da observação do que foi 

feito anteriormente. 

Para aperfeiçoamento do trabalho ministramos um minicurso durante 3 dias em um 

dos auditórios do instituto Federal do Pará como forma de criar possibilidades, suporte e 

auxílio para aqueles que se dispuseram à participar do estudo e relembrar o que havia sido 

estudando nos anos anteriores como por exemplo: plano cartesiano, conceito de par ordenado, 

como indentificar um par ordenado no softaware , bem como incentivá-los a buscar formas de 

resolução dos problemas. 

 

Um estudo de arcos geométricos na arquitetura de Antônio José Landi 

 

O trabalho academico de conclusão com o tema: “um estudo de arcos geométricos na 

arquitetura de Antônio José Landi” teve início em meados do ano de 2011 através do curso de 

extensão realizado no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Pará ministrado pela profª  

Rita Sidmar Alencar Gil O minicurso versava sobre patrimônio histórico de Belém e fazia 

parte de sua tese para conclusão do doutorado. 

Nesse período, também, atuei como bolsista do Projeto “Ciências em Ação” – 

PIBID/IFPA, o qual, me proporcionou a oportunidade de, efetivamente, estar em sala de aula 

como docente e conhecer a realidade do ensino de matemática nas escolas públicas de 

Belém/Pa. 
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A busca por referencial teórico sobre esta temática me fez conhecer  o site do Fórum 

Landi; A proposta de tese de doutorado da ex-coordenadora do Projeto “Ciências em Ação” 

que trata de abordagens didáticas para o ensino de geometria usando o patrimônio 

arquitetônico de Belém, especificamente as obras do arquiteto Antonio José Landi, voltado 

para a formação inicial dos licenciandos de matemática do IFPA; O projeto de Pós-doutorado 

do prof. Dr. Iran Abreu Mendes entitulado como: “Arte, Arquitetura e Matemática na 

Amazônia Brasileira: Outras epistemologias para a Matemática escolar” culminando com a 

nossa participação no curso de extensão: “Investigando e problematizando a arquitetura de 

Antônio Jose Landi em busca de abordagens didáticas para o ensino de geometria”.  

Esse curso de extensão ministrado pela professora Rita Sidmar Alencar Gil, para 25 

alunos do curso de licenciatura em Matemática do IFPA, foi realizado no período de maio de 

2011 a dezembro de 2012 e foi organizado para se desenvolver em 04 (quatro) unidades de 

ensino, a saber:  

Unidade I – Estudos exploratórios da realidade; Unidade II – Investigação histórica 

como proposta metodológica transversalizante do curso; Unidade III – Mapeando e 

explorando o Patrimônio Histórico Arquitetônico de Belém, a partir das obras de Antonio 

José Landi; Unidade IV – Elaboração de atividades sobre geometria e medidas focalizando o 

patrimônio histórico arquitetônico de Belém; 

Como parte do estudo, realizamos atividades investigatórias para sala de aula. Uma 

delas foi a elaboração de um jornal como estratégia de investigação para o ensino e 

aprendizagem de Matemática, tendo como temáticas sugestões de tópicos sobre a arquitetura 

de Antonio José Landi e o Patrimônio Histórico Arquitetônico de Belém e que nos levou a 

conhecer o IPHAN e o Fórum Landi 

A partir dessas unidades, participamos de palestras ministradas pelo Prof. Dr. Iran 

Abreu Mendes e fizemos estudos relacionados ao patrimônio histórico, bem como a disciplina 

Metodologia da Pesquisa Científica (MPC) I, ofertada pelo Curso de Licenciatura em 

Matemática, ocasião em que tivemos a oportunidade de elaborar um artigo denominado: “Um 
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estudo de arcos geométricos na arquitetura de Antônio José Landi” onde relacionamos a arte, 

arquitetura e matemática e elaboramos um estudo preliminar sobre esta temática. Esse 

referido trabalho foi publicado e apresentado em forma de comunicação cientifica no XI 

Encontro Nacional de Educação Matemática, realizado pela PUC-PR. 

Nesse momento, unido toda essa carga de conteúdo, comecei dar forma ao trabalho 

acadêmico de conclusão onde a problemática inicial para o seu desenvolvimento partiu da 

seguinte questão: De que forma o ensino de tópicos sobre formas e arcos geométricos na 

Igreja de São João Batista pode melhorar o ensino e aprendizagem  dos  alunos da rede 

publica de Belém do Pará? 

 Baseado nesta problemática foi elaborado as questões de investigação, que foram: 

 É possível criar uma abordagem didática que busque melhorar os aspectos do ensino e 

aprendizagem dos alunos que relacione  a geometria e a arquitetura? 

 É possível transformar o ensino da matemática exata, existente ainda hoje, em uma 

disciplina problematizada e contextualizada com o Patrimônio Histórico Arquitetônico 

de Belém? 

O objetivo geral foi: Propor uma abordagem didática para o ensino de formas e arcos 

geométricos usando a investigação histórica do patrimônio arquitetônico para os alunos da 

Educação Básica das Escolas de Belém. 

Esse objetivo teve os seguintes desdobramentos que se converteram em objetivos 

específicos: i) Identificar alguns arcos geométricos utilizados por Antonio Jose Landi em suas 

obras; ii) Apontar algumas características geométricas emergentes do estudo desses arcos; iii) 

Propor a construção geométrica desses arcos usando régua e compasso. iv) Propor uma 

abordagem didática de ensino de arcos geométricos e arquitetônicos usando a Igreja de São 

João Batista, obra original de Antonio José Landi para ser usada pelos professores das Escolas 

Públicas de Educação Básica, em Belém do Pará. 

 O estudo foi efetivado na Igreja de São João Batista, projeto arquitetônico original 

de Antônio José Landi onde foi realizada uma abordagem qualitativa. 
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 Para sua elaboração fizemos um levantamento histórico sobre a biografia de 

Antonio José Landi, suas obras e suas características assim como a história da 

nossa cidade o que nos aproximou do contexto e nos levou a um conhecimento 

mais aprofundado sobre as questões estudadas. 

O trabalho foi estruturado em 5 capítulos nos quais o primeiro, discorremos sobre o histórico  

de Antonio José Landi, algumas de suas obras e sua influência na arquitetura amazônica,  o 

histórico da igreja de São João Batista  e detalhes dos aspectos estilísticos desse arquiteto 

nessa obra. 

 O segundo capítulo elaboramos um estudo sobre arcos geométricos, imagens e 

características e falamos, também, sobre alguns arcos do ponto de vista da 

arquitetura e suas formas. 

 No terceiro capitulo apresentamos os estudos sobre os arcos encontrados na obra 

do arquiteto e fazemos comparações e detalhamentos sobre os aspectos 

matemáticos e arquitetônicos localizados e suas características específicas nos 

desenhos e construções. 

 No quarto capitulo discorremos sobre a formação dos professores da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Professor Temístocles de Araújo, local 

onde realizamos durante dois anos, nossas atividades do PIBID/IFPA, no qual 

aconteceram os seguintes momentos: i) o curso do IFPA; ii) a visita dos 

professores ao patrimônio histórico de Belém; iii)  a aplicação das atividades. 

 No quinto capitulo contém as propostas de abordagem didáticas para o ensino da 

geometria a partir das formas e arcos geométricos contextualizando o patrimônio 

histórico estudado. 

Por fim, destacamos a relevância desse trabalho para a Educação Matemática e 

Patrimonial com contribuições teóricas e prática sobre esta temática de maneira a 

contribuirmos com a melhoria do ensino e aprendizagem dos discentes das escolas públicas de 

Belém. Dessa forma a educação matemática aliada à educação patrimonial permite ao 

professor trabalhar questões de conservação e preservação dessas construções históricas, à 
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arte proporciona a valorização da identidade cultural do seu povo e do aluno contribuindo 

assim, para que o professor desenvolva e trabalhe formas variadas de metodologias, que 

melhor se adapte a realidade da turma e da sociedade, de maneira a tornar qualquer aula de 

matemática mais proveitosa, participativa e mais bem aceita pelos mesmos 

Minicurso em 2017 

Findo o trabalho academico de conclusão, tivemos a oportunidade ingressar no curso de 

especialização em educação matemática na Universidade Estadual do Pará – UEPA, na qual 

permanecemos durante dois anos. O curso de carga horária de 420 horas tem como finalização 

o projeto de monografia, tendo isso em vista, decidimos por aprimorar os estudos já feitos 

anteriormente sobre o patrimônio histórico de Belém. É importante lembrar que o trabalho 

feito no ano anterior, foi utilizado instrumentos como régua e compasso, ao passo que este, 

utlizaremos o software geogebra.  

Buscamos, então, ter consistência nos estudos que foram feitos, bem como um bom 

manejo do software para que pudesse ser ensinado aos alunos participantes do projeto. O 

objetivo da utilização do software era criar um ambiente diferente do que eles estivessem 

acostumados como por exemplo: quadro, livro e caderno, criando meios de facilitar o 

aprendizado. Precisamos, também, levar em consideração a grande evolução tecnológica a 

qual estamos vivendo  para poder gerar no aluno o desejo pelo aprendizado e não  

simplesmente fazer ser algo obrigatório, mas importante e necessário. o aluno acaba 

percebendo que o formato tradicional de se aprender pode ser mudado, o “pacote” que vem 

pronto, cheios de fórmulas para serem decoradas, podem se tornar algo prazeroso, que seja 

explicado, entendido e não apenas memorizado, ele passa a ser, então, o autor naquele 

momento, não apenas um mero expectador, passa a construir sentido pra o que está fazendo, 

criar um objetivo e enfim, encontrar uma resposta coerente ao que procurava. Fazendo isto, 

aluno passa a se desafiar, criar estratégias, de forma que, se o contexto mudar, por ele ter 

compreendido determinado conteúdo,  sua resposta também pode mudar. A tecnologia pode 

proporcionar no aluno uma nova visão, fazer aflorar um conhecimento esquecido ou 

minimizado. Segundo Valente: 
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“A disseminação da informática na educação e os avanços de softwares 

educacionais estão mostrando que a distinção entre o uso do computador 

para ensinar ou para promover a aprendizagem é que é a grande questão” 

(Valente, 1999- prefácio de 2a edição). 

Os objetivos da utlização precisam ser claros, de forma que haja uma transmissão de 

conhecimento. Desta forma, podemos perceber quão valiosa é a boa utilização de um 

softaware durante a aprendizagem. 

Além disso, vale salientar a importancia de saber instruir o aluno a criar estratégias e 

meios que venham auxiliar nas resoluções de questões a serem resolvidas. 

“O saber sedimentado nos poupa dos riscos da aventura do pensar” 

(Alves, 1994, p. 27).  

Alves afirma que informações prontas e instantâneas impedem o aluno de construir 

seu próprio conhecimento, inviabiliza a criação de novas possibilidades e argumentos e 

críticas proprias, fazendo o aluno que deveriar ser ativo em passivo, pronto apenas a ouvir, 

sem questionar. 

 “Essa nova visão permite que os estudantes sintam-se libertos para 

crescer em direção ao que seu arbítrio assinalar e os professores não 

precisarão mais competir com as agências de informação. Os 

professores serão estimuladores e transformadores de informação e 

conhecimento” (Antunes, 2000, p. 13). 

Daí então a importancia de utlizar tanto o software como sequência de atividades 

para auxiliar o aluno na maneira como aprende. 

Sequência didática 

A sequência didática busca instruir o aluno a chegar a um conhecimento sem antes 

formalizá-lo ou entregar o resultado pronto. O conteúdo escolhido para esta abordagem é 

noção de geometria analítica. Para isso, introduziremos os conteúdos de: plano cartesiano, 

ponto, par ordenado, distância entre dos pontos para enfim chegarmos na equação da 

circunferência de forma que a equação seja descoberta por eles, e não falada pelo professor. 
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Ou seja, tentando criar expectativas no aluno pela auto-busca do conhecimento com apenas o 

intermédio em alguns momentos necessários.  

Esta sequência foi dividida em quatro atividades como veremos a seguir: 

ATIVIDADE 1 – CONSTRUÇÃO DO ARCO ROMANO OU ARCO PLENO 

 Passo 1 - Trace o segmento de reta AB; 

 Passo 2 – Ache o ponto médio (ponto C) e traçar a reta perpendicular CD a AB;  

 Passo 3 – Faça CD com o mesmo tamanho de CB;  

 Passo 4 – Utilizando a ferramenta de construção de circunferência do software, 

Figura 1 – Imagem do arco romano ou arco pleno a partir da construção geométrica. 

 
Fonte: Acervo pessoal dos pesquisadores. 

 

O arco desejado será formado pela semicircunferência que se encontra no 1º quadrante. 

A partir da construção geométrica do arco, responda as seguintes questões: 
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1) Onde podemos encontrar o Arco romano no patrimônio histórico? 

2) Olhando para a construção geométrica no geogebra, diga quais os pares ordenados dos 

pontos A e B que formam o segmento AB. 

3) Quais os pares ordenados dos pontos C e D que formam o segmento CD? 

4) Qual o par ordenado que forma o centro da circunferência? 

5) Escreva a equação que aparece ao lado esquerdo superior da circunferência.  

6) Qual o valor da igualdade da equação? 

7) Qual o raio da circunferência? 

 

ATIVIDADE 2 – CONSTRUÇÃO DO ARCO TRIBOLADO 

 Passo 1 – Trace o segmento de reta AB  

 Passo 2 – Divida o segmento em 4 partes iguais encontrando os pontos C, D e E;  

 Passo 3 – Encontre a mediatriz do segmento AB;  

 Passo 4 – Fazendo o ponto C como centro, construa a circunferência de raio AC. 

 Passo 5 – Fazendo o ponto E como centro, construa a circunferência de raio EB.  

 Passo 6 – Fazendo o ponto D como centro, construa a circunferência de raio DE. 

 Passo 7 – Encontramos o ponto F à medida que a circunferência de raio DE cruza o 

ponto médio da reta AB;  

 Passo 8 – Fazendo o ponto F como centro, construa a circunferência de raio FD.  
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Figura 2 – Construção geométrica do arco tribolado. 

 

Fonte: Acervo pessoal dos pesquisadores. 
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O arco tribolado será definido pelos pontos A, G, H e B. 

a) Onde esse arco pode ser encontrado? 

b) Quais os pares ordenados que formam os centros das circunferências? 

c) Escreva a equação que aparece no canto superior esquerdo do programa cada vez que se 

constrói uma circunferência. 

d) Que relação você percebe olhando para os pares ordenados que formam os centros das 

circunferências e a equação? 

e) Qual o raio das circunferências? 

f) Qual o valor das igualdades das equações? 

 

ATIVIDADE 3 – CONSTRUÇÃO DO ARCO GÓTICO-FLAMEJANTE. 

 Passo 1 – Trace uma reta AB e a divida em 4 partes iguais;  

 Passo 2 – Sobre cada ponto, trace um perpendicular cuja medida seja igual a CE;  

 Passo 3 – Trace FH paralela a AB..  

 Passo 4 – fazendo C o centro, trace a circunferência de raio AC. 

 Passo 5 – fazendo G o centro, trace a circunferência de raio EB.  

 Passo 6 – fazendo H o centro, trace a circunferência de raio GH;  

 Passo 7 – Fazendo F o centro, trace a circunferência de raio FG. 

Figura 3 – Construção geométrica do arco flamejante. 
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Fonte: Acervo pessoal dos pesquisadores. 

 

 

 

a) Qual figura geométrica é formada da ligação entre os centros da circunferência? 

b) Quanto mede os lados dessa figura? Como você calculou? 

c) Trace um segmento ligando os pontos C e H, que são centros das circunferências. 

d) Que figura você encontrou?  
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e) Sabendo os dois lados dessa figura, como você calcularia o lado CH?  

f) Você poderia chamar o segmento CH de distância entre dois pontos? 

g) Olhando pra figura 6, quais os pares ordenados que formam os centros das circunferências? 

h) Escreva as equações que aparecem no canto superior direito para cada circunferência. 

i) Que relação você percebe olhando para os pares ordenados que formam os centros das 

circunferências e a equação? 

j) Qual o raio das circunferências? 

k) Que relação há entre o raio da circunferência e o valor da igualdade na equação? Compare 

com a atividade 1 e 2 e veja qual a lógica. 

ATIVIDADE 4 – FORMALIZANDO OS CONHECIMENTOS 

1- Como você representaria, de forma genérica, qualquer par ordenado? 

2- Olhando pra letra “e” da atividade 3, como você expressaria uma equação que 

calculasse a distância entre dois pontos sem conhecer os valores? 

3- Se você não soubesse os valores dos pares ordenados do centro de uma circunferência, 

como você faria a representação da equação? 

4- A partir da sua generalização, Calcule a distância entre dois pontos conhecendo seus 

pares ordenados. 

a) P(4,5) e Q(1,1); b) T(2,3) e W(5,9). 

5 – Qual a equação da circunferência dado o centro e seu raio? 

a) C(3,6) e raio 4; b) C(-2,4) e raio 3; c) C(5,-5) e raio 2 

 

 

 

Metodologia 
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A aplicação deste projeto foi realizado em forma de minicurso para turma do 3º ano do 

ensino médio do curso de turismo do Instituto Federal de Ciência e tecnologia do Pará durante 

o período de. o curso ocorreu nos dias 04, 05 e 12 de abril de 2017.  

No primeiro dia, fiz a divisão do minicurso e expliquei como funcionaria o processo. 

Neste primeiro momento, ainda, as alunas responderam um questionário socioeconômico para 

fins cadastrais. Em seguida partimos para a resolução de uma lista de execícios sobre 

geometria analítica contendo questões comumente utilizadas em sala de aula como: 

representar os pontos no plano cartesiano,indicar as coordenadas do ponto, represenar os 

pontos no plano cartesiano e calcular a distância entre eles. Apesar de conseguirem resolver 

algumas quesões, foi perceptível que não havia algo fixado sobre aquele conteúdo, resolveram 

por métodos prontos os quais não foram determinantes para a aprendizagem. Após este 

momeno, instigamos as alunas a comentarem sobre a lista, a responderem os motivos pelos 

quais não conseguiram resolver toda a apostila, forma de fazê-las refletir sobre o que é 

realmente o aprendizado. Será que estão, realmente, aprendedo ou apenas reproduzindo de 

forma mecânica? 

Durante o segundo dia, as alunas receberam a lista de atividades contendo o passo a passo 

das construções geométricas mostradas anteriormente e foram instruídas a seguir em ordem, 

como está descrito, utizando o software geogebra. A partir da construção do arco, elas 

perceberam que as perguntas se encaixavam, de maneira que, a resposta de uma pergunta 

influenciava na resposta da questão seguinte. Ao chegar à atividade 4, conseguiram, 

finalmente, encontrar a equação da circunferência sem precisar decorar ou que o mediador 

intervisse. 

No último dia de minicurso, as mesmas receberam novamente a mesma lista de exercícios 

que fizeram no primeiro dia, porém, resolveram com toda a carga de conteúdo recebida 

durantes os 2 dias de minicurso 

Considerações finais 
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Estudos feitos com o pré e pós testes tiveram alto nível de satisfação, tanto de nossa 

parte como das participantes as quais conseguiram chegar aos resultados desejados sem 

necessidade que houvesse alguém ditando regras ou impondo processos, que muitas vezes são 

de mais difícil compreensão. Ao final do curso foi feito uma roda de conversa para avaliarmos 

o desempenho e 90 % garatiram interesse pelo conteúdo  e boa satisfação em ter realizado. 

Foi fácil e perceptível notar a facilidade com que resolveram o pós teste, pois 

trouxeram o conteúdo visto e aplicaram-no de forma clara e suscinta e que nos trouxeram 

resultados muito satisfatórios. 

O projeto teve grande influência em nosso aprendizado pessoal e profissional, 

levando-nos a buscar mais informações, mais métodos e meios de facilitar a compreensão de 

quem nos ouve.  
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo destacar as contribuições de alguns personagens para a 

evolução do estudo acerca dos números primos, descrever o que são testes de primalidade, ainda é 

levantado ao longo da história a opinião de matemáticos sobre a primalidade do número 1, e ainda 

apresentar uma fórmula que gere todos os números primos e algumas conjecturas relacionadas aos 

primos. 

 

Palavras-chave: Números primos. . teste de primalidade. conjecturas. 

 

INTRODUÇÂO 

Os matemáticos sempre se fascinaram com os mistérios que envolviam números 

primos e desde a idade antiga tem se trabalhado no intuito de desvedar e dar uma solução 

definitiva a tais mistérios, alguns desses foram provados naquela época mesmo como, por 

exemplo, a infinitude dos primos e outros perduraram ainda por muito tempo. 

A questão da infinitude dos primos foi respondida há séculos, porém, novas 

demostrações surgiram, utilizando muitas vezes ramos distintos da matemática. Além da 

infinitude dos primos e algumas demostrações, neste trabalho listamos alguns personagens e 

sua resposta a acerca da primalidade do número um, ou seja, se estes consideram ou  não o 

um como primo. 

Uma outra questão acerca dos primos é se existe um método prático para determinar 

se um número é primo, ao longo do tempo diversos métodos surgiram, e o primeiro deles 

surge na Grécia com  Eratóstenes denominado de O Crivo. 
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Muitas pessoas  acreditam que inexiste uma fórmula capaz de gerar todos os números 

primos e este equívoco acaba se transferindo de pessoa para pessoa, neste trabalho 

apresentamos uma fórmula capaz de gerar todos os primos e ainda destacamos alguns 

problemas em aberto em teoria dos números relacionados aos primos. 

 

 

PERSONAGENS E OS PRIMOS 

Diversos matemáticos ao longo da história da matemática, contribuiram para a 

compreensão dos números primos, listamos a seguir alguns nomes conhecidos da história dos 

números primos e suas contribuições à Teoria dos números relativas aos números primos. 

PITÁGORAS 

Pitágoras de Samos (580-500 A. C. aproximadamente) foi um homem envolto à 

lendas e a apoteose,  ele era um profeta e um místico. Pitágoras fundou em Crotona, onde  

hoje é a Itália, uma sociedade secreta que tinha como alicerce a Matemática e a Filosofia. É 

dificil precisar as reais contribuições feitas por Pitágoras, embora, se dê a ele o crédito das 

descobertas feitas por aquela sociedade secreta. (BOYER 1906 p. 35). 

Várias biográfias de Pitágoras foram escritas na Antiguidade, inclusive uma de 

Aristóteles, mas se perderam. Uma outra dificuldade para caracterizar claramente a 

figura de Pitágoras provém do fato de que a ordem que ele fundou era comunitária 

além de secreta. Conhecimento e a propriedade eram comuns, por isso a atribuição 

de descobertas não era feita a um membro específico da escola. É melhor, por isso, 

não falar na obra de Pitágoras mas antes das contribuições dos pitagóricos, embora 

na antiguidade fosse usual dar todo o crédito ao mestre. (BOYER, 1906, p. 36) 

Os gregos antigos faziam diferença entre o estudo das relações abstratas envolvendo 

os números e a arte prática de calcular com números, o estudo das propriedades dos números  

(no sentido da Teoria dos números hoje) era chamado de aritmética, enquanto que arte de 

calcular era denominada de logística.  (EVES,1997). 

Em sua aritmética os pitagóricos  e os neopitagóricos fizeram a distinção  entre 

números impares e pares, primos e compostos e sobre a primalidade do número dois.  
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Em relação aos números ímpares e números primos pode-se destacar as seguintes 

contribuições feitas pelos pitagóricos: 

1. Distinção entre números pares e ímpares. 

2. Distinção entre primos e compostos. 

EUCLIDES 

Euclides ou Euclides de Alexandria como é conhecido, pois, nessa cidade ensinara, a 

convite de Ptolomeu I,  matemática numa instituição denominada de Museu. Euclides foi 

autor de Os Elementos (Stoichia) e, segundo Boyer (1906, p.74) “Euclides e Os Elementos  

são frequentemente considerados sinônimos; na realidade o homem escreveu cerca de uma 

dúzia de tratados, cobrindo tópicos variados, desde óptica, astronomia, música e mecânica até 

um livro sobre secções cõnicas".  

Com relação aos números primos pode-se destacar as seguintes contribuições dada por 

Euclides: 

1) Na Proposição 24 do livro VII de Os Elementos é dado que, se 𝑎 e 𝑏 são primos 

com c, então 𝑎𝑏 é primo com 𝑐. 

 

2) No livro IX, é dada a primeira prova da infinitude dos números primos, rova esta, 

dada de forma indireta. 

 

3) A proposição “ Se tantos números quantos quisermos, começando com a unidade, 

forem colocados continuamente em dupla proporção até que a soma de todos seja 

um primo, e se a soma for multiplicada pelo último, o produto será perfeito”, em 

notação moderna: 𝑆𝑛 = 1 + 2 + 22 + ⋯ + 2𝑛−1 = 2𝑛 − 1 é primo, então 2𝑛(2𝑛 −

1) é perfeito. 

ERATÓSTENES 
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Eratóstenes de Cirene (271-194 aC)  comteporâneo de Arquimedes, foi foi 

bibliotecário-chefe da famosa Alexandria, talentoso em diversos ramos do conhecimento de 

seu tempo, distingui-se como matemático, historiador , filósofo. Ele calculou a circunferência 

da Terra - 252.000 estádios ou cerca de 24,662 milhas, o que foi (e um pouco fortuitamente) 

incrivelmente preciso. (WELLS,2005). 

Segundo Boyer (1996) “Tendo dado contribuições a vários domínios do 

conhecimento, Eratóstenes é bem conhecidos dos matemáticos pelo “crivo de Eratóstenes”, 

um método sistemático para isolar os números primos”. Eratóstenes contribuiu ao estudo dos 

números primos com o algoritimo denominado de Crivo e conforme Wells (2005 p. 58) a  

maneira mais eficiente de listar todos os números até alguns milhões. 

FERMAT 

Pierre de Fermat, nasceu em Beaumont de Lomagne ,provávelmente, em 17 de agosto 

de 1601 e morreu em 12 de janeiro de 1665, devido à incerteza da data de nascimento de 

Fermat sostuma-se escrever (1961?-1965). Fermat era filho de um comerciante de couro e sua 

instrução inicial realizada em casa. Aos 30 anos de idade alcançou o posto de conselheiro de 

parlamento em tolouse, advogado humilde e discreto, reservava seu tempo de lazer á 

matemática. (EVES, 1997). 

Fermat contribuiu enormente à matemática, por suas contribuições em vários ramos da 

mátemática, é considerado o maior mátemático francês do século 𝑋𝑉𝐼𝐼 , a mais importante 

dessas contribuições é a fundação da moderna teoria dos números. 

 Fermat se comunicava com matemáticos de sua época por meio de cartas, em  uma 

carta destinada a Marin Mersenne, conjecturou que 2𝑛 + 1 eram sempre primos se 𝑛 é 

potência de 2.  Ele sabia que, nos casos em que 𝑛 não é um potência de 2 o resultado falhava. 

( PADILHA 2013 p. 5). 

Mais tarde Euler provou que 232 + 1  não é primo, pois, é divisível por 641, os 

números primos da forma 2𝑛 + 1 são chamados de Números de Fermat. 
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Muitos teoremas enunciados por Fermat, foram provados posteriormente, dentre suas 

contribuições relacionadas aos números primos, podemos citar as encontradas em   Eves 

(1997, p.391) 

1) Pequeno Teorema de Fermat  afirma que : Se 𝑝 é primo e 𝑎 é primo com 𝑝, então 

𝑎𝑝−1 − 1 é divisível por 𝑝.  

2) Todo primo ímpar pode ser expresso como a diferença de dois quadrados, de uma, 

e só uma, maneira. 

3) Um primo da forma 4𝑛 + 1 pode ser reprensentado como a soma de dois 

quadrados. 

4) Um primo da forma 4𝑛 + 1 é apenas uma vez a hipotenusa de um triângulo 

retãngulo de lados inteiros; seu quadrado é duas vezes, seu cubo é tres vezes; e 

assim por diante. 

MERSENNE 

Marin Mersenne (1588-1648) foi um frade francês que em seu tempo trabalhou 

fortemente como divulgador de ideias matemáticas, editou trabalhos de muitos matemáticos 

gregos e escreveu sobre diversos assuntos.  

Mersenne é lembrado em Matemática por seus trabalhos em Teoria dos Números.  

Ele é essencialmente conhecido hoje devido aos chamados primos de Mersenne, os 

números primos da forma 2𝑝 − 1, que discutiu em alguns pontos de seu trabalho 

Cogitata physico-mathematica, de 1644. Na seção 3-3 assinalou a a ligação entre os 

primos de Mersenne e os números perfeitos. (EVES, 1997 p. 400). 

Mersenne conhecia a prova de Euclides sobre números perfeitos, também sabia que se 𝑝 não 

era primo, então, 2𝑝 − 1 também não seria. Desta maneira, foi levado ao problema de 

determinar para quais primos 𝑝, 2𝑝 − 1 é primo. 

Em 1644 Mersenne afirmou que entre os primos menores que 258 os únicos para os 

quais 2𝑝 − 1 são também primos, são: 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127, 257, mas não 

deu nenhuma evidência que o levasse a tal informação, hoje sabe-se que ele cometeu 

dois erros: 67 e 237 não pertence a lista. (PADILHA 2013 p.6). 
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O matemático F. N. Cole  no ano de 1903 anunciou a fatorabilidade de 267 − 1, dez anos 

mais tarde, D. H. Lehmer provou que 2257 − 1 era composto.O primo quando 𝑝 = 216091 

era o maior primo de Mersenne conhecido até 1986. 

EULER 

Leonard Euler (1707-1783)  foi um suiço nascido em Basileia, escritor magistral, seu 

interesse não se limitava apenas à matemática ou à física, mas, também, a outros ramos do 

saber como: astronomia, medicina, botânica, quimica, teologia e línguas orientais. Euler 

contribuiu   em diversos  ramos como:  geometria, teoria dos números, cálculo diferencial e 

integral. Euler em 1727, aos 20 anos de idade, pertenceu  a academia de São Petersburgo 

recém criada, na qual permanecera 14 anos, chefiou a seção de matemática da academia de 

Berlim por 25 anos, em 1766 volta de Berlim para São Petersburgo, onde permanecera os 

últimos 17 nos de sua Vida (EVES,  1997 p. 471). 

Dentre as contribuições de Euler relacionadas aos números primos podemos destacar: 

1) Em 1736 provou o Pequeno Teorema de Fermat 

 

2) Em 1754 deu a primeira demonstração, incluindo da unicidade da representação, da 

afirmação feita por Fermat de que um primo da forma 4𝑛 + 1 pode ser representado 

como a soma de dois quadrados. 

 

3) Forneceu a prova do Ultimo Teorema de Fermat para 𝑛 = 3 

 

4) Mostrou que 𝑓(5) é um número composto, para conjectura de Fermat que diz 𝑓(𝑛) =

2(2𝑛) + 1 é primo para todo inteiro não negativo 𝑛. 

 

5) Por volta de 1760, Euler resolveu o problema de determinar o número de inteiros  

positivos menores do que um inteiro positivo 𝑛 dado e primo com 𝑛, o que levou a 

função batizada com seu nome, a função de Euler, denotada como 𝜑(𝑛). 
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6) Euler mostrou que se 𝑎 é um inteiro positivo qualquer, primo com 𝑛, então 

𝑎𝜑(𝑛) − 1é divisivel por 𝑛. 

GAUSS 

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) nasceu em Brunswick, foi uma das crianças-

prodígios mais notáveis, sua precocidade despertou a atenção do duque daquela cidade  

Brunswick, o duque  acompanhou sua entrada no colégio de Brunswick com quize anos de 

idade e mais tarde com dezoito anos na Universidade de Götingen. Indeciso na escolha de 

torna-se filósofo ou matemático, optou pela segunda opção em 30 de março de 1796, Gauss 

deu sua contribuição à teoria das construções euclidianas, construindo um polígono regular de 

dezessete lados. (Eves 1997 p. 519).  

Em 1796, o grande matematico alemao Carl Friedrich Gauss deu inicio a teoria que 

mostrou que um poligono regular de um número primo de lados e construtível com 

os instrumentos euclidianos se, e somente se, esse número e da forma𝑓(𝑛) = 22𝑛
=

1 . Para 𝑛 = 0, 1, 2, 3, 4  encontramos 𝑓(𝑛) = 3, 5, 17, 257, 65 537, todos números 

primos. (EVES, 1997 p. 178) 

Gauss doutorou-se na universidade de Helmstädt aos vinte anos de idade, em sua tese 

deu a primeira demonstração pelamente satisfatória do teorema fundamental da álgebra, vale 

salientar que Newton, Euler, d’Alembert e Lagrange haviam feito tentativas frustradas de 

provar o mesmo teorama (EVES, 1997 p.520) 

Com relação a teoria dos números, Gauss deu as seguintes contribuições: 

1) Demonstração da lei da reciprocidade quadrada que afirma, usando o símbolo de 

Legendre, se 𝑝 = 2𝑃 + 1 e 𝑞 = 2𝑄 + 1 são primos ímpares diferentes, então  

(𝑝|𝑞)(𝑞|𝑝) = (−1)𝑃𝑄 

 

2) Em Disquisitiones arithmeticae desenvolve seu método de congurências para o 

estudo de problemas de divisibilidade e dá a primeira demostração do teorema 

fundamental da aritmética, que afirma que todo número inteiro 𝑛 > 1 pode ser 

escrito como produto de números primos. 

DIRICHLET 
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Peter Gustave Lejeune Dirichlet (1805-1859) nascido em Düren, exerceu magistério 

em Breslau e Berlim, com a morte de Gauss, foi indicado para sucesseder seu mestre. 

Dirichlet contribuiu muito para facilitar a compreensão de alguns dos métodos criados por 

Gauss, contribuiu também à teoria dos números, deve-se a ele a aplicação de métodos 

infinitesimais à teoria dos números.  (Eves 1997 p.537). 

Dirichlet estava estreitamente associado a Gauss e a Jacobi, assim, também, aos 

matemáticos franceses, seu conhecimento pessoal da matemática alemã e francesa e do seus 

matemáticos, tornou-o apropriado a servir de interprete de Gauss e submeter as séries de 

Fourier a uma análise profunda. (STRUIK 1987 p. 251). 

Segundo Struik (1987) foi Dirichlet quem deu a primeira prova rigorosa da 

convergência das séries de Fourier, contribuindo assim, para a correta noção de função. 

Dirichlet contribuiu à  teoria dos números,  dando em 1837 a  generalização do 

Teorema de Euclides sobre a infinitude dos números primos ao conseguir mostrar que toda 

progressão aritmética da forma 

𝑎, 𝑎 + 𝑑, 𝑎 + 2𝑑, 𝑎 + 3𝑑, . .. 

 

Onde 𝑎 e 𝑑 são primos entre si, a sequência contêm infinitos números primos. 

RIEMANN 

Georg Friedrich Bernhard Riemann, nasceu em 1826 numa aldeia de Hanover, estudou 

na Universidade de Berlim e depois Universidade de Göttingen, nesta última doutorou-se com 

uma brilhante tese no campo da teoria das funções complexas. (EVES 1997 p. 613). 

 Em 1859 Riemann publicou seu único trabalho sobre teoria dos números, um breve, 

porém, extremamente profundo artigo de menos de dez páginas, dedicado ao Teorema dos 

números primos , seu ponto de partida foi uma notavél identidade descoberta por Euler no 

século anterior, Euler explorou tal conexão de diversas formas, porém, foi Riemann que 
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percebeu que os resultados mais profundos sobre a distribuição dos números primos, só pode 

ser obtido permitindo que a variável 𝑠 da função Zeta de Riemann seja complexa. (Padilha 

2013 p. 10). 

A função Zeta de Riemann é dada por  

𝜁(𝑠) =
1

1𝑠
+  

1

2𝑠
+  

1

3𝑠
+  

1

4𝑠
+

1

5
+  … 

onde 𝑠 = 𝑎 + 𝑏𝑖. 

 

INFINITUDE DOS PRIMOS 

Sabe-se da  infinitude dos números primos desde a grécia antiga, e o primeiro a 

demonstrá-la foi Euclides, desde então, outros matemáticos apresentaram outras 

demonstrações, apresenta-se aqui, as demonstrações de Euclides, Euler e Goldbach 

encontradas em Rizel (2014). 

DEMONSTRAÇÃO DE EUCLIDES 

Supunhamos que o conjunto dos primos seja finito. Sendo 𝑃 = 𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑟 a lista de 

todos os primos. 

Consideremos o número 𝑁 = 𝑝1. 𝑝2. … 𝑝𝑟 + 1. Nenhum dos primos da sequência finita 

𝑃 pode dividi-lo exatamente, sempre sobrará resto 1. 

Dado que todos os números compostos podem ser construídos pela multiplicação de 

primos, o número formado 𝑁 ou é um novo primo ou é gerado por um primo não pertencente 

ao conjunto finito denominado por 𝑃.  

Portanto, a sequência de primos não pode ser finita.   

DEMONSTRAÇÃO DE GOLDBACH 
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Segundo  Rizel (2014) a demonstração de Goldbach utiliza a ideia de achar uma 

sucessão infinita de números naturais 𝑎1 < 𝑎2 < 𝑎3 < ⋯ primos entre si dois a dois, ou seja, 

sem fator primo em comum. 

Se 𝑝1 é um fator primo de  𝑎1, 𝑝2 um fator primo de 𝑎2, … 𝑝𝑛 um fator primo de 𝑎𝑛  , então 

𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑛, … são todos distintos. 

Os números de Fermat 𝐹𝑛= 22𝑛
+1 (para 𝑛 ≥0) são uma sucessão infinita e primos entre si, 

dois a dois. 

Por recorrência sobre 𝑚,  𝐹𝑚−2= 𝐹0𝐹1… 𝐹𝑚−1; então se 𝑛<𝑚, 𝐹𝑛 divide 𝐹𝑚−2. Se um 

número primo 𝑝 dividisse simultaneamente 𝐹𝑛 e 𝐹𝑚, dividiria igualmente 𝐹𝑚−2 e portanto 2 e 

então 𝑝=2, o que é impossível porque 𝐹𝑚 é impar.  

 

DEMONSTRAÇÃO DE EULER 

Segundo Rizel (2014)  Euler provou a infinitude dos números primos, ao estabelecer 

uma expressão infinita formada com números primos. Se 𝑝 é um número primo qualquer, então 

1𝑝⁄<1. Então a soma da série geométrica de razão 1𝑝⁄ e primeiro termo 1 é dada por: 

 

∑
1

𝑝𝑘

∞

𝑘=0

=
1

1 − 𝑝−1
 

 

Igualmente, se 𝑞 é outro número primo, então: 

∑
1

𝑞𝑘

∞

𝑘=0

=
1

1 − 𝑝−1
 

Multiplicando membro a membro, essas duas igualdades, obtem-se: 

 

1 +
1

𝑝
+

1

𝑞
+

1

𝑝2
+

1

𝑝𝑞
+

1

𝑞2
+ ⋯ =

1

1 − 𝑝−1
×

1

1 − 𝑝−1
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O primeiro membro é a soma dos inversos de todos os inteiros naturais da forma 𝑝ℎ𝑞𝑘 

(com ℎ ≥0,𝑘 ≥0), cada um sendo contado uma única vez, porque a expressão de cada número 

natural, como produtos de primos é única. 

 

Segundo Rizel (2014)  a demonstração de Euler é a seguinte: 

 

 Supõe-se que 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑟 formam a totalidade dos números primos. Para cada 𝑖 = 1, 2, … , 𝑟, 

tem-se: 

∑
1

𝑝𝑖
𝑘

∞

𝑘=0

=
1

1 − 𝑝𝑖
−1

 

 

Multiplicando, membro a membro, essas 𝑟 igualdades, obtém-se: 

 

 

∏ (∑
1

𝑝𝑖
𝑘

∞

𝑘=0

)

𝑟

𝑖=1

= ∏ (
1

1 − 𝑝𝑖
−1

)

𝑟

𝑖=1

 

 

.  

Conforme Rizel (2014) e o primeiro membro, uma vez efetuadas as operações, é a soma 

dos inversos de todos os números naturais, cada um contado uma única vez, como resulta do 

teorema fundamental que estabelece que cada número composto se escreve de maneira única (a 

menos de permutações) como produto de fatores primos. 

  

TESTE DE PRIMALIDADE 

Na busca pela compreensão e identificação dos números primos, os matemáticos se 

depararam com o seguinte barreira: como identificar se um número é primo ou composto?, é 

claro que, para números pequenos bastava usar o Crivo de Eratóstenes, porém, para números 

extremamente grandes, o crivo era trabalhoso e inviável.  Apresentamos alguns métodos 
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existente que dão a resposta sobre a primalidade de um número, tais métodos são 

denominados de testes de primalidade. 

 

CRIVO DE ERATÓSTENES 

O crivo funciona da seguinte maneira: 

1) Anotam-se, em ordem e começando por 3, todos os números ímpares menores que  

𝑛. 

2) Eliminam-se todos os números compostos da sequência riscando a partir do 3, os 

múltiplos de 3, depois todos os múltiplos de 5, e assim sucessivamente. (nesse 

procedimento riscam-se alguns números mais de uma vez) 

3) Finalmente, o processo termina quando encontrar  todos os números não riscados 

mais o número 2, esses números formam a lista dos primos menores que 𝑛. 

A seguir temos uma figura que ilustra o processo do Crivo de Eratóstenes para 

encontrar os números primos menores que 100 

 

                                 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Crivo de Eratóstenes 

Fonte:- Wells (2005) 
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ALGORITMO DE FERMAT 

 

Uma outra forma de dizer se um número é ou não primo, pode ser feita por meio de 

um resultado proposto por Fermat,), este método está vinculado a necessidade de Fermat em 

encontrar um processo de fatoração de números inteiros, abaixo está descrito o funcionamento 

do algoritmo em questão. 

a) O número n é inteiro positivo impar, pois se for par tem dois como 

fator; 

b) Sendo n ímpar, pelo teorema de Teorema de Manindra Agrawal 

𝑛 = 𝑥2−𝑦2 = (𝑥 − 𝑦)(𝑥 + 𝑦) 

c) Então os fatores de 𝑛 são 𝑎 = ( 𝑥 − 𝑦) e 𝑏 = (𝑥 + 𝑦) 

Fazendo 𝑦 = √𝑥𝑛 − 𝑛
𝑛

, inicia 𝑥 = [𝑛], onde é a parte inteira de √𝑛; este valor é tomado 

porque pelo menos um dos fatores, no caso ( 𝑥 − 𝑦) ≤  √𝑛; então 𝑥 é incrementado de 1 e 1, 

até que seja encontrado um valor inteiro para 𝑦, logo 𝑥 = √𝑦2 + 𝑛, então, são encontrados os 

valores dos fatores 𝑎 e 𝑏. Quando um valor inteiro para 𝑦 não é encontrado, o número é 

primo, e o algoritmo, neste caso, é finalizado para 𝑥 =
𝑛+1

2
. 

ALGORITMO AKS 

O algoritmo AKS foi desenvolvido em 2002 por Manindra Agrawal, Neeraj Kayal ,  

Nitin Saxena. O  teste era original e determinístico que exige somente tempo polinomial. O 

algoritmo AKS  fundamenta-se no pequeno teorema de Fermat e em uma das suas 

generalizações. Utiliza congruência entre polinômios e é aplicado a números inteiros 

genéricos. Pode ser rodado em computadores comuns com memória suficiente. 

O teste está fundamentado na seguinte congruência entre polinômios: Seja a um inteiro e 𝑛 

um natural, 𝑛 ≥ 2 e 𝑚𝑑𝑐(𝑎, 𝑛) = 1. Então 𝑛 é primo se, e somente se, (𝑥 + 𝑛)𝑛 ≡  𝑥𝑛 +
𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 
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TESTE DE MILLER 

 

Desenvolvido em 1976, por Gary l. Miller, o teste original é determinístico e 

executado em tempo polinomial. É aplicado a qualquer inteiro e está fundamenta na hipótese 

de Riemann e pode ser executado em qualquer computador. Em uma de suas formas está 

baseado em congruências que definem o conceito de testemunha para um número composto, 

desenvolvido por M. Rabin. E para certos números pode ser realizado com uma calculadora. 

 

Teste: “Seja N um inteiro ímpar. Se existir um inteiro 𝑎 , com 𝑚𝑑𝑐(𝑁, 𝑎)  =  1 e 

1 <  𝑎 <  2(𝑙𝑜𝑔 𝑁)2 , tal que 𝑎 seja testemunha para 𝑁 , então 𝑁 é composto. Caso 

contrário 𝑁. é primo”. 

Um número 𝑎  é uma testemunha para 𝑁 , se satisfizer a condição 𝑎 𝑁−1 ≢  1 (𝑚𝑜𝑑 𝑁) . 

Logo, se 𝑁 tem uma testemunha, 𝑁 é composto. 

PRIMALIDADE DO 1 

 

A primalidade do número um é uma questão intrigante, diversos personagens na 

história da matemática discutiram esse assunto, para uns o número um é primo, para  outros 

não.  

Segundo Cadwell et al (2012), a resposta para a pergunta: qual o primeiro número 

primo?, ao longo da história, a mais comum é o número 2. O autor ainda afirma que os gregos 

definiam número primo como um subconjunto dos números primos, e a sequência dos 

números primos para eles iniciava com o 3.  

Na tabela a seguir encontra-se  com alguns nomes conhecidos da história da 

matemática e sua resposta a respeito da primilidade do 1, os dados da tabela foram obtidos de 

um artigo do autor supracitado entitulado “The History of the Primality of One: A Selection of 

Sources”. 
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Fonte- Tabela elaborada pelo autor. 

Podemos observar que dentre os pensadores da antiguidade a questão sobre a 

primalidade do um não era unâmime, no entanto, a maioria acreditava que o número um não 

seria primo. Conforme Boyer (1906 p. 42), os neopitagóricos às vezes excluim o dois da lista 

dos primos, dizendo que um e dois eram primos verdadeiros, mas geradores de números 

impares e pares. 

FÓRMULA PARA ENCONTRAR NÚMEROS PRIMOS  

Os matemáticos sempre se preocuparam em encontrar uma função 𝑓(𝑛) que gerasse 

apenas primos para todo 𝑛 inteiro e positivo, é evidente que esta tarefa não é fácil, por 

exemplo, a fórmula 𝑓(𝑛) = 𝑛2 − 𝑛 + 41 fornece somente primos para 𝑛 < 41, ou seja, falha 

para números maiores, outro exemplo é o polinômio quadrático 𝑓(𝑛) = 𝑛2 − 79𝑛 + 1601 

que fornece primos para todo 𝑛 < 80. (EVES,1997). 

Tabela 1- Primalidade do 1 
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O fato do conjunto dos números primos ser infinito e também da sua distribuição na 

reta númerica ser irregular, leva a muitas pessoas a pensar que inexiste uma fórmula que gere 

todos os números primos. 

Em Carvalho (2013) encontramos uma fórmula que gera todos os números primos,  

esta creditada à professora Watanabe, a seguir é apresentada a fórmula em questão e sua 

demonstração. 

Primeiramente deve-se escolher dois naturais 𝑥 e 𝑦, com 𝑦 ≠ 0, em seguida encontra-

se o número 𝑎 = 𝑥(𝑦 + 1) − (𝑦! + 1). Por fim, aplica-se estes  números à fórmula 

𝑓(𝑥, 𝑦) =
𝑦 − 1

2
[|𝑎2 − 1| − (𝑎2 − 1)] + 2 

Abaixo segue a demonstração encontrada em Carvalho (2013) 

A demonstração baseia-se no teorema de Wison que diz: 

𝑝 é primo ⟺ 𝑝 ≠ 1 e 𝑝 é um divisor de (𝑝 − 1)! + 1. 

Usando esse teorema:  

a) Vamos provar que 𝑓(𝑥, 𝑦) é sempre um número primo. 

 O número 𝑎 é um número inteiro e, portanto, 𝑎2 é inteiro. Há dois casos 

𝑎2 ≥ 1 e 𝑎2 = 0. 

 Se 𝑎2 ≥ 1, |𝑎2 − 1| = 𝑎2 − 1 e 𝑓(𝑥, 𝑦) = 0 + 2. 

 Se 𝑎2 = 0, 𝑓(𝑥, 𝑦) =  
𝑦−1

2
 × 2 + 2 = 𝑦 − 1 + 2 = 𝑦 + 1. 

         Neste caso, sendo 𝑎 = 0, temos 𝑥(𝑦 + 1) = 𝑦! + 1 e, portanto, 𝑦! + 1 é um número 

primo. 

b)  𝑓(𝑥, 𝑦) fornece todos os números primos. 

Seja 𝑝 um número primo. Pelo teorema de Wilson, 
(𝑝−1)!+1

𝑝
  é um número 

natural e podemos calcular 𝑓(
(𝑝−1)!+1

𝑝
, 𝑝 − 1). 
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         O valor de 𝑎 é 𝑎 = 
(𝑝−1)!+1

𝑝
× 𝑝 − [(𝑝 − 1)! + 1] = 0. Segue-se que   𝑓(

(𝑝−1)!+1

𝑝
, 𝑝 −

1) = 𝑝 − 1 + 1 = 𝑝. 

 

NÚMEROS PRIMOS E CONJECTURAS 

 

Para finalizarmos, apresentaremos algumas conjecturas em teoria dos números a 

respeito dos números primos, o objetivo aqui, não é listar todas as conjecturas dos números 

primos, mas, destacar algumas, com o intuito de evidenciar que ainda há várias questões em 

aberto na Teoria dos números. 

Conjectura 1-  Todo número par é a diferença de dois números primos 

consecutivos, em úm número infinito de maneiras, essa conjectura foi enunciada por Polignac. 

Conjectura 2-  Existem infinitos primos de Sophie German, Sophie Germain provou 

o chamado primeiro caso do último Teorema de Fermat para os primos 𝑝 para os quais 2𝑝+1 é 

primo. Por isso os primos que apresentam esta forma são chamados de primos de Sophie 

Germain. 

Conjectura 3-  Todo número par maior que dois, pode ser representado como soma 

de dois primos, esta conjectura foi proposta pelo matemático Christian Goldbach. 

Conjectura 4-  Sempre existe um número primo entre 𝑛2 e (𝑛 + 1)2 para qualquer 

𝑛 inteiro e positivo, esta concejtura foi proposta por Legendre e compõe 

Conjectura 5-  Dados 𝑝 e 𝑞 primos e inteiros 𝑥 e 𝑦, a equação 𝑥𝑝 − 𝑦𝑞=1, possui 

apenas as potências 32 e 23 como solução, essa conjectura foi enuniada pelo matemático 

belga Eugène Charles Catalan. 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho objetivou destacar alguns personagens importantes na história dos 

números primos e suas contribuições à compressão dos destes tipos de números,  destacar 

algumas provas da infinitude dos primos, testes de primalidade, destacar uma fórmula que 
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gera todos os números primos, e ainda evidenciar  alguns problemas em aberto em teoria dos 

números relativos aos primos. Concluímos, também, que diversos mátemáticos ao longo da 

história, se encantaram e buscaram desvendar mistérios da natureza dos números primos e, 

ainda, podemos concluir que em relação a primalidade do número um, diversos matemáticos 

divergiam sobre essa questão, para uns o um é primo e para outros não. Concluímos, também, 

que  há muito ainda a ser descoberto e  questões a serem provadas ou refutadas sobre os 

números primos. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BOYER, C. B., História da matemática 2ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, (1906). 

CARVALHO,G.C.A. Números primos: Pequenos Tópicos. Goiânia, 2013. 

EVES, H., Introdução à História da Matemática Editora Unicamp, 1997. 

STRUIK, D. J. História concisa das matemáticas. Lisboa: Gradiva,1987. 

RIZEL, A. C. Números Primos. Belo Horizonte, 2014. 

PADILHA, J. C. R. Números Primos, João Pessoa-PB, 2013. 

WELLS, D. Numbers Primes: The most Mysterious Figures in Math, New Jersey, 2005. 

CADWELL, C.K.; REDDICK, A. The History of the Primality of One: A Selection of 

Sources,2012. 

  



 

814 

 

O CÁLCULO DE VOLUME DO PARALELEPÍPEDO  

 

Ideny Espírito Santo Queiros Moraes  

Graduado em Matemática e Especialista em Estatística Educacional- UFPA 

Ideny39@hotmail.com 

 PMPEM-UEPA 

 

 Pedro Franco de Sá  

PMPEM e PPGED-UEPA 

Pedro.franco.sa@gmail.com 

 

Resumo 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa, feita com 30 alunos de uma escola pública de Castanhal-

Pá, que teve como objetivo verificar a eficácia de uma sequencia didática no cálculo de volume do 

paralelepípedo e do cubo. A produção das informações ocorreu por meio de uma sequencia de atividade pré- 

definida e orientada, contendo também questões sobre o cálculo de volume. A sistematização das informações 

ocorreu com a tabulação das respostas por questão em percentual. A análise dos desempenhos indicou que os 

alunos tiveram excelente aproveitamento nas atividades.  

 

Palavras-Chave: Volume. Paralelepípedo. Cubo. Atividade. 

1-INTRODUÇÃO  

No Ensino Médio é comum os alunos apresentarem muita dificuldade em resolver 

problemas de geometria, particularmente cálculo de volume de sólidos geométricos, nas 

escolas esse assunto é visto quase sempre nas últimas avaliações. Então desenvolvemos este 

trabalho com o objetivo de tornar esse estudo mais efetivo e atraente para os alunos.  Com 

essa sequencia pretendemos dá uma metodologia de ensino que privilegie a descoberta e de 

como poderíamos conduzir o aluno à percepção e ao aprendizado de conceitos geométricos, 

particularmente volume de sólidos, necessários para a resolução de questões sobre volume de 

sólidos geométricos e sua unidade de medida.  

Optamos pela construção de um objeto de aprendizagem no sentido de fazer uma 

sequência didática que contemple o aluno para que ele consiga desenvolver de maneira 

simples e eficaz a descoberta das fórmulas. Esse instrumento deveria omitir a fórmula até que 

o educando descobrisse, essa é a característica essencial do nosso trabalho e que não é 

encontrado facilmente. 

mailto:Pedro.franco.sa@gmail.com
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Ao analisarmos a presença da Geometria no segmento do Ensino Médio contidas nas 

propostas curriculares e nos diversificados materiais concebidos para a sua abordagem, além 

das experiências em sala de aula, acreditamos ser necessário mais trabalhos que discutem e 

embasem a exploração desse tema no Ensino Médio. Trata-se de olhar a geometria para além 

de sua dimensão como conteúdo escolar, pois o ensino da matemática nos níveis fundamental 

e médio tem sido marcado por constantes problemas como excesso de reprovação, falta de 

pré-requisitos dos alunos quando se deparam com novos conceitos e, também, problemas 

decorrentes das diferenças entre os vários modelos de escola, fatos estes que podemos 

constatar na nossa pratica docente de 10 anos, o que se torna objeto de apreciação das 

licenciaturas em Matemática e as diversas situações que o professor se depara quando atua 

nas escolas nestes níveis. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNEM, o 

conteúdo de Geometria Métrica, que contempla o ensino de Volume de sólidos geométricos, 

está previsto para se desenvolver no segundo ano do Ensino Médio, no entanto, “essa 

distribuição dos temas pode variar em função do número de aulas e do projeto da escola para 

aprofundamento de temas ou inclusão de outros” (BRASIL, 2000, 125). Normalmente as 

escolas se favorecem do texto oficial e dilatam o prazo de desenvolvimento desse conteúdo, 

que passa a ser contemplado somente no final do 3º ano, o que nos faz crer que por muitas 

vezes esse conteúdo deixa de ser visto ou é dado de forma superficial. 

Conforme (MAIA (b), 2000, p. 25 )  a busca da funcionalidade da Matemática é então 

uma das características da representação do professor, ou seja, dar uma função para o 

conteúdo que está sendo ensinado. Já Hershkowitz citado por Fainguelernt ( 1999, p. 51 ), 

dizia: 

Sendo a Geometria um ponto de encontro entre a Matemática 

como teoria e a Matemática como um recurso, ela é um caminho 

para desenvolver o pensamento e a compreensão para alcançar o 

nível mais alto de uma teoria formal. Somente quando essa 

perspectiva é atingida, a noção de estrutura matemática faz 

sentido. 
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A Matemática só consegue alcançar o seu significado, o seu objetivo, quando 

conseguimos pegar sua teoria e transformá-la em um recurso, numa ferramenta para 

desenvolvimento social e pessoal, ou seja, a Geometria é um instrumento, um facilitador para 

que possamos entender alguns acontecimentos cotidianos. Para tornar o ensino mais aplicado, 

mais acessível para o aluno, de forma que ele consiga usar a Matemática como uma 

ferramenta que irá ajudá-lo na sua caminhada e a linguagem desempenha um papel importante 

na constituição deste conhecimento. 

É nessa perspectiva que nosso trabalho pretende contribuir para a reflexão sobre o 

ensino matemático de cálculo de volume do paralelepípedo e do cubo e o papel de destaque 

que este conhecimento tem, não apenas no contexto matemático, mas também nas práticas 

sociais, desde as civilizações antigas, pois o cálculo de volume de sólidos, assim como 

diversos conteúdos matemáticos, surgiu da necessidade de resolver problemas do cotidiano, 

como aponta o Parâmetro Curricular Nacional (PCN) da Matemática.  

O ensino de Matemática costuma provocar duas sensações contraditórias, 

tanto por parte de quem ensina como por parte de quem aprende: 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. A constatação da sua 

importância apoia-se no fato de que a Matemática desempenha papel 

decisivo, pois permite resolver problemas da vida cotidiana, tem muitas 

aplicações no mundo do trabalho e funciona como instrumento essencial 

para a construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Do 

mesmo modo, interfere fortemente na formação de capacidades intelectuais, 

na estruturação do pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo do 

aluno. 

A pouca variedade de situações no ensino de volume, sobretudo, nos livros didáticos 

tem acarretado no insucesso dos alunos na resolução de problemas que requerem a 

mobilização de novos conhecimentos para serem resolvidos. O trabalho de Lindegger (2000) 

proporcionou um esclarecimento quanto aos caminhos que devemos tomar durante o processo 

de construção da sequencia didática; e assim propor aos alunos envolvidos, meios para 

apreender esse conhecimento tão útil para a nossa sobrevivência quanto indivíduo. Ele 

salienta ainda que um número excessivo de exercícios trabalhados em sala de aula não garante 
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a apreensão do conhecimento por parte do aluno, e sim as situações que promovam raciocínio 

e participação ativa. 

Sessão de aprendizagem: Volume de um paralelepípedo 

A atividade desse dia foi o cálculo do volume do paralelepípedo retângulo, essa 

atividade teve a participação de 25 alunos e teve início às 10h10min, depois do intervalo do 

recreio deles. Apresentamos a eles o roteiro da atividade que consistia em preencher uma 

tabela visualizando num quadro de paralelepípedo o comprimento, a largura, a altura e o 

volume de cada figura.  

Começamos a atividade esclarecendo aos alunos o propósito e o preenchimento da 

tabela, assim como as observações e conclusões que eles fariam. Os alunos ficaram atentos e 

discutiam entre si o trabalho; a primeira dúvida de alguns deles era distinguir comprimento, 

largura, altura e volume, foram orientados a esse respeito e pouco tempo depois, cerca de 20 

minutos, a primeira dupla já tinha preenchido a tabela. Solicitamos que fizesse as observações 

e escrevesse a fórmula. 

TITULO: Volume do paralelepípedo 

OBJETIVO: descobrir uma maneira indireta de determinar o volume de um paralelepípedo 

MATERIAL: quadro de paralelepípedos, roteiro da atividade, caneta ou lápis e calculadora 

(opcional) 

PROCEDIMENTO 

• Considere um cubinho como unidade de volume; 

•Considere a aresta do cubinho como unidade de comprimento; 

•Determine o comprimento, a largura, o comprimento e o volume cada paralelepípedo do 

quadro de paralelepípedo;  

Quadro 2: Paralelepípedos 
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Pesquisa de campo (2018) 

 

Tabela 2: Comprimento, Largura e altura de um paralelepípedo. 

Medida do 

comprimento(c) 

          

Medida da 

largura(b) 

          

Medida da 

altura (a) 

          

Medida do 

volume (V) 

          

Pesquisa de campo (2018) 

Descubra uma maneira de determinar o volume de um paralelepípedo sem contar os 

cubinhos! 

CONCLUSÃO: 

FORMULA:  

Nossa hipótese para esta atividade, seguindo a sequencia, previamente orientada no 

roteiro e pelo professor orientador, é que os alunos consigam fazer a sistematização, chegando 

à fórmula do cálculo de volume de paralelepípedo sem grandes dificuldades. 

Os alunos de uma maneira geral foram bem, houve alguns casos em que eles tiveram 

dificuldade em compreender o que era aresta e face de um paralelepípedo, mas esclarecermos 
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essas dúvidas. Quanto ao desenvolvimento e o trabalho, eles conseguiram concluir bem a 

atividade e também os exercícios de aprofundamento. 
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Vejamos as conclusões feitas pelos alunos na atividade: 

Quadro 1: Conclusão de um aluno da turma do 2º ano sobre volume de um paralelepípedo. 

ALUN

O 

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES (Atividade 3) ÁNALISE 

A27 e 

A12 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um 

Paralelepípedo. 
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A6 e 

A20 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um 

Paralelepípedo. 

A5 e A2 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um 

Paralelepípedo. 
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A16 e 

A10 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um 

Paralelepípedo. 

A23 e 

A13 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um 

Paralelepípedo. 

A17, 

A1 e 

A29 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um 

Paralelepípedo. 
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A21 e 

A30 

 

Conclusão Parcialmente 

válida sobre Volume de 

um Paralelepípedo. 

A7 e 

A19 

 

Conclusão Parcialmente 

válida sobre Volume de 

um Paralelepípedo. 

A15 e 

A8 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um 

Paralelepípedo. 
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A22 e 

A24 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um 

Paralelepípedo. 

A25 e 

A14 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um 

Paralelepípedo. 

A28 e 

A4 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um 

Paralelepípedo. 

Fonte: experimento (Ago/Nov 2017). 
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Tabela 3: Síntese das conclusões da atividade sobre volume de um Paralelepípedo 

Conclusões Frequência % 

Válida 21 84 

Parcialmente válida 4 16 

Inválida 0 0 

Fonte: Experimentação (2017) 

Sessão de aprendizagem: Volume de um cubo 

Nossa proposta de trabalho para essa atividade prescindia de uma postura, mais 

observadora e ativa desses alunos, desse modo nos organizamos para conduzir bem a 

atividade. 

Assim que organizados, fizemos a socialização da atividade anterior, que foi volume 

de um paralelepípedo e questionamos se eles poderiam dar algum exemplo de objetos que 

lembrava um paralelepípedo, muitos deram exemplos claros como o tijolo, caixa de sapato 

etc., também foi perguntado como se calcula o volume de um paralelepípedo? A maioria 

respondeu multiplicando o comprimento, a largura e a altura; outros multiplicando os lados, 

então avançamos e apresentamos o cubo a eles. 

Iniciamos a atividade, explicando o roteiro aos alunos e como seria o desenvolvimento 

de suas tarefas. Surgiram algumas perguntas sobre o que era aresta? Qual das medidas eram 

as arestas o comprimento, a largura ou a altura? Esclarecemos essas dúvidas e os alunos 

começaram a fazer a atividade. Muitos deles usaram a ideia da atividade anterior de 

multiplicar os lados, outros fizeram a contagem dos cubinhos menores, mas todos 

conseguiram preencher a tabela, muitos deles com a ajuda da calculadora do celular. Vejamos 

a seguir, algumas descobertas feitas pelos alunos pelos alunos. 

ATIVIDADE  

TITULO: Volume do cubo 
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OBJETIVO: descobrir uma maneira  indireta de determinar o volume de um cubo 

MATERIAL: quadro de cubos, roteiro da atividade, caneta ou lápis e calculadora (opcional) 

PROCEDIMENTO: 

• Considere um cubinho como unidade de volume; 

•Considere a aresta do cubinho como unidade de comprimento; 

•Determine o comprimento, a largura, o comprimento e o volume cada cubo do quadro de 

cubos;  

•Com as informações obtidas preencha o quadro a seguir. 

Quadro 3: Cubos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pesquisa de campo (2018) 

 

Descubra uma maneira de determinar o volume de um cubo sem contar os cubinhos! 

CONCLUSÃO: 

FORMULA:  

Nossa justificativa e hipótese para esta atividade estão ligadas ao fato de termos 

iniciado pelo Paralelepípedo, ou seja, para figuras com medidas diferentes a conclusão seria a 

Medida da 

aresta (a) 

          

Medida do 

volume (V) 
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multiplicações dos lados, Já o cubo a ideia seria a mesma, agora com medidas de lados iguais, 

fato que não seria dificultoso para o aluno. 

 Nesse sentido, acreditamos que a maior dificuldade do aluno seria a sistematização da 

formula, uma vez que ao multiplicarmos as arestas o resultado seria aresta elevada ao cubo 

(a³). O entendimento dessa fórmula seria essencial para que os alunos pudessem entender 

conceito de utilizarmos cm³, m³ como medida de volume. 
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Vejamos as conclusões feitas pelos alunos: 

Quadro 4: Conclusão de um aluno da turma do 2º ano sobre volume de um cubo. 

ALUNO OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES (Atividade 4) ÁNALISE 

A15 e A27 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um Cubo. 
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A7 e A24 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um Cubo. 

A5 e A13 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um Cubo. 
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A3 e A6 

 

Conclusão válida 

Parcialmente sobre 

Volume de um Cubo. 

A20 e A9 

 

Conclusão válida 

Parcialmente sobre 

Volume de um Cubo. 

A21 e A10 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um Cubo. 
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A4 e A28 

 

Conclusão válida sobre 

Volume de um Cubo. 

Fonte: experimento (Ago/Nov 2017). 
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Tabela 4: Síntese das conclusões da atividade sobre volume de um cubo 

Conclusões Frequência % 

Válida 10 72 

Parcialmente válida 4 28 

Inválida 0 0 

Fonte: Experimentação (2017) 

RESULTADOS DOS TESTES DE CÁLCULO DE VOLUME 

Em nossa analises havia perspectivas de que os alunos concluintes do ensino médio 

apresentassem domínio sobre alguns assuntos em geometria que, teoricamente, tivesse um 

domínio de alguns assuntos dessa área, já que tais conteúdos constam no currículo das séries 

anteriores do ensino fundamental e médio. Em relação à análise da habilidade percentual, a 

percepção de figuras geométricas o aluno requer um nível bem menor de formação de 

conceitos, limitando-se ao conhecimento de suas propriedades. 

Nesse trabalho, a exemplo de outros consultados como referência (Santos 2012), é 

frequente a não utilização da fórmula para o cálculo do volume por parte dos alunos, talvez 

por não se lembrarem delas. Outra dificuldade detectada foi a não interpretação de situações-

problema, numa análise mais profunda dos resultados, concluímos que boa parte dos alunos 

que participaram do trabalho não tinham noções básicas de conhecimento de cálculo de 

volume, e com essa intervenção ganharam autonomia e confiança e suas descobertas. 
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Atividades    
 

Análise a priori Análise a posteriori Validação 

 

 

 

Volume do 

Paralelepípedo 

 

Nossa hipótese para esta atividade, seguindo a sequencia 

previamente orientada no roteiro e pelo professor 

orientador, é que os educandos conseguissem fazer a 

sistematização, chegando à fórmula do cálculo de volume 

de paralelepípedo analisando o quadro das figuras e 

preenchendo uma tabela sem grandes dificuldades.  

 

Atividade muito bem feita pelos educandos com 

excelente aproveitamento. Eles conseguiram 

desenvolver bem essa atividade assim como 

encontraram as respostas mais adequadas para 

resolver as questões de aprofundamento, pois 

utilizaram os conhecimentos adquiridos nas 

atividades. Como se observa 84% das atividades 

foi Válido e 16% Parcialmente Válida.  

 

 

 

Positiva  

 

 

 

 

Volume do 

Cubo  

 

Nossa justificativa e hipótese para esta atividade estão 

ligados ao fato de termos iniciado pelo Paralelepípedo, ou 

seja, para figuras com medidas diferentes a conclusão seria 

a multiplicações dos lados, Já o cubo a ideia seria a mesma, 

agora com medidas de lados iguais, fato que não seria 

dificultoso para o aluno.  

Também excelente aproveitamento nessa 

atividade e nos exercícios de aprofundamento, 

pois utilizaram os conhecimentos adquiridos na 

atividade. Como se observa 72% tiveram essa 

atividade Válida e 28% Parcialmente Válida.  

 

 

 

 

Positiva  
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Nesse sentido, acreditamos que a maior dificuldade do 

aluno seria a sistematização da formula, uma vez que ao 

multiplicarmos as arestas o resultado seria aresta  elevada 

ao cubo (a³). O entendimento dessa fórmula seria essencial 

para que os alunos pudessem entender conceito de 

utilizarmos cm³, m³ como medida de volume.  

Pesquisa de campo (2018) 



835 

 

835 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar a eficácia de uma sequencia 

didática no Ensino de volume de sólidos geométricos, no Ensino Médio por meio de 

atividades, diferente da tradicional, que se desenvolveu a partir de ideia de volume, passando 

por unidades de medidas de volume, volumes do paralelepípedo e cubo. Com este propósito 

pretendíamos analisar de que forma uma metodologia de ensino que privilegiasse o uso de 

uma sequência didática poderia conduzir o aluno à percepção e ao aprendizado de conceitos 

geométricos, particularmente volume de sólidos, necessários para a resolução de questões 

sobre volume de sólidos geométricos.  

Optamos pela construção de um objeto de aprendizagem no sentido de fazer uma 

sequencia didática que contemple o aluno para que ele consiga desenvolver de maneira 

simples e eficaz a descoberta das fórmulas. Esse instrumento deveria omitir a fórmula até que 

o educando descobrisse, essa é a característica essencial do nosso trabalho e que não é 

encontrado facilmente e também acessível nos repertórios educacionais disponíveis, 

principalmente na internet. 

Os resultados do trabalho a que nos propomos realizar e os resultados da coleta de 

dados analisados apresentaram elementos significativos, que revelam potencialidades, mas 

também a deficiência e obstáculos do ensino de matemática em nossas escolas públicas e ao 

mesmo tempo nos leva a indagarmos sobre os diversos fatores que estão influenciando nestes 

resultados. Eles serão ainda objeto de pesquisa e analise mais aprofundada, a partir de uma 

amostra mais significativa, porém estes resultados já apontam para uma necessidade de 

reflexão e intervenção na melhoria da qualidade de ensino da matemática, em especial do 

ensino da Geometria Espacial em nossas escolas. 

A sequência didática desenvolvida foi validada na dissertação de mestrado de Moraes 

(2018), a qual obteve resultados significativos, tanto na participação de alunos nas aulas de 

matemática quanto no desempenho de resolução de problemas envolvendo cálculo de volume 

de sólidos geométricos e suas unidades de medida. Este produto visa contribuir para o 

processo de ensino- aprendizagem de cálculo de volume de modo a construir uma educação 

de melhor qualidade. Esperamos que os professores da educação básica aprendam esse 

produto e possam fazer uso em suas aulas. 
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RESUMO 

Neste trabalho apresentamos algumas análises do conteúdo de matrizes em três livros didáticos. O objetivo foi 

mostrar como é feita a abordagem do assunto nos livros, se este está atrelado a valores que possam levar o 

educando a exercer sua capacidade de analisar e abstrair conceitos e definições matemáticas, além de habilidades 

que possa favorece-lo a assumir o papel de provedor de suas ideias e críticas. Nossa proposta é mostrar que a 

interculturalidade, a contextualização e as sequências didáticas são caminhos que podem favorecer o ensino-

aprendizagem. Para análise dos livros didáticos, foram eleitos dez critérios que vão de acordo com as normas 

estabelecidas pela Base Comum Curricular (BNCC), alinhados aos PCN, das três obras analisadas apenas uma 

foi positiva em quase todos os critérios. Uma pesquisa bibliográfica qualitativa. A aprendizagem real do 

educando dá-se à medida que se tem o retorno de seu aprendizado, a partir de sua posição quanto ser crítico e 

pensante, provedor de sua cidadania. 

 

Palavras-chave: Interculturalidade; Contextualização; Livro didático. 

INTRODUÇÃO 

O livro didático tem sido uma ou a única ferramenta de ensino nas escolas públicas, 

hoje estes devem estar alinhados de acordo com as normas estabelecidas pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), entretanto, todas as propostas descritas pelo documento, difere 

da realidade de muitos, o que acarreta em uma série de contradições diante do cenário que 

hoje se encontra a educação. 

A BNCC visa, acalantar a reciprocidade de valores do educando com o seu meio 

social, porém as abordagens feitas pelos livros didáticos estão alojadas a realidades 

divergentes as quais estes apontam. O Brasil é um país rico em raças, etnias, culturas, dentre 

outras. As desigualdades sociais e econômicas apontam que existe uma disparidade entre os 

estados, o que segundo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), divulgado em 

novembro de 2010, pela Organização das Nações Unidas (ONU) o Brasil ocupa a 73º posição 

no ranking mundial, o que torna contraditório e irrelevante tais informações, pois as classes 

mais abastadas pertencem ao sul do país, há também diferenças socioeconômicas entre 

municípios e localidades, que estão distantes de ser uma sociedade rica. No entanto, a 

mailto:sam.rodrigues2664@gmail.com
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preocupação com a educação está atrelada em impor currículo e práticas, pouco se tem feito 

para melhorar a qualidade de ensino, dessa forma a tão sonhada realidade idealizada pela 

BNCC está distante de ser concretizada. 

Desse modo, as abordagens feitas pelos livros didáticos mostram que há uma diferença 

entre um estado e outro, haja visto que as regiões possuem características diferentes, porém a 

estrutura composta por estes, estão de acordo com realidades que estão fora de contexto de 

um educando que vivi em um estado com baixo índice de desenvolvimento. Diante tais fatos, 

analisamos três obras didáticas, buscando mostrar como é feita a abordagem do assunto nos 

livros, se este está atrelado a valores que possam levar o educando a exercer sua capacidade 

de analisar e abstrair conceitos e definições matemáticas, além de habilidades que possa 

favorecê-lo a assumir o papel de provedor de suas ideias e críticas. Vale ressaltar que as 

colocações feitas pelas obras podem deixar lacunas e se estas não forem preenchidas 

acarretam em estagnação do desenvolvimento cognitivo, as contextualizações geram um 

aprendizado real, favorecendo a construção cognitiva e social do educando.  

Aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada e relacionada a 

outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competências e habilidades 

que são essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam  e estruturam o 

pensamento do aluno, capacitando-o para compreender e interpretar situações, para 

se apropriar de linguagens específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar 

conclusões próprias, tomar decisões, generalizar e para muitas outras ações 

necessárias à sua formação. (BRASIL, 2007, p. 111). 

A priori, nota-se a grande discrepância entre a Base Nacional Comum Curricular e a 

realidade do educando, desta forma o livro didático torna-se uma ferramenta moldável, a qual 

o professor precisa adaptar, pois estes estão agregados a realidades que estão distantes do 

cotidiano de um educando de uma região ribeirinha e até mesmo da própria região norte. 

Certamente a preocupação é de não mostrar a eles conteúdos que estejam fora da proposta 

curricular, e sim assegurar e agregar valores que sejam relevantes para sua educação. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Tendo o livro como material didático e o professor atuante como mediador do saber, é 

necessário levar em consideração as diversidades presentes no país do século XXI em que a 

globalização classifica os seres, o que reflete em sua educação, ética e respeito são também 

objetivos da educação, pois o intuito é aprender e usar o saber na ação crítica social, desta 

forma deve-se a preocupação daqueles que produzem e utilizam os materiais didáticos, 
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promovendo a interculturalidade
44

 para que saberes e práticas sejam valorizados, não 

importando região ou classificação social, para que o educando construa e valorize a vasta 

diversidade cultural presente no nosso país, promovendo uma aprendizagem real através da 

troca de saberes interculturais , Biondi e Maciel (2015) tratam da eficácia da 

interculturalidade no ensino especificamente na Educação de Jovens e Adultos (EJA), que 

porém não anula seu benefício para outras etapas do ensino. 

Reconhecer essa diversidade permitirá ver a relevância pedagógica da 

interculturalidade para a construção do aprendizado dos alunos do EJA como uma 

possibilidade de decolonialização do saber e do poder, pois essa modalidade de 

educação abraça indivíduos de significativas diversidades de saberes, gênero, etnia, 

geração, língua, sexo, raça, religião, ideologias, condições de trabalho, entre outras. 

E entendemos que essa diversidade é que pode potencializar o diálogo de culturas 

para agir como dispositivo de uma proposta de aprendizado mais significativo. 

(BIONDI, MACIEL, 2015, p. 3). 

A diferença entre as regiões é grande, reforçando a importância de se agregar valores 

que condizem com a realidade dos educandos, inerente de divergências atípicas, vale ressaltar 

que estes já possuem um conhecimento matemático, mesmo que não haja domínio sobre tal, 

uma abordagem relevante com fatos que fazem parte de sua vivência torna a aprendizagem 

mais prazerosa além de favorecer a interpretação de dados já contidos em seu cotidiano, o que 

segundo Paula afirma: 

(...) a Matemática encontra-se presente nas atividades de nosso dia a dia de maneira 

espontânea, implícita, pois está diariamente presente nos mais variados tipos de 

atividades que praticamos, além de ser encontrada também nos meios de 

comunicação, na publicidade, a espera de ser interpretada e socializada com as 

pessoas a fim de satisfazer suas necessidades e fazer compreender o mundo em que 

vivemos. (PAULA, 2011, P. 77). 

Nota-se a preocupação com a realidade que está em volta do educando, as informações 

coletadas nos livros didáticos, relata que os algoritmos de matrizes está desconectado do que 

seria tido como ideal para a educação, pois a BNCC assegura que  

 

(...) os alunos devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” 

(considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho), (...). (BRASIL, 2017, p. 13). 

 

                                                 
44

 O termo interculturalidade se refere à diversidade cultural que se manifesta na sociedade atual. Se levarmos 

em conta como referência as grandes cidades, vamos encontrar pessoas de variadas origens étnicas, línguas 

diferentes e tradições culturais bem diversificadas. Para que a convivência entre as pessoas seja harmoniosa é 

necessário promover valores como a integração, a tolerância e o respeito mútuo. Assim, a interculturalidade é 

justamente uma aposta da aceitação e da normalização das diferenças sociais. 
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Eventualmente, os assuntos mostram alguma relação com a tecnologia que está ao 

alcance dos educandos, outrora o viés em que se encontram muitas vezes estão desconectados 

do assunto de matrizes, ou por uma breve relação ou simplesmente por uma explanação com 

uma linguagem com muitos termos técnicos que estes desconhecem. 

A preocupação não está em somente repassar o conteúdo previsto pelo currículo, 

aprender o conteúdo de matrizes está além de interpretar tabelas com linhas e colunas, 

associar e identificar as matrizes é fundamental para que se tenha uma aprendizagem real, 

haja visto que muitos acreditam que a matemática não é para todos, o que segundo Santos e 

Oliveira (2012) afirmam que a matemática não está somente para aqueles que são agraciados 

pelo saber cognitivo, partindo da ideia de que essa “barreira”  não passa de uma ilusão, um 

mito. 

METODOLOGIA  

Partindo da inquietação sobre as sequências didáticas, expostas por CABRAL 2017, as 

quais reforça a preocupação em manter uma didática consolidada em, articulações que 

construa o saber matemático partindo de conceitos prévios adquiridos de forma gradativa, esta 

por sua vez difere da qual é apresentadas nos livros didáticos analisados, os quais são 

oferecidos as escolas de ensino médio do município de Moju, especificamente na zona 

urbana. Utilizamos como método de pesquisa a bibliográfica qualitativa que se apoia na 

revisão de pesquisas já realizadas e catalogadas. Coletamos os livros na Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Ercila Pantoja da Rocha, já que as demais escolas fazem ou fizeram uso 

dos mesmos livros escolhidos, estes do segundo ano do ensino médio, o foco foi analisar o 

assunto de matrizes para em decorrência desta avaliação propor a sequência didática 

fundamentada por Cabral (2017). Desta forma seguimos os seguintes critérios (C): 

 C.1 - Interdisciplinaridade; 

 C.2 - Presença de variadas representações e conteúdos matemáticos; 

 C.3 -  Presença de contextualização; 

 C.4 - Apresenta destaque conceitual, exploração de problemas e algoritmos; 

 C.5 - Leituras adicionais ou complementares; 

 C.6 - Conteúdo e/ou atividade de cálculo mental; 

 C.7 - Variedade de atividades; 

 C.8 - Atividades que levem o aluno a construir problemas; 

 C.9 - Questões com desafios; 
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 C.10 - Conectividade com o cotidiano. 

Por eles analisamos três livros: 

 L1 – Conexões com a Matemática, 2º ano, editora Moderna; 

 L2 – Matemática: Interação e Tecnologia, 2º ano, editora Leya; 

 L3 – Matemática: ciência e aplicações, 2º ano editora Saraiva. 

Tabela de critérios das análises: 

  LIVROS  

L1 L2 L3 

Sim Não Parcial Sim Não Parcial Sim Não Parcial 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 C

R
IT

É
R

IO
S

 

C1   X   X   X 

C2  X    X  X  

C3 X   X   X   

C4   X X   X   

C5 X   X   X   

C6 X   X   X   

C7 X   X   X   

C8 X   X   X   

C9   X  X  X   

C10  X   X   X  

Observando conteúdos e exercícios, a partir de então concluímos a insuficiência 

quanto a presença da conectividade com o cotidiano, por essa razão  começamos a procurar 

um proposta para preencher essa e outras lacunas no ensino deste conteúdo em questão, 

propomos assim com base no livro Sequências Didáticas: estrutura e elaboração, Cabral 

(2017), visando sempre a melhor didática para o ensino e a aprendizagem do aluno, que  
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adotam as zonas de tensão discursivas denominadas pelo autor de alfa, beta e gama, com o 

apoio nas sequências estruturadas-parte A, já que esta é uma didática diferenciada da qual os 

livros habitualmente mostram, traçando objetivos e materiais, construindo procedimentos para 

cada etapa da aprendizagem, sendo possível introduzir o cotidiano vivido e promover a 

interação entre as diferentes realidades que o conteúdo é capaz de abranger.  

RESULTADOS E DISCURSSÕES 

O primeiro livro analisado pertence a coleção Conexões com a Matemática, do autor 

Fábio Martins Leonardo, ano 2016, apresenta os objetivos do capítulo e introduz o assunto a 

partir de um contexto que insere dados através de uma tabela, usando-a para conceituar o que 

são matrizes, mostra também exemplos de matrizes, sendo que em meio a eles destaca-se a 

definição de matrizes, após torna visível os elementos presentes nela. A sequência para 

classificação se resume em uma breve explanação seguida de exemplos e exercícios 

resolvidos, em seguida há uma questão que busca a reflexão de um dos exercícios mudando 

um determinado caso com o intuito de provocar desiquilíbrio psíquico, assim como Piaget 

propõe em seu processo de equilíbrio, em que os alunos realizam uma assimilação e 

acomodação, em exercícios com estímulos, e que eles próprios buscam maneiras para obter os 

resultados, somente após esta questão é que os exercícios propostos aparecem, sendo que ao 

longo das páginas surgem caixas de textos com algumas observações. 

O livro mostra as operações com matrizes na mesma ordem que apresenta as 

classificações, diferenciando-se pelo surgimento das propriedades, em alguns casos aparecem 

a contextualização que leva a uma tabela, no entanto este fato se torna presente poucas vezes 

na apresentação das operações e nos exercícios. 

Ao encerrar a exposição de matrizes, o livro segue com o assunto de determinantes 

seguindo a mesma linha de apresentação, porém não apresenta nenhuma contextualização, 

mesmo havendo a ausência desta, os exercícios possuem questões que levam o aluno a refletir 

sobre a prática e também na construção de conceitos.  

Após as explanações dos assuntos: matrizes e determinantes, o livro começa a aplicar 

em planilhas eletrônicas e em seguida propõe exercícios complementares e a interação com 

outros assuntos, sendo um deles geometria plana, por fim propõe uma auto avaliação através 

de questões e ainda enfatiza os objetivos em forma de tabela para que os alunos possam 

quantificar os acertos em questões e de acordo com o erro conscientizar que retome os 

conceitos e exercícios. 
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O segundo livro analisado pertence a coleção: Matemática Interação e Tecnologia, ano 

2018 do autor Rodrigo Balestri. O assunto de matrizes é apresentado logo após o assunto de 

sistema lineares, na introdução do conteúdo é usada uma planilha eletrônica com notas e 

alunos fictícios. Dando continuidade na introdução ele expõe os elementos de matriz e 

conceitua, em seguida destaca a sua definição, exemplificando as matrizes por ordem, em 

seguida explica as nomenclaturas e representações, a partir deste momento o livro começa a 

classificar as matrizes seguindo a mesma sequência para todos os tipos de matrizes, em que é 

mostrado conceito e um exemplo de cada uma, antes dos exercícios é exposta uma leitura 

complementar que trata da câmera fotográfica digital, somente após esses acontecidos aparece 

um bloco com atividades resolvidas, em seguida vem as atividades propostas aos alunos, 

instigando-os  a construir respostas de maneira autônoma, levam a conexão com outros 

conteúdos, possuindo problemas e questões contextualizados. Uma questão apresentou a 

união com outra área de conhecimento, é importante ressaltar que na página há também caixas 

de texto com curiosidades e pequenas histórias. 

Nas operações com matrizes a sequência continua sendo a mesma, na adição é usada 

uma tabela na explanação do conteúdo, mostrando exemplo e inserindo o conceito de matriz 

oposta e logo após as propriedades, terminada a soma, tem-se a subtração e após atividades 

resolvidas e atividades propostas que envolvem as mesmas características, incluindo desta vez 

a planilha eletrônica e ainda os desafios. As demais operações possuem as mesmas 

características diferenciando-se apenas a matriz inversa que apresenta a conectividade com 

sistemas lineares. 

A unidade tem ao seu final perguntas que exploram o saber e a aprendizagem obtida 

pelo aluno, mostrando um esquema de ligação entre os conteúdos da mesma. Para encerrar o 

livro aplica o assunto de matrizes no Clac (uma planilha digital), ensinando a manipular a 

planilha desde conceitos e operações propondo exercícios para o aprendente. 

No terceiro livro o assunto de matrizes começa a ser introduzido através de um 

contexto demográfico exibido por meios digitais, sendo que os dados são expostos em tabelas, 

em sequência outra tabela aparece relacionada ao consumo e produção de alimentos, a partir 

delas o conceito de matrizes e apresentada. Este livro pertence a coleção, Matemática: ciência 

e aplicações, ano 2018 que será utilizado nas escolas até 2020, os autores são Gelson Iezzi, 

Osvaldo Dolce, David Degenszajn, Roberto Périgo e Nilze de Almeida. 

Após conceituar, começam a ser apresentados os componentes e representações de 

uma matriz, mas antes de expor a posição de linhas e colunas é apresentada uma breve 
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história do surgimento. Com todos os elementos já expostos, um exemplo e exercícios 

resolvidos estão presentes na sequência, posteriormente a classificação de matrizes, vindo dos 

exercícios propostos somente após todas estarem classificadas. Nos exercícios são 

encontrados problemas, assim como questões contextualizadas e ainda conexão com outros 

conteúdos matemáticos. Antecedendo as operações de matrizes é presente um texto com 

aplicações na imagem digital, sendo importante para a compreensão da existência do 

conteúdo em tecnologias digitais.  

Nas operações a sequência muda de acordo com cada uma, mas se assemelham em 

alguns pontos. Na igualdade são apresentados o conceito e o exercício, na adição o conteúdo é 

introduzido através de um contexto com dados em tabelas que geram um problema e em 

seguida um exercício resolvido; para matriz oposta somente o conceito é demostrado, na 

subtração a diferença é o acréscimo de um exercício resolvido e após uma lista sobre as 

operações abordadas. Na continuidade tem-se a multiplicação com o número real que segue a 

mesma ideia da igualdade, e a multiplicação de matrizes se apresenta na mesma sequência da 

adição, porém na multiplicação o livro envolve matriz identidade.  

Antecedendo a matriz inversa, mais uma leitura com a aplicação é apresentada, desta 

vez a computação gráfica se faz presente envolvendo gráfico cartesiano e escala, além da 

trigonometria.  No final do capítulo é proposto um desafio ao aluno que possui duas 

alternativas provocando-os a provar o que se pede. Neste livro há variadas caixas de texto 

com alertas e curiosidades sobre o assunto, vale ressaltar que os problemas e contextos 

envolviam bastante a saúde, tanto que na capa traseira existe um alerta para bebidas 

industrializadas. 

É fato que os livros apresentam matrizes a partir de tabelas, quando há outro conteúdo 

envolvido esta conexão aparece em leituras complementares. Por que estas limitações para os 

alunos? Os conteúdos matemáticos são tratados como “blocos” em que se aprende um de cada 

vez e são usados separadamente, é por essa razão que a BNCC propõe o ensino médio como 

continuidade do ensino fundamental, em uma perspectiva de somar saberes e não de deposita-

los em “caixas” para serem embalados e esquecidos. 

Por essa análise percebemos que ainda é mantida uma antiga didática que se resume 

em conteúdos simplificados e exercícios que servem para “fixar” o assunto que está sendo 

abordado, contextualizando realidades diferentes da região em que estamos, este é um assunto 

com grande relevância a ser debatido, já que contextualizar segundo Santos e Oliveira (2012) 

permite ao aluno compreender a transição do saber possuído para sua vida cotidiana, sendo 
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capaz de atuar socialmente através dele. Nesta linha de pensamento e com a diversidade 

existente no país, mesmo dentro de um estado e até da cidade, cabe ao docente atuante 

perceber e inserir a contextualização do conteúdo e o saber do educando em decorrência dos 

fatos vivenciados por ele.  

Na sequência didática é preciso então mobilizar e aplicar a contextualização das 

operações com matrizes, levando-os a inquietações e teste do conhecimento para que haja a 

segurança de aprendizagem do conteúdo proposto, explorando o potencial que todos possuem, 

nesta sequência é proposto alcançar e provocar o que Cabral (2017) afirma quando faz 

inferências as intervenções estruturantes 

A ideia é que o cenário didático seja construído adotando-se a intervenção inicial 

como uma espécie de “caixa de pandora” aplicada ao auto processo de ensinar-

aprender. Uma vez aberta pela motivação hipotética da curiosidade – cernie da 

construção de conhecimentos – traz como consequências uma série de 

desdobramentos relacionados que culminam com a redescoberta por parte do aluno, 

de alguma verdade matemática. (CABRAL, 2017, p. 46). 

As intervenções e zonas propostas por Cabral permitem aos docentes fazer diferente, 

conectando conteúdos e atividades traçando uma meta para cada etapa e questão. Propomos 

que para cada operação haja uma sequência estruturada com a intenção de maior eficácia do 

ensino-aprendizagem de cada uma, diferenciando os materiais na tentativa de desviar da 

monotonia que geram desmotivação em qualquer que seja a fase de ensino. 

É importante que não caia no esquecimento a preocupação em desenvolver uma 

sequência que se preocupe em abranger a intercuturalidade existente em qualquer que seja a 

etapa e local de ensino, além da atenção em contextualizar de acordo com a realidade dos 

presentes, inserindo um ensino aplicado, já que documentos educacionais exigem a aplicação 

de conhecimentos adquiridos, mas para aplicar é preciso ensinar a aplicar, um dever que não 

parte somente do professor de matemática mas de todo o corpo docente, em que é preciso 

haver o conhecimento comum, pois todos podem aprender a todas as disciplinas, 

principalmente a matemática, por isso os PCNs orientam: 

É importante uma preocupação consciente e explicita para atender adequadamente 

todos os alunos de uma classe heterogênea, propondo o trabalho diversificado na 

sala de aula e o trabalho coletivo dos diversos professores de um mesmo aluno. O 

trabalho diversificado pressupõe o reconhecimento de que a situação normal em 

uma sala de aula á a diferença de ritmo de motivação e de formação, e de que 

queremos respeitar o direito de todos de acesso ao conhecimento. Finalmente, é 

importante lembrar que o desafio de fazer com que todos aprendam não é tarefa para 

um só professor, mas pressupõe o trabalho coletivo dos diferentes professores desses 

alunos (...). (BRASIL, 2007, p. 130).  

Cabe ressaltar, que a educação não se faz sozinha, a sociedade toda gera educação, tão 

logo quanto uma simples atividade do cotidiano. Dessa forma vale usar todo o conhecimento 
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da realidade do educando, pois a sua realidade gera aprendizado o que facilitará seu 

envolvimento com as demais atividades no meio escola. 

CONCLUSÃO 

Estamos vivendo na era digital, a educação deve está de mãos dadas com esta, porém a 

realidade de muitos diverge do modelo de escola com a qual muitos acreditam existir. Diante 

tais realidades o ensino-aprendizagem a qual a BNCC aponta, fica inviável já que muitos, não 

tem contato com toda essa tecnologia a qual o mundo dispõe. O ensino de matrizes está na 

monotonia, com conceitos, formulas, entre outras, se faz necessário o uso de tais conteúdos 

em aplicações que sejam acessíveis ao educando, não adianta pensar em um modelo onde as 

escolas não tem suporte para oferece a estes. Cabe as autoridades fazer valer o que o 

documento exige para a educação, não se faz educação com tecnologia sem uma tecnologia, 

mesmo que seja a mais simples. 

 Em regiões não muito distante ainda se tem pessoas vivendo de forma rústica, muitos 

desconhecem a tão famosa tecnologia digital. De que forma introduzir estes se a região e/ou 

localidade ainda não está inserida no contexto tecnológico? A escola é a porta de entrada para 

diversos viés, é o caminho para o ingresso no mercado de trabalho, o qual exige conhecimento 

e aptidão com ferramentas digitais, uma das formas de introduzir este, é através da educação. 

Nossas escolas possuem poucos recursos com os quais possa garantir o acesso a meios 

digitais, algumas possuem um único computador, quando este funciona, não possuem 

laboratórios, o qual poderia facilitar o ensino-aprendizagem do educando, diante tais fatos o 

professor encontra-se refém das mazelas da educação.  

Tão logo, a tecnologia não está para todos e sim para poucos, dessa forma tomar 

conhecimento da existência desta e seus meios digitais torna o livro didático, o caminho para 

sua apresentação, senão o único. A questão aqui abordada não resume em como, quando e 

nem por que se deve usar o livro didático, a preocupação está nas abordagens dos assuntos, de 

que maneira são contextualizadas, se possuem conexão com a realidade dos educandos, e se 

de fato está de acordo com todos os pontos emergentes nos documentos que estipulam como 

deve ser construído o plano de aula do professor. 

Diante as análises realizadas vimos, que o livro didático apresenta aversão a realidade 

do aluno, das três obras analisadas, apenas uma obteve resultado positivo em quase todos os 
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critérios apresentados, o que torna preocupante pois muitos livros didáticos são tidos como 

única ferramenta de trabalho do professor.  

REFERÊNCIA 

BALESTRI, Rodrigo. Matemática: Interação e tecnologia, volume 2 / Rodrigo Balestri. -2 ed. 

–São Paulo: Leya, 2016. 

BIONDI, Silvana Oliveira. MACIEL, Francisca Izabel Pereira. A Interculturalidade na 

Educação de Jovens e Adultos como possibilidade de novas construções de saber e poder. 

Universidade Pedagógica Nacional, XI Seminário Internacional de La Red Estrado – ISSN, 

2219 – 6854. 

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetro Curricular Nacional do Ensino Médio – 

PCNEM. Brasília, MEC 2007. 

BRASIL, Ministério da Educação, Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Documento 

Homologado pela Portaria nº 1.570, publicada no D. O. U. de 21/12/2017, Seção 1, pág, 146. 

CABRAL, Natanael Freitas. Sequências didáticas: Estrutura e Elaboração / Natanael Freitas 

Cabral. Belém: SBEM/ SBEM – PA, 2017. 

FERREIRA, Henrique da Costa. A teoria piagetiana da equilibração e as suas consequências 

educacionais. Edição: Instituto Politécnico de Bragança – 2003. 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-idh-no-brasil.htm; Acesso: 21/08/2019. 

http://www.webartigos.com/articles/7703/1/caos-na-educacao/pagina1.html publicado 

em 07/07/2008; Acesso: 21/08/2019 

IEZZI, Gelson. Matemática: ciência e aplicações: ensino médio, volume 2 / Gelson Iezzi ... 

[et. al.]. – 9 ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. 

LEONARDO, Fabio Martins. Conexões com a Matemática / organizadora Editora Moderna; 

editor responsável Fábio Martins de Leonardo. – 3 ed. – São Paulo: Moderna 2016. 

PONTES, Alten Nascimento, PONTES, Aldo. Educação & ciências: saberes 

interdisciplinares / Alten Nascimento Pontes, Aldo Pontes, organizadores; colaboradores, 

Daniel Barros de Freitas ... [etr al.]. – Belém: EDUEPA, 2011. 

PAULA, Andrey Patrick Monteiro. A matemática e o cotidiano na vida moderna: uma visão 

Lefebvriana. In: SILVA, Hellen do Socorro de Araújo, SALGADO, Rosângela Cruz da Silva. 

(Org.).  Epistemologia e Educação: múltiplos olhares.  – Belém: EDUEPA, 2011. 

SANTOS, Anderson Oramísio. OLIVEIRA, Guilherme Saramago. Contextualização no 

ensino-aprendizagem matemática: princípios e práticas. Recredenciamento, Portaria MEC 

347, de 05.04.2012 – D. O. U. 10.04.2012, Cesuca – Faculdade INEDI: Rio Grande do Sul. 

  

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-idh-no-brasil.htm


848 

 

848 

 

O ENSINO DE DETERMINANTES NO ENSINO MÉDIO: ESTUDO 

DIAGNÓSTICO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE 

ALUNOS DO TERCEIRO ANO 

 

Sandra Miranda 
Universidade Estadual do Pará - UEPA  

Sandramir2014@gmail.com  

 

RESUMO 

Neste trabalho temos como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa diagnóstica sobre o processo de 

ensino-aprendizagem do estudo de Determinantes a partir das percepções dos discentes. As informações foram 

produzidas no mês de abril de 2019 por meio da consulta a 104 alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede 

pública estadual de ensino de Belém do Pará, localizada no Distrito de Icoaraci, mediante a aplicação de um 

questionário e um teste. Os resultados indicam que, segundo a amostra de alunos: o ensino de Determinantes 

ocorre, na maioria das vezes, pelo método tradicional. Concluímos que alguns assuntos foram considerados de 

difícil entendimento, como: a interpretação do enunciado e o cálculo da multiplicação de números relativos, o 

que dificultou o cálculo de Determinantes, nas matrizes 2x2 e 3x3. 

Palavras-chave: Diagnóstico. Ensino de Matemática. Determinantes. 

Introdução  

Segundo Lopes (2017), noções ligadas a determinantes são conhecidas desde 250 

A.C., os chineses utilizavam estas noções no desenvolvimento de técnicas para a resolução de 

sistemas lineares.  

Cauchy foi quem deu o nome de determinante a função que a uma matriz associa um 

número. E foi Cayley em 1841, quem criou a notação usual – um quadrado de números com 

duas barras. Nesta mesma época o matemático francês Binet demonstrou o teorema da 

multiplicação de determinantes. Significativas contribuições para a teoria de determinantes 

foram obtidas pelo matemático alemão Jacobi (1804-1851). 

Esse trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico do processo de ensino-

aprendizagem do estudo de Determinantes a partir das percepções dos discentes do terceiro 

ano do ensino médio de uma escola púbica da região metropolitana de Belém. 

Os dados da pesquisa foram coletados em campo, ou seja, em sala de aula da 

regência da pesquisadora por meio da aplicação de questionários e testes de verificação da 

aprendizagem, após a tabulação, os dados foram analisados e organizados em gráficos e 

tabelas que estão apresentados nesta pesquisa.  
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Desenvolvimento da pesquisa 

Com o objetivo de investigar os aspectos sociais dos alunos e principalmente as 

dificuldades em aprender conceitos de Determinantes, realizou-se uma consulta por 

intermédio de dois instrumentos. O primeiro constituiu-se da elaboração de um questionário, 

com a finalidade de traçar o perfil dos alunos quanto ao contexto social, quanto ao processo 

de ensino e avaliação, assim como verificar quais tópicos relacionados ao assunto 

Determinantes eles tinham mais dificuldade em aprender.   

O segundo consistiu na elaboração de dez questões específicas do assunto 

Determinantes para apurar o grau de conhecimento dos alunos. 

Os dados desta pesquisa foram coletados em uma escola pública estadual, localizada 

no Distrito de Icoaraci parte integrante da Região Metropolitana de Belém (RMB). A escola 

recebe alunos dos diversos bairros do distrito, além de Cotijuba, localizada as margens da 

Baía de Marajó, bem próxima à cidade de Belém e de Caratateua ou Outeiro, como é mais 

conhecida. 

Para que a pesquisa fosse realizada, foi encaminhado um ofício para a direção da 

escola, juntamente com um resumo dos objetivos da pesquisa, o modelo do questionário com 

as 21 perguntas, o quadro de dificuldade e as 10 questões sobre o assunto Determinante. Além 

do termo de consentimento para os menores de idade, que deveria ser assinado pelo 

responsável, autorizando o menor a participar da pesquisa. Outro termo de consentimento foi 

para os alunos de maior idade, também para ser assinado, informando que estava participando 

da pesquisa por livre vontade. 

Após a autorização da direção da escola, ocorreu a apresentação do projeto aos 

alunos, informando todas as etapas da atividade de pesquisa e os objetivos do projeto. As 

turmas que participaram são de regência da pesquisadora, portanto houve uma boa aceitação 

da proposta pelos alunos. Todos os alunos receberam as autorizações e os discentes de menor 

levaram aos pais para ser assinado e os de maior idade assinaram no dia da aplicação do 

questionário mais o teste de verificação da aprendizagem. 

Participaram da pesquisa três turmas de terceiro ano regular, duas do turno matutino 

e uma do turno vespertino. O questionário foi respondido por 104 alunos das três turmas de 

terceiro ano regular da escola. 
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O questionário proposto foi dividido em duas partes. Na primeira parte, foram 

apresentadas perguntas de caráter sociocultural tais como: “Qual a escolaridade do seu 

responsável feminino?”, “Com que frequência você estuda Matemática fora da escola?”, 

“Você consegue compreender as explicações dadas nas aulas de Matemática?”, com o 

objetivo de traçar o perfil dos alunos quanto ao contexto social, e quanto ao processo de 

ensino e avaliação dentro e fora da escola.  

Na segunda parte, foram apresentadas perguntas sobre como os alunos observam os 

professores ao ensiná-los e ao avalia-los, assim como as dificuldades em aprender tópicos 

importantes sobre Determinantes, tais como: “Quais formas de atividades e/ou trabalhos seu 

professor de matemática mais utiliza para a avaliação da aprendizagem?”, “Quando você 

estudou Determinante, a maioria das aulas, foram?”, com o objetivo de traçar o perfil dos 

alunos quanto ao contexto social, e quanto ao processo de ensino e avaliação dentro e fora da 

escola.  

Junto com o questionário, foi apresentado um pequeno teste de dez questões 

objetivas para serem resolvidas pelos alunos das turmas pesquisadas. Neste, o objetivo foi 

verificar em quais pontos os alunos, que já estudaram o conteúdo, sentem mais dificuldades.  

Para analisar os dados obtidos, organizamos em blocos de abordagem da seguinte 

forma: perfil do aluno; gosto pela disciplina de Matemática; Ensino e Avaliação; Grau de 

Dificuldade dos alunos em Determinantes. Procuramos selecionar do questionário às 

perguntas mais relevantes, assim como o quadro de dificuldades.  

Como o assunto Determinante é abordado em sala de aula 

O ano letivo 2019 da rede estadual iniciou em março, na primeira semana a escola 

realizou o planejamento das atividades, onde os professores de cada disciplina organizaram os 

conteúdos que seriam ministrados. Na escola pesquisada o livro texto adotado é Matemática - 

Contexto e Aplicações - Volume 3 de Luiz Roberto Dante, um dos livros aprovados pelo 

Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 2018 e do Plano nacional do Livro Didático para o 

Ensino Médio (PNLEM) do Ministério da Educação. 

Em todos os livros aprovados pelo PNDL o assunto Matriz, Sistemas Lineares e 

Determinantes encontra-se no volume 2 da coleção de Matemática, porém a única exceção é o 

livro do Dante, pois a coleção apresenta esses assuntos no volume 3. Portanto, na escola 

pesquisada esse o assunto Determinante só é visto no terceiro ano. 
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Dessa forma ao iniciar o ano Letivo as turmas de terceiro ano iniciaram os estudos de 

Matrizes utilizando o livro texto, sendo o livro didático um importante instrumento para 

professor e aluno, pois ele permite sua utilização em diferentes contextos e realidade.  

Portanto, ao iniciar as aulas os alunos começaram os estudos por Matrizes, onde o 

livro, no capítulo 3, aborda um pouco de história, apresenta o trecho de uma obra de um livro 

chinês datado de 250 a.C, de autor  desconhecido, o livro apresenta um dos problemas. 

[...] Três fardos de uma boa colheita, dois fardos de uma colheita medíocre e 

um fardo de uma colheita ruim foram vendidos por 39 dous. Dois fardos da 

boa, três da medíocre e um da ruim foram vendidos por 34 dou; e um da boa, 

dois da medíocre e três da ruim foram vendidos a 26 dous [...] (DANTE, 

2015, p.64) 

Após a parte introdutória de Matrizes, foi trabalhado o capítulo 5 do livro onde 

aborda Determinante, foi invertida a ordem de apresentação do conteúdo, ficando para depois 

o estudo de Sistemas Lineares. Essa decisão foi baseada no cronograma para aplicação do 

questionário de verificação de aprendizagem que seria aplicado posteriormente. 

Segundo Dante (2015), o estudo da teoria dos determinantes surgiu quase que 

simultaneamente, no Japão e na Europa, com a publicação da obra Kake fakudai no ho do 

japonês Seki e uma carta que o alemão Leibniz escreveu ao francês L’Hospital. 

A abordagem do capítulo 5 sobre Determinantes, no livro, é muito limitada, foi 

necessário complementar o conteúdo com apostilas e houve a realização de duas oficinas aos 

sábados, essas atividades fazem parte do projeto de reforço ofertado aos alunos.  

O projeto de pesquisa foi apresentado às turmas, tendo boa aceitação pelos alunos, no 

dia 29 de abril uma turma da manhã participou da pesquisa e no dia 3 de maio a outra turma 

da manhã e da tarde fizeram o teste de verificação de aprendizagem, responderam os 

questionários e preencheram o quadro de dificuldades.  

Análise e discussão dos resultados do questionário 

Em relação ao gênero, dos 104 alunos pesquisados, 51% eram do sexo masculino e 

49% eram do sexo feminino, com idades entre 16 e 23 anos.  

De acordo com o gráfico 1, a amostra apresentou que 16 alunos estão na faixa de 16 

anos e 48 alunos possuem 17 anos,. 
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Gráfico 1. Idade dos alunos. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Observamos que na amostra pesquisada ocorre distorção idade-série com 40 alunos 

que estão na faixa de 18 a 23 anos, isso corresponde a cerca de 38% do universo pesquisado 

nessa escola.  

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), no levantamento do censo 2018, a distorção idade-série no terceiro ano do ensino 

médio nas escolas de Belém em 2017 foi de 38%.  

Uma das causas da distorção, também são as reprovações que o aluno pode sofrer ao 

longo de sua vida escolar. Uma das questões que indagamos na pesquisa foi se eles já tinham 

ficado de dependência, como demonstra o gráfico 2, apenas 31,7% declararam que sim, sendo 

que alguns alunos declararam mais de uma disciplina. 

Gráfico 2: Percentual de alunos que declaram que já ficaram em dependência. 

 
Fonte: Elaboração da autora 
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A matrícula com dependência de estudos como forma de progressão parcial está 

prevista no Artigo 24, inciso III. “Nos estabelecimento que adotam a progressão regular por 

série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a 

sequência do currículo, observadas às normas do respectivo sistema de ensino”. Dos alunos 

que declararam já ter ficado de dependência, a Matemática foi a disciplina que mais reprovou, 

seguida por Física e Português de acordo com o gráfico 3. 

Gráfico 3:  Respostas dos alunos em relação à disciplina que ficaram de dependência 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Muitos fatores podem influenciar na aprendizagem dos alunos, para Collares (1982), 

há fatores extraescolares e os intra-escolares, o primeiro diz respeito às más condições de vida 

e subsistência, o segundo está associado ao currículo, o trabalho desenvolvido pelo professor 

e as avaliações de desempenho do aluno. 

As dificuldades escolares também podem partir das limitações próprias em assimilar o 

que é ensinado, podendo ser relacionadas com diferentes aspectos. Pois os problemas 

matemáticos exigem muita atenção para serem resolvidos, mas alguns alunos não conseguem 

se concentrar o suficiente para pensar e buscar maneiras para resolvê-los, o que acaba levando 

ao erro da solução. Conforme Almeida (2006), quando isso se repete diversas vezes, começa-

se a perder o interesse pela matéria, considerando-a difícil, devido a seu alto nível de 

abstração e generalização.  

No resultado da pesquisa, de acordo com o gráfico 4, 83,3% dos alunos não recebem 

auxílio nas tarefas escolares, esse fato pode ser uma das causas de dificuldades em 

Matemática, que evidenciaram a falta de incentivo da família. Segundo Brum (2013, p. 47), 
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[...] são poucos os pais que acompanham o desenvolvimento dos filhos 

na escola. Na maioria das vezes, os responsáveis apenas matriculam as 

crianças e esperam que a instituição de ensino   se  

responsabilize por todos os aspectos educacionais desses meninos e 

meninas. 

 

Gráfico 4. Resposta dos alunos sobre quem os ajuda  nas tarefas escolares. 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Sem a orientação da família, os alunos não têm a organização necessária para o estudo, 

deixando tudo para a última hora. Esta falta de apoio pode ter como consequência o 

desinteresse pelas atividades, acarretando um      baixo     índice de rendimento em 

Matemática. Aliado ao acompanhamento dos pais nas tarefas escolares está o questionamento 

sobre o tempo dedicado ao estudo fora de sala de aula. 

Como demonstra o gráfico 5, se for somado o número de alunos que só estudam na 

véspera da prova, mais os que estudam no período de prova e os que só estudam na escola 

somam 61 alunos do total pesquisado, o que corresponde a 59% do número de  discentes que 

não se dedicam às atividades extraclasses. 

Gráfico 5. Frequência de estudos extraclasse. 

 
Fonte: Elaboração da autora 
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A forma com que os professores ministram suas aulas também pode influenciar na 

aprendizagem, podendo auxiliar na compreensão ou confundir. Os alunos foram questionados 

a respeito do entendimento da matéria e dos problemas dados em sala de aula pelo seu 

professor de Matemática. Verificou-se que para 48%, ou seja, 50 alunos, de acordo com o 

gráfico 6, declararam que às vezes entendem as explicações  e para 34 alunos o que 

corresponde 33%, declararam entender  quase sempre o que é explicado pelo professor.  

Somente para 12 dos alunos nunca entendem ou poucas vezes entendem o que é explicado 

pelo professor. 

Gráfico 6. Sobre o entendimento das explicações dadas em sala de aula. 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Há um equilíbrio nas respostas dos alunos, devido a escola ofertar um sistema de aulas 

de reforço para os alunos com dificuldades, essas atividades são desenvolvidas aos sábados 

por professores de diversas disciplinas, principalmente a Matemática. 

Tomaz e David (2008) afirmam que, quando os alunos estão envolvidos nas atividades 

propostas, acabam desenvolvendo um contato mais produtivo com a Matemática. Esse contato 

não se dá pelo fato de terem somente compreendido os métodos, mas sim porque as práticas 

que estão envolvidas são mostradas em diferentes situações. 

Um dos elementos fundamentais do processo ensino-aprendizagem é o professor, pois 

é o responsável por mediar os conhecimentos prévios com os novos saberes que irão adquirir 

e estes, com aquilo que realmente ocuparão em seus cotidianos. 

[...] a mediação do professor é fundamental para que não ocorra apenas 

uma aprendizagem mecânica e sim uma reflexão sobre o que se está 

aprendendo. Mediar não é dar a resposta, é conduzir ao raciocínio de 

maneira segura e dinâmica, motivando o aluno, construindo com ele a 

evolução de seu aprendizado em todos os momentos das dificuldades. 

(SANTOS; FRANÇA; SANTOS, 2007, p. 6). 
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Em nossa pesquisa podemos perceber que o interesse pelas aulas de matemática em 

aprender os conteúdos ministrados pelos professores, somente às vezes, 54,8% alunos tem 

essa percepção e para 7,7% nenhuma das aulas de matemática despertam sua atenção em 

aprender os conteúdos, de acordo com o Gráfico 7.  

Gráfico 7.´Interesse em aprender os conteúdos de matemática 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Um dos problemas mais sérios no ensino da Matemática é que ela tem sido pensada e 

tratada por professores distante da realidade do aluno. Além disso, os professores encontram 

em sala de aula diversos obstáculos, sendo a falta de entusiasmo dos alunos um dos mais 

difíceis de ser resolvido. Esse cenário, em muito contribui, com a dificuldade que o aluno tem 

em relacionar os conteúdos estudados em sala de aula com seu dia a dia, como demonstra o 

Gráfico 8, que evidencia   que a maioria dos alunos, cerca de 61,5%, somente às vezes dizem 

relacionar os conteúdos matemáticos estudados com a matemática do dia a dia, assim como 

17,3% dizem que não conseguem em nenhum momento relacionar. 

Gráfico 8. Percepção dos alunos da relação de conteúdos matemáticos ensinados em sala com 

o seu dia a dia. 
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Fonte: Elaboração da autora 

Segundo D’Ambrósio (1989), o aluno, acreditando e supervalorizando o poder da 

Matemática formal perde qualquer autoconfiança em sua instituição Matemática, perdendo 

dia a dia, o seu bom senso matemático, fazendo com que, na visão do aluno, as matemáticas 

não estejam relacionadas. 

Em grande parte, essa visão está ligada diretamente a escola tradicional, onde as 

competências estavam relacionadas a aquisição de conteúdos, tendo como habilidades a 

simples memorização e reprodução,  onde os conteúdos não tinham quase nenhuma ligação 

com os conhecimentos do aluno e sem mostrar aplicabilidade no cotidiano. 

Mesmo com a escola nova, de acordo com Moretto (1999), que se baseia pela 

aquisição de competências por meio do desenvolvimento de habilidades nos domínios 

cognitivos, afetivo e psicomotor, ainda temos a avalição da aprendizagem utilizada pelo 

professor sendo ainda mais utilizada as provas, simulados ou testes semanais como 

evidenciamos no gráfico 9, onde 86,6% dos alunos pesquisados declararam essa modalidade 

como forma de avaliação. Um percentual bastante alto uma vez que a pesquisa ou os projetos, 

para essa amostra de alunos, é inexistente. 

Gráfico 9.Formas de atividades desenvolvidas pelo professor 

de matemática para a verificação da aprendizagem. 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Trabalhar de forma tradicional acaba sendo uma alternativa possível, pois na escola 

pública estadual, o professor é horista, possui uma carga horária que não contempla a 

preparação de atividades extraclasse, além de que o professor para obter um melhor salário 

possui uma carga horária máxima, fazendo que ele tenha uma sobrecarga no trabalho, não há 

tempo destinado ao planejamento além daquele momento anual que a escola possibilita. E 

ainda esse momento não é bem aproveitado, pois o planejamento, da maioria das escolas 

públicas, é pautado em palestras e informes, não ocorre planejamento efetivo. 
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9. Análise e discussão dos resultados do quadro de dificuldades 

O quadro de dificuldades era baseado na experiência do aluno após ter estudado o 

conteúdo de Determinantes, onde a tabulação dos resultados são apresentados no quadro 1, 

dentro de dez abordagem, o aluno deveria classificar o item considerado em uma das 

categorias Fácil (F), Muito Fácil (MF), Regular (R), Difícil (D) ou Muito Difícil (MF). 

Quadro 1. Quadro de dificuldades do assunto Determinantes 

Conteúdo 

Qual grau de dificuldade que você teve para 

aprender? 

F  

(%) 

MF 

(%) 

R 

(%) 

D  

(%) 

MD  

(%) 

1 - Determinante de uma matriz de 

ordem 1. 
22 17 45 10 6 

2- Determinante de uma matriz  de 

ordem 2 
26 12 46 6 10 

3 - Determinante de uma matriz de 

ordem 3. (Regra de Sarrus). 16 2 53 20 9 

4 - Propriedades dos determinantes. 18 0 53 20 9 

5 - Teorema de Binet 14 0 40 29 17 

6 - Teorema de Jacobi 11 0 51 27 11 

7 - Cofator de uma Matriz 14 4 54 21 7 

8 - Teorema de Laplace 13 3 54 13 17 

9 - Determinante e análise de um 

sistema 2 x 2 
31 11 33 12 13 

10 - Determinante e análise de um 

sistema 3 x 3. 
32 7 34 15 12 

Fonte: Elaboração da autora 

 

A primeira pergunta foi sobre o determinante de ordem 1, para 74% dos alunos que 

lembravam ter estudado, apenas 10% acharam difícil e 5% consideraram muito difícil. Esse 

dado está de acordo com os dados dos testes, como podemos ver no gráfico 10, 56,9% dos 

alunos acertaram essa pergunta. A resposta da questão era sobre o conceito de determinante 

de ordem 1, de acordo com Dante (2011), o determinante de  ordem 1 é o temo 𝑎11.  
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Gráfico 10: Percentual de alunos que acertaram a 

Primeira questão sobre determinante de ordem 1. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Para essa questão, de um modo geral, as respostas do quadro de dificuldade 

comparadas com as respostas do teste foram equiparadas, não havendo discrepância nas 

respostas dos alunos. 

 Todavia na segunda questão que abordava conhecimentos como, leitura da ordem de 

uma matriz, escrita da matriz a partir de uma sentença e o conhecimento da definição de 

determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, que é por definição a aplicação: 𝑎11𝑎22 −

𝑎21𝑎12, houve um aumento no número de alunos que erraram a questão, de acordo com o 

gráfico 11, 71,6% dos alunos erraram a questão, enquanto que no quadro de dificuldades  

62%  consideraram o assunto regular, difícil e muito difícil. 

 Durante as aulas os alunos demonstraram muita dificuldade na parte de substituição 

dos valores correspondentes ao (ij), seja na correspondência da posição linha/coluna da matriz 

seja por dificuldades com valor numérico. Para aqueles que conseguiam ultrapassar essa 

dificuldade havia muitos alunos com problemas em regras de sinais, expressões numéricas ou 

resolver potências. 
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Gráfico 11: Calculo do Determinante de ordem 2, 

 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Os mesmos problemas foram apresentados na questão que pedia para indicar a 

alternativa correta para o determinante de ordem 3 utilizando Sarrus, apesar da solução ser 

mais trabalhosa, de acordo com o gráfico 12, 67,6% alunos erraram a questão, porém houve 

mais acerto nessa questão que na de ordem 2. 

Gráfico 12: Calculo do Determinante de ordem 3, 

 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Nos exercícios em sala de aula a maioria dos alunos apresentaram problemas com a 

multiplicação de números relativos, principalmente ao usar a regra de Sarrus isso facilmente 

levava a respostas erradas para o cálculo de determinantes das matrizes apresentadas. 

Um estudo realizado por Nascimento (2002) mostra que os alunos do Ensino Médio 

apresentaram uma maior resistência na superação dos obstáculos como na compreensão do 

conceito de números inteiros, quando comparados com os alunos do Ensino Fundamental, o 

que pode indicar que com o passar do tempo esses obstáculos tornam-se mais consistentes e, 

portanto, apresentam maiores resistências à sua superação.  
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10. Considerações Finais 

A análise dos resultados desta pesquisa nos possibilitou refletir sobre a prática 

pedagógica realizada, as dificuldades em desenvolver atividades que tornem mais efetiva a 

aprendizagem dos discentes. Seja devido à carga horária excessiva do professor, onde 

verificamos que na esfera estadual pública não há um tempo voltado para o desenvolvimento 

de projetos ou mesmo de formação continuada para os professores da rede. 

Esse fator somado as dificuldades estruturais, falta de material e instrumentos como 

computadores para pesquisa dos alunos e do professor, data show, TV ou qualquer tipo de 

mídia tecnológica que possam auxiliar as atividades de ensino e aprendizagem. Apesar de a 

grande maioria dos alunos possuírem celular, nem todos possuem recursos para desenvolver 

atividades, além da dificuldade do professor em dominar determinadas ferramentas. 

No entanto, apesar das dificuldades, pesquisas como a que propomos neste trabalho 

permitem ao professor refletir sobre sua prática e também procurar alternativas de como levar 

para a sala de aula novos desafios para os alunos, principalmente em conteúdos que estão 

sendo retirados da grade curricular, seja devido o próprio professor não ministrar, seja porque 

os certames como ENEM, pouco abordarem. 

Houve um grande engajamento dos alunos que participaram da pesquisa, muitas das 

dificuldades apresentadas pelos discentes foram trabalhadas de modo a ajuda-los a superar. 

Para isso as oficinas ofertadas foram fundamentais para o alcance dos objetivos. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo  realizar um diagnóstico do ensino 

de espaço e forma no ensino fundamental a partir da percepção dos estudantes do ensino médio. A produção das 

informações ocorreu por meio da aplicação de um questionário a 100 estudantes do 1º ano do ensino médio da 

rede pública do estado do Pará. A análise dos resultados indicou que segundo os consultados a abordagem inicial 

dos conteúdos ainda está sendo de forma conceitual, mesmo com os conteúdos de Geometria sendo considerados 

de fácil relação com o contexto, as formas de praticar o conteúdo estão praticamente concentradas em atividades 

apostiladas e o livro didático sempre ficando em segundo plano e a avaliação principal as provas objetivas.  

Palavras Chaves: Educação Matemática. Espaço e Forma. Ensino de Matemática. 

 

1. Introdução 

 O Ensino de Matemática no Brasil vem passando por muitas tentativas de mudanças, 

propostas por muitos profissionais comprometidos com a Educação. Mas ainda é nítida como 

a Matemática é a vilã em sala de aula na visão de muitos alunos. 

Neste artigo apresentamos os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo 

realizar um diagnóstico do ensino de Espaço e Forma a partir da opinião dos alunos do 1º ano 

do ensino Médio da rede pública de ensino de Belém, com intuito de investigar como foi a 

experiência dos Estudos de Espaço e Forma no ensino fundamental. A pesquisa foi realizada 

por meio das seguintes etapas: revisão de estudos, elaboração e aplicação do instrumento de 

pesquisa, sistematização, análise dos dados e elaboração do texto. 

Na busca pelos estudos já realizados nessa temática encontramos algumas pesquisas 

atuais referentes ao ensino de Geometria nos Ensino Fundamental. Apresentamos 12 

pesquisas consultadas, que a partir da leitura das mesmas foram divididas em tipos de 

pesquisas, que são: As pesquisas diagnósticas, com: Clemente et. Al.(2005), Santos e Nunes 

(2014), Brianez (2013), Almouloud, Manrique, Silva e Campos (2004); As pesquisas com uso 
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de tecnologia: Silva e Barbosa (2014), Bento (2010), Sampaio (2015), Rancan e Giraffa 

(2017); As pesquisas experimentais Silva; Lara; Severo; Fonseca e Luts (2014), Galvão e 

Passos (2015) e Rogeski e Pedroso (2015). 

 Os estudos diagnósticos analisados nos trazem alguns apontamentos, segundo os 

autores mostrados ainda são frequentes a falta de conhecimento pelo profissional professor 

sobre a diversificação de procedimentos metodológicos para o ensino de Geometria, muitas 

vezes ainda vem sendo apresentada de forma expositiva, consequentemente o aluno não 

relaciona com a realidade em que o cerca, dificultando o seu entendimento. O livro didático 

foi um dos temas estudados também, onde nos mesmo ainda estão sendo comentados como 

não usuais em sala de aula, pela falta de organização e carência de exercícios ―não 

algébricos, que ajudem o aluno ter o olhar geométrico de forma dedutiva, através de 

situações- problema que ajudem a entender até no que o determinado conteúdo seria usual na 

sua vida fora dos muros da escola. 

Sobre os estudos sobre tecnologia podemos destacar que os recursos tecnológicos em 

experiências didáticas trazem uma aproximação dos alunos na sua realidade dos últimos 

tempos, onde o computador está presente na maioria das casas, no trabalho de Silva e Barbosa 

(2014) em que os autores utilizaram um blogue para a comunicação dos alunos, eles 

observaram uma facilidade na interação dos educandos, porque a linguagem da informática 

nos estudos foi uma novidade para eles, que mudou um pouco o estilo de aula que geralmente 

eles tinham. O processo de visualização das figuras geométricas principalmente as não planas 

por meio dos recursos tecnológicos, traz uma melhor compreensão de estes objetos 

matemáticos estão dispostos no espaço, que pode também ser relacionado com objetos 

geralmente usados nas próprias casas. Tais facilidades ajudam a desenvolver algumas 

habilidades presentes na matriz do SAEB, do tema espaço e forma como: - Identificar 

propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, 

relacionando-as com as suas planificações. -Identificar propriedades de triângulos pela 

comparação de medidas de lados e ângulos. - Reconhecer ângulos como mudança de direção 

ou giros, identificando ângulos retos e não retos. (Brasil, 2008, p.88). 

As pesquisas que trazem experimentos didáticos para o ensino de Geometria 

envolvendo espaço e forma, figuras planas e não planas, são bastante favoráveis para a 

aproximação do conceito matemático e geométrico do educando, pois quando o mesmo se 

depara com um material manipulativo, por exemplo, como é no caso do estudo de Galvão e 

Passos (2015), eles passam a deixar de olhar as aulas de Matemática como aquela aula 
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metódica, de conceito e exercícios teóricos, esse tipo de atividade manipulativa promove a 

cooperação também, que é importante a discussão sobre o determinado assunto, muitas vezes 

surgem dúvidas que podem ser sanadas na discussão em grupo. 

Portanto, nesse estudo apresentaremos a seguir os resultados dos questionários 

aplicados aos alunos que foram sistematizados e organizados em tabelas para facilitar a 

análise. 

2. Metodologia  

Para realização do estudo a abordagem será Quanti-qualitativa, na modalidade de 

campo. Tendo como embasamento: Melo (2017), Gatti (2004) e Fiorentinni e Lorenzato 

(2012). 

A pesquisa Quanti-Qualitativa, segundo Melo (2017): 

É aquela que mescla, tanto técnicas quantitativas como qualitativas. Nesse 

caso, as tabelas e os gráficos, além de contribuir para uma demonstração 

operacional dos conceitos analisados, ainda fornecem consistência interna 

dos argumentos de discurso; enquanto as técnicas qualitativas contribuem 

para captar as variáveis sociais complexas e fornecem um maior nível de 

compreensão e profundidade dos fenômenos estudados. (MELO, 2017 p.14) 

 

A modalidade de pesquisa de campo, que utilizamos neste trabalho, segundo Melo 

(2017), tem a finalidade de recolher e registrar ordenadamente todos os dados obtidos sobre 

um objeto estudado. Um levantamento dos fatos, tais como ocorrem na realidade. 

Dentre as funções da pesquisa de campo, destacaremos a função prática, haja vista que 

busca diagnosticar problemas na aprendizagem e com isso subsidiar uma proposta de ação 

pedagógica de intervenção na realidade estudada.  

O levantamento de dados que foi realizado é um tipo de estudo exploratório que 

procura um grande número de sujeitos, mediante a aplicação de questionários definidos por 

amostragem. Esse método de pesquisa fornece uma visão estática e momentânea, entretanto 

se mostra extremamente útil para uma visualização de uma dada situação ou problema em 

questão.  

Com isso, os procedimentos metodológicos são dados pelas seguintes etapas: Revisão 

de Estudos; elaboração dos instrumentos de pesquisa; Validação dos instrumentos; Ajuste dos 

instrumentos; determinação da amostra; aplicação dos instrumentos; Sistematização; Análise; 

elaboração do texto e divulgação.  
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Etapas:  

1ª etapa: Revisão de Estudos 

 Nesta etapa foi realizada uma revisão de estudos sobre o ensino de espaço e forma de 

um levantamento bibliográfico sobre o tema visando obter informações relativas a estudos 

sobre o tema. Segundo Gatti (2010), esse tipo análise exploratória contribui para identificar se 

o estudo está repetido ou se o objetivo de pesquisa estudado já foi respondido. 

2 ª etapa: Elaboração dos instrumentos de pesquisa 

 Neste momento foram elaborados com instrumentos de produção de informações da 

pesquisa, que poderão ser questionários, roteiros de entrevista ou de observação. 

3ª etapa: Validação dos instrumentos 

 A etapa da validação dos instrumentos foi promovida por meio da aplicação dos 

instrumentos produzidos para cinco docentes e cinco discentes com a finalidade de obter 

informações sobre a adequação dos instrumentos no que diz respeito a forma, clareza e 

conteúdo dos mesmos com o objetivo de subsidiar possíveis ajustes.  

4ª etapa: Ajuste dos instrumentos 

A etapa dos ajustes dos instrumentos ocorrerá com base nas informações obtidas na 

etapa de validação. Em função dos resultados da validação foram realizados os devidos 

ajustes nos instrumentos visando torná-los mais adequados aos objetivos da pesquisa. 

5° etapa: Determinação da amostra 

  A determinação da amostra ocorreu a partir do estudo de informações sobre o 

quantitativo de escolas públicas da Grande Belém bem como de sua distribuição. As técnicas 

de determinação da amostra serão definidas ao longo desta etapa. 

6ª etapa: Aplicação dos instrumentos (Realização da Pesquisa de Campo) 

 “A etapa na qual o pesquisador coleta os principais dados e informações sobre o objeto 

estudado.” (MELO, 2017, p.4). Esta etapa foi destinada a aplicação dos instrumentos de 

pesquisa quando foram consultados 52 docentes e 100 estudantes do 1º ano do ensino médio, 

visto que consideramos que os discentes acabaram de concluir o ensino fundamental e o 

instrumento de pesquisa é baseado na Matriz do nono ano do ensino Fundamental. Os alunos 

pertencem a rede pública da cidade de Belém do Pará. 
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7ª etapa: Sistematização 

 A sistematização das informações ocorreu por meio da organização das mesmas em 

planilhas para viabilizar as análises.  

8ª etapa: Análise elaboração do Texto 

 A análise dos resultados sistematizados se deu por meio da análise das correlações 

entra as informações produzidas e os resultados dos estudos sobre o tema.  

Após esta etapa, as atividades foram escritas no texto, detalhadamente desde as suas 

elaborações, suas analises e resultados.  

3. Resultados da pesquisa  

Consulta aos discentes no processo de ensino de Espaço e Forma  

 Nesta seção apresentamos os resultados de uma consulta realizada a 100 alunos de 

escolas públicas do 1º ano do Ensino Médio do Estado do Pará, em relação ao processo de 

ensino e aprendizagem de Espaço e Forma. O objetivo dessa consulta era coletar informações 

de como está sendo o processo de ensino de aprendizagem no ponto de vista discente. A 

consulta foi realizada no período de Agosto a Novembro de 2017. 

O questionário para os discentes, consistiu em 3 momentos: 

• Socioeconômico: No primeiro momento foram feitas perguntas sobre sexo, Faixa 

etária e de profissão e escolaridade dos responsáveis.  

• Abordagem dos conteúdos: No segundo, momento foram feitas 3 perguntas 

relacionadas a prática docente dos conteúdos de Espaço e Forma, tais como: Introdução de 

conteúdo que está exposta na tabela 7, forma que os seus professores exercitam os conteúdos, 

que esta exposta na tabela  8 e utilização de experimentos didáticos nas aulas já presenciadas 

por esse aluno, que será mostrado na tabela 10.  

 

Alguns dados socioeconômicos dos discentes 

Para participar da pesquisa, foram consultados alunos egressos do ensino Fundamental 

e que já estavam cursando o 1º ano do Ensino Médio. Com o objetivo de verificar a 

experiência deles referente ao ensino de Geometria no Ensino Fundamental. 

Com isso, a seguir irá ser destacado o perfil dos alunos consultados e em seguida o 

resultado referente ao Ensino de Geometria. 
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Os alunos consultados são a maioria com a idade de 15 anos, 56%. Com idade de 16 

anos participaram 30%, com idade de 17 anos 11%, com 18 anos 3% e não tiveram alunos 

maiores de 18 anos no total dos participantes. Além disso, 51% dos alunos consultados são do 

sexo masculino e 49% são do sexo feminino.  

 

 Abordagem inicial dos Conteúdos 

Os dados da tabela abaixo indicaram as respostas à pergunta: “quando você estudou os 

conteúdos de Espaço e Forma, a maioria das aulas começa?”. Os dados estão expostos no 

quadro 1. 

 

Quadro 1 - Ensino de Espaço e Forma segundo alunos 

QUANDO VOCÊ ESTUDOU ESPAÇO E FORMA A 

MAIORIA DAS AULAS INICIAVA 
 (%) 

Pela definição seguida de exemplos e exercícios 

 

58 

Com uma situação-problema para depois introduzir o assunto 

 

24 

Com um experimento para chegar ao conceito 

 

4 

Com um modelo para situação e em seguida analisando o modelo 10 

Com a História do assunto. 0 

Ainda não estudei esse assunto em sala. 4 

Total 100 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Notamos que 58% dos discentes consultados responderam que os seus professores do 

ensino fundamental iniciavam suas aulas de Espaço e Forma pela definição e seguida de 

exercícios. Esse que método de início de conteúdo concorda com o estudo de Clemente et. al, 

(2015) onde salientaram que isso reflete na importância do professor utilizar diferentes 

materiais nas aulas e que as aulas expositivas não estão sendo o suficiente para a 

aprendizagem. 24% com uma situação-problema no início do conteúdo 4% com um 

experimento para chegar ao conceito, 10% com um modelo para a situação e em seguida com 

a análise do modelo para abordagem o assunto, e por fim, nem um aluno consultado 

respondeu que o professor utilizava História nas aulas. 

Quadro 2- Forma De Praticar o conteúdo estudado 

PARA EXERCITAR OS CONTEÚDOS DE ESPAÇO E 

FORMA SEU PROFESSOR COSTUMA 
ALUNO (%) 

Apresentar uma lista de exercícios para serem resolvidos 61 

Apresentar jogos envolvendo o assunto 0 

Solicitar que os alunos resolvam os exercícios do livro didático 37 

Não propõe questões de fixação 0 

Solicita que os alunos procurem questões sobre o assunto para 

resolver 
0 
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Outros 2 

Total 100 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Na análise do quadro 2, segundo 61% dos estudantes consultados responderam que os 

seus professores costumam apresentar lista de exercícios para exercitarem os conteúdos, 

responderam também que os docentes não apresentam jogos, nem trabalham com a história do 

assunto e não solicitam que os mesmos procurem questões para resolver.  

A maioria dos alunos consultados na pesquisa respondeu que utilizam material próprio 

e por segundo que utilizam o livro didático para exercitar em sala de aula, alguns comentários 

relevantes sobre o livro didático são a importância do livro didático em sala de aula e que 

mesmo com esse instrumento de suma importância, a maioria dos professores ainda preferem 

seus materiais próprios, pelas lacunas em que o livro didático nos traz a carência de exercícios 

contextualizados. O que concorda com o estudo de Collares (2014), que a autora enfatiza que 

um dos motivos para dificuldade do aprendizado em Geometria está relacionado com o 

material didático utilizado em sala de aula, onde conteúdos da matemática que na maioria das 

vezes são ensinados e apresentados no livro didático de forma sistemática. 

 

Conhecimento sobre Espaço e Forma segundo Discentes 

 

Solicitamos que os discentes indicassem os conteúdos que se lembram de ter estudado 

no ensino fundamental em suas aulas de Geometria, e aproveitamos para solicitar em grau de 

Muito Fácil, Fácil, Regular, Difícil e Muito Difícil a opinião sobre as suas dificuldades ao 

estudar os conteúdos mencionados, os dados obtidos estão expostos abaixo. 

Tabela 1- Conhecimento dos alunos sobre Espaço e Forma 

CONTEÚDOS DE ESPAÇO E FORMA  

LEMBRA DE 

TER 

ESTUDADO? 

(%) 

GRAU DE DIFICULDADE APRENDER 

(%) 

Sim Não Muito 

Fácil 

Fácil Regular Difícil Muito 

Difícil 

Identificação, localização/movimentação 

de objeto em mapas. 

22 78 0 8 9 0 5 

Identificação, localização/movimentação 

de objeto em croquis. 

18 82 0 0 8 9 1 

Conceito de figuras bidimensionais 80 20 20 40 20 0 0 

Conceito de figuras tridimensionais 75 25 10 15 40 5 5 

Planificações de figuras geométricas 60 40 12 8 20 9 11 

Conceito de Poliedros  65 35 0 15 30 15 5 

Elementos de um poliedro  50 50 0 10 35 10 5 

Poliedros de Platão 75 25 5 15 30 20 5 

Teorema de Euler 62 38 2 20 28 9 2 

Conceito de triângulo 85 15 18 20 30 13 5 

Elementos de um triângulo 85 15 18 20 30 13 5 

Classificação de um triângulo quanto  

à medida de seus lados 

70 30 0 10 41 24 5 

Classificação de um triângulo quanto 

à medida de seus ângulos 

70 30 0 10 41 24 5 
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Propriedades dos triângulos isósceles 78 22 8 10 40 25 0 

Propriedades dos triângulos equiláteros 66 44 0 6 38 20 2 

Conceito de Quadrilátero  63 37 3 15 39 5 0 

Elementos de um quadrilátero 68 32 8 10 34 15 0 

Classificação de quadriláteros 85 15 15 12 48 10 0 

Conceito de Paralelogramos 40 60 0 0 35 5 0 

Propriedades do Retângulo 65 35 3 17 27 3 0 

Propriedades do Losango 60 40 0 8 32 13 7 

Propriedades do Quadrado 88 22 20 24 36 8 0 

Propriedades do Trapézio 10 90 0 0 7 3 0 

Ampliação, redução e conservação de medidas 

dos lados de figuras em malhas quadriculadas. 

81 19 10 10 51 9 0 

Ampliação, redução e conservação 

da área de figuras em malhas quadriculadas. 

83 17 29 25 24 5 0 

Ampliação. Redução e conservação  

do perímetro de figuras em malhas quadriculadas. 

83 17 29 25 24 5 0 

Definição de ângulo 80 20 15 0 80 0 0 

Classificação de ângulos 62 38 2 28 32 0 0 

Bissetriz de um ângulo  40 60 1 22 16 0 0 

Retas paralelas cortadas por uma Transversal 36 64 0 4 30 2 0 

Razão entre segmentos 71 29 10 5 62 3 1 

Segmentos proporcionais 82 18 5 12 42 12 0 

Feixe de retas paralelas 80 20 10 23 42 15 5 

Teorema de Tales  60 40 2 18 36 0 4 

Aplicações do Teorema de Tales 40 60 0 0 32 0 8 

Teorema da bissetriz de um ângulo 

interno em um triângulo 

13 87 0 0 5 8 0 

Ampliação de figuras 59 41 9 12 18 18 1 

Redução de figuras 59 41 9 12 18 18 1 

Conceito de Figuras semelhantes 55 45 0 10 23 0 0 

Conceito de Figuras congruentes 55 45 0 10 23 0 0 

Semelhança de polígonos  50 50 2 0    

Razão entre perímetros de polígonos semelhantes  20 80 0 0 12 8 0 

Razão entre áreas de regiões poligonais 

semelhantes 

75 25 5 0 55   

Propriedade fundamental da semelhança de 

triângulos  

60 40 0 2 58 0 0 

Teorema Fundamental da Semelhança de 

Triângulos 

50 50 0 0 50 0  

Caso de semelhança de triângulos AA  82 18 2 0  0 0 

Caso de semelhança de triângulos LAL 80 20 18 12 40 0  

Caso de semelhança de triângulos LLL 72 18 15 0 49 22 1 

Aplicações de semelhança de triângulos  61 39 0 0 50 11  

Transformações Geométricas: Reflexão 58 42 0 2 38 10 0 

Transformações Geométricas: Translação 50 50 2 8 40 0 0 

Transformações Geométricas: Rotação 70 30 5 20 45 5 0 

Conceito de Homotetia 40 60 0 0 29 4 7 

Propriedades de uma Homotetia 40 60 0 0 29 4 7 

Conceito de Polígono 80 20 10 25 42 2 0 

Polígonos convexos 90 10 8 32 39 11 0 

Polígonos não convexos 90 10 8 32 39 11 0 

Polígonos regulares 75 25 9 21 40 5 0 

Polígono irregular  75 25 10 20 40 5 0 

Soma dos ângulos internos  

dos Polígonos regulares 

65 35 23 7 24 1 5 

Diagonais de um polígono 59 41 9 12 24 12 1 

Conceito de Plano cartesiano 91 9 11 32 39 8 0 

As coordenadas cartesianas  91 9 11 32 39 8 0 

Aplicações das coordenadas cartesianas 78 22 8 10 40 25 0 

Elementos do triangulo retângulo 78 22 8 10 40 25 0 

O teorema de Pitágoras 80 20 20 40 20 0 0 

Demonstração do teorema de Pitágoras  65 35 0 12 33 15 5 

Os ternos pitagóricos 49 51 9 12 24 14 1 

Aplicações do teorema de Pitágoras 50 50 0 9 35 11 5 

Razão trigonométrica do Seno no triângulo 

Retângulo 

89 11 0 0 61 23 5 

Razão trigonométrica do Cosseno no triângulo 89 11 0 0 61 23 5 
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Retângulo 

Razão trigonométrica da Tangente no triângulo 

Retângulo 

89 11 0 0 61 23 5 

Aplicações das razões trigonométricas no 

triangulo Retângulo  

68 32 8 10 34 15 0 

Definição de circunferência 54 46 0 0 44 10 0 

Propriedades da circunferência  54 46 0 0 23 0  

Definição de Circulo 87 13 10 5 58 0 0 

Propriedades do círculo  87 13 10 5 58 0 0 

Aplicações das propriedades do círculo 36 44 0 2 30 2 0 

Relação entre duas cordas de uma circunferência  42 68 0 0 30 12 0 

Relação entra dois segmentos secantes a 

uma circunferência 

31 69 0 0 31 0 0 

Relação entre um segmento secante e um 

segmento tangente a uma circunferência  

36 64 0 4 30 2 0 

Aplicações das propriedades da circunferência 32 68 0 0 26 6 0 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Notamos a partir da Tabela 1 que: 

Os maiores percentuais relativos ao grau de dificuldade de aprender os conteúdos 

estão concentrados na categoria regular, em todos os 88 conteúdos selecionados.  

Na categoria regular, o maior percentual foi referente ao conteúdo “razão entre 

segmentos”, em que 62% dos alunos consultados consideraram regular o grau para aprender.  

Dos 88 conteúdos selecionados para a pesquisa a maioria dos alunos respondeu que 

não se lembraram de ter estudado pelo menos 12 dos conteúdos, chamando atenção para o 

conteúdo de Homotetia, que está presente diretamente nas Habilidades propostas na Matriz do 

Saeb. 

Em relação a habilidade D1 da Matriz do Saeb que é nomeada por “Identificar a 

localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas” é 

possível observar que a maioria dos alunos consultados afirmaram não lembrar de ter 

estudado esses conteúdos em sala de aula, pois 72% respondeu não para Identificação, 

localização/movimentação de objeto em mapas e 82% Identificação, 

localização/movimentação de objeto em croquis. 

Em relação aos conteúdos referentes a habilidade D2 a maioria dos alunos, indicaram 

que lembram de ter estudado, percebe-se somente que 40% dos participantes marcaram 

regular para aprender figuras tridimensionais e suas planificações, uma diferença grande das 

figuras bidimensionais que foram 20%. 
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Os conteúdos relacionados a habilidade D3 que está relacionada as propriedades dos 

triângulos e suas relações, podemos observar que a maioria lembra de ter estudado apesar dos 

maiores percentuais estão no regular e difícil, principalmente nas propriedades.  

Referente a habilidade D4 que indica que o aluno deve identificar a relação entre 

quadriláteros por meio de suas propriedades, destacamos que dos quatro quadriláteros 

mencionados na pesquisa, o trapézio em que 90% dos estudantes não lembram de ter 

estudado. 

Sobre os conteúdos da habilidade D5, que se refere ao reconhecimento e modificação 

de medidas de lados, perímetros de figuras poligonais por meio de malhas quadriculadas mais 

de 80% dos alunos afirmam se lembrar de ter estudado os conteúdos. 

 Chamamos atenção para os assuntos referentes a Homotetia, onde na nossa pesquisa a 

maioria dos alunos afirmaram não lembrar de ter estudado esses conteúdos, e dos que 

lembraram ainda caracterizaram o seu grau para aprender como regular.  

 Outro ponto importante enfatizar é sobre as relações de círculo e circunferência, nas 

propriedades do círculo, por exemplo, 87% dos alunos se recordam de ter estudado, mas 

quando falamos de aplicação dessas propriedades somente 36% indicou que havia estudado, o 

mesmo acontece em outros conteúdos presentes na pesquisa, onde o aluno lembra-se de ter 

estudado o conteúdo, mas não a aplicação. 

4. Considerações Finais  

 O objetivo do presente estudo era realizar um diagnóstico do ensino de Espaço e 

Forma no Ensino Fundamental a partir de das opiniões de discentes de Ensino Fundamental. 

 O ensino de Geometria nas escolas é de suma importância para a construção de 

habilidades para a vida dos educandos, não somente a vida escolar, as habilidades referidas 

nas matrizes das avaliações da Educação Básica muitas vezes não condizem com o que 

ensinado em sala de aula, os alunos não são estimulados e refletir sobre situações que 

envolvem Geometria, só são solicitados a resolverem exercícios teóricos, ainda é muito 

grande a incidência da aula tradicional dada pelos docentes da educação básica. Com isso, 

julgo importante estudo como este para nos alertar sobre pontos que temos que refletir para 

tentar aperfeiçoar o ensino e aprendizagem dos discentes em Espaço e Forma, com esses 
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aperfeiçoamentos pode diminuir as dificuldades dos alunos no ensino fundamental que 

perduram até o ensino Médio e superior. 
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RESUMO:  

O artigo traz uma abordagem acerca das competências, saberes e os efeitos da capacitação ou 

ausência da mesma, em professores no ensino da matemática com deficientes visuais - DV no 

7º ano do ensino fundamental. Nesse contexto objetivou-se analisar e discutir as dificuldades 

encontradas na opinião dos docentes licenciados em matemática, ao aprendizado dos  

conteúdos de matemática a alunos cegos. Os estudos foram baseados em pesquisa 

bibliográfica, e aplicação de questionários a professores de matemática, o objetivo principal 

seria entrevistar apenas profissionais com experiência em ministrar aulas para alunos DV do 

7º ano de turma regular, no entanto devido a dificuldade de encontrar um público tão 

específico entrevistamos educadores matemáticos com ou sem experiência. O estudo nos 

instigou a investigar questões relativas a dados pessoais, formação acadêmica, tempo de 

atuação, métodos e estratégias de ensino, preparação docente nessa perspectiva, o processo de 

ensino aprendizagem do cego, mensurando o grau de dificuldade do conteúdo ministrado 

numa escala de muito fácil a muito difícil. Foram entrevistados 20 professores atuantes, tanto 

da rede municipal e estadual da cidade de Belém e outros municípios próximos. Os resultados 

nos revela que tanto docentes experientes ou não, em lecionar para cegos, houve uma 

consonância dos 42 assuntos de matemática ministrados no 7º ano, a soma e subtração de 

números inteiros e conceitos básicos de geometria são considerados fáceis para alunos cegos 

aprenderem, já os demais assuntos  relacionados a aritmética, conceitos algébricos e outra 

ramificação da geometria são considerados mais difíceis no aprendizado do cego. 

 

Palavras - chave: Ensino de matemática. Deficientes Visuais. Inclusão. Professores de 

matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação especial na perspectiva da inclusão nos propõem inserir no contexto 

educativo, o indivíduo com necessidades educativas especiais de forma a proporcionar a 

interação dos mesmos com os pares, o qual se reafirma na Convenção sobre os Direitos das 

pessoas com Deficiência – CDPD (2010) com o propósito de promover, proteger e 

assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos 

mailto:rosemarybom@gmail.com
mailto:pedro.franco.sa@gmail.com
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e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e 

promover o respeito pela sua dignidade inerente.    

 Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.394 / 96 que estabelece a 

educação inclusiva como “modalidade de educação escolar”, entende-se que o professor 

deverá estar apto para as diversas situações em sua prática, proporcionando assim, favoráveis 

condições de trabalho garantindo que o processo de aprendizado aconteça efetivamente de 

modo pleno. No entanto nos propomos a investigar se isso se observa. Levantando assim 

alguns questionamentos, tais, como mensurar o grau de dificuldade de entendimento dos 

conteúdos do sétimo ano da disciplina de matemática a alunos cegos de turma regular. 

A pesquisa foi motivada após vivências com deficientes visuais - DV no ambiente 

escolar, durante monitoria e graduação do curso de matemática da turma do 7º ano, no 

município de Castanhal, na oportunidade podemos observar que a inclusão dos alunos cegos 

que haviam na turma não ocorria de fato. Ausência de estratégias metodológicas nas 

abordagens dos conteúdos deixavam tais discentes excluídos em sala de aula, os tornando 

imperceptíveis ,  mesmo tendo o aparato tecnológico (máquina de escrever em Braille e sala 

de AEE) , os conteúdos eram trabalhados mais voltado para os alunos videntes, pois os 

mesmos reclamavam da falta de interação com os outros alunos e com o próprio professor. 

Diante do exposto, sentimos a necessidade de buscar capacitação na educação especial e 

inclusiva visando assim desenvolver boas práticas com a matemática, refletindo sempre 

planejamentos e estratégicas assim proporcionando, que efetivamente aconteça a inclusão dos 

alunos cegos ao lecionar matemática. 

Segundo Sani, 2013) Vale ressaltar que a matemática faz parte inexorável da vida de 

todas as pessoas e desempenha um papel importante pelo fato de possibilitar resolver 

problemas do dia-a-dia, além de ser um instrumento de linguagem e comunicação, 

desempenhando um papel fundamental na formação do pensamento lógico matemático a 

partir do desenvolvimento de competências e habilidades de raciocínio. Para tanto o aluno DV 

apresenta limitações em seu processo de ensino aprendizagem, por limitar-se de perda da 

visão total ou parcial, o mesmo passa a desenvolver a percepção tátil, assim o discente 

precisará usar de estratégias de ensino que possa atender a limitação do referido aluno, 

garantindo assim o aprendizado. 

Temos objetivo geral Investigar o processo de ensino aprendizagem do educador 

matemático na aplicação dos conteúdos para discente do sétimo ano com DV e objetivos 

específicos analisar o grau de entendimento do aluno DV no processo de ensino aprendizagem 
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dos conteúdos matemáticos do sétimo ano do ensino fundamental, questionar a formação do 

profissional ministrante da disciplina de matemática, considerando assim tempo de atuação e 

formação e analisar se de fato se no processo de ensino aprendizagem acontece na introdução 

dos conceitos matemáticos para alunos DV. 

2- Estudos sobre o ensino de matemática para cegos  

O ensino de matemática para o cego nos faz atentar, segundo Silva e Lazzarin (2016)  

um ponto importante para que o professor de Matemática tenha êxito no trabalho com o 

deficiente visual é o uso de comunicação bastante clara. Uma vez que o ensino de matemática, 

segundo a afirmação de Albuquerque, Silva, Morais, Alcântara e Pessoa (2015) de maneira 

geral fica disperso e inconsistente se não adotar meios de “visualização” de gráficos, 

equações, figuras geométricas. Enfim, precisa-se muito do apoio visual para melhor ensinar e 

ser compreendido pelos alunos. A partir dessa compreensão, deve-se identificar corretamente 

o aluno portador de deficiência visual.     

O ensino de matemática para DV precisa garantir que, o profissional matemático 

esteja preparado para atender este público, no entanto não é isso que se observa, pois ainda 

são relatadas dificuldades como afirma Torisu e Silva (2016) 

Os professores têm encontrado dificuldades para administrar seu 

trabalho em classes na qual os estudantes têm ou não deficiências. 

Porém, os desafios se intensificam ainda mais quando ele não 

recebeu, na formação inicial, conhecimentos que abordam aspectos 

da diversidade e da inclusão. Um exemplo é traduzido no momento 

do estágio em que o aluno-professor percebe a presença de estudante 

com deficiência na escola e, não raras vezes, revela um sentimento 

de medo, por ser a primeira vez que se informa sobre o assunto. 

 

É preciso que o profissional da educação reflita sua prática pedagógica na perspectiva 

da inclusão, possibilitando a efetividade da mesma, levando em consideração a formação 

cidadã do sujeito com necessidades educativas especiais e seus anseios diante da interação 

com os outros, reafirmado Por Santos (2017): 

 Nesta concepção revela-se na experimentação do mundo e na 

transformação contexto social onde cada indivíduo está inserido. 

Sendo, o conhecimento construído pela práxis deriva novas 38 

reflexões e teorias, possibilitando nova práxis em um movimento de 

ir e vir, que assegura ao ser humano um contínuo processo de 

evolução, conforme os pressupostos da dialética marxista. 

 

Diante do exposto, reforça-se as reflexões ao professor de matemática em suas ações, 

Perez (2005) contribui, ”a reflexão é vista como um processo em que o professor analisa sua 

prática, compila dados, descreve situações, elabora teorias, implementa e avalia projetos e 
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partilha suas ideias com colegas e alunos, estimulando discussões”. Tais reflexões na 

perspectiva inclusiva para o processo de ensino aprendizado do discente DV, flexibiliza 

bastante o processo de ensino aprendizado ao referido aluno, haja vista que o cego não possui 

uma visão global  do que é ensinado, reafirmado por Silva e Lazzarin (2017) O deficiente 

visual não tem uma ideia global do que está sendo trabalhado, é preciso que a descrição do 

conceito ou exercício que esteja sendo apresentado seja enriquecida com o máximo de 

informações e que se entende para que essas informações sejam fato relevantes. 

 Vale ressaltar que o ensino de matemática para o deficiente visual também pode ser 

potencializado explorando os materiais manipulativos e adaptados em alto relevo e com 

textura, os materiais concretos e alguns softwares, uma vez que o aluno cego quando limita-se 

apenas da visão possui outros sentidos, assim como o tato e a audição, para tanto esses 

sentidos precisam ser potencializados, garantindo assim a realização de interpretações, 

conceitos e aprendizado matemático, basta que o professor utilize desses métodos e recursos 

em suas salas de aula, nesse contexto Batista e Miranda (2015) explícita: 

Estes recursos didáticos manipuláveis e adaptados facilitam a aprendizagem 

do aluno de acordo com suas necessidades especiais, estimulando assim 

outros sentidos, através das texturas, marcações em alto relevo, escrita em 

Braille dentre outros, proporcionando ao aluno cego um ambiente de 

manipulação e investigação, dando a este educando a possibilidade de 

desenvolver conceitos matemáticos. O uso de material didático no ensino de 

matemática para o aluno deficiente visual sobre como reproduzir os 

conhecimentos e experimentar algumas combinações, além de desenvolver a 

criatividade do discente na capacidade de resolver problemas e de lhes 

apresentar uma melhor visão de mundo.  

 

É preciso que seja elaborada uma estratégia que possibilite promover uma formação 

adequada para os professores garantindo assim um ambiente escolar mais humanizado e 

inclusivo. 

METODOLOGIA  

Objetivando responder aos questionamentos, norteadores de nossa problemática 

elaboramos questionários de livre escolha onde era pretendido responder:  

1- Dados pessoais dos pesquisados: sexo, faixa etária e formação acadêmica. 

2- Dados profissionais: tempo de atuação, capacitações e formações,  experiências  

e modo de ministrar suas aulas. 

3- Informações sobre o processo de ensino aprendizado: a experiência de ter tido 

lecionado para cegos, práticas, a análise do aprendizado dos conteúdos foram elencados em 
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uma tabela, mensurando o grau de dificuldade numa escala de muito fácil a muito difícil 

relacionando os assuntos ministrados aos alunos cegos do 7º ano.  

O questionário seguiu estruturado buscando responder a 12 questionamentos. 

Conforme mostra o anexo I. 

Foram entrevistados 20 professores de matemática, desse total 15 já tiveram 

experiência ao lecionar para deficientes visuais e apenas 5 não tiveram a mesma vivência. 

Dentre os pesquisamos dos seguintes municípios 2 professores de Abaetetuba,1 de Iguarapé - 

Mirim, 1 de Castanhal e os demais situados no município de Belém do estado do Pará, 

observou-se que grande parte dos entrevistados trabalham nas redes públicas de ensino apenas 

2 na esfera federal e 1 na rede particular. 

Seleção da amostra 

A princípio partimos do pressuposto de pesquisar somente professores de matemática 

que houvessem lecionado para alunos deficientes visuais do 7º ano do ensino fundamental, no 

entanto tivemos dificuldades de encontrar este público em específico, porém decidimos, 

entrevistar profissionais sem essa experiência. 

Contatos preliminares e dificuldade encontrada na pesquisa em campo 

Para termos acesso aos professores nas escolas visitadas, nos identificávamos junto a 

direção e coordenação, chegávamos sempre em horários o qual não permitisse atrapalhar seu 

trabalho pedagógico. Recebemos alguns não, pois apesar de nos permitirem falar com o 

professor, o mesmo relatava que estava sem tempo de responder o questionário até 

deixávamos com ele, porém depois recebíamos a desculpa ainda não haviam respondido, 

sendo esta nossa maior dificuldade.  

Seguimos então pesquisando através uma rede de contato, pois resolvemos convidar 

profissionais de uma rede social de whatsapp que constavam mais de 100 professores de 

matemática és, que solicitamos a contribuição dos mesmos em nossa pesquisa alguns haviam 

tido a experiência com alunos cego no 7º assim, até ocorriam indicações de amigos que 

passaram pela mesma experiência. Com essa rede de contato conseguimos 16 profissionais 

com a experiência com alunos cegos, 4 foram amigos de graduação, já atuantes. Todos os 

entrevistados foram bem solícitos. Aplicamos a pesquisa entre os meses de junho e dezembro 

de 2018. 
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ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSÕES 

 

Iniciamos nossas análises com a questão que trata sobre o sexo dos pesquisados. 

Dentre os 20 professores entrevistados 60 % eram do sexo masculino e 40% do sexo 

feminino, onde constata-se a predominância masculina na docência a disciplina de 

matemática, fato esse confirmado nos estudos de Fernandes (2006), o homem se posiciona 

num pólo privilegiado do pensamento racional enquanto a mulher se situa no pólo oposto, o 

intuitivo, contribui para generalizar a concepção da matemática como sendo uma área de 

domínio masculino.   

No que tange a faixa etária dos entrevistados constata-se um equilíbrio entre as faixas 

de 26 a 30 e 36 a 40 com o mesmo percentual de 25% ambos o que podemos concluir um 

gradativo amadurecimento por parte dos entrevistados.  

Ao questionamento da formação em nível de graduação dos docentes, foi unânime, 

todos possuem licenciatura plena em matemática, no entanto pós - graduações 15 

profissionais possuem tal qualificação e 5 não possuem a figura 1 nos mostra o gráfico das 

qualificações dos docentes. Há professores que possuem duas especializações e há também os 

que possuem especializações e mestrado. O que chamou atenção foi a área de interesse 

relacionada ao sexo dos pesquisados, observa-se uma prevalência feminina na educação 

inclusiva e já na educação matemática uma preferência masculina. 

Figura 1 – questionamento sobre formação 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Figura 2- Tempo de atuação como docente 

 
Fonte: autor (2019) 

 

Quanto  ao tempo de atuação como professor de matemática observa-se na  figura 2, 

que 35% dos profissionais lecionam de 11 a15 anos e 30% estão na faixa de atuação de 16 a 

20 anos, o que nos induz a acreditar numa maturidade profissional nos entrevistados 

mostrando um tempo bom de experiência, e boa parte dos profissionais trabalham em escolas 

públicas.  
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As figuras 3 e 4 nos evidência as lacunas na formação e formação continuada do 

professor de matemática na perspectiva da inclusão, pois os percentuais mostram essa 

realidade, segundo Moreira (2007), os professores que estão atuando na educação básica 

apontam para muitas dificuldades enfrentadas na sala de aula para trabalhar adequadamente 

com aluno com necessidades Educativas Especiais - NEE. Dificuldades essas oriundas de uma 

formação inicial que não proporciona subsídios básicos acerca das NEE. Fato este reafirmado 

por Drago e Manga, (2017):   

Uma das questões que surgem na atualidade e nos discursos que 

circulam nos corredores das escolas comuns é a grande dificuldade 

que os professores dos anos finais do Ensino Fundamental têm em 

ministrar seus conteúdos disciplinares específicos para alunos com 

deficiência visual, principalmente no caso de alunos cegos. Isso 

ocorre, na perspectiva desses profissionais, principalmente devido às 

lacunas do processo de formação inicial. 

 

Figura 5 - Quanto aos entrevistados terem ministrado aula para cegos.  

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Na figura 5 observa-se os percentuais de entrevistados que ministraram aula de 

matemática para alunos cegos, tais percentuais constatam uma imposição ao professor, pois 

observa-se que, grande parte dos entrevistados não participaram de cursos e ou eventos 

relacionados a prática inclusiva de alunos cegos  com a matemática. Um grande percentual já 

possuí a experiência, nos mostrando portanto o condicionamento do profissional diante da 

situação a ele imposta, pois mesmo sem adquiri a formação encontra-se inserido no contexto 

da prática inclusiva e a lecionar para cego, o condicionando a aprender fazendo, reafirmado 

por Dewy, (2010), há dois modos de aprendizagem: aquele pelo qual aprendemos a fazer algo 
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que antes não sabíamos (aprendizagem motora); e aquele pelo qual resolvemos uma 

dificuldade ou um problema (aprendizagem intelectual), evidenciando assim que aprendemos 

com a experiência. Para tanto constata-se que o professor apesar de não receber formação 

adequada para ministrar aula de matemática para alunos cegos com a vivência acaba 

aprendendo e ensinando através da interação interpessoal com o aluno DV, possibilitando 

assim que aconteça o processo de ensino aprendizado. 

Quanto ao questionamento de os professores lecionarem matemática como 

aprenderam, 80% dos entrevistados afirmaram lecionar da maneira o qual  aprenderam, no 

entanto não especificaram como ocorreu este aprendizado. O que nos deduz a acreditar que 

tiveram um embasamento matemático satisfatório em sua formação, pois ao observar ao 

figura 5, onde consta os resultados obtidos ao questionamento da maneira o qual iniciam suas 

aulas a maioria respondeu que com uma situação problema, para depois introduzir o assunto, 

o que torna o aprendizado mais motivador e significativo, reafirmado por  Konig (2013): 

A aprendizagem deve ser significativa, ativa: deve fazer o aluno pensar. O professor 

deve ser o fio condutor, seu objetivo deve ser levar o discente a “aprender a 

aprender”. As aulas devem conter situações desafiadoras para os alunos em forma de 

situações-problemas para introduzir e desenvolver conceitos; devem explorar, dentro 

das possibilidades, situações do seu cotidiano. 

Figura 6 – Quanto ao modo de introdução do ensino de matemática 

 
Fonte: autor (2019) 

 

A figura 6 nos faz refletir o  modo, o qual iniciamos os conceitos matemáticos em 

nossas práticas  educativas. Observa-se que a maioria dos pesquisados iniciam com uma 

situação problema tornando assim o aprendizado mais significativo, pois permite segundo 

Sandes, (2018) Uma prática docente na qual o professor seja um aporte para o 
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desenvolvimento de habilidades cognitivas, tais como refletir, questionar, criar hipóteses ou 

criticar certamente é imprescindível para uma formação efetiva desse aluno. 

Quanto aos entrevistados quando indagados sobre como costumam realizar a fixação 

dos conteúdos de matemática, podemos analisar suas opções no gráfico abaixo como mostra a 

figura 6. Segundo esses resultados a maioria dos discentes procura que o aluno fixe os 

conteúdos ministrados através de lista de exercícios, no entanto observa-se que mesmo 

obtendo como resposta que 75% dos pesquisados já tenham lecionado para deficientes 

visuais, pelo 18 professores usam como artifício de fixação dos conteúdos lista de exercícios, 

mostrando assim despreparo e falta de reflexão, pois o profissional deve repensar suas ações e 

planejar suas aulas de modo que possa atender a todos. Pois para o vidente a assimilação dos 

conteúdos torna-se melhor perceptível, no entanto, para o cego os conceitos matemáticos são 

melhor assimilados e potencializados com o uso de materiais manipuláveis e concretos, jogos 

e outros recursos didáticos, tal afirmativa contemplada por Secretaria de educação a Distância 

(2000), o aluno com deficiência visual tem as mesmas condições de um vidente para aprender 

matemática, acompanhando de idênticos conteúdos. No entanto, se faz necessário adaptar as 

representações gráficas e os recursos didáticos. Observa-se que apenas 4 pesquisados tiveram 

uma percepção mais inclusiva como mostra a figura abaixo.  

Figura 7 – Quanto a fixação dos conteúdos 

 
Fonte: autor (2019) 

 

Os entrevistados quando questionados a cerca da dinâmica da fixação dos conteúdos 

matemáticos, manifestaram-se quase em sua totalidade, que apresentam lista de exercício, nos 

fazendo questionar alguns métodos de fixação de conteúdos para tanto, König (2013) nos 

afirma, essa metodologia é questionável, pois não garante que o aluno tenha realmente 
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aprendido o conteúdo, ou seja, não é garantia de conhecimento adquirido, podendo apenas 

reproduzir o que foi passado pelo professor. O profissional matemático necessita 

constantemente rever seus conceitos e métodos uma vez que a matemática é considerada por 

muitos discentes uma disciplina complexa e de difícil assimilação e interpretação, para tanto a 

resolução de problemas apresenta-se mais significativa para o processo de ensino e 

aprendizagem de matemática, como bem pensado por König (2013), assim, o ensino dessa 

disciplina por meio de resolução de problemas apresenta-se como uma alternativa capz de 

romper com o método tradicional e buscar novas possibilidades de ensinar matemática. 

 

Assuntos ministrados e grau de dificuldade no aprendizado para os alunos cego 

 

Na análise sobre o grau de dificuldade do conteúdo ministrado no 7º ano do ensino 

fundamental para alunos cegos, os discentes, com base em suas vivências e práticas puderam 

elencar os conteúdos o qual ministram. No entanto, a partir das respostas dos profissionais, 

podemos assim representar no quadro abaixo utilizando como critérios de mensuração: muito 

fácil, fácil, difícil e muito difícil, critérios estes  destacados com as cores verde e vermelho, 

porém verde, para muito fácil e fácil e vermelho para difícil e muito difícil.  

Figura 8 – Tabela mostrando os conteúdos ministrados pelos docentes pesquisados e  

mensurando grau de dificuldade de aprendizagem para o alunos  DV. 

 

 

 

Conteúdo 

Você 

Costuma 

Ministrar? 

 Grau de dificuldade para os 

alunos deficientes visuais 

aprenderem 

Sim Não Não 

informou 

Muito 

Fácil 

Fácil Difícil Muito 

difícil 

Números inteiros positivos 18 1 1 1 12 3 1 

Números inteiros negativos 18 1 1 1 9 5 1 

Adição de nº inteiro com mesmo 

sinal 

18 1 1 1 6 7 2 

Adição de nº inteiro com sinais 

diferentes 

18 1 1  5 9 2 

Multiplicação de nº inteiro com 

mesmo sinal 

18 1 1  5 9 2 

Multiplicação de nº inteiro com 

sinais diferentes  

18 1 1  5 11 2 

Divisão de nº inteiro com mesmo 

sinal 

18 1 1  4 11 3 

Divisão de nº inteiro com sinais 

diferentes 

18 1 1  2 12 3 
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Potenciação de expoente negativo 19 1   2 10 7 

Radiciação de nº inteiro  18  2   11 7 

Expressão numérica com nº 

inteiros 

18 1 1  1 10 7 

Estudo da razão 18 2   4 7 6 

Propriedades das razões 17 2 1  1 9 7 

Problemas envolvendo razões 17 2 1  3 9 5 

Estudo da proporção 17 2 1  5 6 5 

Propriedades da proporção 17 2 1  2 9 6 

Problemas envolvendo proporção 17 2 1  2 8 5 

Regra de três simples 17 2 1  2 9 5 

Regra de três composta 14 4 2  1 10 5 

Porcentagem  19  1  2 11 5 

Resolução de problemas 

envolvendo porcentagem em que 

se conhece o todo e deseja 

determinar um percentual do 

todo.  

19  1  1 9 8 

 

Resolução de problemas em que 

conhece uma porcentagem e se 

deseja saber o todo. 

18  2  1 9 8 

Resolver Equação do 1º grau 18  2  1 8 9 

Resolução de problemas 1º grau 

com uma variável  

18  2  1 6 10 

Inequação do 1º grau 15 3 2  2 4 9 

Sistema de equações do 1º grau 15 2 2  1 5 11 

Resolução de problemas 1º grau 

com duas variáveis  

18 1 1  1 6 11 

Ângulo 18  2 2 5 8 2 

Medida de ângulos 18  2  7 8 2 

Ângulos congruentes 17 1 2 2 5 2 7 

Transformação de grau em 

minutos e segundos 

16 3 1  5 2 8 

Transformação de segundos em 

minutos e grau 

16 3 1  5 2 8 

Adição com medidas de ângulos 17 3   6 5 7 

Subtração com medidas de 

ângulos  

17 3   6 5 6 

Multiplicação da medida de 

ângulo por um número natural 

15 4 1  6 5 4 

Divisão da medida de ângulo por 

um  número natural 

15 4 1  3 7 5 

Ângulos consecutivos 16 3 1 1 8 5 3 

Ângulos adjacentes 17 3  1 8 6 2 

Bissetriz do ângulo 17 3  1 9 6 1 

Ângulos complementares 17 2 1 1 8 7 1 

Ângulos suplementares 17 2 1 1 8 7 1 

Ângulos opostos pelo vértice 17 2 1 1 7 7 2 
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Números racionais 17 3   5 8 4 

Conjunto dos números racionais 17 3   4 8 4 

Adição com números racionais 17 3   5 7 5 

Subtração com números racionais  17 3   5 7 5 

Multiplicação com números 

racionais 

17 3   5 7 5 

Divisão com números racionais 17 3   5 7 5 

 

Portanto os assuntos considerados entre muito fácil e fácil para os alunos aprenderem 

na opinião dos profissionais entrevistados são: soma e subtração de números inteiros e alguns 

conceitos geométricos, como ângulos consecutivos, adjacentes, complementares e 

suplementares e a bissetriz do ângulo. No entanto os conteúdos com um grau mais elevado de 

dificuldade são: multiplicação e divisão de números inteiros, todo o estudo de potenciação e 

radiciação, as expressões algébricas como equações, inequações e sistemas, o estudo das 

razões e proporções e resoluções de problemas, a geometria ao que se refere congruência dos 

ângulos, as transformações de graus em minutos nas quatro operações, os ângulos opostos 

pelo vértice e o conjunto dos números racionais e as quatro operações também são 

considerados difíceis .  

Da análise dos dados, podemos concluir que grande parte do conteúdo  ministrado na 

série em questão estão classificados, quanto ao grau de dificuldade, entre difícil e muito 

difícil. O que nos induz a acreditar que ainda há muitos desafios e reflexões,no processo de 

ensino e aprendizagem para alunos cegos na disciplina de matemática, pois segundo Corrêa; 

Lopes & Schons (2017): 

[...] ensinar matemática exige paciência, dedicação e criatividade por parte do 

professor, pois a disciplina é vista, pela maioria dos alunos como de difícil 

entendimento e bastante abstrata, para tanto ele precisa repensar sua prática a fim de 

desenvolver um trabalho que considere as demandas atuais da educação escolar e as 

dificuldades apresentadas por seus alunos.  

Para tanto isto se confirma em nossa pesquisa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O processo de inclusão das pessoas com necessidades especiais, no contexto escolar e 

preparo para o exercício da cidadania, ainda apresenta dificuldades e desafios, pois os estudos 

nos mostram que ainda há muito o que fazer e refletir, na formação dos docentes e em suas 

práticas pedagógicas da educação matemática na perspectiva da inclusão. Mesmo existindo 

leis e políticas públicas de inclusão, as mesmas não garantem em certas situações a efetiva 

interação entre os especiais e os demais.  



889 

 

889 

 

Podemos concluir que o deficiente visual, necessita de um novo olhar frente as suas 

necessidades, considerando suas limitações ao aprender e compreender os conteúdos em sala 

de aula e o profissional ao depara-se com este indivíduo, repense seu fazer pedagógico, 

buscando maneiras, recursos didáticos e até mesmo capacitação para auxiliar no processo de 

inclusão efetiva do cego.  

Concluímos no trabalho, conforme a opinião dos docentes pesquisados da cidade de 

Belém, Abaetetuba, Igarapé-mirim e castanhal com experiência ou não de lecionar 

matemática a alunos cegos no 7º ano, um consenso sobre as dificuldades na aprendizagem dos 

conteúdos ministrados na referida série/ano pelo menos 41 assuntos são considerados entre 

difícil e muito difícil dos discentes aprenderem, talvez em decorrência de capacitação e ou 

lacunas em nossa formação.  

Levando em conta tal problemática a relevância acadêmica dar-se de que o professor 

de matemática, possa garantir que de fato ocorra o processo de  ensino aprendizado e assim 

garanta que a inclusão se faça presente no aprendizado do aluno deficiente visual, portanto o 

professor ao deparar-se com alunos deverá lançar estratégias de ensino para a realização do 

processo de ensino aprendizagem, buscando assim cursos de capacitação e aprimoramento. 

A relevância social seria focada na integralização do aluno deficiente aos demais, com 

a criação de trabalhos dinâmicos e lúdicos, formando grupos de alunos integralizando todos 

para assim fazer valer a inclusão escolar de fato. 
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Resumo:  

Este trabalho expõe os resultados de uma pesquisa realizada com discentes da rede pública de ensino da cidade 

de Abaetetuba/Pa, por meio de um formulário contendo questões sobre dados pessoais e de um teste com 10 

questões envolvendo conteúdos de Matrizes aplicados a 100 alunos, distribuídos em quatro turmas de terceiro 

ano do Ensino Médio. Foram evidenciadas análises contextuais com utilização de gráficos dos dados obtidos e 

algumas considerações feitas a partir do cruzamento das informações; dando certa ênfase nas metodologias de 

ensino, formas de avaliação dos conteúdos de Matrizes, de modo a contribuir com a reflexão acerca do ensino 

aprendizado e de dados levantados da prática docente nas escolas públicas de Abaetetuba/Pa, visando estimular 

novos estudos do que é apresentado neste trabalho. 

 
Palavras-chave: Ensino de Matemática. Conteúdo de Matrizes. Ensino Médio. 

 

1. Introdução 

A matemática é uma das ciências mais antiga da humanidade e ela desenvolve-se 

conforme o homem progride em experimentos que procuram aproximar a teoria da prática. 

Assim, o assunto de Matrizes, tão temido por muitos alunos, tem um contexto histórico que 

começa com os Chineses, desde a antiguidade, devido à necessidade de resolverem sistemas 

lineares, e está presente em nosso tempo através de imagens, programas computacionais, 

dentre outras áreas que utilizam esse assunto. 

Mas, a maneira como são abordados os conteúdos de Matrizes tem gerado duvidas nos 

estudantes, não se encaixando perfeitamente nos parâmetros das propostas curriculares do 

Ensino Médio. Os alunos desde o Ensino Fundamental vêm com dificuldades em situações de 

analisar dados de tabela e gráficos, e ao chegarem ao Ensino Médio se deparam com 

situações-problemas que exigem maior habilidade intuitiva. Essas dificuldades são 

comprovadas pelos resultados das principais prova como as do: SISPAE; PROVA BRASIL e 

ENEM. 

mailto:aylamagelly@yahoo.com.br
mailto:2011malu.melo@gmail.com
mailto:anaKely2@yahoo.com.br
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Nesta pesquisa objetiva-se responder a seguinte questão: Quais as dificuldades de 

ensino de matrizes segundo estudantes da rede pública estadual do município de 

Abaetetuba/Pa? Para essa pergunta, busquei respostas com base no currículo escolar, no 

referencial bibliográfico, nas formas de avaliação desse conteúdo no Ensino Médio, nas 

análises dos dados obtidos na pesquisa de campo realizada com os alunos da escola 

mencionada acima e apresentarei o diagnóstico das dificuldades de aprendizagem sobre o 

assunto de Matrizes. 

Esse artigo inicialmente apresentará dados iniciais de uma pesquisa desenvolvida 

durante o curso de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da Universidade do 

Estado do Pará, no qual pretendemos construir uma sequência didática que auxiliará no ensino 

aprendizagem do assunto de matrizes: produto de matrizes, matrizes transposta e matrizes 

inversa no 2º ano do Ensino Médio da Educação Básica. Serão apresentadas aqui as análises 

prévias sobre o assunto em questão. 

A escolha do tema se deu pelo incomodo percebido nos olhares dos alunos pela (o) 

não compreensão/entendimento do assunto de matrizes, principalmente quando se chega à 

parte de produto de matrizes, matrizes transposta e matrizes inversa. Isso faz com que as 

“barreiras”, aparentem-se mais visíveis. 

Conforme menciona Sanches (2002): 

[...] o ensino–aprendizagem de matrizes é um ensino voltado para a transmissão de 

regras descontextualizadas da realidade e da própria Matemática, em total 

descompasso com os avanços tecnológicos [...] SANCHES (2002, pag. 6). 

Assim, podemos dizer que o ensino descontextualizado sobre matrizes tem sido 

desmotivador para os estudantes. Entretanto, tais conceitos têm grande importância nas mais 

diversas áreas de conhecimento, como descreve Costa e Lopes (2015): 

Os estudos de matrizes se justificam por contribuir com os avanços científicos e 

tecnológicos, destacando-se nos campos mais variados como: na engenharia, na 

informática, na administração, na economia, dentre outros segmentos que possam 

envolver organização de dados em tabelas. O ensino de matrizes traz consigo as 

ideias de estrutura, além de constituir uma ferramenta que auxilia na resolução dos 

sistemas lineares. Sendo muito útil no Ensino de Matemática de nível básico como 

um importante instrumento, tanto no uso em seu cotidiano quanto na Álgebra Linear 

estudada na Matemática do Ensino Superior. (COSTA e LOPES, 2015, p. 2) 

Por isso, não descartando os recursos tecnológicos. Será exibida análise de alguns 

resultados tabulado do teste e do questionário e; também algumas considerações feitas a partir 

do cruzamento de informações obtidas com a análise desses dados. 
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2. Metodologia 

O Ensino – Aprendizagem de Matemática, e principalmente o Ensino de Matrizes, não 

é um assunto fácil, pois este é cheio de regras e propriedades que desestimulam os estudantes. 

De acordo com Lopes (2008) apud Silva (2016) diz que “Existe uma cultura generalizada de 

que a matemática é difícil, ciência para poucos, a maioria da população não entende e pior, 

acredita que pode viver muito bem sem ela”. O que fortalece a ideia acima, mostrando que 

muito ainda precisa ser feito para mudarmos de vez esse equivocado estigma histórico. 

As diretrizes da educação brasileira apontam para o desenvolvimento de competências 

que envolvem: raciocinar, representar, comunicar e argumentar. Elas não têm uma ordem 

preestabelecida, porem o desenvolvimento de uma requer a mobilização de outra. Fazendo 

que dessa relação ocorra um melhor entendimento por parte dos alunos, tais como aparecem 

nas habilidades: “Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em dados 

obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que inter-

relacionem estatística, geometria e álgebra”. (BRASIL, 2018, p. 539) 

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

[...] A Matemática precisa estar ao alcance de todos e a democratização do seu 

ensino deve ser meta prioritária do trabalho docente. A atividade matemática não é 

olhar para coisas prontas e definitivas, mas a construção e a apropriação de um 

conhecimento pelo aluno, que se servirá dele para compreender e transformar sua 

realidade. O ensino da Matemática deve relacionar observações do mundo real com 

representações (esquemas, tabelas, figuras) e também relacionar essas 

representações com princípios e conceitos matemáticos. A aprendizagem em 

Matemática está ligada à compreensão, devem favorecer conexões com outras 

disciplinas, com o cotidiano do aluno e também conexões com os diferentes temas 

matemáticos. O conhecimento matemático deve ser apresentado aos alunos como 

historicamente construído e em permanente evolução. Recursos didáticos como 

jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores e outros materiais têm um papel 

importante no processo de ensino e aprendizagem (BRASIL - 1997, p. 19). 

 

A finalidade de estudo sobre o assunto de Matrizes, sua aplicabilidade no meio 

científico e a importância que esse conteúdo tem tido em outras áreas é também o que 

buscamos. Além de proporcionar nos educando o prazer em apender/compreender o assunto 

que é cobrado em concursos e exames como o ENEM e por parte dos professores, que estes 

deem mais importância para o assunto que vem perdendo significância nos livros didáticos 

nos últimos anos. Mas de acordo com o professor Ademar Celedônio, que fez a seguinte 

análise dos assuntos que mais aparecem no ENEM de 2009 a 2016 no portal G1 (2017): 

Em matemática também predominam questões que cobram conteúdo do ensino 

fundamental. Esses assuntos são aqueles que na vida do aluno têm muito mais 

sentido que geometria analítica, por exemplo. As questões são muito mais de 

geometria plana. Funções com 9% é o primeiro assunto do ensino médio. Buscam 
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muito menos conta do que de raciocínio. O ponto de vista é muito mais o que o 

aluno enxerga de perspectiva. Por ser uma prova interdisciplinar, o Enem não 

contempla assuntos como matrizes, determinantes, binômio de Newton. Porque não 

são práticas do cotidiano. (G1, 2017, p. 1) 

Como foi observado pelo professor Celedônio (2017) e apresentado no gráfico 1 

abaixo, afirma que temos que buscar relacionar o assunto de Matrizes com a vida cotidiana 

dos nossos educandos e para isso contamos com as Tecnologias que hoje é uma aliada 

fundamental na nossa prática de ensino. 

 

 
Fonte: Adaptado de G1 (2017) 

É comum ouvir de alunos dos últimos anos do Ensino Fundamental, e também do 

Ensino Médio as seguintes frases: “detesto Matemática” ou “mataria quem inventou a 

Matemática”. O conceito de matriz está estabelecido como parte integrante desse currículo, 

por estar presente nas bases legais para o Ensino Médio, tais como a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), neste último encontrado embutido nas habilidades. 

Essa pesquisa foi de cunho descritivo, que segundo Gil (2010) descreve as 

características de determinadas populações ou fenômenos, utilizando-se de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, como por exemplo, o questionário e a observação imediata. 

Ainda segundo D’Ambrosio (2011, p. 102) nos diz “sempre que se pensa em pesquisa em 

educação, vem à ideia de fazer uma tomada de dados, aplicar um questionário e uma 

estatística.” Essas observações me serviram de base para realizar uma pesquisa de campo, 

onde após a coleta dos dados foi realizado uma análise das relações das variáveis para 
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determinar as causas dos alunos apresentarem dificuldades no ensino da matemática e, no 

caso do tema, ou seja, assunto de matrizes. 

Esta pesquisa de campo foi planejada/aplicada durante a realização da disciplina 

Currículo e Avaliação da Aprendizagem em Matemática do Curso de Mestrado Profissional 

em Ensino de Matemática da Universidade do Estado do Pará, ministrada pelas professoras 

Profª. Drª Maria de Lourdes da Silva Santos e Profª. Drª Ana Kely Martins da Silva, durante o 

primeiro semestre de 2019. O Questionário de dados sócio – educacionais e as formas 

metodológicas de ensino foram organizados em quatro categorias, onde aqui neste trabalho 

destacarei apenas duas delas, que segue abaixo: 

Categoria 1 – Impressões dos discentes acerca das metodologias de ensino; 

Categoria 2 – Impressões dos discentes acerca das avaliações de aprendizagem. 

3. Resultados e Conclusões 

Com as respostas obtidas através dos questionários de dado sócio – educacionais, do 

quadro de dificuldades sobre o assunto pesquisado e do teste de verificação, foi possível fazer 

a seguinte análise abaixo separado por categoria. 

3.1. Categoria 1 – Impressões dos discentes acerca das metodologias de ensino. 

Nesta categoria analisamos 6 perguntas (p1, p2, p3, p4,p5, p6) do questionário 

referente a metodologia. A primeira pergunta p1 feita aos alunos diz respeito a “Você 

consegue entender as explicações dadas nas aulas de matemática?”, com relação à 

metodologia, obtivemos os seguintes dados, veja: 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo 2019 

De acordo com o gráfico 2, percebemos que 32% dos alunos responderam que às 

vezes conseguem entender as explicações do professor e 43% entende sempre e quase sempre 

essas explicações. Enquanto 25% dos entrevistados afirmam que poucas vezes e nunca 

conseguem entender as explicações de matemática. 
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Gráfico 2: Explicações de Matemática 
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É preocupante o que está ocorrendo nas escolas de nosso país, pois Mendes (2012) 

vem afirma que o professor prepara a aula, ensina o conteúdo, passa exercício, provas, 

recuperação e percebe que o aluno aprendeu o básico do básico, às vezes, nem isso. O que 

está de acordo com Santos (2004) onde diz que “as praticas curriculares são praticas 

disjuntivas, muitas vezes sem sentido para os alunos, distante de uma realidade cotidiana que, 

na maioria das vezes, não produzem significado e, nas quais não há significado, não há 

aprendizagem”. 

Porém, quando grande parte dos alunos afirma que a explicação do professor é boa, 

significa que fazem alusão ao domínio de conteúdo que eles possuem fato este, enfatizado por 

Ângelo (2012). 

Desse modo, a metodologia precisa ser revista para que não haja prejuízo na 

aprendizagem dos alunos, pois como veremos a seguir, as aulas até tem despertado a atenção 

da maioria deles, mesmo assim, há uma margem considerável de alunos que não estão 

conseguindo compreender os assuntos de Matemática em sala de aula.  

A próxima pergunta p2 refere-se “as aulas de Matemática despertam sua atenção em 

aprender os conteúdos ministrados?”. Apresentaremos as respostas dos alunos no gráfico 3 

abaixo, acompanhe os resultados. 

 
Fonte: Pesquisa de campo 2019 

Ao observarmos as respostas dos alunos no gráfico, percebemos que 34% deles 

responderam que sim, as aulas têm despertado sua atenção em apreender o conteúdo 

ministrado. Outros 55% dos alunos responderam que às vezes as aulas ministradas despertam 

sua curiosidade e com isso sua atenção, mas 11% dos alunos entrevistados responderam que 

as aulas não tem despertado sua atenção nos conteúdos ministrados. 

Destacamos, neste ponto, o que Masetto (2012) apud. Paixão (2014) diz quanto à 

participação ativa dos alunos nas aulas: 
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[...] Ações do aluno para que possa aprender o que se propõe; que a aprendizagem 

desejada engloba, além dos conhecimentos necessários, habilidades, competências, 

análise e desenvolvimento de valores. Não há como promover a aprendizagem sem a 

participação e parceria dos próprios aprendizes. Aliás, só eles poderão “aprender”. 

Ninguém aprenderá por eles. (PAIXÃO. 2014, p. 239) 

 

Mendes (2012) vem confirmar o que Paixão (2014) expõe acima, ao dizer que o 

diagnóstico compartilhado por profissionais de educação mundo afora é que o modelo de aula 

expositiva tradicional está falido, pois ensina pouco, e não desenvolve as habilidades 

necessárias para o século XXI.  Por isso que 66% dos alunos responderam que as aulas, às 

vezes, despertam sua curiosidade e outros alunos desse mesmo grupo afirmaram que essas 

mesmas aulas não tem despertado interesse algum neles. 

Outra pergunta p3 refere-se “Você consegue relacionar os conteúdos matemáticos 

ensinados em sala de aula com seu dia a dia?”. Obtivemos os seguintes dados em que 23% 

afirmaram que sim, conseguem relacionar os conteúdos de matrizes com seu dia adia, 56% 

responderam que às vezes conseguem relacionar e os demais, que correspondem a 21%, 

responderam que não. 

Esses resultados obtidos nos mostram que dos 34% que responderam que sim na 

questão anterior, representam agora apenas 23% dos que conseguem relacioná-las com o seu 

cotidiano. A predominância de que os alunos relacionam os conteúdos com o cotidiano vai ao 

encontro do que afirma D’Ambrósio (1989, p. 2) o aluno, acreditando e supervalorizando o 

poder da Matemática formal perde qualquer autoconfiança em sua instituição Matemática, 

perdendo dia a dia, o seu bom senso matemático. 

A próxima pergunta p4 queria saber “Como você avalia as explicações do seu 

professor de matemática?” Para essa questão foi gerado o gráfico 4 com as respostas dos 

discentes. 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo 2019 
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As respostas mostram que 67% dos alunos entrevistados consideram as explicações do 

professor sendo Boa ou Excelente, enquanto apenas 33% dos demais consideram as mesmas 

explicações como sendo Regular ou Ruim. Segundo Rocha (2015. p, 57) que fez uma 

pesquisa no mesmo sentido que a nossa, o ensino-aprendizagem da matemática como está 

sendo aplicado nos dias atuais não está atendendo aos objetivos da educação, pois uma grande 

quantidade de informação é transmitida aos alunos, mas poucas são apreendidas por eles. 

É isso mesmo que está acontecendo hoje em nossas escolas com nossos educando e 

isso é preocupante, pois os docentes não estão conseguindo atingir todos os elementos do 

conjunto (da sala de aula) e isso é muito grave pedagogicamente. Algo precisa ser feito o 

quanto antes para mudarmos essa realidade que apareceu em nossa pesquisa. 

Questionados sobre a maneira que o professor iniciam as aulas, na pergunta p5, foram 

obtidos os seguintes resultados em que a grande maioria, 79% responderam que as aulas 

iniciaram pela definição, seguida de exemplos e exercícios. Mostrando que o Ensino 

Tradicional ainda se faz presente nas aulas de matemática. 12% responderam que as aulas 

iniciaram com a história do assunto para depois explorar os conceitos; 7% responderam que 

as aulas iniciaram com uma situação problema para depois introduzir o assunto e apenas 2% 

responderam que as aulas iniciaram com um modelo para situação e em seguida analisando o 

modelo. 

Mas de acordo com Messias, Sá e Vilhena (2006. p, 10) que apontam em seu trabalho 

que “essas dificuldades refletem a necessidade de novas metodologias para o ensino da 

disciplina em todos os níveis de ensino. Eles acreditam que se torna importante que os 

docentes encontrem novas alternativas para ensinar matemática [...]”. Temos que e encontrar 

metodologias e propostas de ensino que diferem do Ensino Tradicional, pois estes continua 

presente no dia a dia dos educandos e educadores. E é isso que pretendemos oferecer no final 

deste trabalho. 

Para finalizar essa categoria, temos as respostas da pergunta p6, onde os alunos 

deveriam informar como o professor costumava praticar o conteúdo de Matrizes (Produto de 

Matrizes, Matrizes Transposta e Matrizes Inversa), e o resultado foi o seguinte: 
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Fonte: Pesquisa de campo 2019 

 

É importante observar que da forma como o assunto vem sendo apresentado e 

trabalhado com os alunos é preocupante, pois de acordo com o SISPAE (2016) em que o grau 

de concordância (em %) dos professores por ano escolar, em relação às suas práticas 

pedagógicas nos apresenta os alguns resultados em que os professore do Ensino Fundamental, 

de modo geral, tira mais tempo para organizar suas aulas, com busca de metodologias, 

correção de do dever de casa, dentre outros, do que os professores do Ensino Médio que em 

todas as práticas analisadas tiram pouco tempo para organizar essas mesmas práticas.  

De acordo com os resultados divulgados pelo SAEB (2017), as metas almejadas, tanto 

no Ensino Fundamental como no Ensino Médio pelo Estado do Pará não tem sido alcançado 

nas sete últimas edições dessa prova. O Ensino Fundamental até que está próximo da meta, 

mas quando analisamos os resultados do Ensino Médio, percebemos que o Estado do Pará 

está bastante longe de se aproximar dessas metas, de acordo com a tabela 1abaixo, que mostra 

a classificação dos estados da região Norte quanto à nota do IDEB. 

 

36% 

61% 

1% 

2% 

Apresentar uma lista de exercícios para serem…

Apresentar jogos envolvendo o assunto

Solicitar que os alunos resolvessem os exercícios…

Não propunha questões de fixação

Solicitava que os alunos procurassem questões…

0% 20% 40% 60% 80%

Gráfico 5: Como o professor costumava apresenta o assunto de Matrizes?   
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Fonte: IDEB 2017 

 

É interessante destacar que o assunto de Matrizes está presente nos descritores do 

SISPAE, como em: Resolver situações-problema por intermédio de sistemas lineares até a 3ª 

ordem na habilidade MPA 14 e Interpretar tabelas e gráficos de frequências a partir de dados 

obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, que está na habilidade MPA 35. Destacando a 

importância deste assunto para a vida acadêmica dos nossos alunos. 

 

 

3.2. Categoria 2 – Impressões dos discentes acerca das avaliações de aprendizagem. 

Nesta categoria foram analisada 3 perguntas (p1, p2, p3) do questionário referente a 

avaliação, além do teste de conhecimento que foi aplicado. A primeira pergunta p1 questionou 

se os alunos já haviam ficado em dependência, 95% dos entrevistados disseram que nunca e 

apenas 5% dos entrevistados afirmaram que sim. 

Isso mostra que apesar de toda dificuldade, por parte do ensino, poucos alunos ficam 

retidos ora por esforços de professores, coordenadores pedagógicos e gestores que motivam 

os educandos a não ficarem em dependência e ora por causa da desmotivação e dificuldade 

que o aluno terá para fazer a dependência em outro turno. 

A próxima pergunta p2 queria saber como o aluno se sentia diante de uma avaliação 

de matemática. 48% responderam que ficam preocupados com a avaliação realizada em sala, 

já 30% dos alunos pesquisados afirmaram ficarem tranquilos. Outros 10% afirmaram que 

ficam com medo, 6% ficam com calafrios, 4% contentes e 2% ficam com raiva. 
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Baseado nos dados divulgados, afirmo que a avaliação deve ser uma orientação para o 

professor na condução de sua prática docente e jamais um instrumento para reprovar ou reter 

alunos na construção de seus esquemas de conhecimento teórico e prático. Segundo 

D’Ambrósio (2001, p.98). Reprovar, selecionar, classificar, filtrar indivíduos não é missão do 

educador. Outros setores da sociedade devem se encarregar dessa missão. 

 Para finalizar o questionário chegou-se à última pergunta p3, sobre a categoria 

avaliação. Ela queria saber dos alunos quais eram as formas de atividades ou avaliação que o 

professor de matemática mais utilizava para verificar a aprendizagem? Obteve-se os seguintes 

resultados, 65% responderam que o professor usa provas/simulados para realizar a avaliação, 

17% confirmaram que são usados testes semanais, 13% disseram que são utilizados outros 

meios para fazer a avaliação e apenas 5% afirmaram que o docente usa seminários na 

avaliação. 

Segundo D’Ambrósio (2001), embora o papel do educador não seja de transmitir, 

testar e registrar, essa metodologia ainda vem sendo executada por muitos professores, onde 

testam seus alunos através de provas e testes, e reforça: “A situação de exame ou teste é uma 

cobrança artificial, sem qualquer elemento motivador além de nota ou conceito” e, “exames e 

testes dizem quase nada sobre aprendizagem e criam enormes deformações na prática 

educativa”. Isso nos ajuda a compreender os resultados obtidos pela maioria dos alunos na 

pergunta anterior. 

 
Fonte: Pesquisa de campo 2019 

 

O gráfico acima mostra o resultado do teste de verificação em que na análise desses 

dados, apenas em duas questões (1ª e 3ª), os alunos conseguiram mais de 70% de acertos, em 

quanto nas outras 8 questões os resultados ficaram muito abaixo dos 50%, com média 

aproximada de 33% de acertos.  
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Gráfico 6: Número de acertos e erros no teste de verificação. 
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Para reforçar os dados Gitirana (2006) aborda sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno a partir do planejar-avaliar-reavaliar a atividade docente. Também 

Ferraz (2003) nos alerta da importância da compreensão do ato de avaliar, apontando 

diferentes instrumentos e possibilidades de fazê-lo de forma renovadora. 

4. Considerações Finais 

A nosso ver a educação é um elemento primordial para o desenvolvimento de qualquer 

país ou nação e isso é fato. Porém para se avançar na qualidade da educação no Brasil muito 

precisa ser feito e com urgência. A deficiência na formação dos professores e a precariedade 

dos recursos materiais são questões que se repetem há décadas e as projeções de mudanças 

ainda são poucas perceptíveis. 

Em relação à pesquisa quanto às dificuldades de ensino foram constatadas algumas 

como o fato dos alunos terem pouco entendimento das explicações nas aulas de matemática, o 

fato deles não gostarem da matéria também é visto como uma barreira na aprendizagem que 

se soma com a falta de preparo dos professores gerando uma dificuldade muito maior. 

Portanto, aqui se tem a resposta da pergunta norteadora: Quais as dificuldades do ensino de 

Matrizes segundo estudantes da Rede Pública Estadual do Município de Abaetetuba/Pa? 

Afirmamos que apesar da falta de incentivo por parte dos Governos (Federal, Estadual 

e Municipal) quanto à formação de professores, estes estão se atualizando. O Estudo de 

Matrizes teria uma nova importância se os profissionais da área da educação mesclassem 

modelos tradicionais com as chamadas metodologias ágeis e criativas, como o uso adequado 

das tecnologias por meios de aplicativos, com objetivos de transformar o aluno em um 

participante ativo no processo de aprendizado. 
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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo geral investigar os efeitos de um conjunto de atividades com base em 

modelagem matemática sobre o desempenho em resolução de problemas envolvendo números racionais no 7º 

ano do ensino fundamental. A metodologia adotada foi a engenharia didática. A análise previa foi composta por: 

levantamento de estudos sobre resolução de problemas envolvendo números racionais. Na etapa de concepção e 

análise a priori apresentamos um conjunto de atividades para o ensino de problemas envolvendo números 

racionais. Durante a experimentação desenvolvemos uma sequência didática que foi aplicada a 35 alunos do 7º 

ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal na cidade de Belém do Pará. A sequência didática 

aplicada contém atividades tomando como base na modelagem matemática como estratégia de ensino de 

matemática. As análises dos testes apontaram resultados relevantes e mostraram que os alunos quando 

desafiados a analisar o conteúdo matemática em situações aparentemente não matemática se motivam 

participando ativamente em sala de aula para descobrir como solucionar a questão problema levantada, dessa 

forma, concluímos que a sequência didática aplicada favoreceu o aprendizado da resolução dos problemas 

envolvendo números racionais. 

 

Palavras Chaves: Modelagem matemática. Didática da matemática. Notação musical 

 

Introdução  

O presente trabalho foi desenvolvido em uma escola da rede pública municipal da 

cidade de Belém do Pará no bairro do Marco, onde nessa escola funciona o projeto aprovado 

pelo edital CAPES n. 6/ 2018 – Programa Residência Pedagógica, Núcleo Matemática do 

Instituto de Educação Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará. Disso, surgiu 

o seguinte problema de pesquisa: quais os efeitos de um conjunto de atividades com base em 

modelagem matemática sobre o desempenho em resolução de problemas envolvendo números 

racionais no 7º ano do ensino fundamental? Por conseguinte, nosso objetivo geral foi 

investigar os efeitos de um conjunto de atividades com base em modelagem matemática sobre 

o desempenho em resolução de problemas envolvendo números racionais no 7º ano do ensino 

fundamental.  
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A metodologia de pesquisa desenvolvida seguindo orientações de Artigue (1996) e  

Almouloud (2007), foi à engenharia didática por acreditarmos ser a metodologia mais 

adequada para este tipo de estudo. A educação matemática é uma área de pesquisa 

educacional, cujo objeto de estudo é a compreensão, interpretação e descrição de fenômenos 

referentes ao ensino e à aprendizagem da matemática, nos diversos níveis da escolaridade, 

quer seja em dimensão teórica ou prática. Nessa metodologia de pesquisa se identifica 

algumas fases de seu desenvolvimento, na seguinte seqüência: (1º) análises prévias; (2º) 

construção das situações-problema e análises a priori; (3º) aplicação da seqüência didática; e 

(4º) análise a posteriori e validação. Com base nisso desenvolvemos cada subtítulo a seguir. 

Da análise prévia  

Nesta etapa realizamos um levantamento bibliográfico e apresentamos aqui um estudo 

da pesquisadora Rodrigues (2015) realizou uma pesquisa desenvolvida no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de 

Uberlândia, na qual pretendeu responder a pergunta: como as atividades orientadoras de 

ensino podem auxiliar para a aprendizagem do conceito de frações para estudantes do 6º ano 

do ensino fundamental? 

O estudo desenvolvido pela pesquisadora teve como objetivos: a) investigar se o uso 

da História da Matemática nas atividades de ensino pode auxiliar a aprendizagem de 

estudantes de 6º ano no conceito de fração; b) investigar se os nexos conceituais da fração 

possibilitam que os estudantes desenvolvam um pensamento teórico e, c) investigar se 

atividades de ensino refletem no saber pensar e saber fazer do estudante.  

Foram desenvolvidas cinco atividades de ensino, na perspectiva da Atividade 

Orientadora de Ensino (AOE), e tiveram como objeto de estudo o ensino de frações para 

estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e se 

caracterizou como um estudo de caso por meio de uma AOE. Tais atividades, para efeito de 

análise, foram organizadas em episódios e cenas e discutiu-se como os estudantes lidam com 

a medição de quantidades inteiras (todo) e subunidades (parte) e como as representam na 

linguagem verbal ou escrita.  

Nesse contexto a pesquisadora explica que a vivência de atividades de ensino sobre o 

desenvolvimento conceitual da fração permitiu que os estudantes, a partir dos próprios 

entendimentos, formulassem e até mesmo (re)elaborassem, o seu pensar matemático. Foi 

possível, também, perceber que os estudantes apuravam sua compreensão do número 
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fracionário e que o mesmo não assumia apenas a interpretação da divisão, principalmente que 

era uma relação de medida entre grandezas.  

Conforme a pesquisadora, por mais que os estudantes verbalizassem durante as aulas 

que já haviam tido uma experiência escolar com as frações, a pesquisa identificou, por meio 

das atividades propostas, que essa compreensão permeava apenas os atributos externos do 

conceito e que não havia consciência deste, pois nos registros elaborados pelos estudantes 

verificamos que estes não compreendiam a relação de parte e todo, que a fração também 

poderia ser interpretada como comparação. Neste sentido, parece ficar destacado que os 

alunos apresentam muitas dificuldades para resolverem problemas envolvendo números 

racionais. A seguir apresentamos um conjunto de atividades envolvendo números racionais 

por meio de modelagem matemática na notação musical. 

Do experimento didático  

Nesta seção, temos por objetivo apresentar um conjunto de atividades para o ensino de 

problemas envolvendo números racionais e as análises das mesmas. Denominamos de 

problemas as situações em que os alunos não possuem um caminho imediato para sua 

resolução.  

Ainda, convém mencionar, que as atividades aplicadas tiveram como suporte teórico 

adotado em sua construção e aplicação a modelagem matemática conforme orientações de 

Biembengut e Hein (2009). Logo, a modelagem matemática é a interação que permite 

representar uma situação “real” com “ferramental” matemático (modelo matemático), 

envolvendo uma série de procedimentos. Esses procedimentos podem ser agrupados em três 

etapas, subdivididas em seis sub etapas, a saber: a) Interação:•reconhecimento da situação-

problema; •familiarização com o assunto a ser modelado ➜ referencial teórico; b) 

Matematização •formulação do problema ➜ hipótese; •resolução do problema em termos do 

modelo; e, c)Modelo matemático: •interpretação da solução; •validação do modelo ➜ 

avaliação. Em sendo assim, neste experimento utilizamos a modelagem matemática aplicada 

com relação a música, mais precisamente com a notação musical em partitura. Neste sentido, 

passaremos agora a descrever as atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Na primeira etapa tivemos o momento da interação, onde realizamos um estudo sobre 

o assunto notação musical em partitura por meio do livro TEORIA DA MÚSICA (MED, 

1996), onde explica que em música existem sons longos e sons breves. Há também momentos 

quando se interrompe a emissão do som: os silêncios. A duração do som depende da duração 
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da vibração do corpo elástico. A duração é a maior ou a menor continuidade do som. A 

relação entre durações de sons define o ritmo. 

O ritmo é a organização do tempo. O ritmo não é, portanto, um som, mas somente um 

tempo organizado. No princípio do século XIII surgiram as figuras mensurais para determinar 

a duração dos sons. Na notação musical atual, cada nota escrita na pauta informa a altura e 

também a duração. A duração relativa dos sons é definida pelos valores. A duração absoluta é 

dada pela indicação do andamento. 

Valor é o sinal que indica a duração relativa do som e do silêncio. Os valores positivos 

também chamados de figuras indicam a duração dos sons e os valores negativos, ou seja as 

pausas indicam a duração dos silêncios. As figuras e pausas são um conjunto de sinais 

convencionais representativos das durações. São sete os valores que representam as figuras e 

as pausas no atual sistema musical. Para cada figura existe uma pausa correspondente.  

 

Figura 1. Figuras de tempo de som e de pausa 

 
Fonte: Med (1996, p. 21) 

 

Neste sentido temos a divisão binária de valores, onde a unidade que aqui 

consideramos foi a figura semibreve. Neste momento de diálogo com aluno foi solicitado que 

tentassem escrever o valor de cada figura em número racional na forma de fração, a ideia aqui 

estaria em verificar quanto cada figura valeria em relação a unidade considerada que neste 

caso é a figura semibreve que teria como valor de 1 unidade e as demais seria escrito por meio 

de números racionais em forma de fração. O esquema que tínhamos o objetivo que os alunos 

chegassem durante esse momento de atividade seria: 

 

 

 

 

 

 

 



910 

 

910 

 

 

 

 

Figura 2. Divisão binária das figuras de tempo de som 

 
Fonte: Med (1996, p. 27) 

 

Ou seja, que a figura mínima seria nesse contexto de 
1

2
 da figura semibreve, ou 

também interpretado como para 1 (uma) figura semibreve temos que ter 2 figuras mínimas. 

Também, aqui os alunos foram desafiados a representar a mesma situação por meio de 

desenhos geométricos. A ideia aqui que alunos chegassem no seguinte esquema: 
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Figura 3. Representação geométrica das relações entre as figuras de tempo de som 

 
Fonte: Med (1996, p. 28) 

 

Logo, em seguida solicitamos aos alunos que relacionasse agora que a unidade de 

medida fosse a mínima, então quanto valeria as outras figuras em relação a unidade que agora 

seria a mínima. E assim que fizessem a mesma relação tomando como unidade as outras 

figuras, para tanto entregamos uma tabela para preenchimento dos alunos, o quadro que 

esperávamos que os alunos conseguissem construir da seguinte forma a tabela: 

Quadro 1. Relação binária entre as figuras por meio de fração produzidas pelos alunos 

  
      

 
1 1
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1
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8 4 2 1 1

2
 

1

4
 

1

8
 

 

16 8 4 2 1 1

2
 

1

4
 

 

32 16 8 4 2 1 1

2
 

 

64 32 16 8 4 2 1 

Fonte: quadro feito em sala de aula no momento da intervenção. 

 

Na construção dessa tabela tomamos como referência o seguinte: 
𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎
 .Mas, 

que poderia ser feita de outro jeito invertendo a fração. Disso, na teoria musical existe a 

divisão ternária de valores das figuras. Então surgiu a seguinte situação-problema: qual seria o 
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valor de cada figura em relação a figura semibreve, considerando esta como figura de 

unidade? Toda essa reflexão e análise foi utilizada 2 (duas) aulas de matemática com a turma 

o que correspondem a exatos 90 (noventa) minutos em tempo relógio. No próximo encontro 

com a turma trabalhamos a matematização do problema e a resolução dos alunos que será 

relatado a seguir. 

Da matematização do problema e da resolução dos alunos  

Neste momento da matematização, iremos acrescentar o desenvolvimento do conteúdo 

matemático necessário para a formulação e resolução e a apresentação de exemplos e 

exercícios análogos para aprimorar a apreensão dos conceitos pelo aluno. Nesse sentido, 

selecionamos e formulamos questões a fim de levar os alunos a proporem respostas. Essas 

respostas, certamente, abririam caminhos para se atingirem as metas propostas. A ideia 

sempre era a de manter um clima de liberdade, estimulando a participação, a descontração e a 

criatividade individual, permitindo que os alunos obtivessem resultados satisfatórios em 

relação ao aprendizado de Matemática. 

Neste momento, foi necessária uma interrupção da exposição para desenvolvermos a 

matemática necessária, para então retornarmos no momento adequado. O importante era não 

perder de vista a motivação. Por isso, neste momento utilizamos a leitura e análise do livro 

didático utilizado pela escola em que o experimento está sendo realizado, para que 

pudéssemos estudar sobre o uso de letras e padrões me matemática. Nisso voltando a nossa 

situação – problema do experimento pedimos que os alunos desenvolvessem uma relação de 

quais seriam os valores desconhecidos no esquema abaixo tomando agora como base a 

divisão ternária das figuras. 

 

Figura 4. Representação geométrica das relações entre as figuras de tempo de som 

 

 
Fonte: Med (1996, p. 29) 

 

Os alunos observaram nesse esquema acima que se a unidade fosse a figura semibreve 

então a semínima seria 
1

3
 da semibreve; a mínima seria 

1

9
 da semibreve e assim por diante até 
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chegar na última figura que seria a semifusa. Nisso notaram também que em cada linha do 

esquema apresentado representaria a quantidade de figuras seria necessário para compor a 

figura considerada unidade (semibreve). 

Nesse momento, foi necessária uma outra interrupção da exposição para 

desenvolvermos a matemática necessária, para então retornarmos no momento adequado a 

situação-problema da experimentação. Em sendo assim, sentimos a necessidade de recorrer 

outra vez ao livro didático dos alunos, agora o livro didático realmente utilizado pela turma e 

no assunto em que estávamos querendo realmente ensinar que era potenciação de frações. 

Então, orientamos que os alunos viessem a descobrir o padrão que relacionasse a 

figura considerada unidade com a quantidade de figuras necessárias para compor aquela 

figura unidade. Depois de muitos diálogos, chegaram a ideia de que f =
1

3𝑛−1 , onde f é o valor 

da figura que se está relacionando com a figura unidade e n é a linha que se encontra figura 

mencionada, conforme o esquema apresentado anteriormente. Logo, se aplicou o modelo para 

a saber o valor da figura fusa em relação a unidade considerada qual seria semibreve, da 

seguinte forma: 

f =
1

3𝑛−1
 

Considerando que a figura fusa está na 4ª linha, levando como ponto de partida que a 

semibreve está 1ª linha; que a mínima está na 2ª linha; que a semínima está na 3ª linha; que a 

fusa estará por lógica na 4ª linha, conforme o esquema abaixo: 

Logo, a letra n do modelo matemático terá valor 4, disso calculamos: 

f =
1

27
 

Assim, o valor f da figura fusa será 
1

27
 da semibreve, considerada aqui como unidade. 

Em sendo assim, pela forma podemos calcular o valor de todas as figuras em relação a 

figura considerada com unidade. E assim, perceber de quantas figuras seria necessário para 

resultar na figura considerada unidade. Logo, no exemplo da figura fusa seria considerar que 

precisaria de 27 figuras fusas para formar uma figura semibreve na divisão ternária das 

figuras. 

Essa etapa do experimento foi utilizada 3 (três) aulas de matemática seguidas e que 

corresponde a exatos 135 (cento e trinta e cinco) minutos, ou 2 (duas) horas e 15 (quinze) 

minutos de tempo relógio. Assim, o experimento em sala de aula ocorreu com 5 (cinco) aulas 

de matemática, com 45 (quarenta e cinco minutos) cada aula. Logo, pudemos trabalhar o 

conteúdo de potenciação envolvendo tanto números naturais quanto números racionais e ainda 
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uma introdução do termo de incógnita e da lógica de abstração da álgebra. A seguir 

apresentamos as conclusões finais. 

 

Das conclusões finais  

Nossa intenção era que o aluno compreendesse primeiro a notação musical utilizada 

em sala de aula, e em seguida, pudessem a partir do conhecimento de números racionais na 

forma de fração e seus cálculos respondessem situações problemas envolvendo notação 

musical. Na realização das atividades percebemos alguns momentos de reclamações e outros 

momentos de entusiasmo por parte dos alunos. Apesar de momentos de reclamações, sempre 

por meio de diálogo, os alunos compreendiam a importância das atividades e pareciam confiar 

em nossa intenção didática. 

As atividades envolvendo notação musical foram muito ricas, já que proporcionaram 

aos alunos várias habilidades envolvendo o objeto do conhecimento números racionais na 

forma de fração como também na execução das resoluções de problemas envolvendo números 

racionais na forma de fração. Essas atividades também proporcionaram que os alunos 

trabalhassem juntos, ajudando mutualmente. Os alunos começaram a perceber que 

determinado tema ou assunto pode ser analisado sob diversos ângulos inclusive dentro da 

lógica matemática.  

Nossa pesquisa teve alguns pontos de limitação que precisam ser melhorados num 

futuro próximo por outras pesquisas, e dentre esses pontos destacamos o fato de nessa 

experiencia não termos trabalhados com jogos didáticos para fixação da modelação 

matemática efetuada em sala de aula. Entendemos assim que deveria ter mais um momento de 

aulas para o uso do jogo como fixação do assunto compreendido. 
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Resumo: Este trabalho apresentou os resultados de uma pesquisa que teve como principal objetivo realizar um 

levantamento de estudos literários sobre o que existe acerca do ensino de sistemas de equações e problemas que 

recaiam em sistemas do 1º grau, tendo como método o ensino por atividades. As informações foram produzidas 

nos meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018 por meio da consulta de artigos acadêmicos e dissertações 

defendidas no Brasil, todas provenientes dos últimos 10 anos. A sistematização das informações produzidas 

ocorreu através de uma seleção criteriosa de trabalhos que tratavam o ensino de sistemas de equações ou 

problemas que se resolveriam por sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. A análise dos resultados 

indica que, segundo a amostra de trabalhos, o ensino de sistemas de equações e problemas do 1º grau com duas 

incógnitas ocorre através do ensino por atividades, onde os resultados são comparados com o antes e o depois de 

cada sequência de atividades aplicada. As literaturas relacionadas permitiram concluir que o ensino de sistemas 

de equações apresenta um baixo grau de dificuldade para a aprendizagem do estudante quando associado ao 

ensino por atividades ou algum tipo de tecnologia, no caso o software Aplusix. 

 

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Sistemas. Atividades. Metodologia 

 

Introdução 

Antes de iniciar nossa pesquisa, assim como quaisquer pesquisas, percebemos que é de 

fundamental importância tomarmos conhecimento sobre que caminhos devemos nos delinear. 

Nessa perspectiva nosso objetivo com este capítulo é familiarizar-se com pesquisas sobre o 

objeto de estudo que queríamos abordar, e por meio delas, reconhecer os autores que 

estudaram o processo de ensino de sistemas de equações e problemas de equações que 

recaiam em um sistema de equações do 1º grau por meio de atividades, quais foram suas 

contribuições e para onde ainda podemos direcionar pesquisas vindouras. 

Como pesquisadores e educadores percebemos que para a elaboração de um trabalho 

científico é de sobre maneira indispensável a revisão literária de estudos do tema a ser 

pesquisado. Esse levantamento norteará o pesquisador sobre o tema a ser resolvido. Sobre a 

técnica de pesquisa literária, Gil (2002, p. 44) afirma que é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Segundo 

Fachin (2002, p. 125) a pesquisa literária compreende: 

mailto:walmirsilva31@hotmail.com
mailto:sandrobeniciogoulart@gmail.com
mailto:pedro.franco.sa@gmail.com
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[...] ao conjunto de conhecimentos humanos reunidos nas obras. Tem como base 

fundamental conduzir o leitor a determinado assunto e a produção, coleção, 

armazenamento, reprodução, utilização e comunicação das informações coletadas 

para o desempenho da pesquisa. 

A importância da revisão de estudos para se lançar em uma pesquisa, principalmente 

quando o pesquisador é iniciante, é indispensável segundo Vosgerau e Romanowski (2014, p. 

168): 

As revisões são necessárias para pesquisadores iniciantes em uma determinada área 

do conhecimento. Esses estudos podem conter, análises destinadas a comparar 

pesquisas sobre temas semelhantes ou relacionados; apontar a evolução das teorias, 

dos aportes teórico metodológicos e sua compreensão em diferentes contextos, 

indicar as tendências e procedimentos metodológicos utilizadas na área, apontar 

tendências das abordagens das práticas educativas. 

Nosso objetivo principal foi verificar nos trabalhos selecionas se o ensino por atividades 

melhora a aprendizagem de sistemas de equações do 1º grau e problemas do 1º grau com duas 

incógnitas. Também foi selecionada uma obra bibliográfica que analisou as principais dificuldades na 

transição da linguagem natural para a linguagem algébrica relacionada ao nosso tema. Nosso 

levantamento será descrito por meio de análise de resultados da pesquisa de cada autor, quando 

houver, dos objetivos dos mesmos, assim como suas considerações finais, em cada produção científica 

consultada. 

Metodologia 

Para a realização de nossa revisão literária buscamos pesquisas envolvendo nosso 

objeto de estudo, no caso ensino de sistema de equações de 1º grau com duas incógnitas, 

nesse sentido foi usado como palavra-chave o próprio tema a ser pesquisado nos diversos 

repertórios e nas diversas instituições de ensino superior brasileira, bem como nos sites de 

ensino superior brasileiro, incluindo o site da Sociedade Brasileira de Ensino de Matemática 

(SBEM) e o site do Programa de Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT). O 

Google Acadêmico também foi usado na busca artigos e dissertações relacionadas a ensino de 

sistemas nos últimos dez anos. 

Nosso levantamento foi realizado no período de 1º de dezembro de 2017 a 31 de 

janeiro de 2018. Dos trabalhos que apareceram como resultado da busca, fizemos uma seleção 

criteriosa, onde os mesmos deveriam apresentar uma relação com o ensino de sistemas de 

equações do 1º grau com duas incógnitas, com foco em ensino por atividades. Durante a 

pesquisa por literaturas constatamos que já existiam diversos estudos relacionados ao nosso 

objeto de estudo. 

Resultados e análises 
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Ao completar nossa busca realizamos uma seleção criteriosa dos trabalhos 

encontrados, em um total de 26 (vinte e seis) literaturas, conforme dito em nossa metodologia, 

os resultados finais classificaram 5 (cinco) artigos e 4 (quatro) dissertações, contudo este 

trabalho discorrerá apenas sobre os artigos de André (2011), Lago e Gomes (2016) e Bandeira 

et al (2015), e as dissertações de Graça (2011), Rocha (2010) e Tolentino (2013).  

O artigo de André (2011) trabalhou com uma análise sobre as dificuldades 

relacionadas a transição da linguagem natural para a linguagem algébrica relacionadas aos 

sistemas de equações. O artigo de Lago e Gomes (2016) tratou sobre a resolução de 

problemas e o ensino de sistemas do 1º grau. O artigo de Bandeira et al (2015) apresentou 

uma proposta lúdica para o ensino de sistemas de equações do 1º com duas incógnitas. As 

dissertações de Rocha (2010) e Graça (2011) trabalharam o ensino por atividades. O autor 

Tolentino (2013) trabalhou sistemas de equações através de situações-problemas com 

balanças pictóricas. 

O estudo realizado por André (2011) teve como objetivo investigar a transição da 

linguagem natural para a linguagem algébrica nas equações lineares. A pesquisa apontou que 

a fonte de tais dificuldades parecia estar nas concepções erradas concernentes à estrutura e a 

interpretação de afirmações algébricas. Baseado em levantamento feito anteriormente pelo 

autor, ele afirma que em problemas em que se pede aos alunos para lerem uma sentença 

relacionando duas variáveis e escrever então uma equação que expresse essa relação, por 

exemplo, frequentemente eles escrevem o contrário do que está sendo solicitado, ou seja, 

verifica-se uma troca de variáveis. 

Segundo André (2011), o que motivou sua pesquisa foi a avaliação de nível nacional, 

por exemplo, quanto à análise dos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) aplicados à 8ª série do ensino fundamental, itens que avaliaram a habilidade dos 

estudantes em identificar os sistemas de equações do 1° grau que expressam um problema, 

houve 45% de acertos. Uma dificuldade à resolução pode ser o fato de que as equações do 

sistema não estão apresentadas na mesma ordem em que as informações aparecem no 

enunciado. 

Os resultados das análises de André (2011) constataram que de modo geral os 

estudantes não conseguiram representar as diversas situações por meio de equações lineares. 

Diante da diversidade e quantidade de questões analisadas, o autor constatou que os 

estudantes apresentaram inúmeras dificuldades, dando indícios de concepções e erros quanto 



919 

 

919 

 

ao uso de variáveis como também dificuldades dos mesmos em estabelecer uma relação com 

os dados do enunciado de cada questão. 

Lago e Gomes (2016) realizaram uma investigação a respeito das produções e 

discussões realizadas por um grupo de professores que se reuniram durante dois meses e que 

tinham como objetivo de estudos investigarem quais as contribuições para a formação dos 

professores quando planejam, experimentam e refletem sobre o uso de resoluções de 

problemas para o ensino de sistema de equação do 1º grau, por meio do trabalho colaborativo. 

O projeto de Lago e Gomes (2016) propôs usar a metodologia do Ensino-

Aprendizagem-Avaliação através da resolução de problemas de Allevato e Onuchic (2014). 

Os encontros aconteceram em uma escola da rede municipal, com os professores de 

matemática das turmas do 6º ao 9º ano. Para o desenvolvimento e participação dos 

professores nas discussões dos encontros o material era fornecido para as leituras com uma 

semana de antecedência. 

Segundo Lago e Gomes (2016) o grupo de professores apresentaram cinco problemas 

para serem aplicados através da resolução de problemas e cada atividade foi nomeada, 

indicando o seu objetivo. As atividades trabalharam com idades de alunos, perímetro de 

retângulos, problema envolvendo os gastos com lanches de duas pessoas, dimensões de 

quadra e quantidades de peixes. Apresentamos a seguir o problema proposto pelos professores 

que envolvia quantidade de peixes e sua proposta de resolução. 

Figura 1: Problema “Quantidade de peixe ” proposto para o ensino de sistema de equações do 1° grau. 

 
 

Fonte: Lago e Gomes (2016, p. 10). 

 

A proposta de resolução e os tópicos foram formalizados pelo professor. Todas as 

atividades tiveram o objetivo de desenvolver no estudante a capacidade de resolver sistemas 

de equações do 1º grau com duas incógnitas. Os dados coletados indicaram que existem boas 

contribuições para a formação dos professores que planejam, experimentam e refletem sobre o 

uso da resolução de problemas para o ensino em sistema de equação do 1º grau. 

Graça (2011) realizou um trabalho que teve como objetivo investigar os efeitos de um 

conjunto de atividades sobre o desempenho em resolução de problemas do 1º grau no 7º ano 

do ensino fundamental. Para isso o autor criou uma sequência didática dividida em três grupos 
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e cada grupo compostos de três atividades. Ao final o autor apresenta os resultados de sua 

pesquisa sem mostrar resoluções feitas pelos estudantes que participaram de suas atividades. 

A pesquisa realizada por Graça (2011) foi estruturada de acordo com as quatro fases 

da engenharia didática. A sequência foi aplicada a 36 alunos do 7º ano do ensino fundamental 

de uma escola pública na cidade de Belém do Pará. 

Quadro 1: Síntese da sequência didática de Graça (2011). 

 
Fonte: Graça (2011). 

 

Antes de iniciar cada grupo de atividades Graça (2011), aplicava aos estudantes testes 

diagnósticos, em seguida aplicava as atividades e finalizava com o pós-teste, desta forma o 

pesquisador teria como avaliar se a sequência de atividades estava melhorando o aprendizado 

dos estudantes. A tabela a seguir trata sobre os resultados do teste de tradução e problemas do 

1º grau com uma incógnita. Em todos os testes houve falta por parte de algum estudante, 

assim os gráficos produzidos durante a pesquisa apresentam ausências de dados de alguns 

estudantes que não realizam os testes, pois não se pode avaliar o aprendizado sem pré-teste e 

pó-teste. 
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Tabela 1: Comparativo dos pré-teste e pós-teste de tradução e problemas do 1º grau com uma incógnita. 

 
Fonte: Graça (2011). 

 

O resultado do pré-teste e pós-teste de tradução da sequência de atividades de Graça 

(2011) mostrou um nível de acertos percentuais quase que insignificante, obtendo 0% de 

acertos em 8 das 10 questões propostas no pré-teste. Diante do diagnóstico apresentado no 

pré-teste de tradução foram desenvolvidas atividades que tratavam de tradução matemática. O 

autor desenvolveu na turma três atividades, e após a conclusão dessas atividades foi aplicado 

o pós-teste de tradução em linguagem matemática. Ao comparar os resultados do pré-teste 

com os do pós-teste percebeu-se que em todos os problemas houve um significativo aumento 

percentual de acertos por parte dos estudantes, porém nos três últimos enunciados, os que 

envolviam a ideia de “consecutivos”, “consecutivos pares” e “consecutivos ímpares” o 

percentual de estudantes que traduziram coerentemente o enunciado ficou muito abaixo de 

50% da turma. 

Assim como o pré-teste de tradução, o pré-teste de problemas do 1º grau com uma 

incógnita aplicado por Graça (2011), também mostrou um nível percentual de acertos muito 

baixo, e no caso do problema com a balança obteve zero acertos. Diante desse diagnóstico 
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foram desenvolvidas atividades que tratavam de resolução de problemas do 1º grau com uma 

incógnita. O autor desenvolveu três atividades que envolveram balanças pictóricas, baralho de 

tradução e exercícios de técnica de algebrização para problemas do 1º grau com uma 

incógnita, e após a conclusão dessas atividades foi aplicado o pós-teste. Ao comparar os 

resultados do pré-teste com os do pós-teste percebeu-se que em todos os problemas houve um 

significativo aumento percentual dos estudantes que acertaram os problemas propostos do 

pós-teste, contudo os dois últimos problemas que envolviam as ideias de “metade de um 

número” e “terça parte de um número” estacionaram em percentuais abaixo de 50% do total 

de estudantes. 

Para uma melhor análise sobre os efeitos que as sequências de atividades produziram 

na turma, Graça (2011) confeccionou gráficos com os resultados percentuais que comparavam 

pré-teste e pós-teste de cada um dos 36 estudantes da turma, conforme os gráficos a seguir. 

 

Gráfico 1: Percentual de acertos dos estudantes no teste de tradução matemática. 

 
Fonte: Graça (2011, p. 140) 

O gráfico 1 analisou 33 estudantes, pois houve três faltas, dos quais 10 estudantes 

obtiveram índices percentuais abaixo de 50% de acertos no pós-teste de tradução. O gráfico 

também nos permitiu observar que pelo menos 5 estudantes renderam abaixo de 20% no pós-

teste de tradução o que causou preocupação no pesquisador. 

 

Gráfico 2: Desempenho dos estudantes do 7º ano nos testes de problemas do 1º grau com uma incógnita. 
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Fonte: Graça (2011, p. 157) 

 

Através do gráfico 2, que versa sobre pré-teste e pós-teste de problemas do 1º grau 

com uma incógnita, Graça (2011) concluiu que a sequência de atividades envolvendo 

problemas do 1º grau com uma incógnita foi significativa. Em alguns casos o índice de 

melhora do pré-teste para o pós-teste foi de 100%, porém houve casos, poucos, em que o 

índice de desenvolvimento dos estudantes no pós-teste não ultrapassou 30% de acertos. 

As atividades realizadas por Graça (2011), após o pré-teste de problemas do 1º grau 

com duas incógnitas foram resoluções de sistemas do 1º grau por balanças pictóricas, técnicas 

de algebrização para resolução de sistemas do 1º grau e, por fim, uma sequência de lista de 

exercícios com vários problemas que recaiam em sistemas do 1º grau com duas incógnitas. 

Ao final das atividades os estudantes foram submetidos ao pós-teste e os resultados foram 

conforme o gráfico a seguir.  

 

Gráfico 3: Desempenho dos estudantes do 7º ano nos testes de problemas envolvendo sistemas do 1º grau. 

 
Fonte: Graça (2011, p. 176) 

 

A análise do gráfico produzido nos permitiu perceber que 21 estudantes ultrapassaram 

70% de acertos, 2 estudantes ficaram entre 50% e 60%, 6 estudantes habitaram a faixa 

compreendida entre 40% e 50% de acertos, 4 estudantes permaneceram abaixo dos 30% de 
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acertos. Os estudantes de números 10, 26, 31 e 36 obtiveram 100% de acertos no pós-teste. 

Graça (2011) concluiu que a sequência de atividades foi satisfatória e prosseguiu para o pós-

teste geral conforme gráfico a seguir. 

 

Gráfico 4: Percentual médio de acertos dos estudantes do 7º ano nos testes. 

 
Fonte: Graça (2011, p. 197). 

 

Segundo Graça (2011), os resultados mostraram que antes das sequências de 

atividades de cada grupo os resultados se mostraram com índices baixíssimos, contudo após 

as aplicações das atividades os resultados foram mostrando uma significativa melhora, mesmo 

que o resultado global do pós-teste geral não tenha sido tanto promissor quanto se desejou. O 

pesquisador destacou que não teve como afirmar com precisão se os estudantes aprenderam as 

técnicas algébricas, mas pode sugerir que eles conseguiram resolver problemas do 1º grau 

independente das técnicas utilizadas. 

Rocha (2010) em sua dissertação de mestrado em educação matemática da 

universidade do Mato Grosso do Sul, realizou uma pesquisa que teve como objetivo analisar 

como ocorre a aprendizagem da resolução de sistemas de equações do 1º grau pelo método da 

substituição por estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, a partir de situações problemas, 

em ambiente papel e lápis e com o software Aplusix. A pesquisa foi organizada de acordo 

com as quatro fases da Engenharia Didática. 

O teste diagnóstico de Rocha (2010) indicou que 73,4% dos estudantes apresentavam 

dificuldades na tradução das informações escritas em linguagem natural para a linguagem 

algébrica, onde em cinco das dezenove atividades, não houve nenhum acerto e nas demais, 

com exceção das atividades 1 e 11, os acertos foram muito poucos. Uma boa parte dos 

estudantes tentou resolver as atividades por tentativas e erro, e outra grande parte deixaram as 

questões em branco. 

Quadro 2: Síntese da sequência didática de Rocha (2010). 
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Fonte: Rocha (2010, p. 62). 

 

Na pesquisa de Rocha (2010) as atividades foram desenvolvidas em duplas nos 4 

blocos e o pesquisador representou as duplas pelas iniciais dos nomes dos estudantes. As 

atividades do bloco I trabalharam tanto com tradução quanto com resolução de problemas que 

recaiam em sistema de equações do 1º grau. As atividades do bloco II trabalharam com 

tradução matemática. O terceiro bloco de atividades visava dar significado a solução do 

sistema do 1º grau as questões já traziam o sistema montado e se solicitava a solução através 

do software Aplusix. O quarto e último bloco da pesquisa trouxeram seis atividades que se 

tratavam de problemas do 1º grau que deveriam ser resolvidos com auxílio do software 

Aplusix. 

Os quadros a seguir fornecem os índices percentuais dos rendimentos dos estudantes 

nos quatro blocos de atividades: 

 

Quadro 3: Síntese da análise das atividades do bloco I de Rocha (2010). 

 
Fonte: Dissertação de Rocha (2010). 

 

Quadro 4: Síntese da análise das atividades do bloco II de Rocha (2010). 
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Fonte Dissertação de Rocha (2010). 

 

Quadro 5: Síntese da análise das atividades do bloco III de Rocha (2010). 

 
Fonte Dissertação de Rocha (2010) 

 

Quadro 6: Síntese análise das atividades do bloco IV de Rocha (2010). 

 
Fonte Dissertação de Rocha (2010). 

A seguir apresentamos algumas resoluções feitas pelos estudantes participantes da 

sequência didática de Rocha (2010): 

 

Figura 2: Resolução da atividade 6 do bloco I feita pela dupla RP. 

 
Fonte: Rocha (2010, p. 85). 

 

A questão da figura 2 dizia em seu enunciado que em um quintal havia galinhas e 

coelhos num total de 7 cabeças e 22 pés. A letra “b” do problema pedia para calcular a 

quantidade de animais de cada espécie. A resolução da questão mostra que a dupla RP obteve 

êxito por tentativa, uma vez que não algebrizou o enunciado da questão proposta. 
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Figura 3: Resolução da atividade 4 do bloco II feita pela dupla AA.

 
Fonte: Rocha (2010, p. 100) 

 

A dupla AA conseguiu identificar as informações do problema, escrever as equações e 

montar o sistema correspondente. 

 

Figura 4: Resolução da atividade 3 do bloco III feita no papel pela dupla JY. 

 
Fonte: Rocha (2010, p. 125). 

 

A dupla JY resolveu o problema proposto pelo software Aplusix e em seguida 

minimizou a tela do computador para resolver o mesmo problema utilizando papel e caneta. 

 

Figura 5: Resolução da atividade 6 do bloco IV feita no software Aplusix pela dupla AA. 

 
Fonte: Rocha (2010, p. 156). 

 

A resolução da figura 5 contava com a algebrização do problema para posteriormente 

a resolução e validação no software Aplusix. 

Ao término de sua sequência de atividades Rocha (2010) considerou que embora não 

tenha trabalhado tudo que se pode estudar sobre a resolução de sistemas de equações, pôde 

dizer que, de certa forma, houve aprendizagem. Pelo menos os conceitos envolvidos nas 

atividades da sequência foram apropriados pelos estudantes. O autor se embasou no fato de 

que os estudantes iniciaram as atividades do bloco I sem nenhuma noção desse conceito e 

terminaram resolvendo, sem ajuda, os problemas propostos. 
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Tolentino (2013) desenvolveu sua dissertação para o PROFMAT que tinha como 

objetivo mostrar a importância da aplicação de situações-problemas para a aprendizagem de 

equações e sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas para alunos do 8º ano 

do Ensino Fundamental em ambiente papel e lápis e observação de balanças de dois pratos. 

O projeto de Tolentino (2013) foi dividido em 5 (cinco) etapas conforme quadro a 

seguir: 

Quadro 7: Etapas do projeto de Tolentino. 

 
Fonte: Tolentino (2013) 

 

Tolentino (2013) relacionou os resultados obtidos conforme o quadro a seguir: 

 

 

 

Quadro 8: Resultados das etapas do projeto de Tolentino. 

 
Fonte: Tolentino (2013). 

 

Tolentino (2013) elaborou duas listas, cada uma com 5 situações-problemas, 

envolvendo equações e sistemas de equações com duas incógnitas e para isso o autor utilizou 

cinco livros didáticos diferentes. A primeira situação-problema proposta dizia que o preço de 

uma batedeira e de um liquidificador custavam juntos R$ 151,00 e que a batedeira custava R$ 
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21,00 a mais que o liquidificador, e era pedido o preço da batedeira. A seguir listaremos 

algumas respostas. 

 

Figura 6: Resposta do primeiro estudante no pré-teste. 

 
Fonte: Tolentino (2013, p. 33). 

 

Figura 7: Resposta do segundo estudante no pré-teste. 

 
Fonte: Tolentino (2013, p. 33). 

 

Figura 8: Resposta do terceiro estudante no pré-teste. 

 
Fonte: Tolentino (2013, p. 33). 

Os estudantes 1 e 2 apresentaram resposta que não levavam a solução do problema 

diferentemente do estudante 3, cuja a interpretação e solução sugerida está correta. Após a 

resolução das cinco questões da lista um Tolentino (2013) ministrou as várias técnicas para se 

resolver sistemas de equações, inclusive com balanças, e aplicou o mesmo teste e os 

resultados dos alunos para a mesma questão já mencionada foram os seguintes 

. 

Figura 9: Resposta do primeiro estudante no pós-teste. 

 
Fonte: Tolentino (2013, p. 57). 

 

Figura 10: Resposta do segundo estudante no pós-teste. 
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Fonte: Tolentino (2013, p. 57). 

 

Figura 11: Resposta do terceiro estudante no pós-teste. 

 
Fonte: Tolentino (2013, p. 58). 

 

Os três estudantes interpretaram de forma exata o problema proposto, mesmo que 

tenham usado técnicas de resoluções diferentes, porém apenas o primeiro estudante 

apresentou a resposta pedida. Os estudantes 2 e 3 usaram o sistema com balanças de forma 

exata, mais não concluíram o procedimento, uma vez que encontram o preço do liquidificador 

e o problema pedia o preço da batedeira.  

Em suas considerações finais Tolentino (2013) considerou que a maiorias dos 

estudantes, antes da aplicação do projeto, alegaram que não gostavam de matemática pelo 

motivo de não encontrar aplicação dos conceitos aprendidos, além das quatro operações, 

contudo após a aplicação do projeto os resultados melhoraram, bem como o gosto pela 

disciplina matemática. Dessa forma Tolentino concluiu que ensinar conteúdos matemáticos 

através de situações-problemas desperta nos estudantes o interesse em aprender tais 

conteúdos, pelo fato de encontrar uma aplicação prática para eles. 

Considerações finais 

Nossa finalidade foi apresentar os resultados das pesquisas realizadas acerca do ensino 

de sistemas de equações do 1º grau e problemas que recaiam em sistemas com duas 

incógnitas, verificando o já temos na literatura a respeito do conteúdo e para onde ainda se 

deve caminhar. Os estudos literários foram realizados para dar direcionamentos a futuras 

pesquisas que abordem o título desse trabalho. 

As pesquisas literárias deixaram evidenciada que atividades que envolveram 

tecnologia de informação, no caso o software Aplusix, ou atividades com balanças pictóricas 

serviram como variações atrativas para os estudantes contribuindo para um melhor 

entendimento e comprometimento por parte das turmas participantes de tais pesquisas. 



931 

 

931 

 

O produto dessa revisão de literaturas nos remete a uma visão panorâmica a respeito 

das pesquisas nacionais em relação ao ensino de sistemas de equações do 1º grau e problemas 

do 1º grau com duas incógnitas, contribuindo para um vasto campo de ideias sobre o que já 

foi publicado, e o que ainda se pode pesquisar a respeito de tal objeto, num contexto mais 

específico. Achamos importante ressaltar que ainda há muito a se propor e acreditamos, 

também, que o ensino por atividades, seja com ou sem tecnologia, pode servir para minimizar 

as dificuldades de aprendizagens sobre o tema de nosso título. 
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Resumo: Este trabalho apresentou os resultados de uma pesquisa que teve como principal objetivo realizar um 

levantamento de estudos literários sobre o que existe acerca do ensino de sistemas de equações e problemas que 

recaiam em sistemas do 1º grau, tendo como método o ensino por atividades. As informações foram produzidas 

nos meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018 por meio da consulta de artigos acadêmicos e dissertações 

defendidas no Brasil, todas provenientes dos últimos 10 anos. A sistematização das informações produzidas 

ocorreu através de uma seleção criteriosa de trabalhos que tratavam o ensino de sistemas de equações ou 

problemas que se resolveriam por sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. A análise dos resultados 

indica que, segundo a amostra de trabalhos, o ensino de sistemas de equações e problemas do 1º grau com duas 

incógnitas ocorre através do ensino por atividades, onde os resultados são comparados com o antes e o depois de 

cada sequência de atividades aplicada. As literaturas relacionadas permitiram concluir que o ensino de sistemas 

de equações apresenta um baixo grau de dificuldade para a aprendizagem do estudante quando associado ao 

ensino por atividades ou algum tipo de tecnologia, no caso o software Aplusix. 

 

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Sistemas. Atividades. Metodologia 

 

Introdução 

Antes de iniciar nossa pesquisa, assim como quaisquer pesquisas, percebemos que é de 

fundamental importância tomarmos conhecimento sobre que caminhos devemos nos delinear. 

Nessa perspectiva nosso objetivo com este capítulo é familiarizar-se com pesquisas sobre o 

objeto de estudo que queríamos abordar, e por meio delas, reconhecer os autores que 

estudaram o processo de ensino de sistemas de equações e problemas de equações que 

recaiam em um sistema de equações do 1º grau por meio de atividades, quais foram suas 

contribuições e para onde ainda podemos direcionar pesquisas vindouras. 

Como pesquisadores e educadores percebemos que para a elaboração de um trabalho 

científico é de sobre maneira indispensável a revisão literária de estudos do tema a ser 

pesquisado. Esse levantamento norteará o pesquisador sobre o tema a ser resolvido. Sobre a 

técnica de pesquisa literária, Gil (2002, p. 44) afirma que é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Segundo 

Fachin (2002, p. 125) a pesquisa literária compreende: 

mailto:walmirsilva31@hotmail.com
mailto:sandrobeniciogoulart@gmail.com
mailto:pedro.franco.sa@gmail.com
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[...] ao conjunto de conhecimentos humanos reunidos nas obras. Tem como base 

fundamental conduzir o leitor a determinado assunto e a produção, coleção, 

armazenamento, reprodução, utilização e comunicação das informações coletadas 

para o desempenho da pesquisa. 

A importância da revisão de estudos para se lançar em uma pesquisa, principalmente 

quando o pesquisador é iniciante, é indispensável segundo Vosgerau e Romanowski (2014, p. 

168): 

As revisões são necessárias para pesquisadores iniciantes em uma determinada área 

do conhecimento. Esses estudos podem conter, análises destinadas a comparar 

pesquisas sobre temas semelhantes ou relacionados; apontar a evolução das teorias, 

dos aportes teórico metodológicos e sua compreensão em diferentes contextos, 

indicar as tendências e procedimentos metodológicos utilizadas na área, apontar 

tendências das abordagens das práticas educativas. 

Nosso objetivo principal foi verificar nos trabalhos selecionas se o ensino por atividades 

melhora a aprendizagem de sistemas de equações do 1º grau e problemas do 1º grau com duas 

incógnitas. Também foi selecionada uma obra bibliográfica que analisou as principais dificuldades na 

transição da linguagem natural para a linguagem algébrica relacionada ao nosso tema. Nosso 

levantamento será descrito por meio de análise de resultados da pesquisa de cada autor, quando 

houver, dos objetivos dos mesmos, assim como suas considerações finais, em cada produção científica 

consultada. 

Metodologia 

Para a realização de nossa revisão literária buscamos pesquisas envolvendo nosso 

objeto de estudo, no caso ensino de sistema de equações de 1º grau com duas incógnitas, 

nesse sentido foi usado como palavra-chave o próprio tema a ser pesquisado nos diversos 

repertórios e nas diversas instituições de ensino superior brasileira, bem como nos sites de 

ensino superior brasileiro, incluindo o site da Sociedade Brasileira de Ensino de Matemática 

(SBEM) e o site do Programa de Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT). O 

Google Acadêmico também foi usado na busca artigos e dissertações relacionadas a ensino de 

sistemas nos últimos dez anos. 

Nosso levantamento foi realizado no período de 1º de dezembro de 2017 a 31 de 

janeiro de 2018. Dos trabalhos que apareceram como resultado da busca, fizemos uma seleção 

criteriosa, onde os mesmos deveriam apresentar uma relação com o ensino de sistemas de 

equações do 1º grau com duas incógnitas, com foco em ensino por atividades. Durante a 

pesquisa por literaturas constatamos que já existiam diversos estudos relacionados ao nosso 

objeto de estudo. 

Resultados e análises 
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Ao completar nossa busca realizamos uma seleção criteriosa dos trabalhos 

encontrados, em um total de 26 (vinte e seis) literaturas, conforme dito em nossa metodologia, 

os resultados finais classificaram 5 (cinco) artigos e 4 (quatro) dissertações, contudo este 

trabalho discorrerá apenas sobre os artigos de André (2011), Lago e Gomes (2016) e Bandeira 

et al (2015), e as dissertações de Graça (2011), Rocha (2010) e Tolentino (2013).  

O artigo de André (2011) trabalhou com uma análise sobre as dificuldades 

relacionadas a transição da linguagem natural para a linguagem algébrica relacionadas aos 

sistemas de equações. O artigo de Lago e Gomes (2016) tratou sobre a resolução de 

problemas e o ensino de sistemas do 1º grau. O artigo de Bandeira et al (2015) apresentou 

uma proposta lúdica para o ensino de sistemas de equações do 1º com duas incógnitas. As 

dissertações de Rocha (2010) e Graça (2011) trabalharam o ensino por atividades. O autor 

Tolentino (2013) trabalhou sistemas de equações através de situações-problemas com 

balanças pictóricas. 

O estudo realizado por André (2011) teve como objetivo investigar a transição da 

linguagem natural para a linguagem algébrica nas equações lineares. A pesquisa apontou que 

a fonte de tais dificuldades parecia estar nas concepções erradas concernentes à estrutura e a 

interpretação de afirmações algébricas. Baseado em levantamento feito anteriormente pelo 

autor, ele afirma que em problemas em que se pede aos alunos para lerem uma sentença 

relacionando duas variáveis e escrever então uma equação que expresse essa relação, por 

exemplo, frequentemente eles escrevem o contrário do que está sendo solicitado, ou seja, 

verifica-se uma troca de variáveis. 

Segundo André (2011), o que motivou sua pesquisa foi a avaliação de nível nacional, 

por exemplo, quanto à análise dos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) aplicados à 8ª série do ensino fundamental, itens que avaliaram a habilidade dos 

estudantes em identificar os sistemas de equações do 1° grau que expressam um problema, 

houve 45% de acertos. Uma dificuldade à resolução pode ser o fato de que as equações do 

sistema não estão apresentadas na mesma ordem em que as informações aparecem no 

enunciado. 

Os resultados das análises de André (2011) constataram que de modo geral os 

estudantes não conseguiram representar as diversas situações por meio de equações lineares. 

Diante da diversidade e quantidade de questões analisadas, o autor constatou que os 

estudantes apresentaram inúmeras dificuldades, dando indícios de concepções e erros quanto 
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ao uso de variáveis como também dificuldades dos mesmos em estabelecer uma relação com 

os dados do enunciado de cada questão. 

Lago e Gomes (2016) realizaram uma investigação a respeito das produções e 

discussões realizadas por um grupo de professores que se reuniram durante dois meses e que 

tinham como objetivo de estudos investigarem quais as contribuições para a formação dos 

professores quando planejam, experimentam e refletem sobre o uso de resoluções de 

problemas para o ensino de sistema de equação do 1º grau, por meio do trabalho colaborativo. 

O projeto de Lago e Gomes (2016) propôs usar a metodologia do Ensino-

Aprendizagem-Avaliação através da resolução de problemas de Allevato e Onuchic (2014). 

Os encontros aconteceram em uma escola da rede municipal, com os professores de 

matemática das turmas do 6º ao 9º ano. Para o desenvolvimento e participação dos 

professores nas discussões dos encontros o material era fornecido para as leituras com uma 

semana de antecedência. 

Segundo Lago e Gomes (2016) o grupo de professores apresentaram cinco problemas 

para serem aplicados através da resolução de problemas e cada atividade foi nomeada, 

indicando o seu objetivo. As atividades trabalharam com idades de alunos, perímetro de 

retângulos, problema envolvendo os gastos com lanches de duas pessoas, dimensões de 

quadra e quantidades de peixes. Apresentamos a seguir o problema proposto pelos professores 

que envolvia quantidade de peixes e sua proposta de resolução. 

 

Figura 1: Problema “Quantidade de peixe ” proposto para o ensino de sistema de equações do 1° grau. 

 
 

Fonte: Lago e Gomes (2016, p. 10). 

 

A proposta de resolução e os tópicos foram formalizados pelo professor. Todas as 

atividades tiveram o objetivo de desenvolver no estudante a capacidade de resolver sistemas 

de equações do 1º grau com duas incógnitas. Os dados coletados indicaram que existem boas 

contribuições para a formação dos professores que planejam, experimentam e refletem sobre o 

uso da resolução de problemas para o ensino em sistema de equação do 1º grau. 

Graça (2011) realizou um trabalho que teve como objetivo investigar os efeitos de um 

conjunto de atividades sobre o desempenho em resolução de problemas do 1º grau no 7º ano 
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do ensino fundamental. Para isso o autor criou uma sequência didática dividida em três grupos 

e cada grupo compostos de três atividades. Ao final o autor apresenta os resultados de sua 

pesquisa sem mostrar resoluções feitas pelos estudantes que participaram de suas atividades. 

A pesquisa realizada por Graça (2011) foi estruturada de acordo com as quatro fases 

da engenharia didática. A sequência foi aplicada a 36 alunos do 7º ano do ensino fundamental 

de uma escola pública na cidade de Belém do Pará. 

 

Quadro 1: Síntese da sequência didática de Graça (2011). 

 
Fonte: Graça (2011). 

 

Antes de iniciar cada grupo de atividades Graça (2011), aplicava aos estudantes testes 

diagnósticos, em seguida aplicava as atividades e finalizava com o pós-teste, desta forma o 

pesquisador teria como avaliar se a sequência de atividades estava melhorando o aprendizado 

dos estudantes. A tabela a seguir trata sobre os resultados do teste de tradução e problemas do 

1º grau com uma incógnita. Em todos os testes houve falta por parte de algum estudante, 

assim os gráficos produzidos durante a pesquisa apresentam ausências de dados de alguns 

estudantes que não realizam os testes, pois não se pode avaliar o aprendizado sem pré-teste e 

pó-teste. 
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Tabela 1: Comparativo dos pré-teste e pós-teste de tradução e problemas do 1º grau com uma incógnita. 

 
Fonte: Graça (2011). 

 

O resultado do pré-teste e pós-teste de tradução da sequência de atividades de Graça 

(2011) mostrou um nível de acertos percentuais quase que insignificante, obtendo 0% de 

acertos em 8 das 10 questões propostas no pré-teste. Diante do diagnóstico apresentado no 

pré-teste de tradução foram desenvolvidas atividades que tratavam de tradução matemática. O 

autor desenvolveu na turma três atividades, e após a conclusão dessas atividades foi aplicado 

o pós-teste de tradução em linguagem matemática. Ao comparar os resultados do pré-teste 

com os do pós-teste percebeu-se que em todos os problemas houve um significativo aumento 

percentual de acertos por parte dos estudantes, porém nos três últimos enunciados, os que 

envolviam a ideia de “consecutivos”, “consecutivos pares” e “consecutivos ímpares” o 

percentual de estudantes que traduziram coerentemente o enunciado ficou muito abaixo de 

50% da turma. 

Assim como o pré-teste de tradução, o pré-teste de problemas do 1º grau com uma 

incógnita aplicado por Graça (2011), também mostrou um nível percentual de acertos muito 

baixo, e no caso do problema com a balança obteve zero acertos. Diante desse diagnóstico 

foram desenvolvidas atividades que tratavam de resolução de problemas do 1º grau com uma 

incógnita. O autor desenvolveu três atividades que envolveram balanças pictóricas, baralho de 
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tradução e exercícios de técnica de algebrização para problemas do 1º grau com uma 

incógnita, e após a conclusão dessas atividades foi aplicado o pós-teste. Ao comparar os 

resultados do pré-teste com os do pós-teste percebeu-se que em todos os problemas houve um 

significativo aumento percentual dos estudantes que acertaram os problemas propostos do 

pós-teste, contudo os dois últimos problemas que envolviam as ideias de “metade de um 

número” e “terça parte de um número” estacionaram em percentuais abaixo de 50% do total 

de estudantes. 

Para uma melhor análise sobre os efeitos que as sequências de atividades produziram 

na turma, Graça (2011) confeccionou gráficos com os resultados percentuais que comparavam 

pré-teste e pós-teste de cada um dos 36 estudantes da turma, conforme os gráficos a seguir. 

 

Gráfico 1: Percentual de acertos dos estudantes no teste de tradução matemática. 

 
Fonte: Graça (2011, p. 140) 

 

O gráfico 1 analisou 33 estudantes, pois houve três faltas, dos quais 10 estudantes 

obtiveram índices percentuais abaixo de 50% de acertos no pós-teste de tradução. O gráfico 

também nos permitiu observar que pelo menos 5 estudantes renderam abaixo de 20% no pós-

teste de tradução o que causou preocupação no pesquisador. 

 

Gráfico 2: Desempenho dos estudantes do 7º ano nos testes de problemas do 1º grau com uma incógnita. 

 
Fonte: Graça (2011, p. 157) 
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Através do gráfico 2, que versa sobre pré-teste e pós-teste de problemas do 1º grau 

com uma incógnita, Graça (2011) concluiu que a sequência de atividades envolvendo 

problemas do 1º grau com uma incógnita foi significativa. Em alguns casos o índice de 

melhora do pré-teste para o pós-teste foi de 100%, porém houve casos, poucos, em que o 

índice de desenvolvimento dos estudantes no pós-teste não ultrapassou 30% de acertos. 

As atividades realizadas por Graça (2011), após o pré-teste de problemas do 1º grau 

com duas incógnitas foram resoluções de sistemas do 1º grau por balanças pictóricas, técnicas 

de algebrização para resolução de sistemas do 1º grau e, por fim, uma sequência de lista de 

exercícios com vários problemas que recaiam em sistemas do 1º grau com duas incógnitas. 

Ao final das atividades os estudantes foram submetidos ao pós-teste e os resultados foram 

conforme o gráfico a seguir.  

 

Gráfico 3: Desempenho dos estudantes do 7º ano nos testes de problemas envolvendo sistemas do 1º grau. 

 
Fonte: Graça (2011, p. 176) 

 

A análise do gráfico produzido nos permitiu perceber que 21 estudantes ultrapassaram 

70% de acertos, 2 estudantes ficaram entre 50% e 60%, 6 estudantes habitaram a faixa 

compreendida entre 40% e 50% de acertos, 4 estudantes permaneceram abaixo dos 30% de 

acertos. Os estudantes de números 10, 26, 31 e 36 obtiveram 100% de acertos no pós-teste. 

Graça (2011) concluiu que a sequência de atividades foi satisfatória e prosseguiu para o pós-

teste geral conforme gráfico a seguir. 

Gráfico 4: Percentual médio de acertos dos estudantes do 7º ano nos testes. 
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Fonte: Graça (2011, p. 197). 

Segundo Graça (2011), os resultados mostraram que antes das sequências de 

atividades de cada grupo os resultados se mostraram com índices baixíssimos, contudo após 

as aplicações das atividades os resultados foram mostrando uma significativa melhora, mesmo 

que o resultado global do pós-teste geral não tenha sido tanto promissor quanto se desejou. O 

pesquisador destacou que não teve como afirmar com precisão se os estudantes aprenderam as 

técnicas algébricas, mas pode sugerir que eles conseguiram resolver problemas do 1º grau 

independente das técnicas utilizadas. 

Rocha (2010) em sua dissertação de mestrado em educação matemática da 

universidade do Mato Grosso do Sul, realizou uma pesquisa que teve como objetivo analisar 

como ocorre a aprendizagem da resolução de sistemas de equações do 1º grau pelo método da 

substituição por estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, a partir de situações problemas, 

em ambiente papel e lápis e com o software Aplusix. A pesquisa foi organizada de acordo 

com as quatro fases da Engenharia Didática. 

O teste diagnóstico de Rocha (2010) indicou que 73,4% dos estudantes apresentavam 

dificuldades na tradução das informações escritas em linguagem natural para a linguagem 

algébrica, onde em cinco das dezenove atividades, não houve nenhum acerto e nas demais, 

com exceção das atividades 1 e 11, os acertos foram muito poucos. Uma boa parte dos 

estudantes tentou resolver as atividades por tentativas e erro, e outra grande parte deixaram as 

questões em branco. 

Quadro 2: Síntese da sequência didática de Rocha (2010). 
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Fonte: Rocha (2010, p. 62). 

Na pesquisa de Rocha (2010) as atividades foram desenvolvidas em duplas nos 4 

blocos e o pesquisador representou as duplas pelas iniciais dos nomes dos estudantes. As 

atividades do bloco I trabalharam tanto com tradução quanto com resolução de problemas que 

recaiam em sistema de equações do 1º grau. As atividades do bloco II trabalharam com 

tradução matemática. O terceiro bloco de atividades visava dar significado a solução do 

sistema do 1º grau as questões já traziam o sistema montado e se solicitava a solução através 

do software Aplusix. O quarto e último bloco da pesquisa trouxeram seis atividades que se 

tratavam de problemas do 1º grau que deveriam ser resolvidos com auxílio do software 

Aplusix. 

Os quadros a seguir fornecem os índices percentuais dos rendimentos dos estudantes 

nos quatro blocos de atividades: 

 

Quadro 3: Síntese da análise das atividades do bloco I de Rocha (2010). 

 
Fonte: Dissertação de Rocha (2010). 

 

Quadro 4: Síntese da análise das atividades do bloco II de Rocha (2010). 

 
Fonte Dissertação de Rocha (2010) 
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. 

Quadro 5: Síntese da análise das atividades do bloco III de Rocha (2010). 

 
Fonte Dissertação de Rocha (2010). 

 

Quadro 6: Síntese análise das atividades do bloco IV de Rocha (2010). 

 
Fonte Dissertação de Rocha (2010). 

A seguir apresentamos algumas resoluções feitas pelos estudantes participantes da 

sequência didática de Rocha (2010): 

 

Figura 2: Resolução da atividade 6 do bloco I feita pela dupla RP. 

 
Fonte: Rocha (2010, p. 85). 

 

A questão da figura 2 dizia em seu enunciado que em um quintal havia galinhas e 

coelhos num total de 7 cabeças e 22 pés. A letra “b” do problema pedia para calcular a 

quantidade de animais de cada espécie. A resolução da questão mostra que a dupla RP obteve 

êxito por tentativa, uma vez que não algebrizou o enunciado da questão proposta. 

 

Figura 3: Resolução da atividade 4 do bloco II feita pela dupla AA.
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Fonte: Rocha (2010, p. 100). 

 

A dupla AA conseguiu identificar as informações do problema, escrever as equações e 

montar o sistema correspondente. 

 

Figura 4: Resolução da atividade 3 do bloco III feita no papel pela dupla JY. 

 
Fonte: Rocha (2010, p. 125). 

 

A dupla JY resolveu o problema proposto pelo software Aplusix e em seguida 

minimizou a tela do computador para resolver o mesmo problema utilizando papel e caneta. 

 

Figura 5: Resolução da atividade 6 do bloco IV feita no software Aplusix pela dupla AA. 

 
Fonte: Rocha (2010, p. 156). 

 

A resolução da figura 5 contava com a algebrização do problema para posteriormente 

a resolução e validação no software Aplusix. 

Ao término de sua sequência de atividades Rocha (2010) considerou que embora não 

tenha trabalhado tudo que se pode estudar sobre a resolução de sistemas de equações, pôde 

dizer que, de certa forma, houve aprendizagem. Pelo menos os conceitos envolvidos nas 

atividades da sequência foram apropriados pelos estudantes. O autor se embasou no fato de 

que os estudantes iniciaram as atividades do bloco I sem nenhuma noção desse conceito e 

terminaram resolvendo, sem ajuda, os problemas propostos. 

Tolentino (2013) desenvolveu sua dissertação para o PROFMAT que tinha como 

objetivo mostrar a importância da aplicação de situações-problemas para a aprendizagem de 

equações e sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas para alunos do 8º ano 

do Ensino Fundamental em ambiente papel e lápis e observação de balanças de dois pratos. 
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O projeto de Tolentino (2013) foi dividido em 5 (cinco) etapas conforme quadro a 

seguir: 

 

Quadro 7: Etapas do projeto de Tolentino. 

 
Fonte: Tolentino (2013). 

 

Tolentino (2013) relacionou os resultados obtidos conforme o quadro a seguir: 

 

 

Quadro 8: Resultados das etapas do projeto de Tolentino. 

 
Fonte: Tolentino (2013) 

 

Tolentino (2013) elaborou duas listas, cada uma com 5 situações-problemas, 

envolvendo equações e sistemas de equações com duas incógnitas e para isso o autor utilizou 

cinco livros didáticos diferentes. A primeira situação-problema proposta dizia que o preço de 

uma batedeira e de um liquidificador custavam juntos R$ 151,00 e que a batedeira custava R$ 

21,00 a mais que o liquidificador, e era pedido o preço da batedeira. A seguir listaremos 

algumas respostas. 

Figura 6: Resposta do primeiro estudante no pré-teste. 
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Fonte: Tolentino (2013, p. 33). 

 

Figura 7: Resposta do segundo estudante no pré-teste. 

 
Fonte: Tolentino (2013, p. 33). 

 

Figura 8: Resposta do terceiro estudante no pré-teste. 

 
Fonte: Tolentino (2013, p. 33). 

 

Os estudantes 1 e 2 apresentaram resposta que não levavam a solução do problema 

diferentemente do estudante 3, cuja a interpretação e solução sugerida está correta. Após a 

resolução das cinco questões da lista um Tolentino (2013) ministrou as várias técnicas para se 

resolver sistemas de equações, inclusive com balanças, e aplicou o mesmo teste e os 

resultados dos alunos para a mesma questão já mencionada foram os seguintes. 

 

Figura 9: Resposta do primeiro estudante no pós-teste. 

 
Fonte: Tolentino (2013, p. 57). 

 

Figura 10: Resposta do segundo estudante no pós-teste. 

 
Fonte: Tolentino (2013, p. 57). 

 

Figura 11: Resposta do terceiro estudante no pós-teste. 
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Fonte: Tolentino (2013, p. 58). 

 

Os três estudantes interpretaram de forma exata o problema proposto, mesmo que 

tenham usado técnicas de resoluções diferentes, porém apenas o primeiro estudante 

apresentou a resposta pedida. Os estudantes 2 e 3 usaram o sistema com balanças de forma 

exata, mais não concluíram o procedimento, uma vez que encontram o preço do liquidificador 

e o problema pedia o preço da batedeira.  

Em suas considerações finais Tolentino (2013) considerou que a maiorias dos 

estudantes, antes da aplicação do projeto, alegaram que não gostavam de matemática pelo 

motivo de não encontrar aplicação dos conceitos aprendidos, além das quatro operações, 

contudo após a aplicação do projeto os resultados melhoraram, bem como o gosto pela 

disciplina matemática. Dessa forma Tolentino concluiu que ensinar conteúdos matemáticos 

através de situações-problemas desperta nos estudantes o interesse em aprender tais 

conteúdos, pelo fato de encontrar uma aplicação prática para eles. 

Considerações finais 

Nossa finalidade foi apresentar os resultados das pesquisas realizadas acerca do ensino 

de sistemas de equações do 1º grau e problemas que recaiam em sistemas com duas 

incógnitas, verificando o já temos na literatura a respeito do conteúdo e para onde ainda se 

deve caminhar. Os estudos literários foram realizados para dar direcionamentos a futuras 

pesquisas que abordem o título desse trabalho. 

As pesquisas literárias deixaram evidenciada que atividades que envolveram 

tecnologia de informação, no caso o software Aplusix, ou atividades com balanças pictóricas 

serviram como variações atrativas para os estudantes contribuindo para um melhor 

entendimento e comprometimento por parte das turmas participantes de tais pesquisas. 

O produto dessa revisão de literaturas nos remete a uma visão panorâmica a respeito 

das pesquisas nacionais em relação ao ensino de sistemas de equações do 1º grau e problemas 

do 1º grau com duas incógnitas, contribuindo para um vasto campo de ideias sobre o que já 

foi publicado, e o que ainda se pode pesquisar a respeito de tal objeto, num contexto mais 

específico. Achamos importante ressaltar que ainda há muito a se propor e acreditamos, 
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também, que o ensino por atividades, seja com ou sem tecnologia, pode servir para minimizar 

as dificuldades de aprendizagens sobre o tema de nosso título. 
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RESUMO: O uso de jogos nas aulas de matemática tem se tornado cada vez mais frequentes e merecem 

destaque por darem uma nova dinâmica aos conteúdos matemáticos que por muitos é considerado exaustivo e 

difícil. Assim, este artigo traz relatos de experiência da utilização de um jogo matemático desenvolvido a partir 

da observação nas aulas de estágio da disciplina de Prática no ensino de Matemática II. Após estudos teóricos e 

algumas observações e análises realizadas nas salas de aulas, o jogo foi desenvolvido e aplicado para o 3º ano do 

ensino médio, visando melhorar o desempenho dos alunos no conteúdo de estatística. Com esse trabalho, 

buscou-se verificar na prática como se dava o aprendizado desses alunos com o auxílio de um recurso didático 

diferente do qual eles estavam acostumados e como seria a receptividade e eficácia desse recurso. 

Palavras-chave: Jogo matemático. Estatística. Ensino e aprendizagem. Recurso didático. 

 

INTRODUÇÃO 

Por meio do presente trabalho é apresentado um relato das experiências vivenciadas na 

nossa inserção como professores de Matemática em turmas de 2º e 3º ano do ensino médio da 

Escola Estadual de Ensino Médio Ecila Pantoja da Rocha, que fica localizada no município de 

Moju, Pará. Tais experiências fazem parte da atividade de estágio da disciplina de Práticas no 

Ensino da Matemática II, ofertada no sétimo semestre do curso de Licenciatura Plena em 

Matemática da Universidade do Estado do Pará – UEPA. Desse modo, tem-se como objetivo 

relatar a inserção, o planejamento, as observações e as intervenções realizadas nesse período 

de estágio. 

Para qualquer aluno do curso de licenciatura plena em Matemática, o estágio é um 

momento de fundamental importância, pois ele aproxima os futuros docentes do ambiente 

escolar e visa fazer com que ele adquira prática no exercício de sua futura profissão. Por meio 

dessa disciplina os futuros docentes têm o contato com a realidade vivida em sala de aula. 

Santos (2015, apud CRUZ e SÁ, 2016, p.2) afirma que: 

mailto:chaeljov10@gmail.com
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[...] o Estágio Supervisionado Curricular, juntamente com as disciplinas teóricas 

desenvolvidas na licenciatura, é um espaço de construções significativas no processo 

de formação de professores, contribuindo com o fazer profissional do futuro 

professor. O estágio deve ser visto como uma oportunidade de formação continua dá 

pratica pedagógica.  

 

O ensino da matemática passou por inúmeras melhorias ao longo do tempo, mas ainda 

assim é possível perceber as grandes dificuldades que encontramos em sala de aula, tanto 

pelos professores, quanto pelos alunos, e isso prejudica o principal objetivo de ambos, que é 

construir uma boa relação de Ensino-aprendizagem. Destacamos alguns fatores que 

contribuem para que essas dificuldades existam, são eles: A falta de contextualização nas 

aulas de matemática, saber relacionar os conteúdos matemáticos com a vivência dos alunos; a 

indisciplina e falta de recursos que auxiliem os professores na sua prática docente.  

Além desses e outros fatores globais, podemos particularizar as dificuldades dos 

alunos, no que diz respeito ao processo de abstração do conhecimento matemático, na 

dificuldade de associar os conteúdos estudados em sala de aula com os contextos em que 

vivem, por isso também não conseguem abstrair os conceitos estudados. Segundo Souza 

(2006, p. 44), “o ensino de matemática atravessa uma situação de grande desconforto, tanto 

para quem aprende quanto para quem ensina. ” 

Ao longo desse período de estágio, notando as dificuldades encontradas em 

contextualizar um determinado conteúdo é que buscamos através de atividades interativas, 

tentar solucionar algumas dessas dificuldades que surgem no processo de construção do 

conhecimento matemático e auxiliar cada vez mais na aprendizagem dos alunos, encontram-

se propostas metodológicas e recursos didáticos que auxiliam professores e alunos nestes 

processos. Dentre estes recursos, os jogos matemáticos, que auxiliam bastante nas aulas de 

matemática, tornando-as mais dinâmicas, mais atrativas e desafiadoras ao olhar do aluno. A 

esse respeito, os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem o jogo como um dos recursos a 

serem utilizados no ensino da matemática: 

Por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações que se repetem, mas 

aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos simbólicos): os 

significados das coisas passam a ser imaginados por elas. Ao criarem essas 

analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de convenções, 

capacitando-se para se submeterem a regras e a dar explicações (BRASIL, 2001, p. 

48, apud OLIVEIRA e MAGALHÃES, 2016, p. 2) 

 

Dessa forma, nota-se que é incontestável que os jogos estão presentes no cotidiano das 

pessoas, principalmente nos momentos de recreação. Isto se explica por sua característica 
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lúdica e desafiadora, que envolve pessoas de todas as idades que acabam atraídas e instigadas 

pelos desafios que os mesmos proporcionam. 

 

DESCRIÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

A Escola Ecila Pantoja da Rocha, localizada na Avenida Pará, s/n, bairro Almir 

Gabriel, em Moju-PA, CEP: 68450-000, foi fundada em 1996. O nome que a Escola recebeu 

foi uma homenagem a professora Ecila Pantoja da Rocha, educadora que muito contribuiu 

para a educação Mojuense. 

É importante frisar que uma obra após a construção inicial manteve a Escola suspensa 

por 14 anos e só recomeçou no ano de 2013, com um novo projeto ampliado e adequado às 

novas exigências legais. Após longos anos de espera, a escola Ecila Pantoja da Rocha foi 

novamente inaugurada no dia 27 de agosto de 2014 e apesar de dispor de um lindo prédio com 

salas amplas e climatizadas a escola começou a funcionar de forma bastante precária a medida 

que não dispõe de materiais de expediente, tecnológicos e possui um quadro de profissionais 

bastante reduzido.  

Atualmente a escola possui 03 blocos, um bloco administrativo, um bloco para os 

discentes e um bloco para o laboratório. 

O bloco administrativo possui 06 salas que estão distribuídas da seguinte forma: uma 

sala com banheiro para a direção, uma sala com banheiro para a vice direção, uma sala para os 

professores, uma sala para a coordenação pedagógica, uma sala com espaço para arquivo para 

a secretaria e uma sala para o conselho escolar. O bloco administrativo possui ainda um 

depósito e dois banheiros para funcionários, um masculino e outro feminino.  

Já o bloco dos docentes possui 12 salas de aula climatizadas, além de blocos menores 

com espaços separados para banheiros de uso masculino e feminino e 02 banheiros PNE 

(Portadores de Necessidades Especiais). Esse bloco possui ainda 01 espaço para o refeitório, 

01 cozinha com espaço para materiais e 02 depósitos externos.  

O último bloco é onde funciona o Laboratório, esse bloco possui espaço para o 

funcionamento do laboratório de arte, o laboratório de informática, o laboratório de 

multidisciplinar e a biblioteca. Todos esses espaços são climatizados, porém não dispõem de 

equipamentos nem mobiliários. 
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A escola possui ainda um auditório/anfiteatro com espaço para 150 pessoas, uma 

quadra poliesportiva com banheiros e vestiários (masculino e femininos) além de uma guarita 

com banheiro. 

 

PLANEJAMENTO E OBSERVAÇÕES 

 

A disciplina de estágio supervisionado de Práticas do Ensino da Matemática II tem 

uma carga horária de 200 horas, sendo dividida em aulas presenciais inicialmente na 

universidade do Estado do Pará, Campus XIV, sob orientação do professor/supervisor da 

disciplina de estágio e em atividades na escola como planejamento, observações de aula e 

aplicação de um projeto de intervenção que seria decidido de acordo com a turma do ensino 

médio e conteúdo que eles estivessem trabalhando. 

 O primeiro momento na universidade serviu parar o repasse de instruções acerca de 

como funcionaria o estágio e da divisão da turma em duplas, para que pudessem se encaixar 

de acordo com a disponibilidade dos horários e turmas das escolas em que funcionariam as 

próximas etapas do estágio. Antes de serem iniciadas as observações, o professor nos 

informou como seríamos avaliados na disciplina e como funcionaria cada etapa desse estágio, 

definindo assim com qual turma e em qual escola cada dupla ficaria. E ainda marcou 

encontros semanais com a turma toda terça-feira na universidade para socializarmos e 

discutimos como se daria a aplicação do nosso projeto de intervenção. 

A prática nas escolas começou na segunda semana da disciplina e ficamos com a 

turma do 3º ano do ensino médio, no segundo horário do turno da manhã e com a turma do 2° 

ano do ensino médio no segundo horário do turno da tarde, ambas na sexta-feira, na Escola 

Estadual de Ensino Médio Ecila Pantoja da Rocha.  

O professor era o mesmo para as duas turmas, isso facilitou nosso diálogo e 

planejamento para o projeto de intervenção, já que no terceiro ano ele estava ministrando o 

início do conteúdo estatística e no segundo ano ele estava trabalhando com o conteúdo de 

cálculo de área de figuras planas e teríamos que escolher com qual turma e conteúdo trabalhar 

em nosso projeto de intervenção. Algo que seria decidido posteriormente, de acordo com as 

práticas em salas de aula analisando as dificuldades dos alunos na abstração do conteúdo 

lecionados nas aulas. 
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PROJETO DE INTERVENÇÃO E APLICAÇÃO DO JOGO TRILHA ESTATÍSTICA 

 

Com o andamento da disciplina e a necessidade de aplicarmos um projeto de 

intervenção na escola em que estávamos atuando, o professor/supervisor da disciplina de 

estágio decidiu, juntamente com a turma, que seria mais viável a aplicação de um projeto em 

equipes. Essas equipes foram distribuídas de acordo com as séries e conteúdo que estava 

sendo trabalhado em sala de aula. Cada equipe ficou responsável por produzir algum material 

de intervenção pedagógico que pudesse facilitar o aprendizado dos alunos no que diz respeito 

aos conteúdos trabalhados normalmente em sala de aula. 

Esses trabalhos foram apresentados e expostos para os alunos em uma feira de 

matemática organizada pela turma de estagiários, em conjunto com a coordenação das escolas 

que estavam recebendo os estágios e o professor de Práticas no Ensino de Matemática II. Essa 

feira recebeu o nome de “ExpoMalt 16” e foi realizada no dia 04 de junho de 2019 na escola 

Ernestina Pereira Maia e no dia 06 de junho de 2019 na escola Estadual Ecila Pantoja da 

Rocha. Nessa feira foram expostos materiais (principalmente jogos) que auxiliaram os alunos 

no entendimento dos mais diversos conteúdos matemáticos do ensino médio como: 

Probabilidade, Números Complexos, Estatística, entre outros. 

Nossa equipe ficou responsável por produzir um material que pudesse servir para 

auxiliar os alunos do terceiro ano do ensino médio com o conteúdo de estatística, para ser 

aplicado na escola Ecila Pantoja da Rocha no segundo dia de Projeto de Intervenção. Após 

análises e reflexões feitas com base em nossas percepções de sala de aula e pesquisas em 

busca de materiais que pudessem servir como recurso didático para o ensino deste conteúdo, 

resolvemos criar um jogo que tratasse dos principais conceitos do ensino de estatística, visto 

que os alunos ainda estavam iniciando esse conteúdo. Foi assim que criamos um jogo que 

denominamos de Trilha Estatística. 

A Trilha Estatística tem por finalidade fazer com que o aluno, uma vez estimulado 

pela competitividade, relembre de maneira bem dinâmica os conceitos básicos de estatística 

que foram trabalhados em sala de aula. Trata-se de um jogo simples com materiais bem 

acessíveis, uma vez que ele utiliza as mesmas características de disputa do famoso jogo das 

trilhas de dados. 

Esse tipo de jogo possui um tabuleiro disposto de casas numeradas de 01 a 22, com 

linha de partida na casa de número 01 e linha de chegada na casa de número 22, sendo que 

algumas dessas casas possuem prêmios ou obstáculos. Para jogar, são necessários dois 
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jogadores para disputarem entre si, quem alcança a linha de chegada primeiro. Cada um tem 

direito a lançar o dado uma vez e avançar as casas na trilha de acordo com o número que 

estiver na face do dado voltada para cima após o lançamento do mesmo. 

 A ordem dos jogadores é definida através do primeiro lançamento do dado, quem 

conseguir o maior valor começa jogando. Vale ressaltar que para avançar, não basta apenas 

jogar o dado, mas sim responder corretamente a uma pergunta previamente definida 

relacionada ao conteúdo de estatística. Se o aluno acertar ele avança, caso contrário a 

pergunta será repassada ao seu oponente, caso ele também não consiga responder 

corretamente, o instrutor do jogo responde e explica o conteúdo da pergunta e os dois 

jogadores continuam na mesma posição e começam uma nova rodada. 

Durante a aplicação do jogo, percebemos os alunos muito ativos em querer participar, 

mas sempre visando mais a competitividade do que o aprendizado em si. Porém, foi 

importante ver que muitos conseguiram sair desse projeto de intervenção com os conceitos 

básicos de estatística bem vivos em mente. 

Imagem 01 – O jogo da trilha Estatística. 

Fonte: Próprios autores (junho – 2019) 

 

Imagem 02: Projeto de Intervenção.                      Imagem 03: Projeto de Intervenção. 

Fonte: Próprios autores (junho – 2019)                  Fonte: Próprios autores (junho – 2019) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estagio Supervisionado de Práticas no Ensino de Matemática II é uma disciplina 

obrigatória na grade do Curso de Licenciatura em Matemática que busca os licenciados 

oportunidades para relacionar a teoria com a pratica inserida na realidade do cotidiano 

escolar. O estágio nos proporcionou a oportunidade de observar as aulas e as metodologias 

utilizadas naquela sala de aula, bem como, poder participar das aulas. Enfim, ter contato com 

a realidade docente no Escola Estadual de Ensino Médio Ercila Pantoja da Rocha, na 

disciplina de Matemática na 3ª série do ensino médio. 

Durante os planejamentos, houve dificuldades em relação a estarmos juntos em alguns 

momentos, o que não nos impediu de mantermos uma comunicação frequente em prol de um 

melhor resultado é uma boa experiência nesse estágio, visto que era o último do nosso curso. 

Apesar de já estarmos quase no final do curso, é possível perceber que não é para ser 

um bom docente não é somente realizar o cumprimento das diversas atividades propostas. É 

preciso que o aluno - estagiário vá́ para as escolas com o objetivo de fazer um estudo da 

instituição e, a partir do que foi ensinado no curso, desenvolva ações que possam intervir de 

forma significativa no processo de ensino e de aprendizagem. 

Em linhas gerais, reconhecemos a importância do estágio para nossa formação e de 

sua realização com a presença do professor/supervisor pedagógico e técnico, não apenas como 

avaliadores do processo, mas como suporte nos servindo de base e espelho para nossa 

formação docente. Assim, com a realização desse estágio, adquirimos um pouco o 

aprendizado referente à pratica docente, pois durante esse momento foi possível perceber 

todos os aspectos implícitos em uma sala de aula e na função de educador. 

O trabalho promovendo mudanças não só́ é resultado de conhecer, querer e agir, mas 

também de vivenciar, experimentar, tentar e insistir. 
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Resumo: 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo avaliar a influência do sorriso na 

aproximação do número de ouro na face humana. A produção das informações ocorreu por meio da 

determinação da razão entre o comprimento do rosto e a distancia entre os olhos de 155 pessoas sem sorriso e 

com sorriso. Sendo 55 crianças, 60 jovens, 20 adultos e 20 pessoas acima de 50 anos. O método de análise dos 

resultados foi a partir de uma sistematização de um modo geral, por faixa etária e por gênero. Os resultados 

indicam que 100% dos sujeitos avaliados tiveram um aumento da razão entre o comprimento do rosto e a 

distância entre os olhos quando sorriem, 75% dos avaliados tem uma maior aproximação da razão áurea ao 

sorrir, sendo que a para 84% das crianças do gênero feminino avaliadas a aproximação da razão áurea com o 

sorriso foi maior, além disso, foi verificado que para os adultos com mais de 55 anos do sexo masculino a razão 

aumenta ocorrendo um distanciamento da razão áurea. É possível concluir que para maioria das pessoas 

avaliadas o sorriso deixa o rosto mais harmônico, o que justificaria o ditado que diz: um sorriso abre portas. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Número de Ouro. Proporção Áurea. Sorriso Humano. Número de Ouro 

no Sorriso Humano. 

 

INTRODUÇÃO  

Existem no mundo, várias constantes matemáticas que são extraídas através de razões 

matemáticas presentes na natureza. Dentre essas constantes, pretendemos falar de uma que 

talvez seja a mais enigmática de todas, o Fi, representado pela letra grega “Φ” também 

conhecido como número de ouro, que é dado a partir de uma razão cujo resultado aproximado 

é 1,618. 

O que torna o Φ tão enigmático é a forma em que ele está contido em diversas partes 

da natureza, trazendo a ideia de que nele está presente o belo, Assim ele passou a ser 

referência na arquitetura, no marketing e na arte. 

Segundo Cifuentes (2003, p. 59, grifo do autor), “a matemática e a arte caracterizam-

se, principalmente pela busca da verdade, no primeiro caso, e a busca da beleza, no segundo”. 

Isso nos instiga a refletir sobre a diferença entre “ensinar matemática e ensinar a apreciar a 

matemática” (ibidem p. 60, grifo do autor) e afirma “matemática é uma forma de arte, sendo 

mailto:brenosalfer@gmail.com
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os fatos e métodos matemáticos obras de arte aos olhos do pensamento” (CIFUENTES; 

NEGRELLI; ESTEPHAN, 2000 apud SERENATO, 2008, p. 65). 

O curioso é que o número de ouro também está presente na razão entre várias partes 

do corpo humano. Leonardo da Vinci em seus estudos sobre Marcus Vitruvius conseguiu 

representar em sua obra “O Homem Vitruviano” essas proporções áureas. 

Neste trabalho apresentamos dados de uma pesquisa que fizemos na cidade de Belém 

do Pará com pessoas de diversas idades, com o objetivo geral de verificar a aproximação entre 

a razão do rosto de uma pessoa sorrindo com a razão áurea. 

Para alcançar esse objetivo, foi necessário fazermos duas medições com uma fita 

métrica em dois momentos, num primeiro momento foram realizadas medidas horizontais e 

verticais no participante com a face relaxada, sem sorriso. No segundo momento foi feito as 

medidas nos mesmo lugares, porem dessa vez com o participante sorrindo. Para termos uma 

melhor análise dos dados obtidos, separamos os dados por categorias de idade e gênero tendo 

assim 8 (oito) categorias de análise. 

Por fim, apresentamos nossas considerações finais, esclarecendo os resultados obtidos, 

as percepções que tivemos ao realizar a nossa pesquisa sobre o número de ouro na face 

humana, as dificuldades enfrentadas durante a pesquisa e durante a coleta de dados e nossas 

considerações sobre a desmistificação sobre a relação entre o número de ouro e o sorriso 

humano. 

METODOLOGIA  

A pesquisa foi realizada utilizando uma fita métrica para tirar medições da face de 

uma pessoa, medindo do inicio da testa ate ponta do queixo (medida vertical), tirando esta 

medida dos participantes primeiramente com a face relaxada (sem sorriso) e por seguinte 

sorrindo, sem que a fita seja deslocada do seu ponto inicial, nestes dois momentos estas 

medidas foram realizadas segurando a fita de maneira a permitir ter uma distancia entre a fita 

e o rosto para que ela não ficasse curva e colada à face em nem um ponto, utilizando o 

comprimento dos dedos como distancia, similar à Figura 18. 

Figura 18: Medição Vertical, Cristiano Bordallo, 2015 
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Depois medimos a distancia lateral do rosto, tendo como ponto inicial e final as extremidades 

dos olhos dos voluntários. Com estes dados foram realizadas duas razões com base nas 

medidas verticais pela medida horizontal, similar a Figura 19. 

Figura 19: Medição Horizontal, Cristiano Bordallo, 2015 

 
 

A pesquisa foi feita com crianças em uma escola e uma igreja da cidade de Belém do 

Pará; jovens de uma universidade pública; e idosos de uma igreja, e adultos habitantes da 

cidade onde ocorreu a pesquisa. Colocamos em uma tabela a quantidade de participantes por 

idade 

 

Tabela I: 

O Número de Ouro na Face Humana 

 

 

Participant

e 

 

 

Idade 

 

 

Sexo 

 

Sério 
 

Sorrind

o 

 

Medid

a 

Latera

l (cm) 

 

 

Razã

o 

Serio 

 

 

Razão 

Sorrind

o 

Porcentagem 

de 

Aproximação 

de 

Φ 

Medid

a 

Vertic

al 

(cm) 

Medida 

Vertical 

(cm) 

 

Seri

o 

 

Sorrind

o 

1 5 F 13,5 14 9 1,500 1,556 93% 96% 

2 6 F 15 15,5 9,5 1,579 1,632 98% 101% 

3 6 M 13 13,5 8,5 1,529 1,588 95% 98% 

4 6 M 13,5 14 10,5 1,286 1,333 79% 82% 

5 6 M 14 14,5 9,5 1,474 1,526 91% 94% 

6 7 F 14 14,5 9,5 1,474 1,526 91% 94% 

7 7 M 16 16,5 10,5 1,524 1,571 94% 97% 

8 7 M 15 15,5 9,5 1,579 1,632 98% 101% 

9 7 M 15 15,5 10 1,500 1,550 93% 96% 

10 8 F 16 16,5 10,5 1,524 1,571 94% 97% 

11 8 F 14 14,5 9,5 1,474 1,526 91% 94% 

12 8 M 15,5 16 10 1,550 1,600 96% 99% 

13 8 M 15 15,5 10 1,500 1,550 93% 96% 

14 8 M 15 15,5 10 1,500 1,550 93% 96% 

15 8 M 15 15,5 10 1,500 1,550 93% 96% 
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16 8 M 15 15,5 10,5 1,429 1,476 88% 91% 

17 9 F 15,5 16 10 1,550 1,600 96% 99% 

18 9 F 15,5 16 10 1,550 1,600 96% 99% 

19 9 F 16 16,5 10,5 1,524 1,571 94% 97% 

20 9 F 15 15,5 9,5 1,579 1,632 98% 101% 

21 9 F 17 17,5 11 1,545 1,591 96% 98% 

22 9 F 15,5 16 10 1,550 1,600 96% 99% 

23 9 F 15,5 16 10,5 1,476 1,524 91% 94% 

24 9 M 15 15,5 10 1,500 1,550 93% 96% 

25 9 M 14,5 15 9,5 1,526 1,579 94% 98% 

26 10 F 15,5 16 10 1,550 1,600 96% 99% 

   (Continua) 

 

 

 
Participant

e 

 

 
Idade 

 

 
Sexo 

 

Sério 
 

Sorrind

o 

 
Medid

a 

Latera

l (cm) 

 
 

Razã

o 

Serio 

 
 

Razão 

Sorrind

o 

Porcentagem 

de 

Aproximação 

de 
Φ 

Medid

a 

Vertic

al 
(cm) 

Medida 

Vertical 
(cm) 

 

Serio 
 

Sorrind

o 

27 10 F 15,5 16 10,5 1,476 1,524 91% 94% 

28 10 F 16,5 17 11 1,500 1,545 93% 96% 

29 10 F 17 17,5 11 1,545 1,591 96% 98% 

30 10 F 16,5 17 10,5 1,571 1,619 97% 100% 

31 10 F 16 16,5 10 1,600 1,650 99% 102% 

32 10 F 17 17,5 11 1,545 1,591 96% 98% 

33 10 F 17 17,5 10,5 1,619 1,667 100% 103% 

34 10 F 15 15,5 10,5 1,429 1,476 88% 91% 

35 10 F 16,5 17 10,5 1,571 1,619 97% 100% 

36 10 M 18 18,5 11,5 1,565 1,609 97% 99% 

37 10 M 16,5 17 10,5 1,571 1,619 97% 100% 

38 10 M 16 16,5 10,5 1,524 1,571 94% 97% 

39 10 M 16,5 17 10,5 1,571 1,619 97% 100% 

40 10 M 15 15,5 10 1,500 1,550 93% 96% 

41 10 M 17 17,5 10 1,700 1,750 105% 108% 

42 11 F 18 18,5 10,5 1,714 1,762 106% 109% 

43 11 M 16,5 17 10,5 1,571 1,619 97% 100% 

44 11 M 15,5 16 9,5 1,632 1,684 101% 104% 

45 11 M 19 19,5 11 1,727 1,773 107% 110% 

46 11 M 16,5 17 10,5 1,571 1,619 97% 100% 

47 11 M 17,5 18 10 1,750 1,800 108% 111% 
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48 11 M 15 15,5 9,5 1,579 1,632 98% 101% 

49 12 F 17,5 18 11,5 1,522 1,565 94% 97% 

50 12 F 18 18,5 11 1,636 1,682 101% 104% 

51 12 M 16 16,5 9,5 1,684 1,737 104% 107% 

52 12 M 17 17,5 11,5 1,478 1,522 91% 94% 

53 12 M 16 16,5 11 1,455 1,500 90% 93% 

54 13 M 17 17,5 11,5 1,478 1,522 91% 94% 

55 13 M 17 17,5 11 1,545 1,591 96% 98% 

56 18 F 17,5 18 12 1,458 1,500 90% 93% 

57 18 M 17,5 18 12,5 1,400 1,440 87% 89% 

(Continua) 

 

 

 

Participant

e 

 

 

Idade 

 

 

Sexo 

 

Sério 
 

Sorrind

o 

 

Medid

a 

Latera

l (cm) 

 

 
Razã

o 

Serio 

 

 
Razão 

Sorrind

o 

Porcentagem 

de 

Aproximação 

de 
Φ 

Medid

a 

Vertic

al (cm) 

Medida 

Vertical 

(cm) 

 
Serio 

 
Sorrind

o 

58 18 M 20,5 21 13,5 1,519 1,556 94% 96% 

59 19 F 21 21,5 12 1,750 1,792 108% 111% 

60 19 F 19 19,5 12 1,583 1,625 98% 100% 

61 19 F 19 19,5 11,5 1,652 1,696 102% 105% 

62 19 F 16,5 17 11,5 1,435 1,478 89% 91% 

63 19 F 17 17,5 11,5 1,478 1,522 91% 94% 

64 19 M 19,5 20 12 1,625 1,667 100% 103% 

65 19 M 19 19,5 12 1,583 1,625 98% 100% 

66 19 M 19 19,5 12 1,583 1,625 98% 100% 

67 19 M 21 21,5 13 1,615 1,654 100% 102% 

68 19 M 20 20,5 12,5 1,600 1,640 99% 101% 

69 19 M 19 19,5 12 1,583 1,625 98% 100% 

70 19 M 18 18,5 11 1,636 1,682 101% 104% 

71 19 M 19,5 20 11,5 1,696 1,739 105% 107% 

72 19 M 18 18,5 11,5 1,565 1,609 97% 99% 

73 20 F 17,5 18 11 1,591 1,636 98% 101% 

74 20 F 17,5 18 12 1,458 1,500 90% 93% 

75 20 F 18 18,5 11 1,636 1,682 101% 104% 

76 20 F 18 18,5 11 1,636 1,682 101% 104% 

77 20 F 17,5 18 11 1,591 1,636 98% 101% 

78 20 M 20 20,5 12,5 1,600 1,640 99% 101% 

79 20 M 20 20,5 12,5 1,600 1,640 99% 101% 

80 20 M 19,5 20 13 1,500 1,538 93% 95% 



961 

 

961 

 

81 21 F 18,5 19 12 1,542 1,583 95% 98% 

82 21 F 20,5 21 12 1,708 1,750 106% 108% 

83 21 F 17,5 18 10,5 1,667 1,714 103% 106% 

84 21 F 17,5 18 12 1,458 1,500 90% 93% 

85 21 F 16,5 17 10,5 1,571 1,619 97% 100% 

86 21 F 18 18,5 12 1,500 1,542 93% 95% 

87 21 M 19 19,5 11,5 1,652 1,696 102% 105% 

(Continua) 
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Idade 

 

 

Sexo 

 

Sério 
 

Sorrind

o 

 

Medid

a 

Latera

l (cm) 
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o 
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de 
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de 
Φ 
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a 
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Vertical 

(cm) 

 
Serio 

 
Sorrind

o 

88 21 M 18,5 19 12 1,542 1,583 95% 98% 

89 21 M 19 19,5 11,5 1,652 1,696 102% 105% 

90 21 M 20 20,5 12,5 1,600 1,640 99% 101% 

91 21 M 19,5 20 12 1,625 1,667 100% 103% 

92 21 M 18 18,5 11 1,636 1,682 101% 104% 

93 21 M 19 19,5 12 1,583 1,625 98% 100% 

94 22 F 17,5 18 13 1,346 1,385 83% 86% 

95 22 F 16,5 17 11 1,500 1,545 93% 96% 

96 22 F 17,5 18 12 1,458 1,500 90% 93% 

97 22 F 18 18,5 11,5 1,565 1,609 97% 99% 

98 22 F 17 17,5 12 1,417 1,458 88% 90% 

99 22 M 18 18,5 12,5 1,440 1,480 89% 91% 

100 22 M 19 19,5 12 1,583 1,625 98% 100% 

101 22 M 19,5 20 12,5 1,560 1,600 96% 99% 

102 23 F 17 17,5 12 1,417 1,458 88% 90% 

103 23 F 17 17,5 12 1,417 1,458 88% 90% 

104 23 M 19 19,5 12,5 1,520 1,560 94% 96% 

105 24 F 16,5 17 10,5 1,571 1,619 97% 100% 

106 24 M 18 18,5 12 1,500 1,542 93% 95% 

107 24 M 20,5 21 12 1,708 1,750 106% 108% 

108 25 F 17,5 18 11 1,591 1,636 98% 101% 

109 26 M 19 19,5 12 1,583 1,625 98% 100% 

110 27 F 18 18,5 12 1,500 1,542 93% 95% 

111 27 F 18 18,5 11 1,636 1,682 101% 104% 

112 27 F 17 17,5 12,5 1,360 1,400 84% 87% 

113 27 M 17,5 18 13 1,346 1,385 83% 86% 
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114 29 F 16,5 17 11,5 1,435 1,478 89% 91% 

115 29 M 20,5 21 12 1,708 1,750 106% 108% 

116 32 F 20 20,5 12,5 1,600 1,640 99% 101% 

117 32 F 16 16,5 11 1,455 1,500 90% 93% 

(Continua) 
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Idade 

 

 

Sexo 

 

Sério 
 

Sorrind

o 

 

Medid

a 

Latera

l (cm) 

 

 
Razã

o 

Serio 

 

 
Razão 

Sorrind

o 

Porcentagem 

de 

Aproximação 

de 
Φ 

Medid

a 
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al (cm) 

Medida 

Vertical 

(cm) 

 
Serio 

 
Sorrind

o 

118 32 F 18,5 19 10 1,850 1,900 114% 117% 

119 35 F 16,5 17 11 1,500 1,545 93% 96% 

120 35 M 20 20,5 12 1,667 1,708 103% 106% 

121 36 F 18 18,5 12 1,500 1,542 93% 95% 

122 40 F 17,5 18 12 1,458 1,500 90% 93% 

123 40 M 18 18,5 12 1,500 1,542 93% 95% 

124 41 F 17,5 18 11,5 1,522 1,565 94% 97% 

125 41 F 17,5 18 12 1,458 1,500 90% 93% 

126 42 F 18 18,5 11 1,636 1,682 101% 104% 

127 43 F 17,5 18 11 1,591 1,636 98% 101% 

128 43 F 18 18,5 11,5 1,565 1,609 97% 99% 

129 45 M 20 20,5 12,5 1,600 1,640 99% 101% 

130 46 F 15,5 16 11 1,409 1,455 87% 90% 

131 47 F 17 17,5 12 1,417 1,458 88% 90% 

132 47 F 17,5 18 11 1,591 1,636 98% 101% 

133 47 F 19 19,5 11,5 1,652 1,696 102% 105% 

134 48 M 17 17,5 11 1,545 1,591 96% 98% 

135 49 F 16,5 17 11 1,500 1,545 93% 96% 

136 50 F 17 17,5 11 1,545 1,591 96% 98% 

137 50 M 17,5 18 12 1,458 1,500 90% 93% 

138 53 M 18,5 19 13 1,423 1,462 88% 90% 

139 54 M 20 20,5 12 1,667 1,708 103% 106% 

140 55 M 18 18,5 11 1,636 1,682 101% 104% 

141 56 F 17 17,5 10,5 1,619 1,667 100% 103% 

142 59 M 17 17,5 11 1,545 1,591 96% 98% 

143 60 F 17 17,6 12 1,417 1,467 88% 91% 

144 62 M 18,5 19 11 1,682 1,727 104% 107% 

145 63 F 17 17,5 11 1,545 1,591 96% 98% 

146 63 M 17,5 18 11 1,591 1,636 98% 101% 
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147 66 M 17 17,5 10 1,700 1,750 105% 108% 

(Continua) 
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a 

Latera
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de 
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a 
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Vertical 
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Sorrind

o 

148 66 M 18,5 19 12 1,542 1,583 95% 98% 

149 67 F 17,5 18 10,5 1,667 1,714 103% 106% 

150 71 M 17 17,5 10,5 1,619 1,667 100% 103% 

151 72 F 15,5 16 10,5 1,476 1,524 91% 94% 

152 74 M 18 18,5 11 1,636 1,682 101% 104% 

153 75 F 16 16,5 11 1,455 1,500 90% 93% 

154 79 F 16,5 17 10,5 1,571 1,619 97% 100% 

155 92 M 17 17,5 11,5 1,478 1,522 91% 94% 

Total de 

Participant

es 

155 
 Médi

a 

Gera

l 

96% 99% 

Fonte: pesquisa de campo 2015 

 

Em seguida organizamos estes valores em tabelas separadas por sexo e intervalos de 

idade, contendo os dois valores das razões e uma porcentagem de aproximação de Φ, 

verificando o quanto os valores aproximam da razão áurea, com o intuito de verificar dentre 

estas categorias, qual das razões se aproxima mais do número de ouro. 

Analisamos separadamente essas categorias e obtivemos uma média da porcentagem 

de aproximação de Φ. Sobre essas análises podemos observar os seguintes dados. 

Quando analisamos os participantes com idades entre 5 e 13 anos, percebemos que os 

participantes tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino tiveram uma aproximação 

maior do número de ouro ao sorrir, sendo que em média se aproximavam 95% quando 

estavam sérias e 98% quando sorriam. 

Entretanto, quando analisamos os participantes entre 18 e 29 anos percebemos que no 

sexo masculino a aproximação das medidas ao numero de ouro quando sério é de 98% e ao 

sorrir chegavam a 100%. Sendo que com as mulheres a média é de 97% ao sorrir e 95% sério. 
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Portanto, os homens desse intervalo de idade que participaram da pesquisa alcançam em 

média o número de ouro ao sorrir. 

Entre participantes que estão na faixa etária de 32 a 50 anos os homens também 

alcançam em média o número de ouro ao sorrir, e têm aproximação de 97% com a face 

relaxada. As mulheres chegaram a 94% e 96% quando sério e sorrindo respectivamente. 

 O ultimo intervalo de idades analisado foi o de 53 a 92 anos, tendo como 

resultado que mulheres chegavam a 95% quando estavam com a face relaxada e 98% ao 

sorrir, e em relação aos homens chegaram a 98% quando estavam sério e a 101% sorrindo. 

Ao observar a tabela temos aproximadamente 25% dos participantes, ou seja, 38 

entrevistados, com a porcentagem de Φ sorrindo com valores iguais ou superiores a 102%, o 

que mostra que estes estão mais próximos da razão áurea quando estão sérios. Por outro lado 

temos aproximadamente 75% dos entrevistados que se aproximam da razão áurea quando 

sorriem. 

Destes 38 participantes foi verificado que 14 são do sexo feminino e 23 do sexo 

masculino, destas 14 mulheres temos; 4 crianças; 7 mulheres com idades entre 18 à 29 anos,  

3 entre 32 à 50 anos; e 2 entre 56 a 79 anos. Dos 22 homens temos; que 5 são crianças; 10 no 

intervalo de 18 a 29 anos; 1 no intervalo de 35 à 50 anos; e 6 no intervalo de 53 á 92 anos. 

Percebemos que ao analisar os dados obtidos dos homens de 53 a 92 anos que 

participaram da pesquisa, apesar de a média da porcentagem de aproximação de Φ ter sido de 

101%, ou seja, bem próximo de Φ, quando analisamos por indivíduos percebemos que essa 

categoria possui um maior distanciamento de Φ. Portanto, sob esta categoria, dos 11 

participantes, aproximadamente 55% se afastam do número de ouro.  

Deste mesmo modo análise, também concluímos que em comparação entre as 

categorias de crianças do sexo masculino e as do sexo feminino, a incidência de aproximação 

da razão áurea se apresenta em maior quantidade em crianças do sexo feminino tendo 1% a 

mais do que crianças do sexo masculino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do apresentado podemos fazer algumas considerações sobre a nossa pesquisa. 

Devido às medidas terem sido feitas por uma fita métrica, não podemos ter as medidas 

precisas do rosto dos participantes. Por isso o nosso trabalho só pode verificar valores 

aproximados do número de ouro na face dos participantes. 
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Durante a medida vertical, podemos perceber que os rostos aumentavam 

aproximadamente 0,5 centímetros quando sorrindo. E que a medida horizontal não modificava 

entre a face serio e a face sorrindo. Podemos perceber também que em alguns participantes o 

número de ouro fica presente durante o intervalo de face serio e face sorrindo. 

Ao realizar a pesquisa, tivemos que lidar com algumas dificuldades. Uma das 

dificuldades encontradas foi que devido os responsáveis dos voluntários de 0 a 17 anos não 

autorizarem a participação de seus dependentes na pesquisa, dessa forma não foi possivel 

obter os dados da maioria das crianças abordadas para pesquisa. Devido a isso conseguimos 

apenas dados de crianças de 5 a 13 anos devidamente autorizadas por seus responsáveis. 

Também tivemos dificuldades de encontrar locais, que tivesse pessoas entre 50 e 92 

anos reunidas, para a aplicação da pesquisa. Outra dificuldade encontrada foi de encontrar 

artigos que fizessem uma relação entre o número de ouro e o sorriso humano. 

Com a análise dos dados podemos concluir que se o número de ouro está diretamente 

ligado à beleza, logo ele é o responsável pela beleza do sorriso humano, já que a média de 

aproximação do número de ouro na face dos participantes sérios foi de 96% e ao sorrir foi de 

99%, logo em média o número de ouro está presente na face humana sorrindo. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo principal realizar um 

levantamento diagonóstico e analizá-lo com base em um referencial teórico, para compreender o Processo de 

Ensino e Aprendizagem de Bijeção e Paridade de Função na Visão dos Estudantes do 2º Ano do Ensino Médio. 

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa e revisão bibilográfica e as informações foram produzidas 

mediante aplicação de um questionário e um teste de verificação de aprendizagem que permitiram sistematizar as 

informações produzidas por meio de gráficos estatísticos relativos às questões mais relevantes do instrumento. 

Os resultados indicam a predominância do método tradicional, uma vez que a lista de exercícios e o livro 

didático ainda são as formas de fixação dos conteúdos mais utilizadas pelos docentes e o método de avaliação de 

aprendizagem mais recorrente é a prova escrita. Concluímos que o método tradicional de ensino predomina nas 

nossas escolas por ser mais cômodo para os docentes, mas acarreta prejuízos ao desenvolvimento de 

competências e habilidades por parte dos alunos que demonstraram pouco conhecimento em relação ao conteúdo 

abordado. 

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Bijeção. Paridade.  

 

 
ABSTRACT 

 

This paper presents the results of a research that had the objective of conducting a diagnostical survey and 

analyzing it based on a theoretical reference, to understand the Teaching and Learning Process of Bijection and 

High School Parity. The study was conducted through the means of a bibliographic research and review and how 

the dates were produced through a data selection test questionnaire that allowed to systematize the information 

generated through more important means of information. The results are a predominance of the traditional 

method, since the list of exercises and the textbook are still like the writing of more frequent words and the 

method of evaluation of learning more recurring is the written test. The evaluation of the pedagogy predicted in 

the schools of the higher programs to the teachers, but entails efficiency to development skills and the skills of 

the part of the students that demonstrates the knowledge of the middle approached. 

 

Keywords: Mathematics Teaching. Bijection. Parity. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Função é o assunto da Matemática mais frequente na vida escolar de um estudante. Ele 

é introduzido no 9º Ano do Ensino Fundamental e continua sendo estudado durante o Ensino 

Médio e Superior. A Função apresenta linguagens e representações que estão presentes no 

cotidiano do aluno, possibilitando a compreeensão, interpretação e construção de visão de 
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mundo, subsidiando o estudo de outras disciplinas, além de desenvolver habilidades e 

competências para a criação de argumento e resolução de situações-problema no contexto 

escolar ou da vida. 

Por que os alunos têm demonstrado tanta dificuldade em aprender os conceitos de 

função e suas representações? Qual é o motivo do baixo desempenho dos estudantes nas 

avaliações internas e externas? Como esses conteúdos estão sendo trabalhados pelos 

professores na ótica dos estudantes do 2º Ano do Ensino Médio?  Diante desta situação 

propomos um estudo sobre o Processo de Ensino e Aprendizagem de Biejeção e Paridade de 

Função na Visão dos Estudantes. 

Este trabalho apresenta parte de uma pesquisa de campo que teve como objetivo 

detectar os principais fatores que dificultam o processo de ensino e aprendizagem de Bijeção 

e Paridade de Função na visão dos estudantes.  

 

2. METODOLOGIA  

O estudo foi realizado por meio das seguintes etapas: revisão literária, elaboração do 

instrumento de pesquisa, validação do instrumento, escolha do local da pesquisa, 

autorização da direção da escola, aplicação do instrumento, sistematização das 

informações e análise dos resultados. 

A revisão literária possibilitou construir  um panoroma que facilitou a  compreensão 

do assunto e o norteamento da pesquisa. A escolha dos trabalhos analisados levou em 

consideração sua relação com o tema e o ano da publicação. 

A elaboração do instrumento de pesquisa foi realizada por meio da construção de 

um questionário, com perguntas fechadas, abertas e relacionadas, dividido em três partes: a 

primeira aborda informações pessoais dos estudantes e responsáveis, a segunda apresenta um 

quadro com a opinião dos informantes acerca do grau de dificuldades na aprendizagem de 

alguns tópicos de Bijeção e Paridade de Função e a terceira parte é um Teste de Verificação 

de Aprendizagem, composta por dez questões subjetivas sobre Bijeção e Paridade de Função. 

Optamos pela utilização do questionário, por ser instrumento que possibilita colher um grande 

número de informações de vários entrevistandos em um intervalo de tempo menor, permitindo 

identificar e investigar situações de forma mais aprofundada. A validação do instrumento 

foi realizada por 26 professores de Matemática. 

A escolha do local da pesquisa teve como critério a facilidade de acesso dos 

pesquisadores. A aplicação do questionário foi realizada nos meses abril e maio de 2019,  
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em uma amostra de 105 alunos de quatro trumas do 2º Ano do Ensino Médio de duas escolas 

da Rede Pública Estadual da cidade de Ananindeua-PA, após a autorização da direção da 

escola, que foi concedida depois de apreentarmos à direção, coordenação e aos professores de 

Matemática das turmas a serem pesquisadas, os objetivos, os instrumentos de pesquisa e os 

termos de livre consentimento esclarecido.  A sistematização das informações foi realizada 

por meio da tabulação das informações produzidas em uma planilha eletrônica, que facilitou a 

organização das informações e a construção de gráficos, tabelas e quadros, possibilitando a 

análise dos resultados obtidos que apresntamos a seguir: 

 

3. RESULTADOS E ANÁLISE 

Por entendermos que Processo de Ensino e Aprendizagem é muito complexo e envolve muitas 

variáveis e fatores que se inter-relacionam, procuramos organizar os dados a seguir, anlisando-os 

pautados nos conhecimentos obtidos por meio da revisão literária. 

 

3.1. Perfil sócioeconômico dos estudantes e família. 

 

A nossa amostra foi constituída por 105 alunos do 2º Ano do Ensino Médio, sendo 

53,3% do sexo feminino e 46,7% do masculino. Dos alunos entrevistados,  14,3% apresentam 

distorção idade-série. Nosso resultado está de acordo com os 12%, relatados no trabalho de 

SILVA (2018). 

Conforme Saraiva (2010) “A distorção idade-série é calculada em anos e o estudante é 

considerado em situação de distorção ou defasagem quando a diferença entre a idade do aluno 

e a idade prevista para a série é de dois anos ou mais”.  De acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB/1996) o aluno deve cursar o 2º ano aos 16 anos.  

A nossa pesquisa constatou que a maioria dos responsáveis pelos alunos possui o Ensino 

Médio, 48,6% do sexo masculino e 53,3% do feminino. Embora esse pecentual esteja abaixo da média 

nacional, indicada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do primeiro trimestre de 

2019, onde 60,3%  da população empregada tinham concluído o Ensino Médio, nossos resultados 

aproximam-se dos obtidos na pesquisa de SILVA (2018), onde 58,8% dos responsáveis femininos e 

45,9% dos responsáveis masculinos possuíam o ensino médio (completo ou incompleto). Como a 

mioria dos responsáveis possuem o Ensino Médio, e ainda 13,3% do sexo masculino e 20% do 

feminino possuem  o nível superior, eles podem auxiliar os estudantes nas atividades de casa, bem 

como incentivar uma rotina de estudos fora da sala de aula. 

No entanto, a grande maioria dos alunos (80%) afirmou que não recebem ajuda de 

ninguém durante a realização das tarefas de Matemática, 4,8%  são auxiliados pelo professor 
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particular e apenas 8,6% recebem ajuda da família. Convém ressaltar que 6,6% recebem ajuda 

de outros, destes 60% afirmaram que são ajudados por meio de vídeo alula e 40% por amigos. 

Esses dados evidenciaram que a família não tem cumprido com sua responsabilidade, 

apresentada pela LDB, no artigo Art. 2º: “A educação, dever da família e do Estado inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”.   

As tarefas de casa “exercem também uma função social, pois através delas os pais 

tomam contato com o trabalho realizado na escola, na classe dos filhos, sendo um importante 

meio de interação dos pais com os professores e destes com aqueles” (LIBÂNEO,1994, p. 

192), e além disso, ela é uma ferramenta pedagógica dotada de múltiplas finalidades: 

Estender o tempo de aprendizagem, completar a quantidade de matéria a ser da 

numa jornada escolar insuficiente, conectar o trabalho de classe precedente e 

subseqüente, treinar e reforçar habilidades, estimular hábitos de estudo 

independente, aplicar os conhecimentos acadêmicos à vida cotidiana, enriquecer o 

currículo ampliando as experiências de aprendizagem, informar os pais sobre as 

atividades da escola e conectar escola e família.  (CARVALHO, 2001 apud 

CARVALHO, 2006, p. 342). 

 A participação efetiva da família auxiliando o aluno na resolução ds tarefas de 

Matemática para casa, culminará na criação de um vínculo com a escola e na inserção do 

aluno e da família no processo de ensino e aprendizagem, tornando a construção do 

conhecimento, mais eficaz e prazerosa. 

 

3.2. Currículo 

 

Currículo é o caminho percorrido, ou a percorrer que envolve de forma abrangente, 

dinâmico e existencial, tudo aquilo que promove e facilita a construção do saber do aluno. 

Para Melo (2014) “currículo é tudo aquilo que uma sociedade considera necessário que os 

alunos aprendam ao longo de sua escolaridade”.  

Desse modo, o currículo é a bagagem cultural definida como essencial ao aluno, 

levando em consideração todas as ações, instrumentos e mecanismos envolvidos na produção,  

transmissão e assimilação do conhecimento.  

A tabela abaixo apresenta o sentimento dos alunos em relação à Matemática: 
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Tabela 1 – Sentimento dos Alunos em relação à Matemática. 

 Fonte: Pesquisa de Campo (2019) 

 

 Os dados da tabela 1 mostram que a maioria dos alunos esntrevistados (57,2%) 

gostam um pouco de Matemática, e 74,2%  afirmam ter alguma afinidade com essa disciplina, 

uma vez que gostam um pouco ou adoram. Tal resultado distancia-se daquele encontrado na 

pesquisa de Silva (2018), onde a maioria, dos alunos pesquisados (41,2%) gosta um pouco de 

Matemática e 14,1% a adoram. O autor enfatiza em sua pesquisa que o alto índice de 

entrevistados que não gostam de matemática, aqueles que suportam ou detestam, demonstram 

um sentimento de rejeição em relação à disciplina, reafirmando sua ideia com Reis (2005): 

É fácil observar na comunidade escolar que a relação entre aluno e Matemática não 

é das mais amistosas. Muitos são enfáticos quando afirmam não gostarem desta 

disciplina, até mesmo os alunos que têm bom rendimento declaram sua rejeição, não 

sentem prazer em resolver problemas de Matemática, declaram ainda que não 

gostam das aulas, pois são muito chatas. Que não entendem nada do que o professor 

fala, dentre outras queixas. Este fato pode ser observado desde os primeiros anos de 

escolarizaçã’q a2o até os cursos superiores. Sem dúvida a Matemática é rigorosa 

em suas demonstrações e aplicações e necessita ser assim para ser fiel ao modelo 

que pretende representar, precisa ser exata ou chegar bem próximo para dar 

credibilidade ao fenômeno estudado. Talvez por ser tão rígida provoca certo medo 

aos alunos que a acham difícil criando assim uma relação áspera, às vezes até 

traumática que pode culminar em dificuldade, falta de interesse e rejeição (REIS, 

2005, p. 4, apud SILVA, 2018, p. 67). 

 

Essa rejeição é ocasioada pelas inúmeras dificuldades do processo de ensino e 

apresadizagem da Matemática, por isso é necessário refletir sobre a prática pedagógica e 

buscar novas estratégias para facilitar a aprendizagem dos alunos, despertando o gosto e o 

interesse pelo estudo da Matemática.  

O estudo revelou que 56,2% dos entrevistados só estudam no período ou na véspera 

das provas e 9,5% não estudam fora da escola, ou seja, a maioria dos alunos não possui uma 

rotina de estudo da disciplina de Matemática fora da escola.  

A falta de tempo destinado ao estudo fora do ambiente escolar influencia no baixo 

rendimento dos alunos, pois a atitude de exercitar os conhecimentos apreendidos resulta na 

fixação dos conteúdos e sana as dificuldades encontradas pelos alunos na aquisição do saber. 

(SILVA, 2018; SANTOS, 2013) 

A participação da família, auxiliando o aluno na resolução das atividades de casa e 

promovendo a construção de uma rotina de estudos, evidencia o valor do estudo, resultando 
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no desenvolvimento de competências e habilidades, propostas nestas tarefas, bem como a 

construção do conhecimento que subsidiarão outros. Mas se os pais demonstram interesse 

somente pelas notas das avaliações, seu filho só estudará no período de provas ou na véspera 

das provas, com o intuito de obter boas notas, sem se preocupar com a construção do 

conhecimento e o desenvolvimento de competências e habilidades. 

Ao tratar sobre esse problema Perrenoud (1999) faz a seguinte reflexão: 

Estudar apenas para a prova é uma maneira honesta, mas simplória, de se tornar 

capaz de um “desempenho de um dia”. Isso não constrói uma verdadeira 

competência, mas permite iludir, durante uma prova escrita ou oral. Em uma noite, 

um aluno que não compreendeu nada, não trabalhou antes e nada sabe não pode se 

tornar um bom aluno, mas isso basta, às vezes, para salvar as aparências. 

(PERRENOUD, 1999, p. 69) 

O estudante precisa compreender a importância de ter uma rotina de estudos da 

Matemática, pois essa atitude possibilita a construção dos conhecimentos necessários para 

avançar em seus estudos, enfrentar os problemas do cotidiano e subsidiá-lo na obtenção de 

novos conhecimentos. 

A pesquisa revelou que praticamente a metade dos entrevistandos não estudou Bijeção 

e Paridade de Função: 49,5% dos estudantes responderam que não estudaram Função Bijetora 

nem Função Par e 53,1%  não estudaram Função Ímpar. Estes dados são preocupantes, uma 

vez que conforme a BNCC, estes assuntos fazem parte do rol de conteúdos do 1º Ano, 

portanto os alunos do 2º já deveriam ter visto esse assunto.  Esses dados elucidam a falta de 

conhecimento da importância desses conteúdos, pois diante da grande quantidade de assuntos 

a serem trabalhados em pucas aulas, o professor precisa escolher um conteúdo em detrimento 

do outro. A escolha de um conteúdo deve está fundamentada na sua eficiência para 

desenvolver a capacidade do aluno de resover situações-problema do seu dia a dia e propiciar 

a construção de novos conhecimentos. 

3.3. Metodologia 

A prática pedagógica do professor não se resume na minstração de aulas embasada em 

metodologia e estratégias, uma vez que para alcançar o objetivo de fazer com que o aluno 

assimile e compreenda o conteúdo abordado, é necessário refletir em nossa prática docente, 

melhorando os pontos positivos e corrigindo as falhas existentes neessa prática. 

Ser professor hoje é mais que saber expor um conteúdo, passar exercícios, elaborar 

uma prova, é ser um estrategista, planejar, estudar, selecionar, organizar e propor meios para 

facilitar e conduzir a aquisição do conhecimento, o que requer uma reflexão profunda sobre o 
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que e como ensinar. É necessário saber onde se pretende chegar, pois o tempo do improviso e 

da receita pronta que se repete todos os anos se desgastou (FONSECA, 2008, p. 13-14). 

Ao serem questionados acerca do domínio de conteúdo demonstrado pelo professor de 

Matemática, a maioria dos estudantes afirmaram que o professor domina o conteúdo Função 

Bijetora (96,2%), Função Par (82,4%)  e Função Ímpar (93%). Esse resultado está de acordo 

com os apresentados por Silva (2018), onde 93% dos alunos afirmam identificar o domínio do 

professor em relação ao conteúdo ministrado nas aulas. Essa informação foi confirmada 

quando 43,3% dos entrevistados responderam que entendem quase sempre e  21,1% entendem 

sempre  as explicações dadas nas aulas de matemática.  

A maioria dos estudantes do 2º Ano consegue compreeender, as explicações dadas 

pelo professor de Matemática durante a mistração das aulas, porque somente 1,9% 

consideram ruim e 4,8% regular. Esse resultado discorda da pesquisa de Silva (2018), onde 

43,5% dos alunos avaliam como ruim e 20%  consdera regular as explicações do professor. 

Com o objetivo de conhecer a metodologia utilizada pelo professor de Matemática da 

nossa amostra, perguntamos aos alunos como ele costumava iniciar a maioria das aulas sobre 

Função Bijetora, 77,3 % deles responderam que a maioria das aulas iniciou pela definição 

seguida de exemplos e exercícios, evidenciando que o professor desenvolveu o conteúdo 

utilizando o método tradicional de ensino.  

Pozo (2009) apresenta a seguinte reflexão: 

O modelo tradicional, baseado na transmissão de saberes conceituais estabelecidos, 

não assegura um uso dinâmico e flexível desses conhecimentos fora da sala de aula 

e, além disso, gera numerosos problemas e dificuldades dentro dela. Com muita 

frequência há um notório divórcio entre as metas e os motivos do professor e os dos 

alunos, fazendo com que estes se sintam desconectados e desinteressados, enquanto 

o professor se sente cada vez mais frustrado. É comum escutar dos professores que 

cada vez menos alunos os acompanham, entre outras coisas, porque possivelmente 

cada vez é menor o número de alunos que entendem para onde vai o professor. 

(POZO, 2009, p. 251 apud SILVA 2018, p. 70). 

As competências específicas de Matemática da BNCC sinalizam para o 

desenvolvimento de um aluno que participa diretamente da construção do seu conhecimento, 

deixando de ser mero expectador e repetidor de ideias, como propõe o modelo tradicional de 

ensino, onde “o professor passa para o quadro negro aquilo que ele julgar importante. O 

aluno, por sua vez, copia da lousa para o seu caderno e em seguida procura fazer exercícios de 

aplicação, que nada mais são do que uma repetição na aplicação de um modelo” 

(D’AMBRÓSIO, 1989, p.15). 
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O método tradicional ainda é o modelo de ensino mais frequente em nossas salas de 

aula, porque é mais cômodo para o professor, uma vez que ele passa o conteúdo no quadro, 

explica e o aluno ouve, copia e pergunta exporadicamente, dessa forma, o professor não 

precisa se preocupar em desenvolver ou adotar métodos, estratégias e técnicas diferenciadas 

que promovam o pensamento, a reflexão, a conclusão e a construção do conhecimento por 

parte do aluno, uma vez que nesse processo habitual a principal operação do pensamento é a 

memorização 

O desenvolvimento do pensamento matemático requer uma metologia que agrega um 

valor formativo aos conteúdos trabalhados, valorizando o raciocínio matemático, de modo que 

os alunos sejam capazes de formular questões, analisar, propor soluções, estabelecer 

hipóteses, apresentando exemplos e contra-exemplos, concluir, generalizar, abstrair, criar 

modelos, argumentar fundamentado na lógica-dedutiva (BRASIL, 2016, p. 69-70). 

A forma como o professor aborda o conteúdo influencia diretamente no sucesso da 

transmissão do conhecimento, pois “...ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. (FREIRE, 1996, p. 26). 

Em nossa pesquisa constamos que somente 36,3% dos estudantes entrevistados têm 

sua atenção e interesse despertados pelas aulas de matemática. Este fato é explicado pelas 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio, quando afirma que o modelo tradicional de 

ensino “demanda alunos bastante motivados e atentos à palavra do professor, o que não 

parece ser o caso para grande parte de nossos alunos, que estão imersos em uma sociedade 

que oferece uma gama de outras motivações”. (BRASIL, 2016, p. 80).   

Para Fonseca (2008) “a aprendizagem é inerente ao homem, contudo só é efetivada 

quando se necessita ou se quer aprender. No ato de aprender, o aluno não pode ser um simples 

espectador, ele é o ator principal e portando sua participação na aula é indispensável”. 

A metodologia predominante nas aulas do professor de Matemática, que fazem parte 

da corrente de ensino tradicional, não favorece o entendimento das explicações do professor e 

não despertam o interesse dos alunos em aprender o conteúdo exposto, impossibilitando que o 

estudante seja protagonista do processo de ensino e aprendizagem.  

De acordo com a Base Ncional Comum Curricular (BNCC):  

Para formar esses jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e 

responsáveis, cabe às escolas de Ensino Médio proporcionar experiências e 

processos que lhes garantam as aprendizagens necessárias para a leitura da 

realidade, o enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade (sociais, 

econômicos e ambientais) e a tomada de decisões éticas e fundamentadas. O mundo 

deve lhes ser apresentado como campo aberto para investigação e intervenção 

quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, de modo 
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que se sintam estimulados a equacionar e resolver questões legadas pelas gerações 

anteriores – e que se refletem nos contextos atuais –, abrindo-se criativamente para o 

novo. (BRASIL, 2018, p. 463). 

 

As ideias apresentadas sobre a eficáica do método tradicional de ensino foram 

confirmadas quando somente 33,3% dos alunos entrevistados, responderam que conseguem 

relacionar os conteúdos matemáticos ensinados na sala de aula com seu dia a dia.    

O processo de ensino e aprendizagem exige muito mais que a simples memorização ou 

a resolução mecânica de uma lista de exercícios sem relação com a vida do aluno, ele requer o 

desenvolvimeto de raciocínio, capacidade de análise e abstração e a construção de um 

conhecimento que torne o estudante um ser crítico e participativo na sociedade.  

A nossa pesquisa revelou ainda que o modo como o professor costuma fazer os alunos 

praticarem o conteúdo de Bijeção e Paridade de Função  é a utilização da lista de exercícios 

(69,3%) e os exercícios do livro didático (23,1%). Esse resultado está de acordo com o estudo 

realizado por Silva (2018), onde 76,5% dos alunos entrevisrados informaram que para fixação 

do conteúdo, os professores apresentam uma lista de exercícios. O que evidencia e confirma a 

utilização do método tradicional de ensino, na prática dos professores das turmas que fazem 

parte do nosso estudo. 

 

3.4. Avaliação 

Nesta parte do trabalho apreesentamos algumas definições e ideias e dados obtidos 

sobre avaliação, no intuito de análisar como ocorre na prática o processo de avaliação dos 

alunos na disciplina de Matemática. 

A avaliação de aprendizagem é um mecanismo diagnóstico de registro, análise e 

acompoanhamento dos alunos, que orienta  e organiza o trabalho pedagógico, promevendo 

uma reflexão produtiva no processo de ensino e aprendizagem e por conseguinte  a 

aprendizagem e a formação integral do estudante. 

Neste sentido, a “avaliação de aprendizagem não fica restrita à prova ou outro 

instrumento que cobra apreensão dos conteúdos e o estrito domínio cognitivo com vistas à 

promoção do estudante em níveis ou séries” (MACHADO; SILVA; SOUZA, 2016, p. 217). 

Fernandes e Freitas (2008) roforçam que 

A avaliação é uma atividade orientada para o futuro. Avalia-se para tentar manter ou 

melhorar nossa atuação futura. Essa é a base da distinção entre medir e avaliar. 

Medir refere-se ao presente e ao passado e visa obter informações a respeito do 

progresso efetuado pelos estudantes. Avaliar refere-se à reflexão sobre as 
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informações obtidas com vistas a planejar o futuro. (FERNANDES; FREITAS, 

2008, p. 19). 

Desta forma a avaliação deixa de ser apenas um instrumento de “medir 

conhecimento”, classificar e punir alunos, oferecendo um diagnóstico dos conhecimentos, 

competências e habilidades que os alunos conseguiram desenvolver, tornando-se uma 

ferramenta poderosa que articula uma reflexão de todo o trabalho pedagógico possibilitando o 

reajuste e, se necessário, a reformulação do planejamento curricular. 

Da tabela 2 notamos que uma quantidade considerável dos alunos (31,4%) já ficou 

de dependência em uma ou mais disciplinas, tendo que cursá-la(s) em uma série anterior a que 

ele está estudando. Esses dados aproximam-se dos encontrados  na  pesquisa de  Silva (2018), 

onde 25,9% dos estudantes já haviam ficado de dependência em algum momento. 

A Matemática continua sendo vista como a grande vilã, ou seja, a disciplina que mais 

reprova os alunos, uma vez que 37,9% dos estudantes responderam que já ficaram, de 

dependência nesta disciplina. Na pesquisa de Silva (2018) constaou-se que 72,7% dos 

estududantes já ficaram de dependência em Matemática, mas em relação à nossa pesquisa, 

esse índice reduziu quase pela metade. Esse fato só não é mais animador porque dos 20,7% 

dos estudantes que ficaram de dependência em mais de uma disciplina, a metade deles (50%) 

afirmam ter ficado também em Matemática.  

Os alunos foram questionados sobre o sentimento que eles têm diante de uma 

avaliação de Matemática, mas apesar de 43% dos alunos mostrarem-se tranquilos diante da 

aplicação de uma avaliação, a grande maioria demonstram um certo desconforto, uma vez que 

10,6% ficam com medo, 36,5% preocupados, 7,7% com raiva e 3,9% com calafrios. Esses 

dados são alarmantes, pois quando os alunos foram indagados sobre como avaliavam as 

explicações do professor de Matemática, 25,7% avaliaram-na como boa e 65,7% como 

excelente, o que nos leva naturalmente a esperar que os alunos estivessem tranquilos durante a 

aplicação da avaliação de Matemática.  

Esse fato pode ser explicado pelo gráfico seguinte: 

  Instrumentos de Avaliação Utilizados pelo professor de Matemática (Pesquisa de 

Campo) 

Os dados do gráfico acima indicam que o instrumento de avaliação mais utilizado 

ainda são provas/simulados (56,2%), seguido de testes (29,6%).  Entre os alunos que 

responderam outros (12,4%), a grande maioria (38,5%) afirmou que o professor de 

Matemática utiliza Atividades em Classe como instrumento de avaliação de aprendizagem.  
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Aqui percebemos que a metodologia utilizada na verificação de aprendizagem possui 

características do método tradicional. 

Segundo Peres (2016), o objetivo da avaliação é diagnosticar a eficácia dos objetivos 

planejados detectando os conhecimentos, habilidades e aptidões deenvolvidos pelos alunos, 

possibilitando o ajuste ou, se necessário a reformulação do planejamento curricular. 

 

3.5. Grau de dificuldades dos estudantes em relação à aprendizagem de Biejeção e 

Paridade de Função  

O grau de dificuldade que os launos tiveram ao estudar os conteúdo do quadro abaixo 

froam respondidos como MF (Muito Fácil), F (Fácil), R (Regular), D (Difícil) ou MD (Muito 

Difícil). 

 

Quadro 1 – Quadro de Dificuldades em Relação à Bijeção e Paridade de Função. 

 

O quadro 1 mostra que a maioria dos estudantes não lembra de haver estudado Bijeção 

e Paridade de Função. Esse fato aponta para a necessidade de um modelo de ensino onde o 

professor é mediador entre o conteúdo matemático e a aprendizagem do aluno, buscando 

meios para promover uma aprendizagem significativa, para que o aluno não esqueça manhã o 

conteúdo que está estudando hoje. 

A maioria dos entrevistandos que consideraram como Fácil ou Regular o grau de 

dificuldades apresentados por eles ao estudar esses conteúdos, apresentaram baixo rendimento 

no Teste de Verificação de Aprendizagem de Bijeção e Paridade de Função. Esse teste foi 

composto por 10 (dez) questões subjetivas. Com exceção da questão 5, que indagava se aluno 

conhecia alguma aplicação da Função Bijetora. Todas as questões foram tabuladas com os 

parântros: Não Respondida, Errada, Parcialmente Correta ou Correta. 

Durante a aplicação do teste, verificou-se que a maioria dos alunos respondeu as 

perguntas em pouco tempo, evidenciando a cultura de que se não vale ponto não interessa.  

Quadro 2 - Resultados do Teste de verificação de aprendizagem de Bijeção e Paridade 

de Função  

A questão 5 aferia se o aluno conhece alguma aplicação da Função Bijetora. 87,6% 

dos alunos não responderam essa pergunta, 11,4% afirmaram não conhecer e 1% afimou que 

conhece alguma aplicação para a função Bijetora, mas não soube informar nenuma aplicação. 
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O quadro 2 mostra que a maioria dos estudantes deixaram o teste em branco, nenhum 

aluno respondeu corretamente as questões de 4 a 10, e somente as questões 1, 2 e 3, que 

abordam os conteúdos: domínio, imagem, contradomínio no diagrama de vem e definição de 

bijeção de função, foram respondidas corretamente, mas apresntam um baixo índice de 

acertos: 1,9%, 1,9% e 5,7%, respectivamente. 

A análise do  quadro 2 nos permite afirmar que a maioria dos alunos do 2º Ano do 

Ensino Médio, não desevolveu as habilidades e competências relativas ao conhecimento 

básico de Função, Bijeção e Paridade de Função; e que boa parte deles não estudaram Bijeção 

e Paridade de Função. 

. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conceito de Função é trabalhado no 9º Ano do Ensino Fundamental e mesmo sendo 

muito frequênte durante o Ensino Médio, por ser de fundamental importância no estudo da 

Matemática e de outros campos do conhecimento, os alunos apresentam uma acentuada 

deficiência em relação aos conceitos e linguagens desse conteúdo.   

No intuito de detectar os principais fatores que dificultam a aprendizagem desse 

conteúdo, realizamos por meio da aplicação de um questionário, um levantamento diagnóstico 

para compreender o Processo de Ensino e Aprendizagem de Biejeção e Paridade na Visão dos 

Estudantes do 2º Ano do Ensino Médio.  

O processo de Ensino e Aprendizagem é extremamente complexo, por isso o professor 

necessita de referenciais que possibilitem analisar e interpretar o que acontece na sala de aula 

e mediante uma prática reflexiva, conhecer o aluno e o meio em que o conhecimento será 

construído, para obter êxito no árduo ofício de ensinar. 

A maioria dos alunos pesquisados não recebe ajuda nas atividades de casa, o que 

contribui com o insucesso escolar dos discentes. A resolução desse problema requer uma 

participação ativa da família, auxiliando o estudante na resolução das atividades de casa, 

estabelecendo uma rotina de estudos de Matemática fora do ambiente escolar, criando assim 

um vínculo com a escola, inserindo o aluno e a família no processo de ensino e aprendizagem, 

tornando a construção do conhecimento, mais eficaz e prazerosa. 

O currículo é outro fator ponderante, pois é o caminho percorrido, ou a percorrer 

envolvendo tudo aquilo que promove e facilita a construção do saber do aluno. Notamos que 

as formas de fixação dos conteúdos e o método de avaliação de aprendizagem mais 
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recorrentes em nossa pesquisa evidenciaram a utilização do método tradicional de ensino que 

é mais cômodo para o docente, mas acarreta sérios prejuízos ao desenvolvimento dos alunos, 

que demonstraram pouco conhecimento em relação aos conteúdos abordados quando 

submetidos ao Teste de Verificação de Aprendizagem. 

Portanto,  é necessário que o professor de Matemática compreenda que o planejamento 

e a avaliação constituem uma parte inseparável e fundamenrtal na sua atuação, promovendo 

análise e reflexão da prática pedagógica, bem como a busca de um currículo e de novas 

metodologias de ensino que possibilite ao aluno compreender a importância de aprender o 

conteúdo trabalho, atuando diretamente na construção do conhecimento tornando-se  um 

sujeito crítico, criativo, autônomo e responsável. 
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Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo realizar um diagnóstico 

do o processo de ensino-aprendizagem da disciplina Cálculo Vetorial. A produção das informações aconteceu 

por meio da aplicação de um questionário no ano de 2019 a 13 alunos graduados do curso de Tecnologia em 

Sistemas de Telecomunicações e que compuseram as turmas dos semestres 2015.2, 2016.2 e 2018.1 da referida 

disciplina. Do total de alunos, apenas 8 responderam ao questionário. Os resultados da consulta realizada 

indicam, dentre outras coisas, que os alunos gostam da disciplina porém possuem alguma dificuldade em 

aprendê-la justificado, em parte, pela ausência de hábito em estudar com frequência os assuntos vistos em sala de 

aula. Além disso, a pesquisa também revelou que a maioria dos professores utiliza métodos tradicionais de 

ensino e a grande dificuldade dos alunos em associar os conteúdos vistos em sala de aula com problemas 

cotidianos ou com algum tipo de aplicação.     

 

Palavras Chaves: Educação Matemática. Cálculo Vetorial. Processo de Ensino-aprendizagem.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 O processo de avaliação da aprendizagem é parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem através da verificação de desempenho e resultado dos discentes e, de acordo 

com a maioria dos autores da área de educação como Hoffman (2005), Veiga (2013), Masetto 

(2015), não apenas destes, mas, também, dos docentes que devem avaliar suas práticas e ser 

avaliados.   

 Assim, esse artigo tem como objetivo principal realizar um diagnóstico do processo de 

ensino-aprendizagem tendo como base um estudo de caso da disciplina Cálculo Vetorial, 

ministrada no curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto 

Federal do Pará (IFPA), Campus Belém. Metodologicamente, foram propostos questionários, 

visando uma abordagem qualitativa e quantitativa das informações coletadas.  

 O Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações está em pleno 

funcionamento no Campus Belém desde o ano de 2007, e teve a renovação de seu 

reconhecimento através da Portaria nº 279 de 01 de Julho de 2016, expedida pelo MEC. O 

curso está estruturado para ser integralizado em 6 semestres (3 anos), possui regime de oferta 

mailto:rita.rocha@ifpa.edu.br
mailto:gabryella.silva@ifpa.edu.br
mailto:pedro.sa@uepa.br
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anual, na modalidade presencial. Para ingresso no curso, é necessário ter concluído o Ensino 

Médio e ter sido aprovado no SISU, Sistema de Seleção Unificada. São ofertadas 30 vagas 

anualmente. 

 Atualmente, segundo o Projeto Pedagógico de Curso - PPC/2017, o curso está 

estruturado com carga horária mínima de 2.906,57 horas para integralização, sendo 2.426,57 

horas de disciplinas obrigatórias, incluindo a disciplina de Cálculo Vetorial, e 480 horas de 

atividades acadêmicas específicas (Estágio Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso, 

Atividades Complementares). 

 A disciplina de Cálculo Vetorial é componente curricular integrante do módulo 

profissionalizante e é ministrada, segundo o PPC 2017, no 4º semestre do curso, com CH/aula 

total de 40hs teóricas, não há previsão de CH/aula prática para essa disciplina.  Para cursar a 

disciplina o aluno precisa ter sido aprovado na disciplina Cálculo II. Vale ressaltar que a 

disciplina de Cálculo Vetorial é pré-requisito para a disciplina de Eletromagnetismo e tem por 

objetivo estudar e entender a Álgebra Vetorial nos planos bidimensionais e tridimensionais, a 

fim de aplicar os conceitos vistos na resolução de problemas e entendimento da disciplina de 

Eletromagnetismo, componente curricular que utiliza tais conhecimentos. 

 

2. METOLOGIA UTILIZADA NA PESQUISA 

Para a realização desse trabalho, optou-se por utilizar um estudo de caso com 

abordagem qualitativa e quantitativa, pois de acordo com Ludke e André (2007, p.17)  

O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico, como o de 

uma professora competente de uma escola pública, ou complexo e abstrato, como o 

das classes de alfabetização (CA) ou o do ensino noturno. O caso é sempre bem 

delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenrolar do 

estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem 

um interesse próprio, singular. [...]. (LUDKE, M; ANDRE, M., 2007, p.17) 

A utilização em conjunto das abordagens qualitativa e quantitativa provê uma maior 

confiança na análise dos resultados e discussão, bem como, é capaz de promover conclusões 

mais completas e com maior credibilidade, conforme afirma Oliveira (2014). Milles (1979, 

apud Oliveira, 2014, p. 40) afirma em relação a análise conjunta de dados quantitativos e 

qualitativos que "esses dados são considerados, mais ricos, completos, globais e reais". O que 

corrobora com a definição de Oliveira (2014, p.37) que diz que a abordagem qualitativa ou 

pesquisa qualitativa é "[...] um processo de reflexão e análise da realidade [...]" e de Bonat 

(2008, p.11) que diz que a pesquisa quantitativa "afasta a análise de questões pessoais [...]". 
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Para a coleta a produção das informações foi proposto um questionário que abordava a 

"relação" do aluno com a disciplina, bem como, como o processo de ensino-aprendizagem e 

abordagem da mesma pelo docente em sala; assim como, também abordou questões 

relacionadas ao conteúdo programático da disciplina relacionado a aprendizagem e 

entendimento do mesmo pelo aluno e, também, questões práticas envolvendo resolução de 

problemas para verificar a "qualidade" da aprendizagem do aluno.  

A pesquisa foi proposta aos 13 alunos que já concluíram o curso de Tecnologia em 

Sistemas de Telecomunicações e cursaram a disciplina Cálculo Vetorial, nos semestres 2015.2 

(6 alunos), 2016.2 (4 alunos) e 2017.2 (3 alunos), sendo que, apenas, 08 alunos responderam 

ao questionário. As turmas citadas tiveram uma média geral na disciplina Cálculo Vetorial em 

torno de 7,0 ao final da disciplina, desconsiderando os evadidos das turmas.  

As turmas foram assim selecionadas, pois optou-se em delimitar a pesquisa entre os 

anos de 2015 e 2017, por uma questão metodológica e para facilitar a análise. Todos os 

discentes assinaram um termo de consentimento em que autorizavam a divulgação dos 

trabalhos realizados, sendo garantido o anonimato aos mesmos. 

 Para fins de qualificação dos entrevistados 2 (dois) tinham 31 anos e 6 (seis) tinham 

idade entre 21 e 29 anos. Sendo que, 7 eram do sexo masculino e, apenas, 2 (dois) estudaram 

o ensino médio em escolar particular e o restante 6 (seis) em escola pública. Em relação ao 

grau de escolaridade dos pais, 4 (quatro) dos entrevistados têm responsáveis com o nível 

médio como nível máximo de instrução escolar, 2 (dois) têm ensino médio incompleto, 1 

(um) com nível superior e, igualmente, 1 (um) com nível superior.  

 Dos entrevistados, apenas, 4 (quatro) trabalhavam de forma remunerada e, apenas, 1 

(um) estão cursando pós-graduação e 2 (dois) fazendo curso de língua estrangeira; ou seja, 5 

(cinco) não estão fazendo curso de qualificação, atualmente. 

 

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nessa seção os resultados obtidos através dos questionários serão mostrados e 

analisados. Por questões didáticas e para uma melhor organização desse trabalho as análises 

foram divididas em três subseções de acordo com o objetivo principal de um bloco de 

perguntas do questionário, quais sejam: questões que abordaram a relação dos alunos com a 

disciplina de forma geral, questões sobre o método de ensino e o processo de ensino-

aprendizagem e, por fim, questões que verificaram a aprendizagem fazendo um paralelo entre 

teoria e prática através da proposição da resolução de questões. 
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3.1. Análise das questões sobre a relação do estudante com a disciplina Cálculo Vetorial 

 Inicialmente, o questionário abordou questões sobre a "relação" dos estudantes com a 

disciplina de forma geral que versavam sobre o "Gostar ou não da disciplina" e sobre as 

dificuldades em aprendê-la. Nessas questões o objetivo principal era "investigar" os discentes. 

Para Schor e Freire (1986, p.21), “o primeiro pesquisador, na sala de aula, é o professor que 

investiga seus próprios alunos” e, dessa forma, há a possibilidade de detectar as habilidades e 

competências dos alunos para aplicar uma didática adequada. 

 Assim, quando perguntado se o aluno gostava da disciplina Cálculo Vetorial, Figura 

02; 5 (cinco) disseram que "Gosto Pouco", 1 (um) que "Gosto Muito Pouco" e 2 (dois) que 

"Gosto Muito"; nenhum dos entrevistados disse não gostar disciplina.  

Figura 02: Pergunta 01 - Você gosta de Cálculo Vetorial? 

 
Fonte: dos autores. 

 Observa-se que o número de alunos que disse "Gostar Muito" representa, apenas, 1/4 

dos entrevistados; isso demonstra uma aparente desmotivação, ou imposição de uma barreira, 

da maioria dos alunos em estudar a disciplina, porém de acordo com o método de ensino 

utilizado é possível motivar os alunos. Umas das formas poderia ser a criação de uma relação 

entre conteúdo e ensino dentro do cotidiano dos alunos através, por exemplo, da criação de 

Situações Didáticas. Segundo Martins (2006, p. 84), “aquilo que é vivenciado e analisado 

provoca mudanças mais profundas do que aquilo que é apenas ouvido, no plano do discurso. 

No fazer, gera-se o saber”.   

 Quando perguntado se os alunos tiveram dificuldades para aprender a disciplina, 2 

(dois) disseram que “Não” tiveram dificuldade, 3 (três) “Muito Pouco” e “Um Pouco”, 

respectivamente, Figura 03; nenhum dos discentes disseram ter tido muita dificuldade em 

aprender a disciplina. 

 

Figura 03: Pergunta 02 - Você teve dificuldades para aprender Cálculo Vetorial? 

 
Fonte: dos autores. 
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É interessante notar que, o total de alunos que disseram ter tido alguma dificuldade 

para aprender a disciplina é igual ao total de alunos que disseram "Gosto Pouco" ou "Gosto 

Muito da Pouco" da disciplina, ou seja, 6 (seis). Para uma análise pouco criteriosa do 

resultado pode-se, de uma certa forma, constatar que o "Gostar da disciplina" está 

intimamente ligado a "Ter dificuldade". Ou seja, aqueles que tiveram dificuldade, disseram 

gostar pouco ou muito pouco. 

Porém, estatisticamente, o fato é que 6 (seis) alunos, tiveram alguma dificuldade, 

algum obstáculo à aprendizagem; portanto, cabe questionar: qual ou quais foram, 

especificamente, as dificuldades? Metodologia? Cálculo? Base Matemática? 

Sobre as dificuldades de aprendizagem em Cálculo  

Brousseau distingue três tipos de obstáculos à aprendizagem: os de origem 

ontogênica, que se referem a limitações do próprio sujeito, os de natureza didática, 

que dependem das experiências de aprendizagem vivenciadas; e os de ordem 

epistemológica, inerentes ao conhecimento. (Nasser, 2009, p. 44) 

 

Trabalhos de pesquisa, tais como Souto(2010) e Ribeiro (2014),  indicam que há um 

grande número de pesquisadores investigando sobre o processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática e que demonstram que essa preocupação, da relação dos alunos com disciplinas 

de cálculo, não é recente.  

3.2. Análise das questões sobre o método de ensino e o processo de ensino-aprendizagem 

 As questões abaixo visam investigar a relação entre a motivação dos alunos durante as 

aulas de acordo com o método de ensino utilizado, bem como, de que forma se dava a relação 

e o compromisso dos mesmos fora da sala de aula em, de fato, aprender e superar as 

dificuldades. 

 Sobre o comportamento dos alunos em sala de aula, a pergunta 03 questionava se o 

aluno se distraia nas aulas de Cálculo Vetorial e pedia para justificar a resposta. A Quadro 01, 

mostra as respostas dos alunos. 

Quadro 01: Pergunta 03 - Você se distrai nas aulas de Cálculo Vetorial (sim/não)? Por quê? 

Repostas dos alunos 

Aluno A Não 

Aluno B Não, pois a disciplina exige atenção. 

Aluno C Não 

Aluno D Não 

Aluno E Não, pois requer atenção. 

Aluno F 
Não, no meu caso como tinha uma dificuldade no aprendizado me centrava ao máximo na 

aula 
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Aluno G Não, porque é uma matéria importante para o resto do curso. 

Aluno H 

Sim. É um conteúdo onde deve-se prestar bastante atenção, entretanto o professor fazia uso 

de canetas, somente, para explicar o que são vetores (cada caneta era um vetor apontando 

pra uma direção), e a apresentação do slide acompanhando o capítulo do livro usado. Após 

ler parte do livro, resolvia-se os exercícios, muito parecidos uns com os outros, somente 

alguns detalhes diferentes. A aula tornava -se repetitiva e com muito assunto parecido, que 

acabava me confundindo e me distraindo com outras coisas. 

  

Pode-se perceber pelos relatos apresentados que a maioria dos alunos estava centrado 

em aprender e prestar atenção nas explicações e entendiam a importância da disciplina para o 

restante do curso apesar de alguma dificuldade na disciplina como verificado na pergunta 

anterior; no entanto, o relato do aluno H que disse se distrair na disciplina e faz uma crítica à 

metodologia de ensino utilizada, considera a mesma repetitiva e exaustiva e sem a utilização 

de recursos didáticos que pudessem ajudar no entendimento.  

 Sobre a estruturação didática da aula Libâneo (2001, p.179) diz que 

O trabalho docente, sendo uma atividade intencional e planejada, requer estruturação 

e organização, a fim de que sejam atingidos os objetivos do ensino. A indicação de 

etapas do desenvolvimento de aula não significa que todas as aulas devem seguir um 

esquema rígido. A opção por qual etapa ou passo didático é mais adequado para 

iniciar a aula ou a conjugação de vários passos numa mesma aula ou conjunto de 

aulas depende dos objetivos e conteúdos da matéria, das características do grupo de 

alunos, dos recursos didáticos disponíveis, das informações obtidas na avaliação 

diagnóstica, etc. Por causa disso, aos estudarmos os passos didáticos, é importante 

assinalar que a estruturação da aula é um processo que implica criatividade e 

flexibilidade do professor, isto é, a perspicácia de saber o que fazer frente a 

situações didáticas específicas, cujo rumo nem sempre é previsível. 

 Modelos metodológicos alternativos devem ser utilizados quando necessários e para 

dinamizar as aulas, bem como, promover um aprendizado eficiente; destaca-se, porém, que a 

conquista da aprendizagem vai além da sala de aula e é necessário esforço e dedicação. 

Assim, quando perguntado se o aluno costumava estudar cálculo vetorial fora da 

universidade, 3 (três) responderam que estudavam em alguns dias da semana, 2 (dois) só na 

véspera de prova e o mesmo número, 1 (um), foi obtido pelos que responderam só aos finais 

de semanas ou só no período de prova ou só em sala de aula, Figura 04.  

 

Figura 04: Pergunta 04 - Você costumava estudar Cálculo Vetorial fora da universidade? 

 
Fonte: dos autores. 
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 Pelos resultados, observa-se que 1 (um) aluno estudava apenas em períodos de prova 

ou só nos fins de semana ou só estudava em sala de aula, respectivamente, e 2 (dois) alunos 

estudavam somente na véspera da prova e, apenas, 3 (três) alguns dias da semana. Portanto, 

pode-se constatar que mais da metade dos alunos não possuem uma disciplina de estudo e 

revisão dos conteúdos, o que torna o conteúdo, com o passar do tempo, obsoleto e 

impossibilita a sua transformação em conhecimento. 

 Severino (2007, p.22) é prognóstico ao discorrer sobre o processo de ensino e 

aprendizagem no ensino superior e a necessidade da mudança de mentalidade dos alunos, bem 

como, dos professores: 

O ingresso no curso superior implica uma mudança substantiva na forma como 

professores e alunos devem conduzir os processos de ensino e aprendizagem. 

Mudanças muito mais de grau do que de natureza, pois todo o ensino e toda a 

aprendizagem, em qualquer nível de modalidade, dependem das mesmas condições. 

No entanto, embora sendo suas condições comuns a todo ato de 

ensino/aprendizagem, a sua implementação no ensino superior precisa ser 

intencionalmente assumida e efetivamente praticada, sob pena de comprometer o 

processo, fazendo-o perder sua consistência e eficácia. (SEVERINO, 2007, p.22). 
  

Ao ser perguntado sobre quem os ajudava na resolução dos exercícios fora da sala de 

aula 2 (dois) disseram que o professor e com o mesmo número, 3 (três), responderam que 

ninguém o ajudava ou um amigo, Figura 05.  

 

Figura 05: Pergunta 05 - Quem lhe ajudava fora de sala nas resoluções dos exercícios? 

 
Fonte: dos autores. 
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de exemplos e exercícios" e 1 (um) disse que o professor iniciava "Com a história do 

assunto", Figura 06.   

 

 

 

Figura 06: Pergunta 06 - Quando você estudou Cálculo Vetorial a maioria das aulas iniciava... 

 
Fonte: dos autores. 

 

 A pergunta 07 questionava como o professor costumava fazer para exercitar os 

conteúdos de Cálculo Vetorial; 6 (seis) alunos disseram que o docente "Apresentava uma lista 

de exercícios para serem resolvidos" e com o mesmo número, 1 (um), os estudantes disseram 

que o professor "Solicitava que os alunos resolvessem questões do livro didático" ou "Não 

propunha questões de fixação", Figura 07.  

 

Figura 07: Pergunta 07 - Para exercitar os conteúdos de Cálculo Vetorial seu professor costumava... 

 
Fonte: dos autores. 
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O conjunto das convicções dos professores, dos alunos ou dos pais sobre o que 

convém fazer para ensinar para aprender e para compreender os saberes que estão 

em jogo constitui uma epistemologia prática que é impossível ignorar ou eliminar. A 

epistemologia filosófica ou científica está longe de poder pretender assumir esse 

papel. (D'AMORE, 2007, p.10) 

 Outro problema observado, é a ausência de contextualização que é uma prática que 

deve existir em todos os níveis de ensino para que o aluno aprenda a interpretar e criar 

soluções novas para problemas antigos e, em especial, para os problemas novos. No Ensino 

Superior, esse problema pode ser visto com nitidez quando matérias que são pré-requisitos 

são ensinadas de forma descorrelacionada com a disciplina que necessitará do conhecimento 

anteriormente visto que é o caso da disciplina de Cálculo Vetorial que é pré-requisito para a 

disciplina de Eletromagnetismo. Além da presença constante do efeito Jourdain e efeito 

Topaze (BROUSSEAU, 2008) provocados pelas listas de exercícios semelhantes e 

descorrelacionados com problemas do cotidiano. 

 

3.3. Análise de questões que envolviam aprendizagem e a relação entre teoria e prática  

 Nessa subseção, serão analisadas as questões relacionadas a aprendizagem efetiva e 

significativa através das proposições de exercícios aos alunos. 

 Em um primeiro momento, o questionário apresentou aos alunos uma relação 

contendo 53 itens de todos os conteúdos ministrados na disciplina e solicitou que os mesmos 

preenchessem um quadro com o grau de dificuldade para aprender cada conteúdo. A seguinte 

escala foi utilizada: "Muito Fácil", "Fácil", "Regular", "Difícil", "Muito Difícil" e "Não 

lembro de ter estudado".  

 Devido a quantidade de itens e a limitação da quantidade de páginas sugerida pela 

organização do evento, os resultados não serão mostrados individualmente; porém serão 

analisados em conjunto com as questões de cunho prático propostas aos alunos. Foram 

propostas 08 questões aos alunos que versavam sobre o conteúdo da disciplina. O objetivo era 

verificar se o aluno seria capaz de aliar teoria a prática vista em sala. Portanto, os resultados 

obtidos com as questões serão confrontados com o grau de dificuldade para aprender dos 

alunos.   

  Ao aluno dava-se a possibilidade de marcar se seria capaz ou não de resolver a 

questão e, se fosse capaz, que a resolvesse e colocasse o resultado; portanto, não foi possível 

verificar o registro ou sequência de raciocínio utilizada para resolver as questões. Os 

resultados para cada questão estão tabulados no Quadro 02, abaixo. 
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Quadro 02 - Enunciado do questionário: Por favor, indique se você seria capaz de resolver as questões abaixo, 

relativas à disciplina de Cálculo Vetorial, caso resolva indique o valor encontrado 

Enunciado da Questão 

Capacidade de 

Resolver  
Conteúdo principal 

abordado 

Grau de Dificuldade para 

aprender o conteúdo 

abordado
45

 

SIM NÃO NL MF F R D MD 

01) Encontre a origem do 

segmento A que representa o 

vetor V(2,-3,1), sendo sua 

extremidade o ponto B(2,-1,4) 

5 3 Ideia de Vetor - 2 6 - - - 

2) Com base na figura 

determine o vetor soma de 

vetores AB, BC, CG e GE 

6 2 

Adição geométrica de 

vetores no plano 

tridimensional 

- 2 1 4 1 - 

Resolução de questões 

envolvendo adição 

geométrica de vetores 

- 1 4 2 1 - 

3) Prove que u+v=w→u=w-u 6 2 

Adição algébrica de 

vetores no plano 

tridimensional 

2 1 1 3 1 - 

Resolução de questões 

envolvendo adição 

algébrica de vetores 

1 - 1 5 1 - 

4) Determine a medida do 

menor ângulo do triângulo 

cujos vértices são A(2,-1,1), 

B(1,-3,-5) e C(3,-4,4) 

4 4 Vetor no Espaço - 1 2 5 - - 

5) Determine a medida da área 

do triângulo cujos vértices são 

A(1,-2,1), B(2,-1,4) e C(-1,-3,3) 

4 4 

Resolução das questões 

envolvendo área do 

triângulo com os 

vértices dados 

1 - 2 2 2 1 

6) Determine perímetro do 

triângulo com vértices A(2,4,0), 

B(0,2,4) e C(6,0,2) 

5 3 
Módulo de um vetor no 

espaço tridimensional 
- 2 2 2 2 - 

7) Sejam u(3,1,-1) e v(a,0,2). 

Calcular o valor de a para que a 

área do paralelogramo 

determinado por u e v seja igual 

a 5. 

4 4 

Resolução das questões 

envolvendo área do 

paralelogramo com os 

vértices dados 

1 - 1 3 2 1 

8) Determine o volume do 

tetraedro gerado pelos vetores 

da base canônica do R³ 

2 6 

Resolução das questões 

envolvendo o volume 

do paralelepípedo 

quando os vértices 

necessitam ser 

determinados 

2 - - 3 1 2 

   

                                                 
45

 Legenda: NL -Não lembro de ter estudado, MF-Muito Fácil, F-Fácil, R-Regular, MD-Muito Difícil, D-Difícil  
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Dos resultados obtidos, pode-se observar que, ao confrontar teoria e a prática, os 

alunos, na maioria das vezes, não conseguem atrelar conteúdos vistos em sala com a aplicação 

dos mesmos, até mesmo, quando consideram não ter tido dificuldades para aprender o 

conteúdo. Percebe-se também que a dificuldade aumenta para problemas envolvendo espaços 

tridimensionais e, que, às vezes, há dificuldade até mesmo de aplicar a Ideia de Vetor que 

todos os alunos consideram o conteúdo "Fácil" ou "Muito Fácil". 

 Portanto, cabe questionar se a metodologia utilizada está sendo adequada, como mudar 

esse quadro? Utilizando novas metodologias? Técnicas de Ensino diferenciadas? 

 Masetto (p.168, 2015), destaca que “[...] os professores estão interessados em que o 

aluno aprenda, mas os instrumentos que utiliza para avaliar não levam em conta o processo de 

aprendizagem". Para Demo (p.92, 2011) ao mostrar alternativas para estímulo ao 

desenvolvimento da criatividade própria do aluno  

[...] d) é relevante a insistência na aplicabilidade dos conhecimentos, por entrar um 

primeiro raio de prática, buscando exercícios que evidenciem isso; é precisar 

cotidianizar o saber, para evitar que a escola, de tão formal, se segregue da realidade 

diária; [...]. DEMO(p.92, 2011) 

 

 Portanto, é preciso rever o modo de ensinar; é preciso repensar a didática utilizada nas 

disciplinas de forma geral e, em especial, na disciplina de Cálculo Vetorial. Se faz necessário 

a utilização de "novas" didáticas para o ensino da Matemática e que favoreçam a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem ao promover a associação entre o conteúdo visto em sala de 

aula e o ambiente no qual o aluno está inserido e que, de certa forma, possam relacionar 

aluno, professor e conhecimento. Ou seja, é necessário criar situações didáticas que 

favoreçam o processo de ensino-aprendizagem e a associação entre os conteúdos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho teve por objetivo realizar um diagnóstico do o processo de ensino-

aprendizagem da disciplina Cálculo Vetorial porém limitada a alunos graduados e que 

cursaram a componente curricular no curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações 

ofertado pelo IFPA, Campus Belém. 

 Baseado na análise dos resultados obtidos pode-se concluir que os alunos gostam, ao 

menos um pouco, em alguns casos, da disciplina e que maioria teve algum tipo de dificuldade 

para aprendê-la, apesar de estarem atentos as aulas, pois entendiam a importância da 

disciplina para o curso. No entanto, observou-se, também, que a maioria não tinha o hábito de 

estudar a disciplina com frequência e nem de solicitar o auxílio do professor para ajudar na 
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resolução dos exercícios fora de sala de aula, o que favoreceria a fixação e compreensão do 

conteúdo visto em sala de aula. 

 Em relação o método de ensino utilizado pelo professor os resultados mostraram  que 

a maioria utiliza métodos tradicionais como: iniciar a aula com a história do assunto ou pela 

definição seguida de exemplos e exercícios e a proposição, ao final da aula, de uma lista de 

exercícios para serem resolvidos ou questões do livro didático, em alguns casos, os alunos 

disseram que os docentes não propunham questões de fixação. 

 A pesquisa revelou também que em relação a aprendizagem entre teoria e prática 

pode-se verificar que os alunos entendem a teoria porém, na maioria dos casos, possuem 

dificuldades em aplicá-la em um caso concreto de resolução de problemas. Assim, ainda é 

preciso um grande avanço em relação a didática da matemática, pois resolver questões 

semelhantes ou sem ser atreladas com a realidade e/ou contextualizadas não garantem um 

bom aprendizado. 

 O aluno precisa aprender para enfrentar e solucionar problemas da vida cotidiana e 

não, apenas, para ser aprovado em disciplinas. É necessário que o professor invista em novas 

metodologias de ensino ou que aprimore as antigas, pois estamos em uma nova era 

educacional que exige compreensão da realidade e capacidade de solucionar problemas. 

 Portanto, esse trabalho deixa claro que bons alunos ou uma boa média geral da turma 

são fatores que estão muito distantes de mostrar que, de fato, o conteúdo ensinado foi 

aprendido.  

 Como trabalhos futuros deve-se ampliar o número de entrevistados, considerando, as 

demais turmas que estão em andamento e, também, incluindo aqueles que não responderam 

em uma nova tentativa de aplicar o questionário aos mesmos. Também, será realizada uma 

pesquisa com os docentes que ministraram a disciplina para obter um diagnóstico mais 

preciso.  
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RESUMO 

 

O presente artigo foi desenvolvido após as observações realizadas nos estágios supervisionados do curso de 

matemática, e também na minha experiência como aluno com baixa visão dentro de sala de aula na educação 

básica. Diante disso, este artigo tem como objetivo apresentar as dificuldades dos alunos com baixa visão, ao 

estudar matemática com ênfase nos conteúdos de álgebra, apresentado novos recursos didáticos para tornar esse 

ensino mais facilitado, e desenvolver materiais e métodos que auxiliem esses alunos no conteúdo de expressões 

algébricas no 7º ano do ensino fundamental. Por meio de uma pesquisa descritiva e bibliográfica, com revisão de 

literatura em trabalhos acadêmicos em geral, foi apresentado um jogo chamado “dominó da álgebra” que foi 

elaborado e adaptado para se trabalhar os conteúdos de expressões algébricas, introduzindo assim o estudante 

num ambiente lúdico, conseguindo unir a brincadeira com os conteúdos que foram aprendidos em sala de aula. 

Observamos o desenvolvimento do aluno durante o processo de ensino e aprendizado do jogo. O resultado 

obtido foi satisfatório, pois constatamos maior comprometimento na sua aprendizagem e cumplicidade do 

estudante, durante o desenvolvimento das aulas. 

 

PALAVRAS- CHAVE: Deficiência visual; Linguagem algébrica; Ensino de matemática. 

 

1 INTRODUÇÃO  

A Matemática e uma disciplina que requer raciocínio lógico e exato, por isso é vista 

por muitos, como uma ciência de difícil interpretação e apenas algumas pessoas buscam 

entendê-la profundamente. Seu conteúdo é considerado, por muitos, desinteressante e 

desnecessário, mas ela se impõe com sua forte presença em todas as áreas de conhecimento e 

nas ações do mundo moderno. A matemática vai além dos números e cálculos.  É necessário 

despertar no aluno o desejo e o prazer, fazendo com que ele perceba o fato de que a 

Matemática faz parte do seu cotidiano.  Dentre os desafios que os professores encontram no 

dia a dia em sala de aula, está o de ensinar Matemática para os alunos com deficiência visual. 

O processo de inclusão de alunos com necessidades especiais na escola nos traz a dura 

realidade, aonde estas instituições muitas vezes não estão preparadas para recebê-los. Ao se 

tratar de baixa visão, juntamente com a deficiência auditiva, são as que fazem parte com mais 
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frequência do cotidiano escolar. À linguagem, a comunicação, as expressões culturais e 

artísticas constituem-se de imagens e apelos visuais cada vez mais sofisticados. Os conteúdos 

escolares privilegiam a visualização em todas as áreas do conhecimento, através de figuras, 

mapas, gráficos, letras e números. Assim, as necessidades decorrentes de alguma limitação 

visual não devem ser ignoradas.  

Este trabalho foi desenvolvido após as observações dos estágios supervisionados do 

curso de matemática, mais o que mais influenciou esta pesquisa foi a minha vivência como 

aluno com baixa visão dentro de sala de aula na educação básica, vivência essa que teve 

muitas dificuldades pela falta de materiais que me auxiliassem durante as aulas. Também 

justifica-se o desenvolvimento deste trabalho pela possibilidade de se construir um 

instrumento significativo para proporcionar aos alunos com baixa visão uma maior 

aproximação com a matemática e melhor inclusão dentro de sala de aula, para sanar as 

dificuldades encontradas decorrentes da baixa visão. Argumentada na constatação da 

indiferença deste grupo de pessoas a educação matemática, principalmente porque eles não 

têm oportunidades concretas de visualização dos resultados dos cálculos, o que se torna um 

obstáculo para que o processo de abstração se efetive. São poucas e limitadas as alternativas 

existentes, pois não possibilitam a apropriação de muitos conceitos, pelos educandos.  

Com isso, este trabalho tem como objetivo apresentar as dificuldades dos alunos com 

baixa visão na assimilação dos conteúdos de álgebra e desenvolver materiais e métodos que 

auxiliem esses alunos no conteúdo de expressões algébricas no 7º ano do ensino fundamental. 

Para se chegar nos objetivos propostos, a pesquisa foi baseada nos seguintes questionamentos: 

Quais são as dificuldades mais frequentes no ensino de álgebra para alunos com baixa visão? 

Como descrever procedimentos para trabalhar os mencionados conteúdos matemáticos, 

contemplando pessoas com deficiência? Quais as vantagens uso de novos recursos didáticos 

como de jogos na aprendizagem da Matemática? Com base em tais questionamentos, surge o 

seguinte: O que propomos para solucionar tais dificuldades relacionadas com a abstração de 

conceitos adquiridos? 

As dificuldades na prática dos conceitos abstratos da matemática muitas vezes não são 

superadas através de aulas habituais, que permanecem apenas no quadro e livro didático. 

Estas não envolvem eficazmente o estudante no processo ensino-aprendizagem e, portanto, é 

preciso buscar metodologias distintas para tornar o aprendizado mais compreensível.  
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Em meio a nossos sentidos, a visão é o mais utilizado e o elemento com o qual mais 

recebemos informações e estímulos. Esta priorização do sentido da visão também ocorre na 

escola e sobretudo em matemática, que possui numerosos conceitos visuais. A partir disto, é 

provável que os estudantes sem perspicácia visual fiquem em desvantagem em relação aos 

outros alunos. Uma forma de reparar esta situação é trabalhar com métodos diferenciados, 

utilizando materiais concretos e atividades lúdicas que incitem os sentidos restantes dos 

alunos com baixa visão, fazendo com que todos os educandos estejam incluídos no processo 

ensino-aprendizagem. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Álgebra e pensamento algébrico  

Entende-se a Álgebra como parte da Matemática que trabalha a generalização e 

abstração, representando quantidades através de símbolos. Para Lins (1997, p.137) “A álgebra 

consiste em um conjunto de afirmações para as quais é possível produzir significado em 

termos de números e operações aritméticas, possivelmente envolvendo igualdade e 

desigualdade”. Como essas afirmações, citadas por Lins, são resultados de simplificações e 

generalizações, exigem um desenvolvimento do pensamento abstrato mais desenvolvido do 

que aquele utilizado para o pensamento aritmético.  

Para Rodrigues e Sousa (2009), a álgebra nem sempre é algo de fácil compreensão, 

por isso deve ser trabalhada de forma detalhada, para que posso ser abrangida. 

[...] que a compreensão do pensamento algébrico não é uma tarefa simples quando 

os estudantes estão na fase da aritmética, portanto a passagem da aritmética para a 

álgebra deve ser detalhada, evidenciar o que é variável, incógnita, equações e 

inequações. (RODRIGUES E SOUSA, 2009, p.2). 

A Álgebra constitui um dos grandes ramos da Matemática, ao lado da Geometria e da 

Análise Infinitesimal. Em Portugal, até meados do século XX tinha um lugar incontestado nos 

programas do ensino básico. No entanto, após o período da Matemática moderna, desapareceu 

como grande tema do currículo. Nos últimos anos, porém, começou a falar-se com insistência 

da sua importância. Subjacentes a estas mudanças estão diferentes visões da Álgebra, do que 

constitui o pensamento algébrico e do seu papel no ensino. 

A Álgebra, da antiguidade ao presente. Podemos dizer que as origens da Álgebra 

situam-se na formalização e sistematização de certas técnicas de resolução de problemas que 

já são usadas na Antiguidade – no Egito, na Babilónia, na China e na Índia. Por exemplo, o 
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célebre papiro de Amhes/Rhind é essencialmente um documento matemático com a resolução 

de diversos problemas, que assume já um marcado cunho algébrico. Pouco a pouco vai-se 

definindo o conceito de equação e a Álgebra começa a ser entendida como o estudo da 

resolução de equações. Um autor da Antiguidade, por alguns considerado o fundador da 

Álgebra, é Diofanto (c. 200-c.  284), que desenvolve diversos métodos para a resolução de 

equações e sistemas de equações num estilo de linguagem conhecido como “sincopado”. 

Deste modo, os enunciados dos problemas, que tinham começado por ser expressos em 

linguagem natural, passam a incluir pequenas abreviações. 

O termo “Álgebra” só surge alguns séculos mais tarde, num trabalho de al-Khwarizmi 

(790-840), para designar a operação de “transposição de termos”, essencial na resolução de 

uma equação. Lentamente vai-se avançando na resolução de equações incompletas e 

completas dos 1.º e 2.º graus, embora usando formas de representação dificilmente 

reconhecíveis ao leitor moderno. De equações de grau superior ao 2.º, sabem resolver-se 

apenas casos particulares. No século XVI, com François Viète (1540-1603), dá-se uma 

transformação fundamental, entrando-se numa nova etapa, a da Álgebra simbólica. Nessa 

mesma época, dão-se grandes progressos na resolução de equações. É Scipione del Ferro 

(1465-1526) quem primeiro consegue resolver a equação geral do 3.º grau.  No entanto, del 

Ferro não publica os seus resultados, e a mesma descoberta é feita igualmente por Tartaglia 

(1500-1557) e publicada por Cardano (1501-1576), na sua Ars Magna. Finalmente, a equação 

geral do 4.º grau é resolvida por Ferrari (1522-1565). O sucesso destes matemáticos italianos 

do Renascimento marca um momento importante na história da Matemática, pois, como 

referem Kolmogorov et al. (1977), é a primeira vez que a ciência moderna ultrapassa 

claramente os êxitos da Antiguidade. Note-se, também, que são os processos de resolução das 

equações algébricas do 3.º grau que fazem surgir à necessidade da introdução de um novo tipo 

de números – os números complexos. 

Dois importantes resultados marcam a etapa final do desenvolvimento da teoria das 

equações algébricas, encerrando o que podemos designar por período da “Álgebra clássica”. 

O primeiro resultado é prova da impossibilidade de encontrar uma solução geral para uma 

equação com coeficientes arbitrários de grau superior ao 4.º, dada por Abel (1802-1829). O 

segundo é a formulação das condições necessárias e suficientes para que uma equação de grau 

superior ao 4.º tenha solução por métodos algébricos, dada por Galois (1811-1832). É este 

matemático quem, num trabalho célebre, considera pela primeira vez a estrutura de grupo. 
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Booth chama a atenção para contrastes entre a Aritmética e a Álgebra. Na Aritmética, 

há a busca pelo resultado, enquanto que na Álgebra o foco é estabelecer procedimentos e 

relações e expressá-los numa forma simplificada geral. O aluno sente a necessidade de 

encontrar uma resposta, o que para ele representa uma resposta numérica, o resultado, 

enquanto que na álgebra o aluno deve expressar o processo a ser realizado para a resolução do 

problema. 

No que se refere ao ensino de álgebra, autores como Coxford e Shulte (1995 apud 

RODRIGUES E SOUSA, 2009, p.2) afirmam que “quando os estudantes são apresentados à 

álgebra, há uma ruptura cognitiva em relação aos conteúdos aprendidos até então. É dever do 

professor construir conexões para a transição da aritmética para pré-álgebra de maneira 

criativa e acessível aos alunos”. Assim, o aluno pode até compreender que, para resolver um 

problema, ele deve somar as quantidades x e y, mas reluta em escrever como resposta x + y, 

preferindo criar outra variável, como z, para a resposta. Booth cita Collins: “o aluno tem 

dificuldade em aceitar a ausência de fechamento”. Talvez esse seja um dos principais motivos 

que levem os alunos a efetuar 2a + 5b, encontrando como resposta 7ab.  

2.2 A Deficiência Visual 

A deficiência visual pode ser definida como a limitação das ações e funções do 

sistema visual. A deficiência visual e muito comum, mas muitas vezes também é deixada de 

lado permitindo assim a não inclusão desse aluno com deficiência visual. De acordo com 

Araújo, Marszaukowski, Musial (2009) 

Alunos com alguma limitação visual terão dificuldades na aprendizagem se não lhe 

forem submetidos recursos didáticos em que possam interpretar os conteúdos 

apresentados em sala de aula. Por isso cabe ao professor a tarefa de incluir o aluno 

em sua classe, adaptando as atividades para a dificuldade de cada aluno (ARAÚJO; 

MARSZAUKOWSKI; MUSIAL, 2009, p.1) 

E também cabe aos alunos contribuir para que haja verdadeiramente a inclusão, pois a 

matemática é parte do currículo básico de qualquer instituição de ensino e para alunos com 

deficiência visual recursos didáticos são de suma importância no processo de aprendizagem. 

Dessa forma concordamos com Abreu (2013) quando afirma que; 

A visão é o canal mais importante de relacionamento do indivíduo com o mundo 

exterior. Tal como a audição ela capta registros próximos ou distantes e permite 

organizar, no nível cerebral, as informações trazidas pelos outros órgãos dos 

sentidos. (ABREU 2013, p.32) 
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A deficiência visual pode ser explicada de duas formas, que devem ser consideradas 

no processo de inclusão: cegueira e baixa visão. 

 

 

Cegueira   

A cegueira é a ausência total da visão, que ocorre desde uma pequena capacidade de 

enxergar até a perda total da visão. 

Baixa visão 

A baixa visão e explicada como visão subnormal ou alteração da capacidade funcional 

da visão decorrentes de inúmeros fatores associados, tais como: baixa acuidade visual 

significativa, redução importante do campo visual, dificuldades de adaptação à luz e ao escuro 

e para a percepção de cores, alterações corticais e/ou de sensibilidade aos contrastes que 

interferem ou limitam o desempenho individual da pessoa. Muitas vezes o uso de óculos, 

lentes de contatos, medicamentos ou cirurgias não é suficiente, ocasionando algumas 

limitações na capacidade execução de atividades diárias. 

Cada pessoa com baixa visão enxerga de forma diferente, de acordo com as alterações 

e limitações do seu campo visual, da sua adaptação a luz e na sensibilidade do contraste 

visual. 

A baixa visão é uma deficiência que requer a utilização de estratégias e de recursos 

específicos, sendo muito importante compreender as implicações pedagógicas dessa condição 

visual e usar os recursos de acessibilidade adequados no sentido de favorecer uma melhor 

qualidade de ensino na escola. 

 

2.3 Matemática para Deficientes Visuais  

Todas as crianças têm direito à educação pela atual LDB (Leis de Diretrizes e Bases 

da Educação-1996), em seu artigo 5º afirma que “o acesso à educação básica obrigatória é 

direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associações 

comunitárias, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 

ainda, o ministério público, acionar o poder público para exigi-lo”. E às que possuem 

necessidades especiais, amparadas pela mesma lei têm direito a frequentar a escola regular. 

Para que este aluno seja incluso verdadeiramente em sala de aula é preciso que tanto o 

professor quanto os alunos estejam unidos para a realização de tal missão. Quando se trata de 

um aluno com deficiência visual, vários cuidados precisam ser tomados, sendo um deles o 
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espaço físico da escola, que precisa ser adequado e quando houver mudança, comunicado aos 

alunos. 

As crianças com necessidades especiais têm os mesmos direitos do que as aquelas 

ditas “normais”. No entanto, deve-se levar em consideração que estas crianças precisam de 

cuidados especiais. Em relação ao ensino, o professor deve propor atividades onde todos os 

alunos trabalhem juntos. Para que a aprendizagem ocorra de maneira significativa é 

necessário que se usem os recursos didáticos e o professor os adaptem para a situação em que 

se encontra o aluno com limitação visual. Assim como nas outras disciplinas, a Matemática 

também precisa ser adaptada para os alunos com deficiência visual, tendo várias alternativas, 

recursos e maneiras de torná-la interessante aos olhos do aluno. Jogos, brinquedos e materiais 

adaptados ajudam para que os conteúdos matemáticos e a aprendizagem tornem-se mais 

divertidos, e prazerosos fazendo com que estes alunos se sintam estimulados a aprender esta 

disciplina.  . 

Na deficiência visual, materiais e recursos assumem papel e função importantes com 

base nos requisitos e quadros apresentados nessa deficiência.  Assim em relação aos 

professores cabe a cada um estabelecer um processo de desenvolvimento profissional, 

caracterizando sua prática pedagógica como inovadora e criativa, baseada no uso e na análise 

dos materiais e recursos, considerando-os suportes do ensino. Nesta questão, o incentivo à 

formação continuada e a busca de aperfeiçoamento pessoal e profissional do professor são, 

sem dúvida, condições cruciais para experimentos e análises do grau de inovações advindas 

dos materiais. (BAUMEL; CASTRO, 2003, p.106)  

 O campo da matemática hoje abrange muitas competências, incluindo geometria, 

aritmética, álgebra, estatística, etc. Em matemática não se opera apenas com números, mas 

também com relações, classes, conjuntos e agrupamentos, entre outros. Para dar conta desta 

variedade de conceitos, os sistemas de representação tornaram-se complexos, atingindo graus 

de abstração que desafiam os educadores do ensino fundamental e médio. De fato, como 

afirma Reily (2004) que: 

“Sem recursos especiais alunos com cegueira terão bastante dificuldade de 

acompanhar a matéria nas primeiras séries do ensino fundamental, bem como a 

partir da 5ª série, quando as exigências começam a aumentar.” (REILY, 2004, 

p.60).  

Algumas atividades predominantemente visuais devem ser adaptadas com 

antecedência e outra durante sua execução por meio de descrição, informação tátil, auditiva, 
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olfativa e qualquer outra referência que favoreça a compreensão do ambiente. Os esquemas, 

símbolos e diagramas presentes devem ser descritos oralmente. Os desenhos, gráficos e 

ilustrações devem ser adaptados e representados em relevo. Existem algumas soluções já 

utilizadas em sala de aula com alunos cegos ou com baixa visão, como o sorobã e o 

cubaritmo.  

Outros recursos utilizados na escola regular para auxiliar o aprendizado de matemática 

são os blocos lógicos, o material dourado, o cuisenaire, o tangran. Outro instrumento bem 

conhecido que pode ser utilizado em sala de aula é o dominó, com os pontinhos que 

representam os números em relevo.  Nas séries iniciais do ensino fundamental pode ser 

utilizado para fixação e compreensão entre o número e a quantidade que ele representa, 

usando a caixa de números, onde na parte externa é colocado o numeral, em relevo e em 

braile que corresponde à quantidade de objetos guardados dentro da caixa. 

3 METODOLOGIA 

Para a realização dessa pesquisa, inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica 

sobre o ensino de álgebra para deficientes visuais para fundamentar os objetivos 

pretendidos neste trabalho que contou com pesquisas em livros, apostilas, sites especializados 

e monografias. Dentro do tema pesquisado, foram aprofundados diversos assuntos como: 

expressões algébricas, álgebra pra deficientes visuais, dificuldades no ensino de 

matemática.  

A área de estudo compreende alunos da rede pública de ensino, do município de 

Cametá. As aplicações das aulas práticas, foram realizadas no mês de junho de 2019, em uma 

turma do 7º ano do ensino fundamental, apenas dois dos alunos são classificados como 

cegueira ou de baixa visão, entretanto no dia em que houve aplicação apenas um deles se fazia 

presente e o material utilizado foi adaptado para ele. No primeiro momento houve resistência 

por parte do aluno na resolução de algumas expressões algébricas que foram apresentadas à 

ele, mas no decorrer da aplicação, e utilizando material confeccionado em papel cartão, 

trabalhou-se alguns conteúdos da Matemática. 

Foi confeccionado um dominó com 28 peças contendo as expressões algébricas e em 

seguida foram feitas as adaptações necessárias para atender os alunos com baixa visão, que 

consiste na ampliação das peças do dominó e também foi feita uma breve discussão sobre os 

conhecimentos do aluno em relação ao conteúdo de expressões algébricas. O jogo é uma 
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atividade didática interessante e ao mesmo tempo também é desafiadora, mas permite a 

participação de todos com desempenho que foram avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominó da álgebra 

Imagem 1 

 
Fonte: Acervo dos autores – 2019 

 

O jogo foi realizado com o aluno do 7º ano com baixa visão, utilizando um dominó. 

Como foi realizado entre dois participantes (o aluno com baixa visão e o aplicador) o jogo se 

deu da seguinte forma: 1) Cada participante recebeu sete peças, as outras peças ficaram 

viradas sobre a mesa. 2) A peça de saída foi (m=8, m=8). 3) O próximo participante jogou 

imediatamente após o que iniciou a partida; quando este não tinha a peça, pegava as que 

estavam viradas na mesa, quando não havia mas peças sobre a mesa o jogador "passava a vez" 

ao pre, assim sucessivamente.4) Será vencedor aquele que primeiro conseguir encaixar, no 

dominó exposto à mesa, todas as suas peças. 5) Caso não haja opções de jogada para nenhum 

dos participantes (fechamento do jogo), o vencedor será aquele que tiver a menor quantidade 

de peças nas mãos; persistindo o empate, o vencedor será o que tiver a peça de menor valor. 
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Durante o desenvolvimento da atividade, foram feitas as intervenções necessárias, bem 

como o acompanhamento se deu com anotações em um diário de bordo no qual foi registrada 

as dificuldades e as potencialidades dos alunos com baixa visão referentes as práticas 

desenvolvidas. 

Com a utilização do material, um jogo chamado “dominó da álgebra” o aluno 

encontrou uma grande dificuldade em acompanhar o jogo que foi proposto, sendo necessário 

realizar várias tentativas, após a terceira tentativa o aluno participou da aula de forma ativa e 

dessa maneira pôde avaliar-se seu aprendizado. Os materiais confeccionados são de baixo 

custo e podem ser construídos para toda a turma, colocando assim em prática a política de 

inclusão, de maneira efetiva e produtiva, tornando a aula mais agradável a todos. Além disso, 

podem ser utilizados para o ensino de diversos conteúdos e em outras séries, tornando-se de 

grande utilidade. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Com a análise por meio de conversas, e aplicações práticas pode-se perceber que de 

início a aceitação do aluno não foi boa, o mesmo não demonstrou interesse pelo assunto 

abordado, sendo necessário tentar uma abordagem mais concisa para atingir o foco da 

pesquisa, que era descobrir qual é a dificuldade que os deficientes visuais têm para aprender 

matemática em especial o assunto álgebra. 

A experiência aqui relatada originou-se da necessidade de se encontrar um material 

que possibilitasse o aprendizado de forma mais concisa do aluno com baixa visão e ao mesmo 

tempo possibilitar a inclusão, pois na minha vivência na educação básica eu não tive acesso a 

nenhum tipo de material para dar suporte ao ensino de matemática. Propomos o jogo dominó 

da álgebra como uma das alternativas para suprir a falta de materiais para esses alunos com 

baixa visão na educação básica. No ensino de muitos conteúdos de Matemática, materiais 

manipuláveis podem ser utilizados, corriqueiramente. Neste caso, especificamente, houve a 

necessidade de adaptar alguns materiais para que o aluno com deficiência visual pudesse 

utilizá-los de maneira independente. 

O objetivo desta pesquisa foi conhecer as dificuldades dos alunos com baixa visão em 

aprender conceitos básicos de álgebra e observar seu período escolar e especialmente como 

ocorreu o aprendizado de matemática. Diante do que foi repassado ao aluno que participou da 

aplicação do projeto, são perceptíveis os diversos impedimentos nos quais os deficientes 

visuais esbarram. Dificuldades encontradas em diversas formas, como preconceito da 
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comunidade escolar, descaso familiar, carência na infraestrutura, falta de formação específica 

dos educadores e escassez de materiais didáticos adaptados. 

Agregando-se a estes óbices, tem-se que a disciplina de matemática é muito baseada 

em conceitos visuais, o que acarreta maiores problemas para os alunos com baixa visão. Tal 

afirmação é justificada através das palavras do aluno, que cita apenas alguns dos conteúdos 

ministrados no ensino fundamental e médio e, portanto, levanta-se a questão se o maior fator 

de impedimento é a deficiência do aluno ou a deficiência do sistema. 

O resultado obtido foi satisfatório, pois foi possível avaliar o aprendizado do aluno 

com baixa visão, tornando a aula de matemática descontraída e interessante para toda a turma 

e principalmente mostrar que, apesar das limitações, todos são capazes de aprender, 

precisando apenas usar de criatividade, dedicação e amor ao ofício de ensinar. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A visão é um sentido que ajuda na composição das informações e estímulos recebidos 

pelos diferentes sentidos. Logo, quando este sentido se encontra em falta, é necessário buscar 

maneiras de supri-lo, garantindo, assim, que isto não se torne um entrave na participação do 

aluno nos processos de ensino e aprendizagem. Uma forma de melhorar esta situação é 

trabalhar com metodologias diferenciadas, utilizando materiais concretos e atividades lúdicas 

que estimulem os sentidos remanescentes dos alunos com baixa visão, fazendo com que todos 

os alunos estejam incluídos no processo ensino-aprendizagem. Ao perceber a necessidade da 

utilização de outras metodologias além das aulas tradicionais, em que e utilizado apenas o 

quadro e o livro didático, é igualmente importante compreender as necessidades dos alunos 

com baixa visão, de forma a facilitar seu aprendizado. Descobrindo as barreiras enfrentadas 

por eles, é possível encontrar formas de superá-las. 

A matemática é de fundamental importância para os estudantes, pois faz com que eles 

desenvolvam seu raciocínio lógico e abstrato. Para isso, é necessário que o indivíduo 

internalize e compreenda os conteúdos matemáticos, de forma a melhorar sua formação 

intelectual. Entretanto, os alunos encontram inúmeras dificuldades para aprender matemática 

e aulas tradicionais, muitas vezes, não auxiliam o entendimento do aluno. É necessário 

despertar a vontade de aprender através de metodologias mais lúdicas e estimulantes que 

envolvam os alunos totalmente no processo de ensino-aprendizagem.  
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Na construção dessa pesquisa com o objetivo de atender as dificuldades que os alunos 

possuem na aprendizagem da Álgebra, foi possível observar através de pesquisas 

bibliográficas que embora muitas coisas tenham mudado ainda perdura uma prática 

pedagógica que simplesmente faz o aluno repetir o modelo, fato que me entristece muito, pois 

falamos de um campo matemático bastante abstrato e que precisa ter um significado para que 

seja compreendido. 

Acreditamos que são muitos os pontos que devem ser avaliados sobre as dificuldades 

que temos no ensino de Álgebra nos dias atuais.  O estudo feito sobre alguns aspectos da 

história da inserção da Álgebra no currículo brasileiro pensamos que esclarecemos alguns 

problemas enfrentados no seu ensino hoje, pois a forma como houve a sua introdução e as 

suas modificações com o passar dos anos, sem reflexão alguma, já nos dava indícios de que 

teríamos problemas na sua aprendizagem. 

A inclusão do aluno com deficiência está garantida pela lei 13.146 de 06 de julho de 

2015, esta visa a promoção da igualdade e o exercício dos direitos da pessoa com deficiência. 

Se voltando para o direito a educação. Mas para que ele possa ser realmente incluído no 

ambiente de ensino, como qualquer outro aluno, é necessário que o professor tenha orientação 

específica e, principalmente, boa vontade. Na aula de Matemática, pode-se usar muito 

material manipulável. O professor pode, ainda, confeccionar seu próprio material, com escrita 

em braile e formas geométricas de fácil compreensão para o aluno. Com um material 

adequado e uma metodologia específica, é possível trabalhar vários conteúdos, possibilitando 

um maior desenvolvimento do raciocínio e uso da memória durante o aprendizado. 

É importante que o professor tenha uma postura crítica e reflexiva para decidir o tipo 

de atividade e as intervenções mais adequadas para o estudo de Álgebra, sempre objetivando 

uma produção de significados, e não simplesmente a reprodução de um modelo.  Pois o que 

não tem sentido acaba no esquecimento, o mesmo deve procure se adequar às diversas formas 

de ensino para diferentes alunos, portadores de necessidades especiais ou não, levando o 

conhecimento e aprendizado para a vida de todos. Além disso, é importante que busque 

aprender novas metodologias e práticas pedagógicas inovadoras, com atitudes que vão além 

dos discursos vazios, em busca do sucesso de seus alunos, o que trará, sem dúvida, realização 

e pessoal profissional.  

REFERÊNCIAS  



1005 

 

1005 

 

ABREU, Thais Elisa Barcelos. O ensino de matemática para alunos com deficiência 

visual. 2013. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro. Centro de Ciência e Tecnologia. Laboratório e Ciências 

Matemáticas. Campos dos Goytacazes, 2013. 

ARAÚJO, Aline Luzia Leichtfeld; MARSZAUKOWSKI, Fernanda; MUSIAL, Marieli. 

MATEMÁTICA E A DEFICIÊNCIA VISUAL. 2009. disponível em: 

<http://www.mat.uc.pt/~mat1177/web/artigomat.htm>. Acesso em  21  de  março  de  2018. 

BAUMEL, R. C. R. C; CASTRO, A. M de. Materiais e Recursos de Ensino para Deficientes 

Visuais. In: RIBEIRO, M. L; BAUMEL, R. C. Educação Especial: Do querer ao Fazer. São 

Paulo: Avercamp, 2003, p. 95 – 107. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Temas Transversais. Brasília: MEC/SEF, 

1998. 

DE DIRETRIZES, Lei. Bases da Educação Nacional. 1996. Disponível em 

http://pedagogiaaopedaletra.s3.amazonaws.com/wpcontent/uploads/2013/04/LDB-

RESUMO.pdf. Acesso em 12 mai. 2019. 

Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF, 2015. 

LINS, Rômulo Campos e GIMENEZ, Joaquim. Perspectivas em aritmética a álgebra para 

o século XXI. Campinas: Papirus, 1997. 

Programa Nacional de apoio à educação de deficientes visuais:Orientação e Mobilidade – 

Projeto Ir e Vir. Brasília: MEC/SEE, 2002. 

REILY, L. Escola inclusiva: A linguagem e mediação. São Paulo: papirus, 2004. 

RODRIGUES, Carolina Innocente; SOUSA, Maria do Carmo de. Ensino de Pré-Álgebra 

Através de Jogos No 7º Ano do Ensino Fundamental. São Paulo:  Revista de Educação 

Matemática – vol. 12, n. 14, 2009. 

  



1006 

 

1006 

 

 

O USO DOS MATERIAIS MANIPULATIVOS NO ENSINO DE 

POLIEDROS REGULARES CONVEXOS E RELAÇÃO DE EULER EM 

SALA DE AULA 

 

Gabriel Ribeiro dos Santos  

Discente da graduação de Licenciatura em Matemática– IFMA 

 E-mail: gabrielleirbag1998@gmail.com 

 

Raimundo José da Silva Ferreira 

Discente da graduação de Licenciatura em Matemática - IFMA  

E-mail: raimundojose1@hotmail.com 

 

Reullyanne Freitas de Aguiar  

Professor do Curso de Licenciatura em Matemática - IFMA  

E-mail: reullyanne.aguiar@ifma.edu.br  
 

Resumo 

 
A matemática não é apenas calcular ou usar fórmulas, é necessário saber aonde ela pode ser aplicada no nosso 

cotidiano. O estudo dos poliedros regulares convexos e da Relação de Euler possibilita uma aprendizagem real e 

de fácil absorção do conhecimento no qual vai além de calcular uma simples conta. Nesse contexto, este trabalho 

é resultado de uma intervenção pedagógica realizada na escola CE Luiz Sabry Azar, no município de Bom Jesus 

das Selvas- MA, durante 2 horas/aulas em uma turma de 2ª ano do Ensino Médio. Com objetivo de contribuir no 

que tange ao ensino e aprendizagem da geometria espacial, com o objetivo de descobrir se o estudo de 

geometria, especificamente dos poliedros regulares convexos e da relação de Euler, através de construções de 

sólidos geométricos com materiais concretos estimula a aprendizagem dos discentes, nas resoluções dos 

problemas relacionados aos elementos dos poliedros, V (vértices), A (arestas) e F (faces). Os resultados 

adquiridos foram que é possível trabalhar de forma lúdica e divertida os conceitos de geometria, visto que tal 

investigação nos proporcionou um encolhimento das dificuldades e das desmotivações por parte dos alunos. O 

que de fato, enriquecem ainda mais o uso dos materiais manipulativos no ensino da matemática em sala de aula.  

 

Palavras–chave: Matemática; Geometria; Ensino; Materiais manipulativos. 

1  Introdução 

Este trabalho representa uma pesquisa de caráter quali-quantitativo sobre os poliedros 

regulares convexos e o teorema de Euler que são partes do “campo” da geometria espacial, 

que por sua vez é muito trabalhado pelos professores de matemática em sala de aula, tanto no 

Ensino Fundamental II em uma forma mais elementar e intuitiva, através dos sólidos 

geométricos, como no Ensino Médio em uma forma mais aprofundada, por meio da geometria 

espacial.  

Assim, este artigo foi desenvolvido, por meio de uma intervenção pedagógica em uma 

turma de 2ª ano do Ensino Médio durante 2 horas/aulas na escola Centro de Ensino Luiz 

mailto:gabrielleirbag1998@gmail.com
mailto:raimundojose1@hotmail.com
mailto:reullyanne.aguiar@ifma.edu.br
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Sabry Azar, localizada no povoado da Vila Tropical do município de Bom Jesus das Selvas- 

MA, com o objetivo de descobrir se o estudo de geometria, especificamente dos poliedros 

regulares convexos e da relação de Euler, através de construções de sólidos geométricos com 

materiais concretos estimula a aprendizagem dos discentes, nas resoluções dos problemas 

relacionados aos elementos dos poliedros, V (vértices), A (arestas) e F (faces). 

Partindo dessa explanação, este trabalho nos indaga ao seguinte problema: Até que 

ponto as aulas práticas utilizando materiais manipulativos potencializam o estudo 

significativo da geometria espacial no Ensino Médio? 

2  Referencial teórico 

2.1 Definição de Poliedros 

É bom salientar os conceitos de poliedros e poliedros de Platão, ou seja, a palavra 

poliedro vem do grego “poly”, que significa muitos, ou vários, e “edro”, que significa face. 

Logo entende-se que juntando as duas, temos que o significado geral de poliedro é muitas 

faces.   

Para Pimenta; Gazire (2015), os poliedros regulares são definidos em função das suas 

faces que são polígonos regulares e de seus vértices em que cada um possui o mesmo número 

de arestas. Além disso, se todas as faces de um poliedro são polígonos iguais e regulares, cada 

vértice passa a ser o mesmo número de arestas, denominando-se de poliedro convexo regular. 

Um poliedro é convexo se seu interior for um conjunto convexo, ou seja, se qualquer 

reta que liga dois pontos dessa região interna está inteiramente contida nela. Ou 

equivalentemente, um poliedro é convexo se qualquer reta (não paralela a nenhuma de suas 

faces) os coincidam em no máximo dois pontos, ou ainda, toda reta que contém um ponto em 

seu interior interseciona o poliedro em exatamente dois pontos (LOURDES , 2007).  

2.2  Poliedros de Platão  

Existem apenas cinco poliedros regulares convexos: tetraedro, cubo, octaedro, 

dodecaedro e icosaedro. Estes poliedros para Melo (2013, p. 19),  “são conhecidos como 

poliedros (ou sólidos) de Platão, pelo fato de Platão ter associado a eles os constituintes 

fundamentais da natureza. Ao Fogo associou o tetraedro, à Terra associou o cubo, ao Ar o 

octaedro, ao Cosmos o dodecaedro e à Água o icosaedro”.  
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Figura 1 – Poliedros de Platão 

 
Fonte: Autores, 2019. 

2.3  Uma breve história de Leonhard Paul Euler 

Leonhard Paul Euler foi um grande matemático e cientista de sua época, Euler 

(1703-1783) nasceu em Basel na Suíça, no dia 15 de Abril de 1703. Passou a maior parte de 

sua infância na cidade de Riehen, aprendeu os primeiros conceitos de matemática com seu pai 

Paul Euler e aos 13 anos de idade se preparou para ingressar-se no curso de Teologia (EVES, 

2004).  

Porém este curso, não era realmente o desejo de Euler, sendo assim, sempre em suas 

horas vagas se dedicava aos estudos de matemática. Apaixonado por ela, Euler ingressou-se 

no curso, se dedicou ao máximo e concluiu no ano de 1726, após o termino, o matemático 

mudou-se para a Rússia onde conheceu importantes cientistas como Jacob Herman, Daniel 

Bernoulli, e Christian Goldback (EVES, 2004).  

Euler foi professor da Universidade de São Petersburgo, na Rússia. Inicialmente foi 

professor de Física da academia. Posteriormente substituiu Daniel Bernoulli, e assumiu o 

cargo de professor de matemática. Nessa época Euler escreveu diversos trabalhos importantes 

sobre a matemática inovadora que contribuiu bastante para a ciência moderna.  

Ao todo Euler escreveu mais de 200 artigos sobre matemática, física e astronomia, 

além de escrever três livros de analise matemática, foi o primeiro matemático a trabalhar as 

funções seno, cosseno. Sendo assim, faleceu no dia 18 de setembro de 1783 na cidade de São 

Petersburgo na Rússia (EVES, 2004).   

2.4  Relação de Euler 
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A Relação de Euler é uma importante ferramenta para relacionar o número de vértices, 

arestas e faces de um poliedro convexo. Assim, para todo poliedro convexo, temos que: 

V + F = A + 2, onde: V- número de vértices, F- número de faces, A- número de arestas do 

poliedro. Assim, utilizar a Relação de Euler é bem intuitivo. Veja a figura abaixo: 

Figura 2 - Relação de Euler no cubo. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

F=6   V+F=A+2 

V=8   8+12=12+2 

A=12    14=14 

2.5  Inserção dos materiais manipulativos no ensino de geometria 

Ao analisar as metodologias utilizadas pelos professores em sala de aula, percebe-se 

que atividades com materiais manipulativos são necessários, visto que proporcionam aos 

alunos do Ensino Fundamental e Médio uma maior participação, motivação e absorção 

referentes aos conteúdos da própria matemática, assim como pode diminuir a complexidade 

de sua aprendizagem na pratica educativa na vida do aluno.    

Outro motivo para a introdução de atividades lúdicas 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.  

Neste sentido, partindo da premissa que a geometria é uma ciência que investiga as 

formas planas e espaciais, tal como as propriedades das figuras e dos sólidos, os quais fazem 

parte da geometria plana e espacial (FERREIRA, 1999). E das considerações de Passos (2005, 

p.18, apud Carneiro, Déchen 2006, p.2) que “o desenvolvimento de conceitos geométricos é 

fundamental para a capacidade de aprendizagem e representa um avanço no desenvolvimento 

conceitual”.  

Propomos neste trabalho contribuir para o melhor ensino da geometria espacial, em 

especial dos sólidos geométricos e a relação de Euler no Ensino Médio, pois as construções de 
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sólidos geométricos também possibilitam uma maior interação e dinamicidade do 

conhecimento matemático. 

Assim propor aulas de matemática utilizando-se materiais didáticos manuseáveis por 

este público no seu contexto social é muito importante, pois:  

Em continuidade a essas aprendizagens, no Ensino Médio o foco é a 

construção de uma visão integrada da Matemática, aplicada à realidade, 

conforme anteriormente anunciado. Nesse contexto, quando a realidade é a 

referência, é preciso levar em conta as vivências cotidianas dos estudantes 

do Ensino Médio, envolvidos, em diferentes graus dados por suas condições 

socioeconômicas, pelos avanços tecnológicos, pelas exigências do mercado 

de trabalho, pela potencialidade das mídias sociais, entre outros (BRASIL, 

2018, p. 518).  

Nestes moldes, consideramos muito relevante tal inserção dos materiais manipulativos 

no ensino da geometria, visto que de acordo com Lorenzato (2006), os motivos pelos quais a 

inclusão dos materiais manipulativos no ensino de Geometria são as dificuldades encontradas 

no ensino da disciplina de Geometria.  

Porém, Nacarato (2005) destaca que um uso inadequado dos materiais manipulativos, 

isto é, sem atividades práticas efetivas em sala de aula pouco contribui para o ensino da 

disciplina de matemática. Logo nota-se que o problema não está na utilização desses 

materiais, mas na maneira como utilizá-los no ambiente escolar.  

No caso da Geometria, há vários materiais sugeridos e utilizados pelos 

professores, como: conjunto de sólidos geométricos, tangram, geoplano e 

poliminós. Em momento algum, questiono a utilização desses materiais; pelo 

contrário, considero-a fundamental em todas as séries e níveis de ensino, 

uma vez que podem contribuir para o desenvolvimento da visualização. 

Estudos na área da Geometria apontam a importância dos processos de 

visualização. (NACARATO, 2005, p.4). 

Assim compreende-se que a utilização dos materiais manipulativos como recurso de 

ensino e aprendizagem de geometria nas aulas de matemática, pode despertar a criatividade, 

raciocínio lógico, o saber geométrico para a vida e estimular no discente o prazer pela a 

matemática.  

3  Relato da atividade desenvolvida 

A pesquisa foi realizada no dia 16 de outubro de 2018 na escola Centro de Ensino 

Luiz Sabry Azar, localizada no povoado Vila Tropical, município de Bom Jesus das Selvas – 

MA, na qual o objeto de estudo foi uma turma de 2º ano do Ensino Médio, composta por (36) 

alunos matriculados, dos quais (20) eram do sexo feminino e (16) do sexo masculino. 
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O desenvolvimento da pesquisa aconteceu em dois momentos, sendo o primeiro com 

uma aula teórica para a turma total, no qual desenvolveu-se, não só os poliedros de Platão: 

tetraedro, hexaedro regular (cubo), octaedro, dodecaedro e icosaedro na lousa, como também 

explicou-se os conceitos gerais e intuitivos dos vértices, faces e arestas pela relação de Euler. 

Para isso, utilizou-se o Datashow e também o software Geogebra, pois se sabe que este é um 

recurso livre e de fácil manuseio e aplicabilidade na geometria, álgebra e aritmética. 

Por conseguinte, dividimos a turma em dois grupos (A) e (B) com (18) alunos em cada 

grupo. Em seguida, aplicamos uma questão de escala de avaliação variando de (1 a 5) e quatro 

(04) questões discursivas baseada na aula teórica desenvolvida para o grupo (A), com o outro 

grupo a espera, visto que pretendíamos desenvolver uma aula prática de construções de 

materiais concretos com este último grupo; com o intuito de comparamos os possíveis 

resultados da aula teórica com a aula prática, que por sua vez iriamos discorrer com o grupo 

(B). Vale lembrar que esse primeiro momento durou 1 hora/aula. Conforme vemos na Figura 

3 abaixo. 

 

Figura 3: Questionário de pesquisa 

Questionário de pesquisa aplicado 

 

1- Escreva a fórmula da relação de Euler. 

2- Quantas faces, vértices e arestas um cubo possui?  

a)(  ) 4, 6, 8         b)(  ) 5, 7, 9     c)(  ) 3, 0, 5            d)(  ) 6, 8, 12            e)(  ) 2, 4, 5 

3- Se um poliedro possui 16 faces e 18 vértices. Assim qual é o número de arestas 

desse poliedro? 

a)(  ) 16              b)(  ) 18            c)(  ) 32                  d)(  ) 34                     e)(  ) 40  

4- Se um poliedro convexo tem 9 faces e 16 arestas. Então qual é o total de vértice 

desse poliedro?   

a)(  ) 12              b)(  )  9             c)(  ) 15                   d)(  ) 11                    e) (  ) 10  

Fonte: Autores, 2019. 

 

Ao final dessa aplicação os sujeitos do (grupo A) foram dispensados, para prosseguir 

as aulas práticas com os discentes do (grupo B), já iniciando o segundo momento. Em vista 

disso, no diz respeito à dinâmica da aula, formou-se (09) duplas, a qual distribuiu entre elas, 

os materiais para as construções de três dos cinco poliedros de Platão, tais como, o tetraedro, 

hexaedro e octaedro. Sendo assim, três (03) duplas construíram um tetraedro cada uma, (03) 

duplas construíram um hexaedro cada uma e as outras (03) duplas construíram um octaedro 

cada uma, por meio de um pacote de jujubas e (03) caixas de palitos de dente, como sendo 

nossos materiais.  
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Nessa exemplificação, vale ressaltar também que consideramos as jujubas como sendo 

os vértices do poliedro e os palitos de dente, como sendo as arestas. Após esse entendimento 

todas as duplas construírem os sólidos geométricos e conseguiram provar a relação de Euler 

em seus poliedros, assim como o porquê de suas construções serem convexas e regulares, 

segundo vê-se na Figura 4. Ao final, aplicamos a mesma questão aplicada anteriormente para 

o (grupo A).  

 

Figura 4: Sólidos construídos pelos alunos em sala de aula. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

4  Discussões dos resultados 

Para a obtenção dos resultados, foram divididas as respostas obtidas em quatro tabelas. 

Sendo a primeira a Tabela 1 no qual se refere à quantidade de acertos em função de cada 

questão respondida pelos os (18) alunos do (grupo A). Na Tabela 2, os dados mostram a 

quantidade de acertos em função de cada questão respondida por cada um dos 18 discentes do 

(grupo B). A próxima, como sendo a Tabela 3 que representa a porcentagem de satisfação dos 

sujeitos do (grupo A) com relação à aula teórica e a aprendizagem obtida pelos mesmos, e por 

fim a Tabela 4, no qual representa a porcentagem de satisfação dos educandos do (grupo B), 

no que se refere à aula teórica e a prática, bem como a aprendizagem obtida pelos mesmos. 

Tabela 1 – Aula teórica e a quantidade de questões acertadas do exercício 

Questões Quantidade de Acertos 

1-Escrever a fórmula da Relação de Euler 04 

2-Quantas faces, vértices e arestas um cubo 

possui? 
04 

3-Um poliedro possui 16 faces e 18 vértices. Qual 

é o número de arestas desse poliedro? 
06 

4-Um poliedro convexo tem 9 faces e 16 arestas. 

Desse modo, o total de vértice desse poliedro é: 
02 

Fonte: Autores, 2019. 
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De acordo com a Tabela 1, percebe-se que cerca de 22% dos alunos acertaram a 

primeira e a segunda questão, na terceira questão 33% e por fim, a quarta questão com 11% 

do total de acertos. Neste sentido, percebemos um bom desempenho do (grupo A) na terceira 

questão, quando comparado às outras. Podendo, talvez, ser evidência das figuras desenhadas 

na lousa ou mesmo da boa visualização, por meio do software Geogebra. No geral, tal 

negatividade nos acertos, pode ser também pelo fato de que muitos discentes inicialmente 

estavam pouco concentrados e motivados na explicação e discussões em sala de aula.   

Tabela 2 – Aula prática e a quantidade de questões acertadas do exercício 

Questões Quantidade de Acertos 

1-Escrever a fórmula da Relação de Euler 10 

2-Quantas faces, vértices e arestas um cubo 

possui? 

09 

3-Um poliedro possui 16 faces e 18 vértices. Qual 

é o número de arestas desse poliedro? 

07 

4-Um poliedro convexo tem 9 faces e 16 arestas. 

Desse modo, o total de vértice desse poliedro é: 

06 

Fonte: Autores, 2019. 

De acordo com a Tabela 2, cerca de 56% (10) alunos acertaram a primeira questão, 

50% (09) discentes, também acertaram a segunda questão, na terceira questão 38%, e na 

quarta e última questão foram 33%. As questões foram respondidas pelos alunos 

individualmente, a quantidade de questões acertadas foram significativas ao compararmos 

com os resultados da tabela, inicialmente os alunos estavam pouco focados na aula teórica, 

porém, a aula prática despertou a curiosidade dos mesmos para com o tema e isso provocou 

um bom aproveitamento. 

Ao compararmos a Tabela 1 com a Tabela 2 percebe-se que a aula prática faz com que 

o aluno se aprofunde ao conteúdo e formule melhor as ideias e conclusões em seu 

pensamento, se por um lado a aula teórica promoveu uma absorção do conhecimento de forma 

superficial com baixa motivação e vontade de aprender, a aula prática proporcionou uma 

aprendizagem mais efetiva, pois o conhecimento foi construído pelos próprios sujeitos 

fazendo com que a motivação e a curiosidade despertasse nos mesmos. 

5  Considerações finais 

Diante dos estudos realizados, verificou-se que a aprendizagem dos poliedros 

regulares convexos e da relação de Euler é potencialmente elevada quando o tema é 

trabalhado em sala de aula de forma prática. O estudo constata que os estudantes que tiveram 

o acesso às figuras geométricas sólidas e as manipularam obtiveram um maior êxito na 



1014 

 

1014 

 

resolução do exercício e o nível de concentração para com a aula ministrada foi muito mais 

efetivo quando comparado aos resultados obtidos com os alunos que não tiveram acesso com 

este recursos.  

Dessa maneira, apenas aulas teóricas no campo da geometria espacial não refletem 

para uma boa absorção do conhecimento, uma vez que os resultados mostram que reduzir a 

abstração no ato de ensinar geometria espacial, especificamente os poliedros e 

consequentemente a aplicação da relação de Euler possui melhoras significativas na 

aprendizagem dos educandos.  

Logo, percebemos que a inserção dos materiais manipulativos no ensino de geometria 

espacial torna esta disciplina mais atraente, divertida e útil no cotidiano dos alunos. Cabendo-

lhe ao professor de matemática fazer apenas a mediação dos conceitos desenvolvidos, para 

que tais atividades lúdicas não se afastem dos objetivos principais que é a aprendizagem 

significativa do estudante.    
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RESUMO 

 

Este artigo teve como finalidade fazer a apresentação de uma atividade matemática que, usando uma 

metodologia diferenciada, o Ensino de Matemática por Atividades de Redescobertas, que visa trabalhar a 

temática do valor do dinheiro no tempo e, além disso, também explicitar algumas informações sobre o resultado 

da aplicação de tal atividade em uma escola pública. Outrossim, destacam-se, de modo especial, para o 

professor, algumas dicas e recomendações pedagógicas. A pesquisa nos revelou que os estudantes, ao realizarem 

as atividades/problemas, conseguiram o entendimento sobre o conceito apresentado. As discussões se 

fundamentaram em estudos de Sá (2009), Mendes e Sá (2006), Fossa (2000) e Sobreira e Pereira (2018) entre 

outros. Metodologicamente, o estudo teve como suporte uma pesquisa de campo. A atividade, a ser explicitada 

no artigo em questão, nos mostrou o quanto é importante o uso de metodologias diferenciadas daquelas 

comumente usadas no âmbito das escolas, pois os estudantes conseguiram assimilar o conceito que lhes foi 

apresentado e, além disso evidencia a necessidade de que a escola possa trabalhar, com novas metodologias, de 

modo a proporcionar melhor ensino aprendizagem desse e de outros temas das diversas disciplinas. 

  

Palavras-chave: Matemática. Cidadania. Matemática Financeira. Dinheiro no Tempo. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A Matemática, enquanto ciência encontra-se bastante presente na vida do ser humano, 

auxiliando-o nos estudos em outras ciências e também para que, de forma mais simplificada, 

o mesmo possa lançar mão de ferramentas para resolver problemas. A parte de tal disciplina 

que faz menção aos problemas financeiros, os quais encontram-se bem presentes na vida de 

todas as pessoas, sem dúvidas, tem uma extrema importância, ainda amais em nosso país, pois 

temos desigualdades sociais, pessoas endividadas, entre outras coisas semelhantes. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam que “o currículo do Ensino Médio 

deve garantir [...] espaço para que os alunos possam estender e [...] a Matemática na 

interpretação e intervenção no real” (BRASIL, 2000, p. 44). 

mailto:andreuepa@yahoo.com.br
mailto:ducival@uepa.br
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[...] a matemática no ensino médio tem um valor formativo, que ajuda a estruturar o 

pensamento e o raciocínio dedutivo, porém também desempenha um papel 

instrumental, pois é uma ferramenta que serve para a vida cotidiana e para muitas 

tarefas específicas em quase todas as atividades humanas (BRASIL, 1999, p. 251).  

 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), que tem a 

função de organizar e articular as diversas propostas pedagógicas para o Ensino Médio no 

Brasil, tanto na rede pública como privada, esclarece que 

 

Tendo em vista que a função precípua da educação, de um modo geral, e do Ensino 

Médio – última etapa da Educação Básica – em particular, vai além da formação 

profissional, e atinge a construção da cidadania, é preciso oferecer aos nossos jovens 

novas perspectivas culturais para que possam expandir seus horizontes e dotá-los de 

autonomia intelectual, assegurando-lhes o acesso ao conhecimento historicamente 

acumulado e à produção coletiva de novos conhecimentos, sem perder de vista que a 

educação também é, em grande medida, uma chave para o exercício dos demais 

direitos sociais (idem, 2013. p.147).  

 

Na realidade, o estudo da Matemática Financeira propicia a oportunidade de que 

algumas reflexões importantes, bem presentes, em nosso cotidiano, sejam realizadas, uma 

delas, por exemplo, é o entendimento de que o dinheiro tem seu valor de acordo com o tempo 

e outros fatores, como inflação, também são preponderantes para tal entendimento.  

Dessa maneira, entendemos que, no âmbito escolar, buscando novas formas de ensinar 

e aprender, os atores envolvidos no processo de aprendizagem devem apresentar situações 

sobre o valor do dinheiro ao longo do tempo. 

 Tendo em vista os fatos supramencionados e considerando a realidade educacional 

brasileira, este artigo busca apresentar uma proposta diferenciada de abordar uma temática, a 

DO VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO, e, além disso explicitar algumas conclusões 

sobre a validade didática de tal atividade, quando a mesma foi apresentada aos estudantes de 

uma escola pública, no âmbito de um estudo, mais amplo, realizado como procedimentos para 

a construção e validação de um conjunto de atividades e orientações voltadas para o ensino da 

Matemática Financeira.  

2 SUPORTE TEÓRICO 

A seguir, de modo sucinto, explicitaremos alguns fatos sobre o ensino de Matemática, 

bem como destacarmos o uso da metodologia de ensino da mesma, via Ensino por Atividades. 
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2.1 O ensino de Matemática 

 

A escola, na atualidade, enfrenta, de modo especial, em relação ao ensino de 

Matemática, um de seus maiores desafios. Na realidade, é perceptível por todos que, o ensino 

de Matemática não tem surtido o efeito desejado e esperado, a exemplo disso são os 

resultados insatisfatórios nos processos avaliativos, além do mais, a quantidade de reprovados 

é elevada. 

Outrossim, apesar das dificuldades, como mencionamos anteriormente, não podemos, 

apenas por tal fato deixar de lado a Matemática, uma vez que o seu aprendizado é muito útil 

ao ser humano, uma vez que na concepção de Oliveira, Alves e Neves (2008), por precisar 

calcular quantidade de animais, alimentos e pessoas, então, por exemplo, conceitos como os 

de números, percepção de semelhanças e diferenças, instigados por uma necessidade do ser 

humano, foram surgindo.  

Na verdade, pode-se dizer que, quando processo da evolução social acontecia, a 

Matemática estava presente, de certo modo dando o devido suporte para que os povos antigos 

registrassem grandezas como o tempo, através dos movimentos do Sol, de satélites, como a 

lua, e outros astros. Desta maneira, por ser essa ferramenta importante, a escola, deve buscar 

ferramentas e meios, isto é, metodologias de ensino, para que, a despeito das dificuldades, os 

estudantes, possam aprender os conceitos matemáticos. 

 

2.2 O ensino por atividades 

 

Como uma alternativa para o método de ensino de Matemática tradicional, que como 

foi destacado, tem sido mais motivo de baixos índices e de motivação, em alguns casos, de 

abandono escolar, o Ensino de Matemática por Atividade surge como uma boa opção 

metodológica, na qual na concepção de Mendes e Sá (2006), deve ser inserido pelos 

professores em sala de aula, de modo que a dinâmica de realizar experimentos, por parte dos 

estudantes, possa fazer com que os mesmos percebam a importância da Matemática e do 

significado do seu aprendizado. Na concepção de Ronca e Escobar (1988, p. 17), o ensino por 

atividades tem o poder de “despertar no aluno a capacidade de elaborar sobre as informações, 

desenvolvendo o seu poder de raciocínio”. 

O Ensino por Atividade, enquanto metodologia de ensino tem como objetivo principal 

trabalhar os conteúdos matemáticos, de modo que os estudantes possam ser capazes de 
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descobrir, através de mecanismo apresentados pelo professor, as generalizações ou as regras, 

sem que antes, o professor tenha passado tal informação. Nessas condições, quando a 

Matemática é ensina por meio de atividades, o discente vai descobrindo e concluindo, sendo, 

não um sujeito passivo, mas ativo dentro do processo do seu aprendizado. Sá (2009, p. 14-15) 

propõe que:  

 

[...] a prática metodológica do ensino de Matemática por atividade dá oportunidade 

ao aluno de construir sua aprendizagem, por meio da aquisição de conhecimentos e 

redescoberta de princípios. Esse tipo de abordagem interativa permite ao aluno 

realizar um grande número de experimentos, interpretá-los para depois discuti-lo em 

classe com o professor e colegas. 

 

Nessa perspectiva de ensino, o professor não encaminha sua aula iniciando pela 

apresentação de conceitos, seguido de definições, exemplos e exercício. Neste caso, a aula é 

introduzida com a apresentação da atividade e os itens interrogativos desta, vão conduzindo 

os estudantes a perceberem e descobrirem uma lei geral ou uma regularidade que o auxilie na 

compreensão e resolução da atividade. Com isso, o estudante vai construindo/descobrindo 

noções matemáticas a partir do objetivo proposto para cada atividade, pois pressupõe sua ação 

direta com as situações apresentadas. Fossa (2000, p. 10 - 11) também destaca que:  

 

O professor, geralmente, determina a agenda proposta, orienta a construção e valida 

os resultados, mas ao final das contas é o aluno quem deve fazer as construções. 

Dessa forma, as avaliações são feitas com o intuito de determinar o que o aluno 

construiu para que o professor possa determinar como continuar a sua orientação. 

 

Sem dúvidas, tais aspectos tendem a colaborar para que o estudante possa desenvolver 

habilidades de: analisar, planejar, testar, concluir e generalizar. Para Sá (2009), essa 

metodologia requer, assim como as demais, planejamento e execução de um plano.  

 

3 UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DO VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO 

 

3.1 O valor do dinheiro no tempo 

 

Objetivo: Apresentar o valor do dinheiro no tempo. 

Material: Papel, caneta e/ou lápis e calculadora. 

Procedimento: Com auxílio da calculadora, resolva as questões a seguir: 
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SOBRE O VALOR DE R$ 100,00  

 

Desde 1º de julho de 1994, quando o real começou a circular, até 31 de março de 2016, a 

moeda brasileira perdeu 81,41% do seu poder de compra, segundo cálculo do Instituto Assaf. 

Por causa da desvalorização, uma nota de R$ 100 tem poder de compra equivalente a R$ 

18,59 atualmente. "Se alguém tivesse deixado uma nota de R$ 100 guardada durante todo esse 

tempo, ela teria, hoje, menos de um quinto do valor de 1994. Tal situação ocorreu devido à 

atuação da inflação dos últimos anos. Veja os detalhes na figura a seguir. 

 

Figura 1: O valor de R$ em 1994 e em 2016 

 
Fonte: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/04/12/inflacao-de-438-desde-criacao-do-

real-faz-nota-de-r-100-valer-r-1859.htm. Acesso em 15 de nov. de 2017 

 

PROBLEMA 1 

 

O que seria melhor: R$ 100,00 em janeiro de 2000 ou R$ 280,00 em janeiro de 2016? 

PROBLEMA 2 

 

Qual o maior poder de compra: de R$ 500,00 em março de 2005 ou de R$ 600,00 em janeiro 

de 2008? 
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PROBLEMA 3 

 

Qual o maior poder de compra: de R$ 500,00 em março de 2005 ou de R$ 600,00 em janeiro 

de 2008? 

 

ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

 

No Brasil, a lei nº 185, de 14 de janeiro de 1936 criara o salário mínimo (SM), que segundo 

seu art. 1º esse valor ser capaz deveria de satisfazer, as suas necessidades normais de 

alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. 

De acordo com a lei, os estudos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE), em setembro, o salário mínimo ideal para sustentar uma família 

de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 3.668,55, no entanto esse valor é 3,92 vezes o salário 

em vigor atualmente, que é de R$ 937.  

Fonte: https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2017/10/04/salario-

minimo-setembro-dieese.htm. Acesso: 15 de nov de 2017. 

 

PROBLEMA 4 

 

Complete o quadro a seguir: 

 

Fonte: https://www.dieese.org.br/cesta/cidade. Acesso em 15 de nov. de 2017. 

 

PROBLEMA 5 

 

Observe os dados a seguir, que apresentam os dados de acordo com a correção do IPCA e os 

valores monetários são expressos em reais: 

https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2017/10/04/salario-minimo-setembro-dieese.htm
https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2017/10/04/salario-minimo-setembro-dieese.htm
https://www.dieese.org.br/cesta/cidade
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De acordo com as informações apresentadas, uma pessoa que conseguia em janeiro de 1995 

fazer uma compra com R$ 100,00.  

a) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 1996? 

b) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 2000? 

c) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 2002? 

d) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 2006? 

e) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 2009? 

f) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 2014? 

g) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 2016? 

h) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 2017? 

 

PROBLEMA 6 

 

Observe os dados a seguir, que apresentam os dados de acordo com a desvalorização da 

moeda pelo IPCA e os valores monetários são expressos em reais: 

 

De acordo com as informações apresentadas, uma pessoa que guardara R$ 100,00 em casa em 

janeiro de 1995, então:  

a) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 1996? 

b) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 2000? 

c) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 2002? 

d) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 2006? 

e) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 2009? 

f) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 2014? 

g) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 2016? 

h) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 2017? 
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PROBLEMA 7 

 

Uma mercadoria custa R$ 1.000,00 em uma loja. Se você encontra-se com o valor para pagar 

o produto à vista e que consegue uma renda de 5% ao mês, então é melhor pagar à vista ou 

pagar: 

a) R$ 1.100,00 daqui a um mês?     

b) R$ 1.050,00 daqui a um mês? 

c) R$ 1.030,00 daqui a um mês? 

 

PROBLEMA 8 

 

Uma pessoa consegue fazer seu dinheiro render 2% ao mês. Se ele aplicou R$ 500,00. 

a) Qual o fator de correção no primeiro mês? 

b) Qual o valor dos R$ 500,00 após um mês? 

c) Qual o fator de correção acumulado nos dois primeiros meses? 

d) Qual o valor dos R$ 500,00 após os dois primeiros meses? 

 

PROBLEMA 9 

 

Uma pessoa conseguira fazer seu dinheiro render 2% ao mês. Se, após 5 meses de uma 

aplicação, o mesmo conseguira resgatar R$ 552,04. 

a) Qual era o valor que ele poderia resgatar no final do quarto mês de investimento? 

b) Qual era o valor que ele poderia resgatar no final do terceiro mês de investimento? 

c) Qual era o valor que ele poderia resgatar no final do segundo mês de investimento? 

d) Qual era o valor que ele poderia resgatar no final do primeiro mês de investimento? 

e) Quanto ele aplicou? 

 

PROBLEMA 10 

 

Como encontrar o valor obtido na letra e do problema 9, com um número reduzido de 

operações? 
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PROBLEMA 11 

 

Uma pessoa consegue aplicar seu dinheiro a 2% ao mês e irá pagar R$ 500,00 daqui a um mês 

e mais R$ 500,00 daqui a dois meses. Quanto deve depositar hoje? 

 

Refletindo sobre os resultados encontrados, formalize uma síntese sobre o que venha a 

relacionar valor do dinheiro, o tempo, a inflação e a correção, elabore uma conclusão sobre o 

tema abordado. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

No desenvolvimento da atividade citada, que fez parte de uma sequência didática 

aplicada como parte de nossa pesquisa de mestrado, onde, nesse dia, dos 24 participantes da 

pesquisa, 21 estavam presentes. Os sujeitos que colaboraram conosco na etapa em questão da 

pesquisa foram os que estavam na terceira série do ensino médio em uma escola pública do 

município de Aurora do Pará, no período de 13/11 a 13/12/2017. Usamos a Engenharia 

Didática de Artigue (1995), que como bem sintetizou, como mostramos na figura 2, a seguir: 

 

Figura 2: Etapas da Engenharia Didática 
 

 
Fonte: Santos (2017) 

 

Desta maneira, antes da aplicação das atividades, com base em um pré-teste, bem 

como em nossa prática pedagógica, tivemos a concepção, nas análises a priori, de que 
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aplicação da atividade em questão possibilita aos estudantes que exercitem meios para que 

entendam que o valor do dinheiro no tempo leva em consideração os juros e a inflação. 

 

3.2 Análise a posteriori da atividade 

 

No encontro em questão, onde aplicamos a Atividade, cujo título era O VALOR DO 

DINHEIRO NO TEMPO  e tinha como objetivo de apresentar, a partir de problemas reais 

do contexto dos estudantes situações que propiciassem fazer a verificação de que o valor de 

compra do dinheiro muda com o passar do tempo, pois alguns fatores como juros, inflação 

são decisivos na situação. Sendo assim, com auxílio da calculadora, fosse possível, através do 

trabalho em equipe, onde os estudantes pudessem interagir entre si e trocar ideias de como 

resolver as diversas situações apresentadas sobre o tema em questão e, como consequência, ao 

perceber certas regularidades no processo, fosse possível enunciar uma regra de como fazer 

uma avaliação de como o valor do dinheiro, isto é, o poder de compra muda com o tempo.  

Na análise a priori da atividade, esperávamos que os estudantes fossem capazes de 

entender que o estudo das taxas leva em consideração o fator de aumento e a inflação. Nesta 

atividade foram explicitados textos informativos sobre o que vem a ser a cesta básica e sua 

relação com o poder de compra do salário mínimo, apresentado inclusive uma série histórica 

sobre a relação entre o valor da cesta básica e o valor do salário mínimo em Belém, de modo 

que os estudantes perceberam que nem sempre quando o salário sobe, na verdade o poder de 

compra vai junto com o aumento dado. 

Os estudantes destacaram, em suas conclusões relativas à atividade que os juros e a 

inflação são preponderantes para que possamos avaliar o valor do dinheiro e não apenas o 

número que consta na cédula. Vejamos as anotações: 
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Quadro 1: Registro das conclusões construídas pelos estudantes sobre o tema abordado na atividade  

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

A1, A5, A8 

 

 

Parcialmente válida 

A4, A9 , A15 

 

 

Parcialmente válida 

A7 , A14, A24 * Não realizou 

A12, A16, A20 

 

 

Válida 

A17, A19, A23 

 

 

Válida 

A11,  A13, A18 

 

 

Válida 

A6,  A21, A22 

 

 

Válida 

Fonte: Sobreira (2018, p. 305-306) 
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Sendo assim, a despeito das dificuldades apresentadas durante o desenvolvimento da 

atividade em questão, assim como havíamos previsto nas análises a priori desta atividade. 

 

Quadro 2: Tipo de conclusão da atividade 

 

TIPO DE CONCLUSÃO QUANTIDADE DE ESTUDANTES % 

Válida 11 52,38% 

Parcialmente válida 6 28,57% 

Não realizou 3 14,29% 

Fonte: Ibidem (p. 307) 

 

3.3 Recomendações pedagógicas 

 

Esta é uma atividade que envolve o estudo do valor do dinheiro no tempo e para que 

os estudantes cheguem a conclusão esperada: que sejam capazes de entender que o valor do 

dinheiro no tempo leva em consideração os juros e a inflação, faz-se necessário que o 

professor conduza os estudantes nas observações das soluções apresentadas nos problemas, 

baseados em fatos do cotidiano deles, que necessitam de conceitos básicos de juros e inflação, 

que os mesmos resolverão onde, após os devidos questionamentos e colaboração entre os 

discentes, os mesmos devem socializar suas observações e conclusões e, após isso, o docente 

deve intervir na formalização geral de suas conclusões, de modo que se consiga uma regra do 

tema em estudo. 

Com relação as sugestões pedagógicas, referentes à atividade em questão, Sobreira e 

Pereira (2018), sugerem que o professor siga os seguintes passos: 

i) Apresente informações pertinentes à desvalorização de R$ 100,00 de 1994 a 2016; 

ii) Apresente os 3 problemas para reflexão; 

iii) Apresente informações pertinentes ao salário mínimo; 

iv) Apresente o problema 4 que versa sobre a relação entre o valor do salário mínimo e o 

valor médio da cesta básica em Belém; 

v) Apresente os problemas 5 e 6, que mostram a correção e a desvalorização de R$ 100,00 ao 

longo dos anos; 

vi) Apresente os demais problemas que relacionam o valor do dinheiro ao tempo; 

vii) Desafie aos discentes para que, com auxílio do valor atual nos juros compostos, bem 

como os fatores de correção, resolvam os problemas propostos;  

viii) Aplique questões para que os estudantes resolvam sobre o tema abordado na atividade. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluirmos a aplicação da atividade com os estudantes do 3º ano do Ensino 

Médio de uma escola pública, foi perceptível a questão de que os mesmos conseguiram 

entender, bem como escrever conclusões importantes e válidas com relação ao tema do valor 

do dinheiro no tempo. 

Considerando os pressupostos do Ensino por Atividades, bem como a Resolução de 

Problemas e, além disso, a Engenharia Didática em suas etapas e, por isso, ao olharmos as 

conclusões que os estudantes chegaram, bem como na participação de modo significativo dos 

que estavam presentes no dia da aplicação da atividade que resultou no texto em questão, que 

foi uma de um conjunto de dez, como bem supramencionamos, onde em cada dia uma 

atividade de ensino que fazia parte da sequência didática foi aplicada. 

Além disso, acreditamos que os estudantes, após resolverem os problemas propostos 

na atividade, bem como a devidas reflexões e indagações realizadas de nossa parte, bem como 

o exposto nos quadros 1 e 2, chegaram a conclusões dentro do que nos propomos a realizar. 

Desta forma, em face das anotações e conclusões dos estudantes, sendo a maior parte delas 

válidas, por isso, considerando o elevado percentual, cerca de 81%, de conclusões, por parte 

dos discentes, como válidas, recomendamos a atividade em questão como um recurso didático 

para o ensino do valor do dinheiro no tempo e, como já explicitado, recomendamos o descrito 

no item 3.3 deste trabalho como uma sugestão a ser seguida pelo professor que, também, 

dentro de suas particularidades e necessidades, poderá, sem dúvidas acrescentar outras, para 

que assim os mesmos  possam usar a atividade apresentada neste trabalho, pois assim, os 

estudantes terão, em face do assunto encontrar-se presente no cotidiano, desde jornais, 

comprar, entre outros, uma melhor aprendizagem e, consequentemente, poderão, com 

argumentos, quando necessário, desenvolver-se como um cidadão consciente.  
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RESUMO 

 

Este trabalho, Obstáculos Didáticos no processo de ensino e aprendizagem de Matemática no 6º ano do ensino 

fundamental, desenvolvido no âmbito das práticas do grupo de pesquisa do GCEM (Grupo Colaborativo de 

Educação Matemática), tem por objetivo realizar um mapeamento de pesquisas sobre a prática de ensino em 

matemática, referentes aos obstáculos didáticos e epistemológicos a luz da didática francesa da matemática, dos 

autores Guy Brousseau (1983) e Gaston Bachelard (1996). Para tanto foi feito um banco de informações sobre os 

obstáculos mais recorrentes em sala de aula e das estratégias que professores e pesquisadores têm desenvolvido 

para a transposição didática dos principais objetos matemáticos do 6º do Ensino Fundamental. Trata-se de uma 

pesquisa de caráter qualitativa, tomando por referências principais os trabalhos de Brousseau (1983) e Bachelard 

(1996) que tratam sobre a noção dos obstáculos, dos quais, por serem os precursores desta teoria. O trabalho 

apresenta um levantamento de dados a cerca dos obstáculos ao ensino de matemática do 6º do ensino 

fundamental, bem como de observação do espaço escolar, na identificação in loco de situações e evidências de 

obstáculos em sala de aula, a qual está sendo esclarecido no mapeamento às manifestações e origens desses 

obstáculos nessa série de ensino.  

Palavras-chave: Ensino da Matemática. Obstáculos Didáticos e Epistemológicos. Ensino 

Fundamental. 

  

INTRODUÇÃO  

Iniciaremos a nossa pesquisa abordando sobre os Obstáculos Epistemológicos, que 

são as causas de estagnação e até motivos regressão de um determinado conhecimento, de 

Gaston Bachelard (1938), por ser este o primeiro autor a mencionar a ideia de obstáculos. E 

em seguida trataremos a noção da ideia de Obstáculos Didáticos introduzida pelo pesquisador 

Guy Brousseau (1983). Foram por meio das obras desses autores da didática francesa da 

matemática e de outros pesquisadores que atuam a respeito dos obstáculos e no qual serão 

citados especificamente após os procedimentos metodológicos, que mapeamos evidências dos 

obstáculos didáticos mais recorrentes nas salas de aula do 6º ano do Ensino Fundamental da 

mailto:abelsenado81@gmail.com
mailto:vitortleta18@gmail.com
mailto:drmensonbg@gmail.com


1032 

 

1032 

 

educação básica, caracterizando as suas origens e manifestações conforme os estudos desses 

autores. 

 

Obstáculo Epistemológico 

Em 1938, o filósofo francês Gaston Bachelard apresentou à noção de obstáculo 

epistemológico em sua obra intitulada como A formação do espírito científico, conforme as 

literaturas da didática francesa. Nela, observa que para o conhecimento denominado pré-

científico passar ao reconhecimento científico, se faz necessário rejeitar alguns conhecimentos 

adquiridos anteriormente, ou seja, um conhecimento que outrora era considerado adequado 

fora do âmbito não cientifico, torna-se inadequado no âmbito científico. Essa inadaptação de 

conhecimentos enfrenta alguns obstáculos, como a opinião reflexão crítica por exemplo. Para 

PAIS (2001, p. 39), “esses obstáculos não se constituem na falta de conhecimento, mas, pelo 

contrário, são conhecimentos antigos e estatizados que resistem à instalação de novos saberes 

que ameaçam a sua estabilidade intelectual”. 

Ainda considerando a transição do conhecimento não científico para o conhecimento 

científico, isto é, quando o sujeito busca adaptar um conhecimento mal elaborado para um 

conhecimento mais aprofundado e melhor formulado, Bachelard (1938) descreve que quando 

questão é procurar a progressão da ciência levando em consideração as condições 

psicológicas, os obstáculos são colocados como problema para o conhecimento científico o 

que de acordo com esse autor: 

E não se trata de considerar obstáculos externos, como a complexidade e a 

fugacidade dos fenômenos, nem de incriminar a fragilidade dos sentidos e do 

espírito humana: é no âmago do próprio ato de conhecer que aparecem, por uma 

espécie de imperativo funcional, lentidões e conflitos. É aí que mostraremos causas 

de estagnação e até de regressão, detectaremos causas de inércia às quais daremos o 

nome de obstáculos epistemológicos. O conhecimento do real é luz que sempre 

projeta algumas sombras. Nunca é imediato e pleno. As revelações do real são 

recorrentes. O real nunca é ‘o que se poderia achar mas é sempre o que se deveria ter 

pensado. O pensamento empírico torna-se claro depois, quando o conjunto de 

argumentos fica estabelecido. Ao retomar um passado cheio de erros, encontra-se a 

verdade num autêntico arrependimento intelectual. No fundo, o ato de conhecer dá-

se contra um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal estabelecidos, 

superando o que no próprio espírito, é obstáculo à espiritualização. (BACHELARD, 

1996, p. 17). 

Nota-se que é na busca de conhecer que conhecimentos antigos e estatizados surgem 

como lentidões e estagnação, por receio de perder sua estabilidade intelectual resistem aos 

novos conhecimentos, tornando-se obstáculos epistemológicos. 
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Sobre isso, Bachelard (1938), mostra que o primeiro obstáculo é o conhecimento 

prévio, quando este munido de incertezas, não remetem de reflexões críticas e sem base 

segura. Essa concepção da primeira impressão impulsiona a sensibilidade do corpo acreditar 

racionalmente que determinadas situações são verdadeiras. Em virtude disso, a ciência não 

considera plausível o abuso da intuição no plano conceitual. 

Em suas análises, Bachelard (1938), trabalhou na concepção de obstáculos 

epistemológicos as ideias de rupturas entre o conhecimento comum e o conhecimento 

científico, isso quer dizer, um conhecimento empírico com o conhecimento segundo a ciência, 

mais exato. Trazer essa concepção de rompimento de conhecimentos para o ensino da 

matemática, não é fácil segundo Pais (2002), em que, essa ideia de ruptura propõe que para 

ocorrer à aprendizagem, o aluno precisa romper o senso comum que foi sendo construindo ao 

longo de sua vida através de suas vivências, quando este senso comum (conhecimento 

empírico) estiver impedindo de compreender uma nova situação ou conceito que até está 

sendo trabalhado. 

Obstáculos didático 

Inspirado na obra de Bachelard (1938), o pesquisador Guy Brousseau traz o conceito 

de obstáculos epistemológicos para a Didática da Matemática em sua obra Os obstáculos 

epistemológicos e os problemas em Matemática. Para Brousseau (1983), esses obstáculos não 

significam falta de conhecimento, mas conhecimentos matemáticos empíricos “solidificados” 

no plano intelectual do sujeito, o qual, em determinadas situações apropriadas a ele foram, de 

grande importância e utilidade, porém em situações que exigem um conhecimento mais 

aprofundado ou mais sofisticado, estes saberes matemáticos, tornam-se limitados gerando 

então falsas respostas conduzindo o sujeito ao erro, tais saberes se constituem em obstáculos. 

Além disso, o autor esclarece sobre as seguintes características a noção de obstáculo: 

a) um obstáculo é um conhecimento, uma concepção, e não uma dificuldade, ou uma 

falta de conhecimento; 

b) esse conhecimento produz respostas adequadas em certo contexto frequentemente 

encontrado; 

c) mas ele produz respostas falsas, fora desse contexto. Uma resposta correta e 

universal exige um ponto de vista notavelmente diferente; 

d) além disso, esse conhecimento resiste às contradições com as quais ele é 

confrontado e ao estabelecimento de um conhecimento novo. Não basta ter um 

conhecimento novo para que o precedente desapareça (é o que diferencia o transpor 

de obstáculos da acomodação de Piaget); é, então, indispensável identificá-lo e 

incorporar a sua rejeição ao novo saber; 
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e) depois da tomada de consciência de sua inexatidão, ele continua a manifestar-se 

de modo intempestivo e obstinado. 

(BROUSSEAU, 1989, p. 43, apud. PERRIN-GLORIAN, 1995, p. 84). 

Em nossas leituras analisamos que tanto Brousseau (1983), quanto Bachelard (1938) 

acreditam que qualquer sujeito em qualquer idade traz consigo um conhecimento, este 

conhecimento é o que eles caracterizam como “obstáculo”. Estes obstáculos aparecem no 

geral no momento em que um novo saber estar sendo construído, por exemplo durante uma 

aula, após o professor ensinar um novo assunto e passar uma problemática ao aluno, para 

solucionar a problemática o sujeito começa a utilizar os conhecimentos que já possui na 

tentativa de dar respostas corretas, porém, por serem conhecimentos não tão aprofundados, ao 

acionar tais saberes, o aluno terá resposta “vazias”, levando-o ao erro. Para Brousseau (1983), 

o erro não é algo ruim, pois, ao errar o aluno revela suas limitações sobre determinado saber, 

ou seja, seus obstáculos, cabendo então ao professor traçar estratégias didáticas que 

mobilizem os saberes prévios do aluno para alcançar um novo saber e progredir no seu 

conhecimento, sendo assim o erro uma fase de suma importância no processo de 

aprendizagem da criança. Segundo o autor (2008): 

O erro não é somente o efeito da ignorância, da incerteza, do acaso [...], mas o efeito 

de um conhecimento que por um tempo, era interessante e conduzia ao sucesso, mas 

agora se mostra falso, ou simplesmente inadaptável. Os erros deste tipo não são 

erráticos e imprevisíveis, mas se constituem em obstáculos. Tanto na ação do mestre 

como na do aluno, o erro é constitutivo do sentido do conhecimento adquirido. 

(BROUSSEAU, 1983, p. 171, apud ALMOULOUD, 2007, p. 132) 

 

Além do mais, o conhecimento que o aluno já possui é o ponto de partida para a 

aquisição de novos saberes, ao contrário do que comenta Barchelard (1938,) que os 

conhecimentos primários precisam ser descartados, segundo Brousseau (1983), os 

conhecimentos prévios da criança são importantes na constituição de um novo saber, cabe ao 

professor desenvolver problemas que mobilizem os obstáculos (saberes prévios) dos alunos. 

Isto é, o educador deve criar situações didáticas de ensino que mesclem os saberes primários e 

os que ele tem intenção de ensinar, instigando também uma inquietação no aluno, para que ele 

possa aprimorar ou rejeitar seus obstáculos na formação de novos saberes. É necessário frisar 

que a importância didática de um problema depende exclusivamente do que o aluno investirá 

no processo de resolução de sua problemática (ALMOULOUD, 2007). 

É necessário destacar também que para haver à superação de um obstáculo é, preciso 

ocorrer uma interação entre o sujeito e o novo saber, essas interações precisam ser contínuas 

para que o obstáculo possa ser superado e um novo conhecimento possa ser constituído. Neste 

momento entra em ação o professor, este é apenas um auxiliador, mas é necessário ter 
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cuidado, pois quando se trata de ensinar um novo conhecimento o professor necessita buscar 

as formas corretas de ensinar, do contrário ele prejudicará seu aluno gerando outros 

obstáculos denominados por Brousseau (1983), como “Obstáculos Didáticos”, tais obstáculos 

estão presentes nas escolas e intimamente ligados ao professor. 

Além disso, os obstáculos didáticos surgem no erro de ensino, como por exemplo, 

quando o professor simplifica muito um determinado assunto, deixando dúvidas no aluno, é 

preciso que o docente deixe claro ao aluno o novo saber.  

Origem Dos Obstáculos Didáticos 

Em sua pesquisa Brousseau (1983), afirma que existe uma variedade muito grande de 

obstáculos didáticos, por este motivo, o autor determinou as seguintes origens a alguns 

obstáculos didáticos: 

I- Obstáculos didáticos de origem didática: 

Os obstáculos didáticos de origem didática segundo Brousseau (1983) estão 

intimamente ligados ao professor, um bom exemplo é quando ele “simplifica” ou “generaliza” 

muito um conceito abstrato ou muito complexo, ou mesmo, faz abreviações abusivas, 

deixando o aluno com dúvidas. 

II- Obstáculos didáticos de origem epistemológica: 

Os obstáculos didáticos de origem epistemológica são aqueles que não devem ser 

descartados, por conta de que trazem consigo toda uma bagagem ou mesmo uma herança 

histórica e cultural. 

III- Obstáculos didáticos de origem Ontogenética: 

Brousseau (1983, p.177) destaca que os obstáculos didáticos de origem ontogenética 

são aqueles que ocorrem devido as limitações (neurofisiológica entre outras) do sujeito em 

relação ao seu desenvolvimento cognitivo. Ou seja, os obstáculos ontogenéticos são 

dificuldades de aprendizagem da criança por falta de um desenvolvimento dos sentidos e dos 

sistemas perceptivos. Sendo assim, o aluno não consegue uma construção adequada do 

conhecimento repassado pelo professor em sala de aula. 

IV- Obstáculos didáticos de origem Psicológica: 

De acordo com Saddo (2007, p. 144) os chamados obstáculos didáticos de origem 

psicológica surgem quando a aprendizagem começa a contradizer as representações profundas 
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do sujeito, ou quando provoca uma desestabilização inaceitável. Tais obstáculos estão ligados 

à natureza afetiva do sujeito ou às crenças da comunidade em que ele está inserido.  

 

METODOLOGIA 

Uma vez apresentadas as noções de obstáculos didáticos e epistemológicos e a forma 

de como eles influenciam no processo de ensino e aprendizagem em matemática, no qual 

esses obstáculos podem auxiliar por parte dos professores os cuidados com determinados 

discursos e técnicas de ensino durante a transposição didática dos objetos matemáticos a 

serem trabalhados, como também são eles (obstáculos), muitas vezes, as causas de estagnação 

do conhecimento do sujeito aprendiz com saberes maus elaborados, e assim fomos instigados 

a discutir e buscar aprofundamento no tema. Desta forma, nos despertou um interesse em 

desenvolver uma pesquisa voltada para a evidenciação e apontamento dos obstáculos 

didáticos mais frequentes em salas de aula do 6º ano do ensino fundamental.  

O presente trabalho tratou de uma pesquisa de caráter bibliográfico, que têm por 

objetivo principal mapear nas literaturas levantadas, as quais abordam o tema “Obstáculos 

Didáticos, evidências dos principais obstáculos didáticos encontrados no ensino em 

matemática do 6º ano do ensino fundamental. Esta pesquisa se enquadra dentro de uma 

abordagem qualitativa que possui como referencias principais as obras dos franceses 

Bachelard (1938) e Brousseau (1983), dos quais, por serem os precursores desta teoria nos 

dão suporte para abordarmos o tema obstáculos didáticos. 

Buscamos ao analisar as literaturas elencar obstáculos didáticos mais frequentes nas 

obras pesquisadas a priori no 6º ano Ensino Fundamental. Abaixo segue como amostra do que 

pretendemos com a nossa pesquisa nos outros anos do ensino fundamental, alguns exemplos 

de obstáculos didáticos encontrados em nossas leituras nessa série de ensino. 

RESULTADOS DOS OBSTÁCULOS DIDÁTICOS ENCONTRADOS NAS 

LITERATURAS. 

Antes de mostrarmos o nosso mapeamento que serão evidenciados os obstáculos 

didáticos catalogados, enfatizaremos com um breve comentário da pesquisa e obra de cada 

autor em que encontramos tais obstáculos. Os autores foram, o professor e pesquisador de 

matemática Alzir Fourny Marinhos em sua obra, intitulada com “Obstáculos Didáticos: 

Alguns conhecimentos matemáticos estabilizados no plano intelectual que podem dificultar a 

evolução da Aprendizagem Escolar”, a qual destaca alguns obstáculos didáticos catalogados 
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por ele. E o professor e pesquisador de matemática Werventon Dos Santos Miranda em sua 

obra, intitulada como “Erros e Obstáculos: Os conteúdos Matemáticos do Ensino 

Fundamental no Processo de Avaliação”, enfatiza alguns obstáculos didáticos investigado e 

analisado por ele. Segundo as observações desses autores, tais obstáculos são bastante 

evidentes no ambiente de ensino. Por esses motivos abordaremos alguns desses obstáculos. 

OBSTÁCULOS DIDÁTICOS ENCONTRADOS NO 6º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

Nas operações de adição e subtração com frações.  

Segundo Marinhos (2017), nas resoluções de frações com denominadores diferentes, 

fica estabilizado no plano intelectual do aluno a adição e subtração de números nas operações 

aritméticas, em que muitas vezes, por falta de esclarecimento do professor ao ensinar o uso do 

MMC, o aluno acaba por fazer uma generalização do conceito de soma e subtração ensinado 

nos anos anteriores com números inteiros, e ao resolver uma soma ou subtração com fração, 

soma ou subtrai tanto numerador quanto denominador, como mostra os exemplos a seguir: 

Exemplo: a) 
5

2

2

1

3

1
                                                    b) 

2

3

3

1

5

4
 . 

Consideração: 

Nota-se que este obstáculo catalogado por Marinhos (2017), possui características 

recorrentes a mais de uma origem de obstáculo, que são: 

I. Obstáculo didático de origem Didática: Este obstáculo didático está ligado à falta de 

esclarecimento da parte do professor (como comenta o pesquisador), não tomando o devido 

cuidado e atenção na hora de explicar o conteúdo, não delimitando limites para a técnica 

ensinada, deixando assim “lacunas” no plano intelectual do aluno, estas lacunas ocasionam a 

generalização do conhecimento ensinado, que em certos problemas foi útil ao aluno, porém se 

mostrará falho em problemas diferentes. 

II. Obstáculo didático de origem Epistemológica: Este obstáculo ocorre, pois, o aluno traz 

consigo a bagagem de somar e subtrair os números naturais de um determinado modo, esta 

bagagem acaba se tornando uma dificuldade na evolução da aprendizagem (obstáculo 

epistemológico), isto por que ao se deparar com as operações de soma e subtração com fração 

o sujeito repete aquilo (a técnica) que fazia anteriormente com operações aritméticas.  

Nas operações de multiplicação e divisão com frações.  
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Para Marinhos (2017), de acordo com a fala de alguns professores fica implícito no 

plano intelectual do aluno que “ao se deparar com operações que possuem denominadores 

diferentes, ele deve encontrar o MMC”. Logo, ao resolver um problema que envolve 

multiplicação ou divisão com fração com denominadores diferentes, o sujeito reduz ao mesmo 

denominador para poder multiplicar ou dividir apenas os numeradores, como exemplificamos 

abaixo: 

Exemplo: a) 
6

12

6

3

6

4

2

1

3

2
 xx =2                                 b) 

2

1

6

3

6

6
:

6

18

2

2
:

3

9
 . 

Consideração:  

Percebe-se também que este obstáculo encontrado na obra de Marinhos (2017), tem 

por características, origens Didática e Epistemológica.   

I. Obstáculo didático de origem Didática: O obstáculo didático de origem didática 

está ligado à falta de esclarecimento da parte do professor, não tomando o devido cuidado e 

atenção na hora de explicar o uso adequado de cada processo. 

II. Obstáculo didático de origem Epistemológica: Este obstáculo acontece em virtude 

do aluno trazer consigo os conhecimentos de MMC (operações com denominadores diferentes 

é necessário reduzir ao mesmo denominador comum, após dividir o novo denominador pelo 

anterior, e multiplicar o resultado com o numerador, achando desta forma o novo numerador. 

Só depois disso ele soma ou subtrai o novo numerador e conserva o denominador) ensinados 

nas resoluções que envolvem soma e subtração com fração, logo o estudante repete nas 

operações de divisão e multiplicação com fração o mesmo processo, dificultando assim o 

avanço da sua aprendizagem. 

Nas resoluções do número misto no fundamental. 

Miranda (2007) menciona que por falta de esclarecimento do professor, muitas vezes 

por este não fazer a transposição didática correta, os alunos consideram a parte inteira do 

número misto como um fator comum em evidência ou não reconhecem o número misto, e 

também este pesquisador acredita que “já que este tipo de número quase não aparece nos 

exercícios propostos pelos professores e mesmo nos livros didáticos. Sendo assim, como a 

prática é operar com frações escritas na forma a/b, o número misto não é considerado”. 
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Na expressão 2
5

1
+ 

5

2
-

5

9
é comum os estudantes desconsiderar a parte inteira da 

primeira fração, no caso, o número misto. Com isso, compreende-se que como a prática é 

operar frações como a/b, o número misto logo é ignorado.  

Exemplo: 2
5

1
+ 

5

2
-

5

9
= 

5

10
. Compreende que os estudantes nessa situação além de 

desconsiderarem o número misto (2), apresentam também dificuldades de regras em relação 

aos sinais das frações, principalmente o sinal negativo (-) que é de subtração. 

 Considerações 

O obstáculo analisado por Miranda (2007), possui tanto origens didáticas como 

também epistemológicas. 

I. Obstáculo didático de origem Didática: O Obstáculo didático de origem didática 

está ligado ou é explicado por causa da ausência dessas expressões com números mistos nos 

testes ou exercícios propostos tanto pelos professores quanto em livros didáticos. 

II. Obstáculo didático de origem Epistemológica: Ocorre devido o aluno mesmo não 

conhecendo o número misto, ele utiliza o seu conhecimento (bagagem) fazendo paralelo em 

operações de soma e subtração com fração, esta bagagem acaba se tornando um obstáculo 

epistemológico. 

Nas operações aritméticas com frações. 

Um dos obstáculos catalogados pelo professor Marinhos (2017) coloca as operações 

aritméticas com frações em destaque, pois, se acordo com o autor “ao simplificar uma fração 

divide-se o numerador e o denominador pelo mesmo número, gerando uma fração 

equivalente”’. O exemplo abaixo evidência que alguns alunos utilizavam a técnica ensinada 

de uma maneira inadequada, revelando assim um obstáculo didático. Como mostraremos a 

seguir:  

2+4

6
  

1+4

3
=

5

3
 

Exemplo: Na operação aritmética, 
2+4

6
  faz-se  

1+4

3
=

5

3
 , simplificando apenas uma 

das parcelas. 

Considerações 
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Este obstáculo é apenas de origem Didática, pois, está ligado ao fato de o professor 

muitas vezes explicar sem esclarecimento o processo de simplificação nas operações 

aritméticas com frações, evidenciar cuidadosamente a técnica correta de simplificação evitará 

que erros como o do exemplo acima, aconteçam.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas leituras sobre a noção de obstáculos, conseguimos realizar um 

mapeamento de evidências dos os obstáculos didáticos no 6º ano do ensino fundamental, 

fazendo nossas considerações sobre suas origens. Acreditamos que ficou claro a necessidade 

de enfatiza-los para o ensino e aprendizagem em matemática, no qual, muitas vezes são eles 

um dos impedimentos ou estagnação do conhecimento. Vemos então o quão fundamental 

trabalhar na educação matemática o conceito de obstáculos, pois, muitos professores quando 

se deparam com os obstáculos didáticos na sala de aula, se sentem perdidos a ponto de não 

levar em consideração que o problema não está na falta de conhecimento por parte do aluno, 

mas sim em um conhecimento em fase de construção. Desse modo, caberá ao educador 

diagnosticar a origem e a causa do obstáculo e procurar medidas didáticas para poder, 

juntamente com seu estudante superar este obstáculo ou incorporá-lo ao novo conhecimento. 

Concluímos então que o estudo dos obstáculos pode auxiliar os professores que 

atuam no ensino da matemática, no planejamento de materiais instrucionais, nos planos 

pedagógicos e entre outros. Dessa forma, para um maior esclarecimento a respeito dos 

obstáculos didáticos para os profissionais que trabalham no ensino da matemática, 

pretendemos catalogar os obstáculos em outros anos (séries) do ensino fundamental, 

caracterizando suas causas e origens segundo as obras pesquisadas. 
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RESUMO 

 

A matemática causa temor na maioria dos estudantes, ela é vista como uma disciplina difícil, com aulas 

entediantes e sem utilidade prática no cotidiano. Entretanto, a matemática deve ser vista como instrumento 

facilitador de diversas tarefas, sejam elas complexas ou até mesmo em atividades do dia a dia das pessoas. A 

presente pesquisa busca analisar as percepções de alunos do 9º ano de uma escola pública de Imperatriz-MA, 

quanto ao ensino da matemática. Para isso foi aplicado um questionário aos alunos baseados em perguntas 

objetivas e subjetivas que visaram analisar de forma livre suas relações com a disciplina de matemática. De 

modo geral os resultados obtidos identificaram uma baixa afinidade dos alunos com a matemática, mostrando 

indícios que isso pode ser decorrente de uma falta de acompanhamento dos responsáveis, mecanização do ensino 

e falta de aplicação dos conteúdos no cotidiano dos discente, evidenciando que devem ser desenvolvidas ações 

para mudar esta situação. 

 

Palavras-chave: Matemática. Educação. Atividades práticas. Aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A matemática é uma matéria que causa pavor na maioria dos alunos do ensino 

fundamental, médio e até em discentes na graduação. Tal perspectiva é algo cultural, muitas 

vezes repassada pela família, amigos ou até mesmo pelo próprio professor da disciplina. O 

aluno é encorajado a vê-la como difícil, maçante e sem utilidade. 

mailto:lukas_alvis@hotmail.com
mailto:alexandre.sales@ifma.edu.br
mailto:thais_h-ta_psj@hotmail.com
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Os alunos não reconhecem a matemática como ferramenta facilitadora da 

humanidade, não percebem que ela está inserida no cotidiano das pessoas, não sabem qual sua 

utilidade prática.  

Normalmente nas salas de aula os estudantes se deparam com letras e números em 

expressões algébricas, são apresentados a postulados, axiomas e teoremas, mas são raros os 

casos em que o professor faz um paralelo entre teoria e prática informando qual a finalidade 

do conteúdo que está sendo estudado e como ele pode ser aplicado no dia a dia dos alunos. 

“Interessa à criança, ao jovem e ao aprendiz em geral aquilo que tem apelo às suas 

percepções materiais e intelectuais mais imediatas. Por isso é que proponho um enfoque 

ligado a situações mais imediatas” (D'AMBROSIO, 2009, p. 31). 

Os professores de matemática, de modo geral, possuem domínio sobre os conteúdos 

da matéria, entretanto, poucos estão preparados para romper as algemas do sistema 

educacional tradicional. As aulas de matemática normalmente são ministradas através de 

técnicas de ensino arcaicas, com recursos didáticos ultrapassados e desinteressantes, levando 

o aluno a ver a matemática como puramente abstrata, sem significado para sua realidade. E 

para mudar essa situação, o ponto de partida é a formação de professores, onde o futuro 

docente deve ser instruído sobre conhecimentos teóricos, mas, também deve receber 

orientação sobre como despertar o interesse de seus alunos, com aulas inovadoras, com foco 

na realidade dos estudantes, sempre aliando teoria e prática. 

Além disso, entendemos a escola como um lugar de produção de saberes, e 

não simplesmente de aquisição ou de transmissão de conhecimentos 

estabelecidos. Consideramos que tal entendimento tem implicações cruciais 

nos argumentos para (re)pensar as formas de exposição da matemática na 

escola; bem como no reconhecimento do ser professor como uma atividade 

profissional, que está associada a uma rede complexa de práticas e saberes 

específicos, isto é, que se estabelece a partir de uma epistemologia própria. 

De fato, se a função do professor fosse meramente a de transmitir ao aluno 

conhecimentos estabelecidos, sua própria formação poderia contemplar 

apenas um conjunto de regras e procedimentos gerais, isto é, poderia se 

reduzir à dimensão do "saber fazer" (GIRALDO , 2018). 

 

O ofício do professor não deve se basear em conceitos simplesmente técnicos, o 

profissional não deve se ater unicamente aos conceitos teóricos e ao rigor matemático. É de 

fundamental importância agregar sentido e valor a tudo que é ensinado em sala de aula, pois 

servirá como força motriz do educando no aprendizado de tal disciplina tão temida. 
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Consoante a isso, o papel do professor como instigador da curiosidade do aluno 

mostra-se de extrema importância no processo de ensino-aprendizagem, onde a curiosidade 

transforma-se em motivação, tanto do professor para ensinar quanto do aluno para aprender. 

É importante salientar que a formação do professor não se encerra após a conclusão 

do curso superior. É necessário que o profissional esteja em processo de constante renovação 

de sua prática docente, acumulando novos conhecimentos e descobrindo novas técnicas de 

ensino. O profissional deve estar apto a acompanhar as constantes mudanças na sociedade 

contemporânea. 

Neste contexto, em entrevista ao jornal El País, o físico Conrad Wolfram, afirma 

sobre o ensino da matemática que: 

Ninguém está satisfeito: os estudantes acham que é uma matéria difícil e 

desinteressante, os professores se sentem frustrados com os resultados de 

seus alunos e os governos sabem que ela é importante para a economia, mas 

não sabem como atualizar os currículos escolares (WOLFRAM, 2017). 

 

Mesmo com os péssimos resultados dos alunos e a nítida aversão de grande parte dos 

estudantes para com a matemática, são raros os casos em que professores ou gestores 

educacionais recomendam alguma modernização no velho e cansado método de ensino da 

disciplina.  

Os professores quando estudantes passaram pelo roteiro de ensino que pinta a 

matemática como entediante e sem utilidade prática, dessa forma, estes professores terminam 

por conduzir os alunos pelo mesmo caminho.  

Atualmente o ensino da Matemática se apresenta descontextualizado, 

inflexível e imutável, sendo produto de mentes privilegiadas. O aluno é, 

muitas vezes, um mero expectador e não um sujeito partícipe, sendo a maior 

preocupação dos professores cumprir o programa. Os conteúdos e a 

metodologia não se articulam com os objetivos de um ensino que sirva à 

inserção social das crianças, ao desenvolvimento do seu potencial, de sua 

expressão e interação com o meio (SCHNEIDER, 2007). 

 

Neste contexto, um instrumento capaz de interligar os conteúdos matemáticos com 

aulas repletas de significado é a associação entre teoria e prática durante as lições de 

matemática.  
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Associar teoria e prática mostrará a face atual e empolgante da matemática, o aluno 

terá sua curiosidade aguçada ao descobrir que atividades do seu cotidiano estão repletas de 

conhecimento matemático.  

Segundo D'Ambrosio (2009, p. 102) “A construção de papagaios, de aviõezinhos de 

papel, os resultados de jogo de futebol e, naturalmente, o noticiário econômico – todos dão 

grandes oportunidades de se discutir matemática”. O importante é que o professor encontre 

estratégias pedagógicas capazes de motivar os alunos e que facilitem a compreensão dos 

conceitos teóricos passados em sala de aula, dessa forma, proporcionando uma aprendizagem 

significativa. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 9.394/96, no artigo 61, Parágrafo único, 

cita os fundamentos básicos para a formação do professor. 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a 

atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 

objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como 

fundamentos: 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço; 

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições 

de ensino e em outras atividades (LDB, 1996). 

 

A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação traz como fundamento básico para a 

formação do professor a associação entre teorias e práticas, é evidente tratar-se de uma 

metodologia que deve ser aplicada desde o ensino fundamental. Se até mesmo formandos em 

licenciatura em matemática necessitam de estágios supervisionados para aliarem a teoria à 

prática torna-se ainda mais essencial a implementação de métodos que tenham efeito parecido 

para os estudantes do ensino fundamental. 

De acordo com dados divulgados pelo movimento Todos pela Educação, apenas 

7,3% dos estudantes que concluem o terceiro ano do ensino médio atingem níveis satisfatórios 

de aprendizado em matemática, tais dados consideraram escolas públicas e privadas. Estes 

números foram baseados no resultado da Prova Brasil e do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica - Saeb, aplicados em 2015. Entretanto este péssimo resultado começa a ser 

construído nos anos iniciais do ensino fundamental onde o aluno tem seu primeiro contato 
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com a matemática como matéria, por isso é importante trabalhar para reverter este quadro a 

partir do ensino fundamental. 

Fica claro o motivo do desinteresse de grande parte dos discentes no estudo da 

matemática, aprender algo que não tem utilidade, que é como os alunos enxergam esta 

disciplina, é desperdício de tempo e energia. Sendo assim este trabalho visou analisar as 

percepções dos alunos quanto ao ensino da matemática. 

2 METODOLOGIA 

Neste tópico do trabalho será descrito o tipo de pesquisa e como ela foi aplicada, os 

procedimentos de coleta de dados, bem como as diferentes técnicas e abordagens. 

2.1 Campo 

O campo de aplicação desta pesquisa foi uma escola, pertencente a rede municipal de 

ensino da cidade Imperatriz/MA. A escola encontra-se em funcionamento desde 14/03/1996 e 

está localizada na avenida Pedro Neiva de Santana, S/N, bairro: parque Amazonas. 

2.2 Instrumentos 

Este artigo foi baseado na aplicação de um questionário aos alunos do 9º ano, o qual 

era baseado em questões sobre a afinidade do discente com a matemática assim como alguns 

fatores relevantes na sua vida acadêmica, sendo este documento disponibilizado aos alunos na 

forma impressa. Este questionário apresentou nove questões, que mediu a afinidade, 

percepção, e nível de aprendizagem dos alunos com relação à disciplina matemática. 

2.3 Critérios 

Foram selecionadas duas turmas de nono ano para participarem desta pesquisa, nono 

ano B e nono ano C. 

A turma do nono ano B tem ao todo 35 alunos matriculados no primeiro semestre de 

2019, entretanto, apenas 29 alunos participaram desta pesquisa, sendo esta turma do turno 

matutino. Da mesma forma, a turma do nono ano C tem ao todo 35 alunos matriculados no 

primeiro semestre de 2019, entretanto, apenas 29 alunos participaram desta pesquisa, sendo 

esta turma do turno vespertino. 

O critério de escolha dos participantes baseou-se na premissa que os alunos do nono 

ano são aqueles que estão a mais tempo imersos no modelo tradicional de ensino da 

matemática, levando em consideração apenas o ensino fundamental. 

2.4 Descrição 
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Para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizada visita a escola, onde este 

projeto e seu respectivo embasamento teórico foram apresentados aos professores de 

matemática das turmas selecionadas e para a direção da escola.  

Após a realização da coleta de dados por meio dos questionários, os dados foram 

tabulados e analisados através de planilhas eletrônicas. 

3 RESULTADO E DISCUSSÕES 

3.1 Caracterização dos participantes da pesquisa 

De início foi possível determinar que do total de 29 alunos que responderam este 

questionário, na turma nono B, 14 pertencem ao sexo masculino e 15 ao sexo feminino. Já na 

turma nono C, do total de 29 alunos, 17 são do sexo masculino e 12 do sexo feminino. Fica 

claro que existe um equilíbrio, o número de meninos é bem próximo do de meninas, assim 

sendo, os resultados encontrados nos questionários e atividades retratam a opinião e a 

realidade de ambos os sexos. 

Os estudantes foram questionados sobre qual bairro residem. E o resultado foi que 

todos os alunos, das turmas nono B e nono C, residem em bairros periféricos da cidade de 

Imperatriz/MA.  

Também foi possível descobrir as matérias que os estudantes têm mais dificuldade. 

No questionário era permitido marcar mais de uma alternativa. O resultado apurado pode ser 

visualizado na Tabela 1. 

Tabela 1 - Matérias que os alunos têm mais dificuldades, segundo suas percepções. 

Matérias 

Quantidade de alunos nono 

B 

Quantidade de alunos nono 

C 

Ciências 1 3 

Ed. Física 0 0 

Geografia 1 1 

História 2 0 

Líng. Estrangeira 11 14 

Matemática 24 28 

Português 22 13 

 

Na Tabela 1 é possível observar que as disciplinas que os alunos apresentam maior 

dificuldades são a de matemática e português, respectivamente.  

Como resultado de tantos sentimentos negativos que esta disciplina 

proporciona ao aluno, somado ao bloqueio em não dominar sua linguagem e 
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não ter acesso ao seu conhecimento vem o sentimento de fracasso pela 

matemática.  

Desse modo, a matemática ao se configurar para os alunos como algo difícil 

de compreensão, sendo de pouca utilidade prática, produz representações e 

sentimentos que vão influenciar no desenvolvimento da aprendizagem 

(SANTOS , FRANÇA e SANTOS , 2007, p. 27). 

Tal afirmação vai de encontro com os resultados obtidos na tabela anterior, onde a 

matemática ficou com a primeira posição, nas duas turmas, da disciplina que os alunos têm 

mais dificuldade de aprendizagem. 

Como forma de complementar a questão anterior, os alunos foram indagados se já 

haviam reprovado em alguma matéria e foi solicitado que listassem em quais disciplinas 

ocorreram as reprovações. A turma nono B possui cinco alunos que já passaram por 

reprovações e na turma nono C um total de dezessete alunos já tiveram reprovações em seus 

históricos escolares. É importante salientar que alguns alunos reprovaram em mais de uma 

disciplina.  

Tabela 2 - Alunos com reprovação no histórico escolar. 

 

Matemática Português Ciências História Geografia 

Aluno 01 - nono B X X 

   Aluno 02 - nono B X 

    Aluno 03 - nono B 

 

X 

   Aluno 04 - nono B X 

    Aluno 05 - nono B X X 

   Aluno 06 - nono C X 

   

X 

Aluno 07 - nono C X 

    Aluno 08 - nono C X X 

   Aluno 09 - nono C X X X 

 

X 

Aluno 10 - nono C X X 

   Aluno 11 - nono C X X 

   Aluno 12 - nono C X 

    Aluno 13 - nono C X 

    Aluno 14 - nono C X 

    Aluno 15 - nono C 

  

X 

  Aluno 16 - nono C X 

    Aluno 17 - nono C X 

    Aluno 18 - nono C X 

    Aluno 19 - nono C X X 

   Aluno 20 - nono C X 

    Aluno 21 - nono C 

   

X 

 Aluno 22 - nono C X X 

 

X 
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Na Tabela 2 é possível observar que a matemática foi a disciplina com o maior 

número de reprovações, com um total de 19 alunos, em seguida veio português com 9 alunos, 

ciências com 2 alunos, história com 2 alunos e geografia com 2 alunos. Neste contexto, 

segundo dados divulgados em 2016 pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(Pisa), o Brasil encontra-se na posição 65 de um total de 70 países, com relação ao 

desempenho escolar em matemática, tal fato comprova que esta não é uma realidade exclusiva 

da escola que participou desta pesquisa. 

No decorrer do questionário os alunos responderam se recebem auxílio de algum 

responsável na resolução das atividades escolares passadas para casa. Os resultados 

encontrados podem ser visualizados na Figura 1. 

Figura 1 - Nível de ajuda que os alunos recebem dos responsáveis na resolução de atividades passadas para casa. 

 
 

Com a apuração dos dados foi possível determinar que a maioria dos responsáveis 

poucas vezes auxiliam os estudantes na resolução das atividades passadas para casa, 

provavelmente só o fazem em véspera de provas e de recuperações temendo por uma possível 

reprovação do aluno. Além disso, um número considerável de responsáveis, nunca prestam 

ajuda aos estudantes.  

0 
1 

7 

0 

18 

15 

4 

13 

0

3

6

9

12

15

18

21

Questionário 01 - nono B Questionário 01 - nono C

Q
u

a
n

ti
d
a

d
e

 d
e
 A

lu
n
o

s
 

Sim, sempre recebo ajuda Na maioria das vezes
Poucas vezes Não, nunca recebo ajuda



1050 

 

1050 

 

Hoje, diversas pesquisas já mostram que escolas em que há participação 

ativa dos pais tendem a propiciar melhor desempenho escolar dos alunos e a 

reduzir os níveis de indisciplina e de violência. Como pai e educador, diria 

aos pais que não deixem de participar da vida escolar de seus filhos. É 

preciso ter a educação como um valor familiar. Demonstrar interesse e 

acompanhar a vida escolar dos filhos pode contribuir não só para melhorar o 

desempenho escolar deles, mas também seu desenvolvimento pessoal e 

social (NEVES, 2017). 

 

 Como visto nas palavras do educador Mozart Neves, a presença dos pais na 

educação dos alunos é essencial. Os pais além de auxiliarem na resolução de atividades 

também podem atuar como incentivadores, motivando os filhos em sua jornada escolar. 

Entretanto, a maioria dos estudantes que participaram da pesquisa não recebem tal 

acompanhamento, o que pode ser uma das causas do baixo rendimento na disciplina 

matemática. 

 

3.2 Nível de afinidade em relação à matemática 

 

Este tópico apresenta o nível de afinidade dos alunos em relação à matemática. Os 

estudantes responderam se gostam da disciplina matemática, como mostra a Figura 2. Esta 

comparação serviu para medir a afinidade dos alunos para com a matemática. 

Figura 2 - Você gosta da disciplina matemática? 

 
 

Tanto na turma nono B quanto na turma nono C o número de alunos que não gostam 

de matemática é maior que o número de alunos que gostam da disciplina. Neste sentido, em 

entrevista à revista nova escola, a pesquisadora argentina Sadovsky (2007) afirma que a má 

fama da disciplina matemática se deve à abordagem superficial e mecânica realizada nas 

escolas. Assim sendo, as atividades de cunho mais práticos podem ajudar a melhorar a 
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afinidade do educando com a matemática, quebrando com o modelo de ensino tradicional da 

matemática, mostrando uma disciplina atual e com utilidade prática no mundo 

contemporâneo. 

Além de perguntar se os alunos gostam de matemática foi solicitado na questão 

seguinte que justificassem a resposta que haviam marcado. Serão expostas neste trabalho as 

justificativas de três alunos. 

Um dos alunos do nono B, ao responder o questionário 01, afirmou que não gosta de 

matemática “porque é difícil, e muitos cálculos são desnecessários na minha vida fora da 

escola, não vou precisar deles fora das provas”. 

Já um aluno do nono C afirmou que não gosta de matemática “porque é muito chato, 

presto atenção mas não entendo nada que o professor explica”. 

Outro aluno do nono B afirmou não gostar de matemática pois “é muito complicada, 

deixa minha mente revoltada, muito complicada”. 

Os principais pontos levantados pelos alunos que justificam a aversão para com a 

matemática foram a abstração demasiada, não saber qual a utilidade prática dos conteúdos que 

estão sendo ensinados, a dificuldade de compreensão dos conteúdos ministrados, entre outros 

motivos. Neste sentido, a execução deste projeto de pesquisa mostrou que aliar teoria e prática 

é uma ferramenta eficaz, comprovada pela fala dos alunos que acreditam aprender melhor 

quando teoria e prática andam lado a lado.  

As relações entre as teorias (saber) e práticas (fazer) devem estar sempre juntas, 

levando em consideração a visão de todos sobre o uso da matemática em seu cotidiano e de 

que forma praticam e desenvolvem os saberes matemáticos no seu dia-a-dia (MIRANDA, 

PEREIRA e PEREIRA, 2018, p. 64). 

Fica claro que o modelo tradicional de ensino não está sendo capaz de propagar o 

conhecimento de forma eficiente, assim sendo, é necessária a complementação do ensino com 

técnicas que atraiam a atenção dos alunos e facilitem a compreensão do conteúdo. 

Neste contexto, é de se esperar que os alunos submetidos exclusivamente ao ensino 

tradicional de matemática considerem que a disciplina possui pouca importância para seus 

futuros, entretanto, não foi este o resultado encontrado nos questionários, conforme apresenta 

a Figura 3, onde os alunos demonstraram que compreendem que a matemática será importante 

durante suas vidas.  
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Figura 3 - Qual a importância da matemática para o seu futuro? 

 

 

Nenhum aluno marcou a opção que contém a alternativa “não possui importância”. 

Nos dois questionários a opção mais assinalada foi que a matemática é importante para o 

futuro dos alunos. Entretanto, mesmo que a maioria considere que a matemática será utilizada 

em algum momento de suas vidas, os estudantes não conseguem dizer como ela se fará útil 

em outras situações que não sejam resolução de atividades, provas e no vestibular. Este é o 

ponto central para complementar o ensino tradicional de matemática, aprender a teoria com a 

única intenção de responder questões torna-se algo muito vazio, o aluno deve saber que o que 

está sendo exposto em sala de aula é uma ferramenta que possui um propósito, dessa forma, o 

conhecimento terá significado e possivelmente atrairá a atenção do aluno. E para empregar 

significado ao conhecimento podem ser utilizadas situações do cotidiano das pessoas, de 

acordo com D'Ambrosio (2009, p. 102) a matemática está presente no dia a dia, até mesmo na 

brincadeira das crianças. Assim sendo, a tarefa do professor é fazer a ponte entre a teoria e sua 

utilidade prática. 
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E para finalizar a análise do questionário, a última questão tentava descobrir se os 

alunos conseguem entender as explicações do professor de matemática, cujo os dados são 

apresentados na Figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Você consegue entender as explicações do professor de matemática? 

 
 

O resultado obtido nesta questão, exposto na Figura 4, mostra que do total de alunos 

da turma nono B apenas um identifica que sempre entende o que os professores de 

matemática explicam, já na turma C ninguém indicou está resposta. E o total de alunos entre a 

turma B e C que nunca entendem o que o professor explica chega a 15%. 

[...] um dos desafios a serem enfrentados refere-se à superação da realidade 

existente na maioria das escolas brasileiras, nas quais o ensino da 

Matemática é marcado pela fragmentação, descontextualização e atividades 

mecânicas. Essa realidade tem gerado, nos estudantes, desinteresse e 

indiferença em relação a esse componente curricular, produzindo ao longo 

da história escolar do aluno um sentimento de fracasso e incapacidade para 

compreender e resolver problemas matemáticos (ANDRÉ , 2009, p. 9). 

Atividades que podem auxiliar para melhorar esse cenário são a utilização da 

etnomatemática como forma de valorizar os conhecimentos que os estudantes já possuem em 

seu cotidiano, a utilização de jogos no ensino da matemática e visitas de campo, que atuam 
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como ferramentas para contextualizar a matemática no mundo contemporâneo, são 

metodologias de ensino capazes de mudar o padrão mecânico e rígido do ensino tradicional. 

Os alunos que passaram pelas atividades desta pesquisa foram instruídos sobre a importância 

da matemática para a humanidade e sobre a utilidade prática dos conceitos matemáticos em 

situações reais, e puderam comprovar na prática as teorias presentes nos livros. Tais ações 

provavelmente contribuíram para que os alunos enxergassem a matemática como algo útil 

para suas vidas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como resultado desta pesquisa foi possível mostrar a importância de relacionar teoria 

e prática na matemática do ensino fundamental, reforçando a necessidade de implantar 

metodologias de ensino que aliem teoria e prática nas aulas de matemática, desmistificando o 

ensino desta disciplina, tornando as aulas prazerosas e agregando sentido e valor a tudo que é 

ensinado em sala de aula. 

Consoante a isso, outro resultado obtido foi mostrar que a matemática está inserida 

no cotidiano das pessoas. 

Outro ponto importante abordado neste trabalho foi a necessidade da constante 

renovação de saberes, através da formação continuada dos professores. É necessário que o 

governo e os próprios professores invistam cada vez mais na educação continuada. 

Dessa forma, foi possível concluir que o ensino tradicional de matemática se revela 

enfadonho e muitas vezes sem sentido para os estudantes. Tal modelo de ensino não busca 

repassar conhecimento útil, com significado para o aluno, além disso, não leva em 

consideração os conhecimentos matemáticos que os alunos já possuem e que foram 

adquiridos através de suas experiências de vida. Neste contexto, é perceptível a necessidade 

de uma intervenção no ensino da matemática, como forma de agregar significado e valor aos 

conteúdos ministrados em sala de aula, e uma forma de conseguir êxito nesta tarefa é aliando 

teoria e prática durante as aulas da disciplina. 
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Resumo  

Com o intuito de cotejar os discursos sobre a BNCC e estabelecer as similitudes e diferenças nos textos, nos 

desafiamos a realizar uma pesquisa bibliográfica com uma revisão sistemática sobre o tema em Teses e 

Dissertações publicadas nos últimos cinco anos, em repositórios especializados. A pergunta central tem por 

interesse buscar respostas para a garantia e defesa da educação como direito. Como critério de inclusão, definiu-

se que os trabalhos trouxessem uma discussão na Base sobre currículo, alfabetização, educação, formação e sua 

própria implementação, ou seja, aspectos conceituais que impactam no direito social subjetivo à educação. Para 

operacionalização do trabalho, realizamos uma busca ativa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações
46

 (BDTD) e no repositório Google Acadêmico
47

, nos quais encontramos 117 trabalhos a respeito do 

referido documento. O destaque para as similitudes deve-se ao reconhecimento do currículo como campo de 

forças. Pelo reconhecimento dos autores de que a Base foi concebida e defendida com alguns aspectos 

primordiais, como ponto de partida e não como currículo fechado, não se trata de uma relação de conteúdos para 

as escolas, mas tem como percurso, apoiar os sistemas de ensino nas suas propostas curriculares. As divergências 

aparecem quanto ao processo alfabetizador, que ressaltava a necessidade da ação de alfabetizar e letrar, enquanto 

seus princípios norteadores indicam a alfabetização em concomitância com o letramento na área de linguagens. 

A Base induz às habilidades emocionais e normatiza um estreitamento entre questões psicológicas e biológicas, 

porém regula o saber que versa sobre o indivíduo, convidado a assumir um modelo desenvolvimentista e 

funcionalista no currículo. Também não traz uma fundamentação pedagógica definida e clara sobre educação, 

assim como seus alicerces teóricos, epistemológicos, somente metodológicos (competências e habilidades). 

Palavras-chave: Currículo. Alfabetização. Educação. Formação humana. BNCC. 

 

Introdução   

“É lá no porão que estão as raízes”. Ao lembrarmos do texto de Veiga-Neto (2012) é 

que decidimos descer ao porão e procurar a marca inicial da necessidade de uma organização 

nacional para a educação brasileira, ou seja, como chegamos a ideia da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) brasileira? O que nos revelam as discussões sobre esse 

documento que podem garantir a defesa pelo direito à educação? Segundo Souza (2018), as 

aspirações por uma Base Nacional Curricular (BNC) não é recente. Remonta-se às décadas de 

1970 e 1980, pela necessidade de reformulação dos cursos de professores dos anos iniciais, ou 

seja, Pedagogia. A defesa pela formação e valorização docente ganha corpo no V Seminário 

                                                 
46

 http://bdtd.ibict.br 
47

 https://scholar.google.com.br 

mailto:glauciabaia@yahoo.com.br
mailto:pedro.franco.sa@gmail.com
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Nacional da Associação Nacional pela Formação de Professores, em 1983, no qual foi 

elevado ao patamar de uma luta política, a definição de um princípio orientador dos currículos 

de formação de professores, que estruturasse a formação em uma unidade. Contudo, outros 

marcos legais devem ser lembrados, para reafirmar a trajetória de que nada é (de)feito atual, 

mas segue uma engrenagem muito mais articulada sistemicamente, como mostramos no 

quadro 1, abaixo:  

 

Quadro 1  

Marcos Legais à BNCC 

ANO - Marcos legais Definições estruturantes 

1988 - Constituição 

Federal 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais. 

 

1996 - Lei de 

Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e dos educandos. 

 

1997 – Parâmetros 

Curriculares Nacionais 

Estabelecimento de uma referência curricular comum para todo o País, ao 

mesmo tempo que fortalece a unidade nacional e a responsabilidade do Governo 

Federal com a educação, busca garantir, também, o respeito à diversidade que é 

marca cultural do País. 

 

2010/2014 – 

Conferência Nacional 

de Educação   

EIXO VI: Definir uma base nacional comum (diretrizes nacionais) de valorização 

dos profissionais da educação básica que oriente os sistemas de ensino para a 

elaboração participativa de planos de carreira unificados.  

 

2011 – Diretrizes 

Curriculares Nacionais 

para a Educação 

Básica.  

Visam estabelecer bases comuns nacionais para a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, bem como para as modalidades com que podem 

se apresentar, a partir das quais os sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, 

por suas competências próprias e complementares, formularão as suas orientações 

assegurando a integração curricular das três etapas.  

 

2014 – Plano Nacional 

de Educação  

Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a implantação dos 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base 

nacional comum curricular do ensino fundamental e do Ensino Médio. 
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2015/2017 – Base 

Nacional Comum 

Curricular  

É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 

ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica 

 

Fonte: Elaboração própria para esse trabalho 

 

Como podemos perceber, temos alguns demarcadores legais que reforçam a leitura do 

discurso que a Base não é construto atual, dessa década pelo menos, os quais serão retomados 

ao longo do texto. Em concordância com Geertz (2012, p. 10), “a tarefa exige que se mostre 

como determinados eventos e ocasiões únicos – um encontro aqui, um projeto ali – podem ser 

tecidos em conjunto com uma variedade de fatos e uma bateria de interpretações, a fim de se 

produzir uma percepção de como as coisas andam e provavelmente andarão”.      

Neste sentido, para a elaboração, aprovação e implementação da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) brasileira foram definidas algumas etapas que se seguiram desde 

setembro de 2015 aos dias atuais. Algumas estratégias decorreram desde a escrita da proposta 

preliminar, o encaminhamento à consulta pública, a reescrita para uma segunda versão 

entregue à sociedade e fechada a terceira versão do documento seguiu para aprovação do 

texto final. Deduz-se que algumas habilidades foram desenvolvidas nesse processo pelos 

elaboradores, seguindo um conjunto de uma variedades de fatos, como: analisar, discutir, 

debater, decidir, definir, escolher e selecionar o que fez parte da construção do material, mas 

fará parte também da trajetória curricular, a ser tarefa de todos a partir de então. (NEIRA, 

2016) 

O quadro 2, abaixo, identifica os procedimentos da trajetória da Base no cenário 

educacional brasileiro. Neira (2016) aponta pelo menos cinco etapas ou fases em que 

trabalharam para a materialização do documento, conforme descrito no quadro. Cabe destacar 

que o marco zero foi apontado aqui como etapa, porém não é lembrado pelos autores, que só 

comentam da publicação à versão final.  

Quadro 2 

Elaboração da BNCC 

Fases/etapas Procedimentos 

0 Escrita da versão preliminar 

I Publicação da versão preliminar em setembro de 2015; 

II Consulta pública entre setembro de 2015 e março de 2016 
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III Publicação da segunda versão do documento em maio de 2016 

IV Realização dos seminários estaduais entre junho e agosto de 2016 

V Encaminhamento da versão definitiva do documento ao Conselho Nacional de Educação 

(CNE). 

Fonte: Adaptado de (NEIRA et all 2016)
48

 

De acordo com os autores, a organização da primeira versão da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)
49

 apontava para as três etapas da educação básica:  educação infantil, o 

ensino fundamental separado em duas fases, com os anos iniciais e finais e ensino médio. A 

primeira etapa de ensino distribuída em Campos de Experiência e as demais por área de 

conhecimento e componentes curriculares. Contudo, pode-se afirmar que a Segunda Versão 

modificou, a partir das contribuições encaminhadas na plataforma digital, disponível ao 

público, e das críticas encomendadas a leitores as concepções de: Área – Componentes - 

Segmento de Objetivos de Aprendizagem. (NEIRA et al, 2016)  

Para esses autores, a BNCC foi concebida e defendida com alguns aspectos 

primordiais, primeiro como ponto de partida e não como currículo mínimo. Logo, não se 

tratava de uma relação de conteúdos a serem ensinados nas escolas. A Base tomou esse 

percurso com o objetivo de apoiar os sistemas de ensino, como calibragem para as propostas 

curriculares. Segundo, a ideia era que o documento se tornasse um material de apoio para a 

elaboração de propostas estaduais, municipais, da rede privada e de cada unidade escolar, 

como inspiração a pensarem em objetivos que se coadunam com as intenções educativas das 

escolas. 

Muitos discursos puderam ser vistos a partir de então. Segundo Neira (2016), os 

conservadores denunciavam que o documento estava aquém do desejável em termos de 

aquisição de conhecimentos, assim como acusá-lo de esquerdista e ideológico, porém os 

progressistas também não pouparam críticas, pois queriam um documento mais engajado, sem 

qualquer aceno ao mercado ou às políticas neoliberais. Também, apresentaram suas críticas as 

entidades científicas, os movimentos sociais organizados e organizações Não-governamentais 

ligadas à educação. Mas, para esses autores que participaram da elaboração do documento não 

se pode deixar passar despercebido a BNCC, como projeto formativo, traz um sujeito que 

                                                 
48

 Essa produção narra, do ponto de vista de um dos seus partícipes, o processo de construção da primeira e 

segunda versões do documento.  
49

 No que se refere à primeira versão da BNCC, observa-se que a equipe composta pelos professores e 

professoras indicados pelo Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação) e pela Undime (União 

Nacional dos Dirigentes de Educação), e profissionais de 35 universidades, consultou os currículos estaduais e 

do Distrito Federal com o intuito de produzir um documento que fosse reconhecido pelos sistemas (NEIRA et all 

2016, p. 35) 
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saiba ler a realidade que o cerca e atuar fundamentado em conhecimentos variados, que 

reconheça sua própria identidade cultural e que lute para transformar a sociedade atual. 

 

 

2 - PERSPECTIVAS GNOSIOLÓGICAS SOBRE A BNCC:  DE FATO E DE 

DIREITOS.  

 

O trabalho aqui descrito tomou como mote fazer uma incursão nos trabalhos 

acadêmicos sobre as perspectivas gnosiológicas, entendendo-as como definido por Gamboa 

(2012), quando diz que é o:  

Entendimento que o pesquisador tem do real, do abstrato e do concreto no processo 

de pesquisa científica; o que implica diversas maneiras de abstrair, conceituar, 

classificar e formalizar, ou seja, diversas formas de relacionar o sujeito e o objeto da 

pesquisa e que se refere aos critérios sobre a ‘construção do objeto’ no processo de 

conhecimento. (GAMBOA, 2012, p. 59) 

 

Partindo desse entendimento e com o intuito de cotejar os discursos sobre a BNCC e 

estabelecer as similitudes e diferenças, adotamos como metodologia a realização de uma 

pesquisa bibliográfica, de teses e dissertações publicadas nos últimos cinco anos, em 

repositórios especializados. Como critério de inclusão, definimos que os trabalhos trouxessem 

uma discussão sobre a Base discutindo descritores como: currículo, alfabetização, educação, 

formação humana e sua própria implementação, ou seja, aspectos conceituais e políticos de 

impactos na educação brasileira. 

Para operacionalização deste trabalho, a busca ativa consistiu adotar dois repositórios 

digitais científicos, primeiro na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
50

 

(BDTD) e no Google Acadêmico
51

, nos quais encontramos 117 trabalhos relacionado com a 

temática. Do primeiro repositório obtivemos 94 respostas e do segundo foram 23 artigos 

apresentados em eventos científicos e revistas especializadas. Os trabalhos destaques deste 

texto, tratam dos descritores currículo, alfabetização, educação, formação humana 

efetivamente. Os trabalhos excluídos tem relação a BNCC, mas mantém um apontamento que 

podemos chamar de flutuantes, ou seja, não trazem efetivamente discussões com os 

descritores citados, mas outras frentes de interesse como: competência, habilidades 

cognitivas, saberes e objetos pelas áreas de conhecimento, até mesmo das habilidades 

socioemocionais.  

                                                 
50

 http://bdtd.ibict.br 
51

 https://scholar.google.com.br 
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Em Triches (2018), com a Dissertação “A Formulação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e Concepções em disputa sobre o Processo Alfabetizador da Criança 

(2015-2017)”, encontramos uma análise do processo de formulação da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e as concepções em disputa sobre o processo alfabetizador da 

criança. Neste trabalho a autora captura os elementos envolvidos no movimento da Base e 

analisa as concepções sobre processo alfabetizador delineados nas diferentes versões do 

documento. Por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental balizou o estudo com a 

seguinte pergunta: quais são os elementos envolvidos na tessitura da BNCC e as concepções 

em disputa sobre o processo alfabetizador da criança?  

Para Triche (2018, p. 98), o movimento de delinear o processo alfabetizador da 

criança, aconteceu com a Meta 5 do PNE (2014/2024), na qual se define a necessidade de 

“alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino 

Fundamental” (BRASIL, 2014). Sabe-se que essa meta está organizada com sete estratégias, 

em que uma delas traz a finalidade de se garantir alfabetização plena de todas as crianças com 

vistas a articular a estruturação dos processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Segundo a autora, a “orientação do currículo” apresentou 

divergências, na versão preliminar da Base, pois “o processo alfabetizador ressaltava a 

necessidade de centrar o conhecimento na ação de alfabetizar e letrar, enquanto que os 

princípios norteadores indicava a importância de trabalhar alfabetização em concomitância 

com o letramento, ao tratar da Área de linguagens”.  (TRICHES, 20018, p.116)  

De acordo com a autora, a Segunda Versão da BNCC apontou para a necessidade de 

integração pelas áreas de conhecimento e seus componentes curriculares na construção do 

processo alfabetizador. Contudo, esse o processo foi reduzido para a etapa dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, mais especificamente nos dois primeiros anos. Para esse fim na Área 

da Linguagem, a Terceira Versão do documento se posiciona afirmando que: “cada ato de 

linguagem não é uma criação em si, mas está inscrito em um sistema semiótico de sentidos 

múltiplos e, ao mesmo tempo, em um processo discursivo” (BRASIL, 2017, apud, TRICHE, 

2018, p.131).  

Assim, segundo Triche (2018) constatou-se uma adequação na proposta apresentada 

na BNCC, quando não fica mais garantida a produção de textos escritos ao final do processo 

alfabetizador da criança. Assegura-se o domínio da escrita, mas não se exige a construção do 

texto. Fica em evidência a consonância com os demais currículos voltados para o processo de 

alfabetização da criança nos primeiros três anos do Ensino Fundamental. Enfim, defende que 
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a pesquisa não se configura em um “findar”, mas que as contribuições expostas, necessitam 

ainda serem aprofundadas. Destarte, salienta-se a necessidade de dar prosseguimento à 

pesquisa 

Outro autor traz o interesse com o tema do universo da aprendizagem da criança. 

Fonseca (2018), com a dissertação “Análise Discursiva sobre a Base Nacional Comum 

Curricular”, teve por objetivo fazer uma análise das práticas pedagógicas sobre a infância e 

pensar a BNCC como uma lente de aumento interpretativa para explorar os objetos políticos 

de administração social da criança. Para Fonseca (2018, p. 17), o que se coloca em jogo na 

escavação sociopolítica, são os apontamentos para o caráter da BNCC como um dispositivo 

pedagógico, com um “conjunto de estratégias e práticas discursivas das quais o poder se vale 

para investir-se na e sobre a infância”. Assim, fundamentado em Foucault, para esse autor: 

 

A BNCC é uma estratégia de poder que faz conciliação com o gerenciamento da 

pedagogia científica da Modernidade. Ambas trabalham juntas, promovendo 

discursividades aos indivíduos, e, principalmente, discursividade à infância e ao 

adolescente. Em se tratando da BNCC, esta estratégia está relacionada para uma 

teoria pedagógica que defende a construção do sujeito e sua subjetividade 

incorporada a uma relação de poder. A educação da infância insere-se num conjunto 

de tecnologias políticas pedagógicas que vão investir na regulação das populações 

através de controle e normalização. (FONSECA, 2018, p. 17) 

 

Para esse autor, a Base não induz somente habilidades emocionais para a infância; mas 

promove e normatiza um estreitamento entre questões psicológicas e biológicas, enfim, 

regulam o saber que versa sobre o indivíduo, convidado a assumir um modelo 

desenvolvimentista e interiorizar-se nele. Assim, para Fonseca, “os campos de experiências da 

BNCC, enquanto organização interdisciplinar, por excelência, fundamentam importantes 

processos de formação e aprendizagem normativas para as crianças”. (FONSECA, 2018, p. 

58) 

De acordo com Fonseca (2018, p. 59), o que estamos chamando de infância é uma 

construção discursiva, como fenômeno secular e moderno, constituído num horizonte 

histórico e epistemológico, categórico das ciências humanas. Isso possibilita problematizar a 

invenção da infância, permite perceber como ela está sendo engendrada na sociedade. Além 

de permitir ver, “o que se está fazendo da infância e com a infância em nosso presente”. Dessa 

forma, esse autor conclui que a BNCC, como dispositivo pedagógico da racionalidade 

governamental brasileira comporta um conjunto de tecnologias que se apoiam num conjunto 

de expertise, cujo objetivo é tornar pensável a vida das populações, neste caso a infantil, para 

nela intervir. 
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Santos (2019), na dissertação “Vozes que constituem o Discurso da Igualdade 

Educacional na Base Nacional Comum Curricular Brasileira”, teve por objetivo 

compreender o discurso da igualdade educacional presente na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), com a seguinte pergunta norteadora: “como se constrói e se sustenta o 

discurso da igualdade educacional na BNCC?”. Para tal, embasada na perspectiva teórica da 

filosofia da linguagem, pelo pensamento bakhtiniano, partiu dos enunciados da Base para 

cotejar as vozes que se caracterizam como contrapalavras que surgiram durante o processo de 

construção da BNCC.  

A autora defende como objeto de estudo a “igualdade”, compreendo que a ideia de 

igualdade em um sistema capitalista, perpassa pelo princípio da meritocracia, em que todos 

são recebedores de oportunidades, e que pelo esforço individual se alcançaria seus objetivos. 

Para tanto, “o princípio da igualdade na sociedade capitalista é o de uma sociedade 

industrializada, ou seja, é um princípio de viés mercadológico, mercantilizado e baseado nos 

méritos”. (SANTOS, 2019, p. 28) 

Como contraditório, Santos (2019, p. 67) aponta que a BNCC reafirma o compromisso 

com a “redução das desigualdades educacionais” no país, através do direito de aprender, que 

“todos” tenham uma educação de qualidade, para isso define o que devem aprender, assim 

terão uma educação igual. Neste sentido, faz-se necessário, compreender os discursos da 

igualdade educacional e social na BNCC. O discurso apresentado no documento traz a ideia 

de uma educação igualitária e comum a todos os alunos da educação básica, porém com base 

na redução da igualdade e promoção da equidade. Por essa perspectiva “é possível 

compreender que o termo equidade se fortalece no meio educacional, relacionado a 

oportunidades iguais de ingresso na escola”. De acordo com Santos compreende-se que: 

 

A desigualdade social abre caminho para desigualdade educacional, falar em 

igualdade quando as oportunidades são para poucos é complexo. Por isso, é 

importante compreender a dimensão do problema, ter igualdade educacional não é 

simplesmente ter um currículo com os mesmos conteúdos básicos em todas as 

escolas do país, não é dar obrigatoriedade de aprendizagens comuns, não é fazer 

com que todos estejam matriculados em uma escola. (SANTOS, 2019, p. 67) 

 

Segundo Santos (2019, p. 69), garantir que sejam oferecidos os mesmos conteúdos 

escolares para todos os lugares não significa igualdade de oportunidades educacionais. Assim, 

a autora compreende que a verdadeira igualdade educacional não é todos com os mesmos 

conteúdos e estudar as mesmas coisas, porém que “para haver oportunidades iguais é 

necessário que sejam levadas em consideração as desigualdades existentes”.  



1065 

 

1065 

 

Para a autora o discurso da Base constitui-se de vozes hegemônicas e não-

hegemônicas, visto que o discurso tem necessariamente uma relação de alteridade, em que se 

apresentam as possibilidades do que chamou de frestas libertárias, num jogo de enunciados e 

num movimento constante de tensionamento ideológico. Em um dos seus fragmentos, o 

documento da Base declara que sozinha não fará mudanças no cenário da educação nacional. 

Ao declarar isso, abre-se as possibilidades de frestas de se colocar no jogo as contrapalavras: 

os currículos não prontos; a formação inicial e continuada de professores; a produção de 

materiais; as matrizes de avaliação e os exames nacionais. (SANTOS, 2019, p. 91) 

Essas são as primeiras frestas, segundo a autora, materializadas já no texto de 

apresentação da Base, que apontam a possibilidade de instaurar um jogo de forças, ou seja, se 

a Base já está aprovada, homologada e em fase de implementação, todos esses processos por 

ela mesma descritos ainda não estão finalizados, logo podem ser campos férteis para a 

instauração de contrapalavras para a educação.  

Com Silva (2018), na dissertação intitulada “Base Nacional Comum Curricular: uma 

análise crítica do texto da política”, tem-se compreensão das concepções de educação e de 

currículo que permeiam a atual política curricular e seus possíveis efeitos na formação dos/das 

estudantes. Para isso, a autora se apoia na metodologia da análise de conteúdo, por meio de 

uma abordagem qualitativa crítica. Trabalhou com os atores que participaram de cada etapa 

de elaboração do documento, e procurou contextualizar o período político nacional e 

internacional que permeou todo o processo.  

No que diz respeito às concepções de Educação, Currículo e Formação dos Sujeitos, 

diante das análises realizadas, Silva (2018) declara que na BNCC há contradição com o que 

está registrado nas diretrizes nacionais de educação, pois adota somente uma concepção 

curricular, conteudista e disciplinar e infringe a legislação, quando desconsidera o pluralismo 

de ideias e concepções pedagógicas. O documento negligencia as produções acadêmicas da 

área curricular brasileira e internacional, principalmente no que se refere às políticas 

afirmativas, no atendimento à diversidades econômicas, étnico-raciais, sociais, culturais, 

cognitivas, de gênero, que resultaram em fértil produção de conhecimento. (SILVA, 2018, p. 

138) 

Para a autora, o processo educacional está centralizado no ensino-aprendizagem e no 

conhecimento como “trabalho cognitivo que cada sujeito realiza independentemente de suas 

condições materiais, sociais, culturais e/ou históricas, embasada pelas concepções de 
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autogerenciamento, de autonomia, de livre escolha e de responsabilização individual”. 

(SILVA, 2018, p. 149) 

De acordo com Silva (2018), a BNCC, ao incorporar o conceito de competência, seu 

principal fundamento pedagógico, que consiste na mobilização de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores, vai ao encontro de “uma inversão das funções da escola: o 

direito ao conhecimento e à aprendizagem é substituído pelas aprendizagens mínimas para a 

sobrevivência” (LIBANÊO, 2012 apud SILVA, 2018, p. 149).  Portanto, a concepção 

curricular apresentada pela autora, aponta que o currículo estruturado dentro da teoria da 

pedagogia das competências, além de o tornar um instrumento técnico focalizado no saber 

fazer e ser, desconsidera o caráter do processo educativo quanto à construção do sujeito 

integral, permeado por uma concepção funcionalista da educação. 

Considerações Finais  

Chegamos ao final deste artigo, porém ficamos com a sensação de incompletude e 

desejo de falar mais. Na elaboração textual não foi possível abarcar todos os materiais 

encontrados. Primeiro, pelo número de páginas definidas para construção do artigo, segundo 

pelo tempo disponível para uma incursão mais criteriosa em todos os materiais efetivamente. 

Dessa forma, defendemos que há necessidade de se fazer uma análise de conteúdo e de 

discurso nesses documentos, em outra oportunidade. Porém, o cenário apresentado pelos 

poucos documentos tratados apontam que o debate em torno da BNCC e das diretrizes para 

educação nacional tornaram-se grandes desafios para todos os que são atingidos diretamente 

pelas políticas brasileiras.  

O que mantemos em destaques foram as elucubrações nossas, todavia apoiadas em 

pesquisas acadêmicas validadas pelos maiores programas de pós-graduação do país, das quais 

foram apresentadas as perspectivas gnosiológicas dos autores. De antemão, destacamos que o 

processo de elaboração, publicação e validação da Base Nacional Comum Curricular foi 

emblemático e perpassado por um cenário de crise política, de descrédito da maioria dos 

profissionais da educação, de arranjos governamentais e mesmo assim foi aprovada. Hoje 

temos um documento oficial e obrigatório, que se traduz em condensar mais da metade de 

todas as ações e atividades curriculares, desde a educação infantil, passando pelo ensino 

fundamental e ditando intervenções para o ensino médio, regulando assim todas as escolas no 

território nacional, nos mais de 5000 municípios e para todas as redes de ensino.  
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Algumas passagens dos autores trabalhados neste artigo são plausíveis para 

retomarmos seus conceitos, quanto à alfabetização com o processo alfabetizador, em que 

apesar das inúmeras críticas da comunidade acadêmica e de especialistas, a BNCC determina 

a redução do tempo destinado à alfabetização, para os dois primeiros anos do ensino 

fundamental, desconsiderando todos as diretrizes anteriores. As divergências aparecem quanto 

ao processo alfabetizador, que ressaltava a necessidade da ação de alfabetizar e letrar, 

enquanto seus princípios norteadores indicam a alfabetização em concomitância com o 

letramento na área de linguagens. 

No que diz respeito à concepção de Educação, a Base não traz uma fundamentação 

pedagógica, ou seja, uma definição clara sobre educação e quais seus alicerces teóricos, 

epistemológicos, somente metodológicos, por meio das competências e habilidades. O que 

valida a afirmação do resgate ao tecnicismo no campo curricular, aplicado à educação entre as 

décadas de 1960 e 1980. A Base induz às habilidades emocionais e normatiza um 

estreitamento entre questões psicológicas e biológicas, porém regula o saber que versa sobre o 

indivíduo, convidado a assumir um modelo desenvolvimentista e funcionalista no currículo. 

Vimos por meio destes vieses, a hegemonia de uma concepção de educação, centrada 

nos indivíduos e em projetos de vida que servem apenas como mecanismo de produção 

subordinada aos interesses econômicos. Outra questão, é a padronização imposta pela Base, 

limitando a concepção educacional e renegando os problemas reais da população, além de 

coibir a tão defendida e almejada autonomia das escolas, em busca da qualidade social na 

educação.  

No que diz respeito à equidade, trasvestida de igualdade, podemos perceber que o 

termo equidade presente na BNCC se fortalece no meio educacional relacionando-se a 

oportunidades iguais de ingresso na escola. Contudo, atender aos indivíduos de acordo com 

suas necessidades e oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos, não 

se configura em reconhecimento das diferenças e atendimento às necessidades das pessoas. A 

partir do momento que estabelecemos critérios para atendimentos aos cidadãos acabamos com 

a igualdade. Essa é a nossa defesa.  

O destaque para as similitudes, deve-se ao reconhecimento do currículo como campo 

de forças. Pelo reconhecimento dos autores de que a Base foi concebida e defendida com 

alguns aspectos primordiais, como ponto de partida e não como currículo fechado, não se trata 

de uma relação de conteúdos para as escolas, mas tem como percurso, apoiar os sistemas de 

ensino nas suas propostas curriculares.  
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Conclui-se que os autores trazem também as possibilidades de frestas de se colocar no 

jogo as contrapalavras: a primeira fresta aponta-se para o cuidado aos se refazerem os 

currículos regionais, locais e especialmente os das escolas, pois aqui estamos com uma grande 

oportunidade de reconquista da autonomia do projeto político pedagógico da escola; outro 

ponto em destaque é para a formação inicial e continuada de professores, visto como parte do 

direito e de valorização, mas precisam estar atentos para os projetos de cursos, que precisam 

atender aos anseios da educação básica, mas não podem se abster de proporcionar aos 

professores-alunos, uma formação técnica, mas principalmente política e humana; quanto à 

produção de materiais, cabe focarmos em produtos que apoiem as diversidades, as diferenças, 

as identidades e, principalmente, uma educação inclusiva; quanto à avaliação educacional, 

outra fresta necessária, pensa-se na ressignificação avaliativa, com a defesa de um processo 

democrático e de inclusão pautado no tripé - avaliação externa, interna e institucional -, que 

sejam garantidos os conhecimentos pertinentes à avaliação formativa, de um 

acompanhamento efetivo para a garantia do direito à aprendizagem, apoiando-se nas matrizes 

de avaliação e os exames nacionais, mas principalmente que se apoiem nos indicadores de 

processos e não com foco somente nos indicadores de resultados.  
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Resumo 

A situação financeira da maioria dos brasileiros é de endividamento. Pesquisas mostram que esse fato está 

tirando o sono de muitos deles. Por isso, é importante uma boa educação financeira para saber ganhar e gastar o 

dinheiro ganho mensalmente. O objetivo desse estudo foi pesquisar e comprar três medicamentos com os 

menores preços em Belém do Pará em maio de 2018. A metodologia aplicada no presente trabalho foi a 

Qualitativa com estudo Descritivo. A amostra foi composta de onze farmácias. Os resultados mostram que a 

variação de preços dos medicamentos comprados nesses estabelecimentos sofreram grande variação de preços, 

ou seja, o Ciprofibrato apresentou uma variação de 183,82%, a Rosuvastatina Cálcica teve uma variação de 

158,52% e o Silimalon de 31,16%.  

Palavras-chave: Educação Financeira. Cotidiano. Preços. Economia Popular. 

1. Introdução  

A situação financeira da maioria dos brasileiros é de endividamento. Pesquisas 

mostram que esse fato está tirando o sono de muitos deles
52

. Para Hoji (2011, p. 23) “a 

situação financeira atual (boa ou má) de uma família é consequência de planejamento (ou 

falta dele) e decisões tomadas ao longo da vida”.  

Essas decisões não podem comprometer a saúde financeira de uma família. Para isso, 

é preciso estabelecer um planejamento financeiro e fazer pesquisa em relação a qualquer 

objeto que se queira comprar, pois muitas empresas apresentam uma variação de preço 

absurda em relação a outro estabelecimento comercial para um mesmo produto pesquisado. 

Pais et al (2016) afirmam que:  

na verdade, a questão do consumo está diretamente ligada ao problema do preço dos 

bens, pois dele depende o poder aquisitivo dos consumidores. Desse modo, o 

aumento do preço dos bens, não acompanhado de elevação proporcional das rendas, 

obriga os consumidores a abdicar de consumos não essenciais, atribuindo, assim, 

uma parcela maior de sua renda às necessidades básicas. (p, 48) 

                                                 
52 Dados retirados de: https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2018/04/volta-a-crescer-numero-de-

familias-endividadas-no-brasil.html. Acesso em 24 de Mai. de 2018.  

mailto:mauriciofontes@gmail.com
mailto:dineusa@gmail.com
https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2018/04/volta-a-crescer-numero-de-familias-endividadas-no-brasil.html
https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2018/04/volta-a-crescer-numero-de-familias-endividadas-no-brasil.html
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Uma das necessidades básicas para muitos idosos são os remédios que eles precisam 

consumir diariamente para determinados tratamentos que estão fazendo de acordo com 

recomendação médica. Portanto, o medicamento é essencial para alguns idosos gozarem de 

sua saúde.  

Dessa maneira, não se pode comprar o medicamento em qualquer farmácia e sim 

pesquisar os menores preços para não comprometer as finanças da família. Esse hábito leva a 

uma prática de se educar financeiramente, pois de acordo com o Conselho Regional de 

Economia: “Educação Financeira é saber como ganhar, gastar, poupar e investir seu dinheiro 

para melhorar sua qualidade de vida e de sua família” (CORECON-PA, 2011).  Saber gastar o 

dinheiro ganho depois de um mês de trabalho deve ser uma prioridade de cada família para 

que ela tenha uma vida confortável.  

Pelo que foi apresentado acima, esse trabalho tem como objetivo pesquisar e comprar 

três medicamentos com os menores preços em Belém do Pará em maio de 2018. 

2. Marco Teórico 

Vivemos interligados diretamente com as redes de computadores e com isso se torna 

mais fácil fazer pesquisas e encontrar aqueles produtos mais baratos e em melhores condições 

para qualquer pessoa com acesso à internet pode usufruir e inclusive comprá-los com toda a 

comodidade que a rede proporciona. Todavia, quando você tem acesso à rede de 

computadores e pode pesquisar preços próximos a sua residência, fica mais fácil compará-los 

e comprar o produto com o menor preço e as melhores condições de pagamento.  

Para Tavares & Machado (2007):  

os preços dos produtos estão sujeitos às leis da oferta e procura, aumentando quando 

há escassez e diminuindo quando há abundância. Por isso, a lista de escolha de cada 

um tem que levar em consideração a questão do preço. Isso permite a que a escolha 

seja melhor quando se substitui produtos escassos e caros por outros abundantes e 

mais baratos. (p, 14) 

Com os altos preços dos produtos que são oferecidos no mercado de uma maneira 

geral, pesquisar é uma boa saída para economizar e com isso equilibrar as contas domésticas, 

pois “se as pessoas não tiverem educação financeira, não conseguem processar informação” 

(KIYOSAKI, 2017, p. 46). Essas informações estão aí expostas por todas as partes, basta 

saber verificar e analisar as melhores propostas para você processar e aplicá-la no seu 

cotidiano.   
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Quando você tem uma grande quantidade de estabelecimentos oferecendo o mesmo 

produto, isso é bom para o consumidor, pois ele pode pesquisar para comprar o mesmo 

produto pagando menos e isso também é bom para controlar a inflação, porque “a inflação é 

caracterizada por aumento geral de preços, o que significa que reduz o poder de compra do 

dinheiro. Ela atinge cada indivíduo ou família de forma particular e com intensidade 

diferente”. (HOJI, 2011, p. 67).  

Concordamos com a orientação dada pelo Banco Central do Brasil (BCB) quando 

afirma: 

Desde cedo, começamos a lidar com uma série de situações ligadas ao dinheiro. Para 

tirar melhor proveito do seu dinheiro, é muito importante saber como utilizá-lo da 

forma mais favorável a você. O aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos 

de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão de nossas finanças 

pessoais, tornando nossas vidas mais tranquilas e equilibradas sob o ponto de vista 

financeiro. (BCB, 2013, p. 12) 

Dessa forma, “em termos estritamente econômicos, não é de estranhar que, perante 

produtos similares, façamos a opção pelo mais barato e/ou por aquele que apresente a melhor 

relação preço/qualidade” (PAIS et al, 2016, p. 48). Pesquisar preços e solicitar descontos é 

uma boa forma de conseguir pagar menos pelo que se pretende comprar. Ainda mais nesse 

momento em que os governantes do nosso país estão cobrando altos impostos da população 

brasileira.  

3. Marco Metodológico 

A Pedreira é um bairro muito populoso e conta com vários serviços à disposição da 

população como feira, bancos, supermercados, farmácias, agência dos correios, entre outros 

estabelecimentos que colaboram com o cotidiano das pessoas.  

Esta pesquisa foi realizada no dia doze de maio de 2018. A metodologia aplicada no 

presente trabalho foi a Qualitativa, pois “Um estudo qualitativo busca compreender seu 

fenômeno de estudo em um ambiente usual (como as pessoas vivem, comportam-se e atuam; 

o que pensam; quais são suas atitudes etc.)” (SAMPIERI, COLLADO & LUCIO, 2006, p. 

11).  

Para Sampieri, Collado & Lucio (2006, p. 278): “as amostras não probabilísticas 

podem também ser chamadas amostras por conveniência, pois a escolha de indivíduos ou 

objetos de estudo depende do critério do pesquisador”, com isso foram pesquisadas onze 
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farmácias no bairro da pedreira em Belém do Pará em maio de 2018 na busca por encontrar os 

menores preços de remédios que dois idosos estavam precisando. 

Para coletar os dados, construímos uma planilha (ver tabela 1 abaixo) com os 

remédios que estávamos procurando e o nome das farmácias que estão estabelecidas no bairro 

supracitado. Neste trabalho, chamaremos as farmácias de (FarA), (FarB), e assim por diante. 

4. Resultados 

Na busca por comprar os remédios Ciprofibrato de cem miligramas, Rosuvastatina 

Cálcica de dez miligramas e o Silimalon de vinte comprimidos para a minha família, 

buscamos pesquisar os preços desses remédios em onze farmácias no bairro da Pedreira e 

encontramos a seguinte variação de preços, como mostra a tabela 1 abaixo.  

 

Tabela 1 - Comparação de preços de três remédios em Belém do Pará no ano de 2018. 

Farmácia/ 

Remédio 
FarA FarB FarC FarD FarE FarF FarG FarH FarI FarJ FarK 

Ciprofibrato 

100 mg 

R$ 

20,00 

R$ 

42,29 

R$ 

48,25 

R$ 

31,64 

R$ 

27,09 

R$ 

19,89 

R$ 

34,00 

R$ 

19,99 

R$ 

21,90 

R$ 

17,00 

R$ 

24,99 

Rosuvastatin

a Cálcica 10 

mg 

R$ 

22,00 

R$ 

30,79 

R$ 

39,30 

R$ 

45,99 

R$ 

17,79 

R$ 

24,99 

R$ 

38,50 

R$ 

22,99 

R$ 

21,90 

R$ 

42,00 

R$ 

29,15 

Silimalon 

(20C) 

R$ 

29,30 

R$ 

34,00 

R$ 

28,90 

R$ 

31,90 
____ 

R$ 

27,41 

R$ 

35,95 
____ 

R$ 

34,00 
____ 

R$ 

29,90 

Fonte: Pesquisa de campo 

Nesta busca, encontramos uma variação de preços muito alta para esses remédios. 

Por exemplo, o Ciprofibrato de 100 miligramas, apresentou uma variação de 183,82%, ou 

seja, o preço cobrado pela (FarC) é quase três vezes o cobrado na (FarJ). O Rosuvastatina 

Cálcica de 10 miligramas apresentou uma variação de 158,52%, isto é, quem comprar na 

(FarD) paga um pouco mais de duas vezes e meia o valor de quem comprar na (FarE) e o 

Silimalon de vinte comprimidos apresentou uma variação de aproximadamente 31,16%.  

Observamos, pelo exemplo acima, que comprar remédios é jogo de paciência e 

pesquisa. Na verdade, não são apenas os remédios, é qualquer objeto que se for comprar, é 

necessário pesquisar preços, pois a variação é grande de um estabelecimento para o outro.  
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5. Análise dos Resultados 

O número grande de farmácias localizadas no bairro da pedreira proporciona uma 

variação de preços desses medicamentos para que a população possa investigar os menores 

preços. A livre concorrência obriga alguns estabelecimentos a diminuírem o preço de seus 

produtos ou cobrir a oferta de certos medicamentos.  

Para Tavares & Machado: 

As pessoas equilibradas devem atender às suas necessidades de consumo agindo 

sistematicamente de forma racional. É em parte instintivo que se saiba relacionar o 

sacrifício de ganhar com a atitude de gastar. Ninguém que tenha equilíbrio 

emocional gasta à toa. Porém, sabendo um pouco mais do mecanismo da escolha, 

fica bem mais fácil gastar com correção. (2007, p. 18) 

Não se pode entrar em qualquer estabelecimento e logo ir comprando determinado 

produto, isso chega a ser, de certa forma, uma atitude irracional para com a saúde financeira 

da família, a não ser que você seja milionário e não se importe com o quanto vai pagar por 

determinado produto. Que não é o nosso caso!  

Concordamos com Hoji (2011, p. 45) que afirma: “o gestor financeiro de uma família 

tem a responsabilidade de executar as mesmas funções atribuídas a um gestor financeiro de 

uma empresa. Acrescente-se, ainda, as tomadas de decisões estratégicas”. Planejar e controlar 

as finanças e tomar certas decisões para não comprometer o orçamento familiar. Neste estudo 

o melhor é comprar o Ciprofibrato na (FarJ), a Rosuvastatina Cálcica na (FarE) e o Silimalon 

na (FarF).  

6. Considerações Finais 

O Objetivo desse trabalho foi pesquisar e comprar três medicamentos com os 

menores preços em Belém do Pará em maio de 2018. Nesta pesquisa, verificamos que o preço 

dos medicamentos apresenta uma variação muito grande de dois dos três medicamentos 

pesquisados.  

O Ciprofibrato, por exemplo, dá para comprar praticamente três caixas dele na (FarJ) 

comparando com o preço praticado na (FarC). Essa variação de preço é quase de 200%, ou 

seja, num país em que a inflação oficial de acordo com o IPCA foi de 2,95% essa variação de 

preços apresentado nessa investigação chega a ser um absurdo. 

Por isso é importante fazer uma pesquisa para qualquer objeto que você for comprar 

nesse país a fim de não comprometer as finanças da família.  A carga tributária praticada no 
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Brasil é uma das maiores do planeta, talvez seja por isso que você observa essa variação de 

preços praticada por esses estabelecimentos comerciais. Talvez o grande número de 

laboratórios que produzem esses medicamentos possa ter contribuído com essa diferença de 

preços que encontramos neste estudo. Com essa economia proporcionada na compra desses 

medicamentos, dá para comprar esses mesmos remédios no mês seguinte e ainda economizar 

R$ 5,79. 

Infelizmente esses remédios pesquisados nesse estudo não estão na relação de 

medicamentos gratuitos para os idosos.  
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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados de uma aplicação experimental com fins de diagnosticar a 

aprendizagem de problemas do campo aditivo. Surgiu a partir da indagação: como relacionar o 

aprendizado de problemas aditivos de comparação com as tendências curriculares vigentes em sala de 

aula, no intuito de tornar consistente o pensamento matemático e científico? O objetivo é expor e 

analisar a aprendizagem de matemática com foco nos problemas aditivos de comparação, junto a uma 

amostra de 100 alunos do 7º ano do ensino fundamental de escolas públicas do município de 

Curralinho-PA. O processo metodológico consistiu na aplicação de um questionário e de um teste de 

verificação, que para tal, desenvolvemos primeiramente as seguintes etapas: apresentação geral das 

atividades na turma e termo de consentimento aos pais dos alunos. Os resultados apontaram muitas 

dificuldades no campo aritmético, especificamente em identificar o tipo de operação (adição ou 

subtração) envolvida nos problemas propostos, bem como, nos aspectos cognitivos em estabelecer 

relações explicativas, para adotar uma linha de raciocínio no delineamento das questões. Diante do 

exposto concluímos que é necessário criar situações de aprendizagem que possibilite o envolvimento 

dos estudantes nas atividades propostas no processo de construção do conhecimento, visando 

contribuir com o teor evolutivo sobre o conteúdo abordado. Evidenciando-se sobretudo na busca de 

uma aprendizagem matemática consistente e significativa tanto para o contexto curricular-educacional 

quanto para a realidade sociocultural. 

Palavras–chave: Matemática. Aprendizagem. Problemas aditivos de comparação. Metodologia. 

 

ABSTRACT 

This work presents the results of an experimental application for the purpose of diagnosing the 

learning of additive field problems. It emerged from the question: how to relate the learning of 

additive problems of comparison with the current methodological tendencies in the classroom, in order 

to make mathematical and scientific thinking consistent? The aim is to encourage mathematics 

learning with a focus on the additive problems of comparison, together with a sample of 100 students 

from the 7th year of elementary education in public schools in the municipality of Curralinho-PA. The 

methodological process consisted in the application of a questionnaire and a verification test. To this 

end, we developed the following steps: general presentation of the activities in the class and consent 
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term for the parents of the students. The results pointed out many difficulties in the arithmetic field, 

specifically in identifying the type of operation (addition or subtraction) involved in the proposed 

problems, as well as in the cognitive aspects in establishing explanatory relations, to adopt a line of 

reasoning in the delineation of the questions. In view of the above, we conclude that it is necessary to 

create learning situations that allow students to be involved in the activities proposed in the process of 

knowledge construction, aiming to contribute to the evolving content about the content addressed. It is 

evidenced above all in the search for a mathematical learning that is consistent and significant both for 

the educational context and for the socio-cultural reality. 

Keywords: Mathematics. Learning. Additive problems of comparison. Methodology 

1 – INTRODUÇÃO 

O presente estudo está sendo motivado principalmente em responder à seguinte 

indagação: como relacionar o aprendizado de problemas aditivos de comparação com as 

práticas da sala de aula, no intuito de tornar consistente o pensamento matemático e 

científico? 

  Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental - CARVALHO 

(2010) o ensino é a base de toda estrutura educacional e sua assimilação da sociedade, a qual 

deve ser considerada e encarada como instrumento responsável por mudanças da realidade. 

Sendo assim, buscamos compreender o verdadeiro papel da matemática, onde essa busca vem 

sendo construída e acumulada ao longo dos séculos.  

Além disso, concordamos também com DRUCK (2004), o qual relata que é 

imprescindível perceber que o senso cognitivo advindo das inquietações científicas interfere 

de maneira direta ou indiretamente no dia-a-dia das pessoas, desde as atividades essenciais às 

mais complexas. 

Contudo, é necessário estabelecer relações de aprendizagem do conhecimento 

matemático intuitivamente com seus símbolos, normas, linguagens e procedimentos, para que 

além de compreender as regras, o educando possa utilizá-las de forma significativa no 

decorrer de sua vida estudantil e em posteriores eventos, restituindo assim, saberes e valores 

mediante a uma percepção matemática mais eficaz. 

De fato, o professor-pesquisador vem se mostrando como o novo perfil do docente. 

Pesquisador em ambas as direções: busca o novo, junto com seus alunos, e conhecer 

o aluno, em suas características emocionais e culturais. (D‘Ambrósio 1996, p. 106) 

Partindo do pressuposto de que as formas tradicionais de ensino tornaram-se obsoletas, 

causando aversão frente ao estudo da matemática.  Razão pela qual surgiu a ideia de pesquisa 

sobre o referido tema, nossa perspectiva será de: despertar a curiosidade do educando 

relacionando a matemática à situações reais da vida humana.  
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Procuramos, contudo, realçar a importância da aprendizagem matemática, a partir de 

adequações curriculares, levando-se em consideração documentos oficiais, tais como: 

Parâmetros Curriculares Nacional (PCN`s), Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

Diretrizes Curriculares Nacional (DCN`s), Lei de Diretrizes e Bases para a educação (LDB), 

concepções pedagógicas diversas discutidas e aprovadas em colóquios, congressos, encontros 

variados, presentes em normas de políticas educacionais, lembrando que 

A escola é um ambiente com potencial riquíssimo de encontro humano, mas tem 

sido desperdiçado pela repetição secular de uma pedagogia tradicional, movida pelo 

objetivo de reproduzir conhecimentos e padronizar os alunos. Em lugar de despertar 

a curiosidade, tem priorizado modelar, inculcar e adestrar as mentalidades. 

(PAVÃO, 2010, p. 179) 

Nesse sentido, daremos ênfase ao estudo de problemas aditivos de comparação, com 

implicações educacionais diversas, visando generalizar as ideias que giram em torno desse 

conteúdo do ensino fundamental. Discorreremos assim porque queremos adquirir informações 

sobre o atual cenário da aprendizagem matemática na escola, para que a partir dessa 

visualização façamos uma ação educativa em prol do encantamento pela descoberta do 

conhecimento, motivando novas atitudes, bem como desenvolver processos e raciocínios a 

respeito do mundo que nos cerca. Portanto, esta pesquisa configura-se em um objeto 

pedagógico na tentativa de realizar na prática a dimensão cognitiva apontando para a 

articulação sistemática do saber e do fazer no plano educacional. 

A partir disso o estudante poderá obter: uma visão crítica, reflexiva, construtiva, 

participativa e dinâmica diante do contexto sociocultural e escolar, e consequentemente 

adquirir meios para o desenvolvimento do raciocínio analítico e da capacidade de observação 

e interpretação que contribua para o aprendizado de problemas aditivos de comparação, mas 

que pode se estender para outras áreas como modo de ver e conceber os desafios traçados para 

o conhecimento. 

E acima de tudo, segundo o PCN (1999) ressaltando a importância do saber científico 

visando a relação sociocultural de todo cidadão, compreendendo a matemática como uma 

construção humana. Pois, nossa intenção aqui é tratarmos do ensino de matemática e das 

possibilidades que ela abre, quer para a aprendizagem do próprio conteúdo envolvido através 

de correlações curriculares, quer para formação de um ser crítico, independente, capaz de 

atuar positivamente na sociedade em que vive. 

Alguns objetivos foram traçados no intuito de analisar e incentivar o aprendizado de 

problemas do campo aditivo a partir da exposição dos resultados encontrados de nossas 
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proposições didáticas, quais sejam: compreender conceitos matemáticos sobre problemas 

aditivos de comparação, possibilitar o conhecimento de matemática organizando uma base 

referencial do tema em questão e envolver os educandos no processo de construção do saber 

do campo aditivo com implicações curriculares da Educação Matemática.   

As atividades foram desenvolvidas em duas escolas públicas do município de 

Curralinho-PA, uma da rede estadual e outra da rede municipal de ensino, com a participação 

de 100 alunos do 7º ano do ensino fundamental regular. Com os quais utilizamos um 

questionário contendo 22 questões incluindo um quadro de dificuldades de conteúdos e um 

teste de verificação distribuídos em 10 questões. Este artigo nos apresenta a distribuição dos 

seguintes tópicos: resumo, introdução, procedimentos teóricos-metodológicos, considerações 

finais e as referências inicialmente consultadas. 

 2 - PROCEDIMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS. 

2.1 Revisão de literatura 

São comuns os questionamentos dos alunos quanto à utilização e a aplicabilidade da 

matemática referente ao seu processo de ensino aprendizagem, principalmente relacionado a 

tudo aquilo que lhes é deparado em seu contexto social.   

Desse modo, em conformidade com FLEMMING (2005) a educação busca meios 

investigativos para corresponder a esses anseios pedagógicos através de Tendências 

Metodológicas: resolução de problemas, o uso de jogos, história da matemática, ensino por 

atividades, etnomatemática, modelagem matemática, o uso de novas tecnologias etc., que para 

o ensino de Matemática estas são resultados provindos de pesquisadores da área educacional. 

Levando-se em consideração os principais norteadores pedagógicos vigentes. Com vista ao 

campo da construção de conhecimento, vale a reflexão:  

Para tanto, a educação deverá operar com base em um novo paradigma, não mais 

como transmissão de informação, mas com o fim de promover situações para 

aquisição de uma aprendizagem eficiente, com a qual os alunos possam realizar 

adequadamente suas atividades e construir o seu próprio conhecimento, discutir, 

elaborar e refletir sobre as informações recebidas. (SILVA, 2012, p.42).  

Nesse propósito, a Educação Matemática também está engajada nessa busca visando 

corresponder a esses anseios pedagógicos através de novas abordagens, portanto: 

Por hora, é possível dizer que a Educação Matemática é uma área de conhecimento 

das ciências sociais ou humanas, que estuda o ensino e a aprendizagem da 

matemática. De modo geral, poderíamos dizer que a Educação Matemática 

caracteriza-se como uma práxis que envolve o domínio do conteúdo específico (a 
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matemática) e o domínio de ideias e processos pedagógicos relativos à 

transmissão/assimilação e/ou à apropriação/ construção do saber matemático escolar. 

(FIORENTINI E LORENZATO, 2009, P.5). 

Podemos dizer então, que o recurso voltado à resolução de problemas do campo 

aditivo em sala de aula é um desafio metodológico da Educação Matemática, em estabelecer 

relações com o contexto da aprendizagem significativa no aspecto intra/extracurricular-

escolar. Uma vez que segundo os PCN`s (2001, P.19) “A atividade matemática escolar não é 

“olhar para as coisas prontas e definitivas”, mas a construção e a apropriação de um 

conhecimento pelo aluno, que servirá para compreender e transformar sua realidade”.   

Além disso, podemos dizer que a resolução de problemas é uma necessidade humana, 

pois na pré-história o homem era nômade, alimentava-se da caça e da pesca, possuía as 

condições suficientes para sobreviver. Porém, com o passar do tempo e com as mudanças 

climáticas o homem começou a procurar lugares fixos onde pudesse se alimentar e morar, 

descobriu o fogo para se aquecer, ferramentas para se proteger dos inimigos, enfim, com a 

necessidade o homem passou a buscar soluções para determinados problemas, soluções essas 

que mais tarde geraram novos questionamentos. 

As primeiras manifestações matemáticas como a forma, medida e conceitos numéricos 

surgiram para auxiliar o homem em seu dia-a-dia. A matemática dessa forma, surge como 

solucionador de problemas e isto está em sua essência epistemológica, para D`AUGUSTINE 

(1994, p. 11) “A matemática é um campo bem estruturado de conhecimentos”. 

Hoje, a vida de todo indivíduo, se não for impregnada de problemas e busca de 

soluções para o mesmo, não tem significado. Em casa, no trabalho, na escola, em todo lugar 

nos deparamos com desafios, interrogações que nos induzem a emitir uma resposta, onde o 

processo, a resolução, é o que valida ou não a solução do problema. 

Para trabalharmos as referidas abordagens matemáticas utilizaremos a Teoria dos 

campos conceituais que segundo Vergnaud (1990) apud Sales, Miranda e Jucá / Anais-Scem 

(2017) campo conceitual é um conjunto de problemas e situações cujo tratamento requer 

conceitos, procedimentos e representações de tipos diferentes, mas intimamente relacionados. 

Ressaltando que as possíveis dificuldades serão consideradas como processual e com 

implementos de discussão dos grupos de trabalho, para amenizar os erros nas situações-

problema. Sendo assim, de acordo com essas proposições, a interação cognitiva consistirá em 

uma nota explicativa para o bom desempenho dos alunos. Nesse propósito, Vergnaud (1996) 

apud Guimarães (2005) citado na obra de FRANCOLINO (2014), considera que: 
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A Teoria de Campo Conceitual tem por finalidade repensar as condições de 

aprendizagem conceitual, de maneira que se torne mais acessível à compreensão do 

aluno, sendo desenvolvida para tentar melhor compreender os problemas 

desenvolvidos específicos no interior de um mesmo campo de conhecimento. 

(VERGNAUD, 1996, p. 11).   

Ainda de acordo com Sales, Miranda e Jucá apud ANAIS-SCEM (2017) os problemas 

do campo aditivo são aqueles que envolvem o raciocínio aditivo, ou seja, envolve a ideia de 

adição e subtração e seus diferentes significados, tais como: composição (juntar e separar), 

comparação (comparar e completar) e transformação (acrescentar e tirar). Essas são algumas 

considerações teóricas de nosso estudo. 

São essas implicações curriculares que geram discussões no ramo da Educação 

Matemática (área do conhecimento que estuda as múltiplas variáveis da aprendizagem e do 

ensino da matemática), mostrando de fato a necessidade de se adequar o trabalho escolar às 

tendências e paradigmas que levem a melhores formas de entender matemática. 

Quando falamos em metodologia de ensino, queremos fazer uma relação entre o 

homem e o mundo, onde esta relação se dá afetivamente a partir de múltiplos aspectos que o 

determinam, havendo a possibilidade de ação do pensamento científico e o reflexo dessa 

consciência.  

A intenção com isso, é despertar a aprendizagem em matemática diante de uma 

vivência que pode ser utilizada para compreender e intervir no plano educacional, bem como 

nas perspectivas de vida do aluno como cidadão, considerando que para FONSECA (2002) 

apud GERHARDT e SILVEIRA (2009) “Metodologia é o estudo da organização, dos 

caminhos a serem percorridos, para se realizar ciência”. 

E assim, esperamos despertar a curiosidade dos alunos desafiando seu espírito 

investigativo, tanto quanto fornecer elementos metodológicos que estimulem suas iniciativas 

para que o aprendiz se sinta motivado e tenha prazer em aprender matemática. 

A nossa notação curricular baseia-se em Sacristán (2013) apud Rocha, Lima e Borba 

(2017) o qual define currículo como sendo uma regulação e organização do conteúdo a ser 

ensinado. Verificamos também a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que apresenta 

situações-problema do campo aditivo no 7º ano do ensino fundamental, onde nos deparamos 

com: unidade temática, objetos de conhecimento e habilidades sendo fatores considerados 

nesse constructo científico. 

Matemática: 7º ano - Unidade temática: Números 
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Objetos de conhecimento - Números inteiros: usos, história, ordenação, associação 

com pontos da reta numérica e operações. 

Habilidades: (EF07MA03) - Comparar e ordenar números inteiros em diferentes 

contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los 

em situações que envolvam adição e subtração. 

(EF07MA04) - Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com 

números inteir os. (BRASIL – BNCC, 2018, p.306-307) 

Enfim, paralelo ao campo curricular, temos a avaliação, ou seja, o fazer avaliativo é 

sem dúvidas outro elemento indispensável desse processo, pois se caracteriza como uma ação 

humana, assim, a todo o momento o ser humano, avalia, é avaliado e se auto avalia, de forma 

contínua. Para D`Augustine (1994, p. 7) “A ideia de uma avaliação contínua tem tido grande 

aceitação e promoverá uma constante procura de melhores técnicas para ensinar matemática”.  

Portanto, a triangulação educacional perpassa pelo: currículo e suas adequações, pela 

metodologia e suas inovações, e por uma avaliação de aprovação ou refutação da 

aprendizagem. Ou seja, é um amplo campo de estudo inter-relacionado. 

Diante do exposto visamos construir uma intervenção pedagógica sobre problemas 

aditivos de comparação a partir dos aspectos que nos serão apresentados no intuito de 

aproximar a matemática ao contexto do aluno, tornando seu aprendizado mais significativo, 

instigando a criatividade em busca de conjecturas e descobertas. 

2. 2 Metodologia da Pesquisa 

Para a elaboração deste trabalho primeiramente fizemos a compilação de pesquisa 

bibliográfica, pois entendemos segundo TRIGUEIRO (2014) que este tipo de pesquisa pode 

se constituir como etapa inicial, com o objetivo de se ter um conhecimento prévio da situação 

em que se encontra um determinado assunto na literatura da área.  

Começamos relacionando várias fontes e banco de dados como livros, revistas, artigos 

de periódicos acadêmicos, dissertações disponíveis na internet, orientações com professores e 

etc. 

De posse desse aparato de informações, buscamos compreender tanto a utilização de 

problemas aditivos em abordagens no ensino de matemática, quanto a relação desta busca 

investigativa com conceitos mais gerais dessa ciência. 

O presente estudo foi desenvolvido em duas escolas públicas do município de 

Curralinho-PA, sendo uma da rede estadual e outra da rede municipal, com um total de 100 
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alunos do 7º ano do Ensino Fundamental regular, distribuídos em três turmas, uma no período 

matutino e duas no período vespertino.  

De início fizemos a apresentação da atividade na turma, ressaltando a importância de 

envolvimento e participação nas situações propostas. Bem como a entrega dos termos de 

consentimento para obtermos a autorização dos pais.  

Em seguida foi aplicado um questionário contendo 22 questões, incluindo um quadro 

de dificuldades referente ao tema “problemas aditivos de comparação”, na oportunidade 

propomos também um teste de verificação com 10 questões sobre o conteúdo abordado, sendo 

5 subjetivas e 5 objetivas. 

A partir disso, podemos chamar as três turmas de Turma 1 (T1), Turma 2 (T2) e 

Turma 3 (T3). A T1 participou com 25 alunos, a T2 com 35 e a T3 com 40 alunos. O 

professor da T3 prometeu acrescentar um ponto nas atividades avaliativas dos alunos, fato que 

estimulou o envolvimento bem mais acentuado, em detrimento às outras turmas sem essa 

oferta de pontuação. 

2. 3 Resultados e Discussões 

2.3.1 Um olhar curricular da aplicação experimental 

Os resultados das respostas dos 100 alunos referem-se aos questionários e ao teste de 

verificação aplicados em três turmas do 7º ano do ensino fundamental da cidade de 

Curralinho-PA. Iniciaremos com as questões do questionário sócio educacional que foi 

dividido em 4 categorias: perfil sócio econômico, currículo, metodologia e avaliação.  

Utilizamos o aplicativo denominado google forms como auxílio de tabulação de dados, e 

neste trabalho iremos apresentar a sistematização e as análises da categoria Currículo (6 

respostas) e de algumas questões do teste.  
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Questão 1 – Você gosta de Matemática? 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

O gráfico aponta uma boa aceitação da matemática no meio estudantil, 

aproximadamente 90%, porém não representa na prática o desempenho cognitivo dessa 

matéria escolar. As informações a seguir também demonstram essas observações. 

 
Fonte: Revista Destaques Acadêmicos (2009) 

 

Percebemos que o gosto pela matemática é bem acentuado, dos 49 pesquisados, um 

total de 43 alunos se identificam de certa forma com essas proposições curriculares, mas a 

aprendizagem ainda não é minimamente aproveitável, segundo Prediger, Berwanger e Mors 

(2009) autoras do artigo apresentado na revista destaques acadêmicos. Novamente o gráfico a 

seguir confirma essas correlações. 
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Fonte: Andrade (2013) 

 

As atribuições curriculares prestadas para a preferência do conteúdo matemático 

necessita de bases metodológicas que relacione a dualidade teoria-prática. O cotidiano 

envolvido nesse processo, bem como um fazer científico mais prático e significativo. Isso 

poderá favorecer o aprendizado, uma vez que 70% dos alunos da pesquisa acima (42% + 

28%) declararam gostar da disciplina.  

 Segundo ROCHA (2017) de tempos em tempos somos confrontados com notícias de 

que os alunos brasileiros vão mal em Matemática. De fato, apesar de ninguém negar a 

importância de se aprender matemática na escola, no Brasil ainda não atingimos a qualidade 

de aprendizagem esperada para todos os alunos brasileiros e vemos que, segundo dados da 

Prova Brasil de 2015, de cada 100 alunos que ingressam no primeiro ano da escola, apenas 

42,9% sabem a matemática que deveriam saber ao final do 5º ano, e somente 18,2% ao final 

do 9º ano.  

 A questão 2 nos apresenta a seguir uma interface da frequência do estudo de 

matemática fora do contexto escolar. Outra maneira de investirmos tempo no que gostamos e 

o quanto gostamos de aprender, devemos também buscar meios de intervenção em tudo 

aquilo que influencia nesses resultados. 
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Questão 2 – Com que frequência você estuda matemática fora da escola? 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

A importância da prática de estudo extraescolar ainda não é assimilada pela maioria 

desses alunos, isso é comum em nossa realidade educacional. Esse resultado é desafiador no 

sentido de criar de situações para aguçar o tempo de contato com a matemática. 

O gráfico seguinte reforça esse baixo estímulo no aproveitamento do tempo de estudo 

fora da escola. 

Estuda e faz atividades em casa 

 
Fonte: Filho (2017) 

 

Na pesquisa de Filho (2017) podemos perceber um percentual (65%) bem elevado de 

alunos que poucas vezes estudam e fazem atividades em casa. As consequências dessa falta de 

dedicação são percebidas com frequência em provas que medem a qualidade da educação no 

intuito criar mecanismos que amenizem tal situação. Além disso, vários aspectos podem 

influenciar em tais resultados: 

 Vários aspectos são considerados influentes no grau de rendimento do aluno, tais 

como: participação da família, professor/instituição de ensino, autoestima do aluno, 

saúde geral do aluno, tempo dedicado ao estudo dentro e fora de sala de aula, entre 

outros fatores. (FILHO, 2017, p. 02) 
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Portanto, o pouco tempo de dedicação ao estudo da matemática fora da escola é só 

mais um dos entraves para melhorar e elevar os resultados diante de avaliações gerais, e isso  

pressupõe implicações de cunho curricular e metodológico em prol de uma aprendizagem 

mais eficiente. 

Passamos agora para a questão 3 que especifica nossa base de estudo sobre problemas 

aditivos de comparação, e as relações curriculares unificadas deste conteúdo. 

Questão 3 – Você já estudou problemas aditivos de comparação? 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

Aqui nessa amostragem quase a metade dos estudantes já se depararam com situações 

do campo aditivo, mas 48 alunos ainda é um índice representativo por não ter estudado esse 

tópico no nível de escolaridade consultado, por se tratar de alunos egressos do 6º ano do 

ensino fundamental. Na Base Nacional Comum Curricular, temos: 

Matemática: 6º ano - Unidade temática: Números Objetos de conhecimento: 

Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com números 

naturais. 

Habilidades: (EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos 

(mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de 

estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem 

uso de calculadora. (BRASIL – BNCC, 2018, p. 300-301) 

        Essas analogias curriculares são pressupostas presentes em cursos de formação 

continuada de professores, cursos de aperfeiçoamento e cursos de pós-graduação da área 

abrangente. O curso de mestrado profissional em ensino de matemática da Universidade do 

Estado do Pará na linha de pesquisa metodologia para o ensino de matemática no nível 

fundamental, faz a seguinte descrição sobre o ente matemático: 

Estuda o processo de ensino-aprendizagem com ênfase a inter-relação entre a 

epistemologia, história e didática da Matemática na estrutura curricular do ensino 

fundamental na busca de processos, métodos e materiais que reorientem a prática 

pedagógica dos professores de Matemática com ênfase nas pesquisas relacionadas às 

representações dos professores sobre sua prática, sobre as relações professor-aluno e 

processos de ensino, aprendizagem e avaliação. (EDITAL – UEPA, 2019, p.01) 
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A busca de melhores resultados para a aprendizagem matemática tem sido uma 

constante que relaciona desde aspectos didático-metodológico e curricular, até procedimentos 

avaliativos que envolve o saber–fazer científico nos mais variados campos educacionais. 

No que condiz à questão 4, faremos apenas um informe de concordância do estudo de 

problemas aditivos de comparação por alunos egressos do 6º ano do ensino fundamental, já 

previstos pelas orientações curriculares da atualidade. 

Questão 4 – Se você na questão acima respondeu sim, diga em qual ano/série. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

Neste caso temos um total de 50% dos alunos que responderam “sim” afirmando ter 

visto o conteúdo em questão no 6º ano, situação bem comum ao se trabalhar com adequações 

curriculares nesses tipos de problemas. 

A questão 5 confundiu um pouco os alunos, pois muitos deles que responderam não 

terem visto o conteúdo, opinaram de forma positiva nesse quesito, por fazer correspondência 

com a categoria metodologia. 

 

Questão 5 – Seu professor de matemática demonstra domínio do conteúdo de problemas aditivos de 

comparação? 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 
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Ainda nesta questão, aconteceu que teve alunos que opinaram “Não” por pensarem se 

tratar de terem visto o conteúdo, uma vez que sua resposta dependia da questão anterior. 

Tendendo contribuir com o trabalho coletivo que é sempre favorável quando se articula com 

metas, a Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC) traçou algumas ações 

estratégicas de curto e médio prazo para alcance dessas construções estruturais pedagógicas. 

 
Fonte: SEDUC-PA (2015) 

Essas ações poderão contribuir para melhorar o índice de desenvolvimento da 

educação básica (SAEB) por exemplo, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental I 

e II. 

 
Fonte: SEDUC-PA (2015) 

As metas globais referem-se aos índices comparativos/evolutivos dos anos ímpares de 

2017, 2019 e 2021 para os três níveis de ensino especificados na tabela. Trata-se de desafios 

para tornar a aprendizagem matemática mais eficaz e atraente. 

E por fim, a questão 6 é sobre o quadro de dificuldades dos pré-requisitos de 

conteúdos e tipos de problemas aditivos, aqui iremos apenas tecer alguns comentários gerais. 

Questão 6 – Com base na sua experiência quando você estudou problemas aditivos de 

comparação preencha o quadro a seguir. Observação: Aqui será mostrado 2 questões de um 

total de 14. 

Os conteúdos e os problemas abordados nesta questão, fundamentam-se em autores da 

área e em documentos oficiais, a saber: PCN`s, BNCC, Vergnaud, Magina e etc. Os 

problemas apresentados no quadro estão organizados em ordem crescente de dificuldade, 
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tornando desafiador para o aluno a capacidade de interpretação e vivência dos tópicos 

matemáticos envolvidos. 

Vejamos alguns resultados: 

Problema do tipo 1: Maria tem 5 bonecas e Ana tem 4 a mais que Maria. Quantas bonecas 

tem Ana? 

Problema do tipo 2: João tem 35 reais e o seu irmão Pedro tem 15 reais. Quanto em dinheiro 

João tem a mais que o seu irmão? 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

No problema tipo 1, cinco alunos responderam “Não” e 95 disseram já ter visto esse 

tipo de problema. Para o problema do tipo 2, tivemos apenas 4 alunos que Não lembram ter 

estudado esse tipo, enquanto que 96 responderam “SIM”. 

Para esses dois problemas iniciais as equivalências foram verdadeiras em comparação 

com o teste de verificação. Mas para os dois últimos problemas, as afirmações feitas no 

quadro não corresponderam aos resultados do teste proposto. 

Análises do teste de verificação 

As 10 questões do teste seguiram uma linha crescente de dificuldades de resolução. 

Foram divididas da seguinte forma: as cinco primeiras correspondem as objetivas com 4 

alternativas cada uma, as outras cinco referem-se as subjetivas. Analisaremos apenas 4 

questões sendo 2 objetivas e 2 subjetivas. 

Questão 1: (Avalia-BH) Lara trocou R$ 10,00 por 4 notas de mesmo valor e 4 moedas de 

mesmo valor. Quais notas e moedas Lara recebeu nessa troca? 
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A questão 1 fez uso de dinheiro como objeto de operação, retrata problemas que 

desperta interesse em sua resolução, facilitando a compreensão de contagem como simulador 

aritmético. Proporcionando uma abordagem de nosso sistema monetário, envolvendo o 

entendimento a partir de notas e moedas que para Carvalho (2010, p. 38 e 39) “Ao usar os 

materiais concretos já conhecidos da criança, você pode aproveitar conhecimentos 

socialmente construídos, e tornar os conteúdos matemáticos mais próximos de seu cotidiano. 

O uso de nosso sistema monetário é uma ótima contextualização para estudar números e 

operações”. A seguir está o resultado encontrado para essa questão. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

A margem de acertos apesar de acentuada (56%) demonstrou dificuldades por parte 

dos alunos ao fazer a comparação (troca) entre notas e moedas. 

A questão 2 também apresenta uma linguagem comum e com elementos conhecidos 

(bolinhas de gude) pela maioria dos estudantes dessa faixa etária de idade. 

Questão 2: (Pessoal) Manoel possuía duas caixinhas de pesos diferentes com bolinhas 

de gude todas iguais. A caixa mais pesada tinha 20 bolinhas de gude, a caixa mais leve tinha 9 

bolinhas a menos. Quantas bolinhas tinha a caixinha mais leve? 

a) 10                           b) 11                               c) 12                           d) 13 

            O resultado dessa questão é o apresentado a seguir. 
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Fonte: pesquisa de campo (2019) 

 

Esse resultado é convincente do ponto de vista aritmético, pois exige habilidades 

básicas de cálculo e também a interpretação de dados como “mais” e “menos”, além dos 

termos “leve” e “pesado” inseridos em um contexto figurativo. 

Na questão 3 percebemos o fator, aproximando as relações matemáticas com o 

cotidiano do aluno. Esta se configura como questão subjetiva. 

Questão 3: (Pessoal) Se em um carrinho tem 60 sorvetes entre bacuri e açaí sendo 32 

sorvetes de bacuri. Quantos sorvetes são de açaí? 

Este foi o resultado descritivo da questão 3. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

Mesmo sendo uma questão subjetiva, que exige uma resposta escrita como explicação 

processual a metade dos alunos conseguiram resolver com argumentos matemáticos variados. 

Para a questão 4 foi predisposto uma série de raciocínio que estabelece relações 

diversas do objeto matemático, a subjetividade também aparece no problema.  

Questão 4: (Dante - Adaptado) Entrei no elevador, desci 5 andares, subi 6, desci 

7 e cheguei no 2º andar. Em que andar eu estava? 

Veja o resultado apresentado para esta questão. 
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Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

Ressaltamos como destaque dessa questão, os 7% de alunos que acertaram, além de 

valer-se da compreensão matemática, ainda conseguiram representar através de figuras, 

desenhos e outros modelos de resolução. 

Segue as repostas dos alunos A e B para as questões 3 e 4 do teste de verificação. 

Questão 3: Resposta do aluno A 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

Percebemos aqui a utilização do algoritmo básico da subtração na emissão desta 

resposta do aluno A. De acordo com Vergnaud (2014) trata-se de problemas do tipo aditivo, 

que são aqueles cuja solução exige tão somente adições e subtrações inserido em um campo 

conceitual de entendimento. 

Questão 4: Resposta do aluno A 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 
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Esta se refere à representação de uma sequência de números, neste caso, 2, 5, 6, e 7 

dentro de uma estrutura operacional que segundo Nunes (2009) esse tipo de sequência 

numérica supõe uma organização do pensamento aditivo, muito comum em provas da 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Provinha Brasil. Percebemos aqui 

que o aluno A traça uma linha de raciocínio correto valendo-se de figura e de contagem, mas 

acabou confundindo no final, uma vez que a resposta é no 8º andar. 

Questão 3: Resposta do aluno B 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

Esta é uma resposta interessante também, pois o aluno faz a decomposição do 60 em 

50 + 10 para subtrair 32, acertando a questão de maneira diferente. 

Questão 4: Resposta do aluno B 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

Aqui, o aluno B buscou o recurso do algorítmico aritmético para responder de forma 

correta o referente na questão 4, a qual retrata uma questão envolvendo o campo conceitual 

aditivo de Vergnaud (2014). 

De posse desses dados, pretendemos desenvolver uma dissertação sobre problemas 

aditivos de comparação, considerando as dificuldades encontradas e as bases referenciais 

utilizadas. Na qual poderemos inserir novos elementos metodológicos, curriculares e 

avaliativos. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inter-relação das categorias (socioeconômico, currículo, metodologia e avaliação) e 

dos pressupostos teóricos tanto da matemática quanto da educação geral, foi um fator 

predominante neste trabalho, o que se tornou favorável em nossa análise no sentido de 

envolver e incentivar o estudante no processo de construção do conhecimento sobre 

problemas aditivos de comparação.     

Portanto propomos que a partir dos resultados apresentados, possamos criar 

possibilidades para que haja o envolvimento e a interação cognitiva diante de situações de 

aprendizagem, no intuito de tornar consistente o teor evolutivo de compreensão do conteúdo 

de forma motivadora. E acima de tudo compreender a necessidade de uma aprendizagem 

matemática contextualizada, com um olhar curricular que vá ao encontro de situações reais da 

vida humana. 

Enfim, nosso ponto de reflexão didático-pedagógico estabelece relações do processo 

de aprendizagem a partir da realidade escolar com os documentos oficiais do contexto 

educacional. A nossa perspectiva perpassa em utilizar dentre outras situações, as tendências 

metodológicas como ensino por atividades e resolução de problemas considerando o aluno 

como cidadão que vive e interage em sociedade.           
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Resumo  

O objetivo do trabalho é elaborar uma proposta de atividades que aborda a Progressão Aritmética por meio da 

tendência de ensino modelagem matemática, cuja ideia principal é ensinar algo abstrato a partir da realidade em 

que o aluno vive. Para a elaboração da proposta de ensino foi feita uma revisão de estudos embasado em alguns 

autores como: Bassanezzi e Hans Freudenthal e também foi usado como aporte a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para parametrizar o método ensinado de forma mais específica e eficaz. 

Palavras Chave: Modelaem matemática. Proressão aritimética. BNCC. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Há muito se sabe que o ensino tradicional prevalece nas aulas de matemática. Este 

modo de ensinar se baseia fundamentalmente na memorização e repetição de modelos e 

fórmulas que são expostas ao aluno. Geralmente, o aluno não é levado a deduções e 

interpretações acerca destes modelos que lhes é apresentado, logo, o ensino de matemático – 

segundo os aspectos da tendência construtivista – que busca o desenvolvimento do raciocínio 

através de problemas, questionamentos e a lógica não é alcançado. 

O objetivo do trabalho é elaborar uma proposta de atividades que aborda a Progressão 

Aritmética. Essa tem como base de sua idealização e construção a tendência de ensino 

Modelagem, que por sua vez busca do aluno a dedução de um determinado modelo 

matemático a partir de um problema.  

No trabalho em questão, primeiro fazemos uma revisão de estudos abordando o 

conteúdo aqui tratado, a modelagem (analisando seus principais teóricos, características, 

mailto:luixfelipw@mail.com
mailto:kallelleite52@gmail.com
mailto:edna.santos@uepa.br
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histórico) e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC –, onde este tornou-se o guia para as 

salas de aula de todo Brasil. Em seguida, exporemos a metodologia utilizado na composição 

da pesquisa e a atividade proposta, e por fim nossas considerações finais. 

2 REVISÃO DOS ESTUDOS  

A matemática é uma ciência natural que está presente desde os primórdios da 

humanidade e vem sofrendo um processo de construção, expansão e revisão em seus próprios 

conceitos. “A atividade de aplicar a Matemática é tão antiga quanto a própria matemática. É 

sabido que muitas ideias em matemática sugiram a partir de problemas práticos” 

(BASSANEZI, 2006, p. 44). E nesse processo histórico a matemática auxilia o ser humano no 

seu cotidiano mostrando que sua aplicação não serve somente para um momento fechado em 

sala de aula, ela também interage com o ambiente que se encontra.  

E como esse conhecimento matemático não é fechado, ele pode ser influenciado por 

vários fatores externos e o professor deve saber mediar entre o abstrato e o concreto sobre 

qual o aluno vive, procurando sempre uma metodologia que supra as necessidades de cada 

aluno. 

O matemático Felix Klein, até por volta do século XIX, teve grande influência na 

modelagem matemática e suas reflexões foram defendidas e ajustadas pelo holandês Hans 

Freudenthal, como também por Henry Pollak. Em especial, Hans, em uma atuação para 

consolidar a modelagem matemática chamou-a de matemática realística. Onde buscou mudar 

o modo de aprendizagem do aluno tornando-o mais ativo em seu processo do conhecimento e 

com a ajuda do professor, levar o aluno a explorar as experiências cotidianas com problemas 

reais, tirando o foco daquela aprendizagem abstrata.  

Com essa mudança o aluno seria levado a pensar sobre o problema, refletir em cada 

ação que pode ser tomada e compreender qual a melhor maneira para obter aquilo que deseja. 

Isto cria uma autonomia no aluno possibilitando-o a resolver problemas mais complexos dos 

quais, sem esse método, não conseguiam resolver. 

Conforme Nunes et al. (2010, p. 58):  

Hans Freudenthal propunha que todo conceito matemático esteja 

ligado a alguma realidade fenomenológica, de onde podemos 

partir para expandir o conceito do aluno. Há sempre novas 

possibilidades de expansão do conceito, englobando novos 

instrumentos de raciocínio, novas realidades fenomenológicas, 

ou novas relações lógicas e matemáticas. 
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A procura por novas metodologias mais eficientes foram se intensificando cada vez 

mais que a humanidade foi mudando com o tempo e em meados do século XX, nos anos 60, 

foi onde aconteceram movimentos internacionais de grande importância na modelagem 

matemática, esses movimentos debatiam sobre seu uso e aplicações na educação matemática, 

tais movimentos foram de grande influência no Brasil, fazendo com que vários pesquisadores 

também aderissem a esses movimentos tornando o movimento não só internacional, mas 

também nacional, expandindo o conhecimento sobre a modelagem matemática em nosso país. 

É notório que a modelagem matemática tem como objetivo trazer a realidade do aluno 

para a construção do conhecimento abstrato correlacionando esses conhecimentos de modo 

que a matemática venha ser aplicada no seu cotidiano de forma natural. E por ter esta 

metodologia de ensino, a modelagem matemática foi concebida como uma nova tendência 

didática, segundo Bassanezzi: 

Há uma série de pontos que podem ser levantados para destacar a relevância da 

Modelagem Matemática quando utilizada como instrumento de pesquisa, como: 

 Pode estimular novas ideias e técnicas experimentais; 

 Oferecer informações em diferentes aspectos dos inicialmente previstos; 

 Fornecer um método para se fazer interpolações, extrapolações e previsões 

 Sugerir prioridades de aplicações de recursos e pesquisas e eventuais tomadas de 

decisão; 

 Preencher lacunas onde existem falta de dados experimentais;  

 Servir como recurso para melhor entendimento da realidade;  

 Servir de linguagem universal para compreensão e entrosamento entre pesquisadores 

em diversas áreas do conhecimento. (Bassanezzi, 2006, p. 32) 

 

Isto é, na modelagem matemática, a aprendizagem escolar deve ser feita pela 

construção de um conhecimento feito pelo aluno, onde o professor o auxilia servindo de ponte 

para uma redescoberta de conhecimentos interligados. 

 

Com uma necessidade de fixação de conteúdos mínimos para assegurar a educação 

básica comum foi criada a constituição de 1988 e no art. 210 legislou sobre os valores 

culturais e artísticos, nacionais e regionais. Foi a partir dessa constituição que foi planejada 

uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) onde cada aluno brasileiro tem o direito ao 
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acesso e apropriação de todo conhecimento necessário para sua formação básica. (BRASIL, 

2016) 

Ao analisar o ensino de matemática no Brasil, é perceptível um currículo conteudista 

que não deixa ter uma mudança significativa na qualidade de ensino escolar. Assim como a 

modelagem matemática e outras tendências é necessário ter um currículo com bases 

interdisciplinares e multiculturais, para que a escola seja um marco no crescimento do 

conhecimento do aluno. 

As escolas devem considerar a realidade local, os anseios da comunidade escolar e os 

recursos físicos, materiais e humanos das redes e instituições escolares de forma a propiciar 

aos estudantes possibilidades efetivas para construir e desenvolver seus projetos de vida e se 

integrar de forma consciente e autônoma na vida cidadã e no mundo do trabalho (BNCC, 

2018). 

Para que seja efetiva esta base é preciso uma flexibilidade no currículo de ensino, de 

modo a substituir o ensino conteudista e globalizar o conhecimento para gerar uma interação 

entre os ramos da ciência e o cotidiano do aluno. 

PROGRESSÃO ARITMÉTICA 

A progressão aritmética (P.A.) segundo Iezzi e Hazzan () é uma sequência em que 

cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante r dada. 

Exemplos de Progressões Aritméticas 

1) (2, 4, 6, 8, 10)                                  a1 = 2   e   r = 2 

2) (3, 7, 11, 15, 19, 23)                        a1 = 3   e   r = 4 

3) (1, 6, 11, 16)                                    a1 = 1   e   r = 5 

 

a1    1º termo da PA 

r     Razão da PA 

Podemos determinar os termos de uma P.A. da seguinte forma: 

Com 3 termos: (a1, a1 + r, a1 + 2r) 

Com 4 termos: (a1, a1 + r, a1 + 2r, a1 + 3r) 

Com isso, surge o seguinte esquema: 

a1 = a1 
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a2 = a1 + r 

a3 = a2 + r 

a4 = a3 + r 

(...) 

an = an -1 + r 

Somando os membros de cada equação temos o termo geral de uma PA 

a1 + a2 + a3 + a4 + (...) + an    =   a1 + a1 + r +a2 + r + a3 + r + (...) + an -1 + r 

{a1 + a2 + a3 + a4 + (...)} + an    =   a1 +  {a1 + a2 + a3 + (...) + an -1} + (n – 1)r 

an = a1  +  (n – 1)r 

O Termo Geral de uma PA nos possibilita encontrar o valor correspondente a um 

determinado termo que se quer encontrar, para isso basta ser conhecido o a1 (1º termo da PA) 

e sua razão  

 

4. ATIVIDADE UTILIZANDO A MODELAGEM MATEMÁTICA 

Tema: Termo Geral da Progressão Aritmética 

 Título: Arborização da Rodovia Royal Flush 

Objetivo: Deduzir a fórmula do termo geral da Progressão Aritmética 

Essa atividade foi organizada de acordo com os passos sugeridos por bienbengut 2006. 

Primeiro passo: interação 

No Brasil, 87% da população vive em centros urbanos. O clima urbano difere 

consideravelmente do ambiente natural. As cidades distanciam-se cada vez mais da natureza, 

utilizando materiais como ferro, aço, amianto, vidro, piche, entre outros. Estes materiais 

geralmente são refletores e contribuem para a criação de ilhas ou bolsões de calor nas cidades. 

Em função disso, o clima é semelhante ao do deserto, quente e seco durante o dia e frio 

durante a noite. A impermeabilização dos solos causa grandes problemas também na medida 

em que evitam ou impedem a infiltração da água, forçando-a para a calha dos rios, muitas 

vezes criando enchentes, já que os rios não conseguem absorver um volume tão grande de 

água num curto espaço de tempo. 
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Os benefícios advindos da arborização urbana promovem a melhoria da qualidade de 

vida e o embelezamento da cidade. Essa arborização depende do clima, tipo de solo, do 

espaço livre e do porte da árvore para se obter sucesso nas cidades. Além da função 

paisagística, a arborização proporciona à população proteção contra ventos, diminuição da 

poluição sonora, absorção de parte dos raios solares, sombreamento, atração e ambientação de 

pássaros, absorção da poluição atmosférica, neutralizando os seus efeitos na população, 

valorização da propriedade pela beleza cênica, higienização mental e reorientação do vento. A 

floresta, quando em equilíbrio, reduz ao mínimo a saída de nutrientes do ecossistema. O solo 

pode manter o mesmo nível de fertilidade ou até melhorá-lo ao longo do tempo. 

 

Segundo passo: matematização 

 

Após descobrir a importância da arborização urbana, o prefeito da cidade Vegas, 

Luiz Moura, decide arborizar a rodovia que passa por todo o município, e dentre as árvores 

que irão ser colocadas 53 (cinquenta e três) serão jacarandás (árvore ameaçada de extinção), 

Seu objetivo é que a cada 6 km da rodovia possua uma jacarandá. O responsável pelo 

processo de arborização, Kauan Lima, quer saber em que quilômetro ficará a última jacarandá 

sabendo que a primeira ficará no km 7.  

Como podemos utilizar a matemática para ajudar Kauan Lima para descobrir até 

onde terá que estender este projeto com? 

 

Sabe-se que a primeira árvore está no Km 7, então em que Km desta rodovia estará a 2ª 

árvore? 

___________________________________________________________________ 

Qual o procedimento você utilizou no item anterior? Justifique o que o levou a utilizá-lo. 

__________________________________________________________________________ 

Utilizando-se do mesmo raciocínio, qual a localidade da terceira, quarta e quinta árvore? Qual 

o procedimento utilizado para obter as respostas? 

___________________________________________________________________________ 

Estando na segunda árvore, quanto você somou a esta árvore para descobrir a localidade da 

terceira árvore?  

________________________________________________________________ 

E estando na terceira árvore, quanto se somou à terceira para descobrir a posição da quarta? 
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________________________________________________________________ 

Em que localidade se encontra uma árvore cuja árvore anterior a ela localiza-se no Km 25? 

Qual o procedimento utilizado? 

_________________________________________________________________ 

 

Dada uma árvore em uma posição desconhecida x, qual a localidade da árvore que vem logo 

após e antes dela? 

_________________________________________________________________ 

 

Sempre se soma este valor a posição anterior? Se existir, busque uma situação em que isso 

não aconteça. 

_________________________________________________________________ 

Monte o quadro seguindo o modelo 

Nº da árvore Posição Procedimento 

1 Km 7 Km 7 

2 Km 13 Km 7 + 6 km 

3 Km 19 Km 7 + 6 km + 6 km 

4   

5   

6   

7   

 

 

Na tabela dos procedimentos ocorreu algum padrão, alguma regularidade nas somas feitas? 

Qual?  

_________________________________________________________________ 

Algum número manteve-se inalterado em todas as somas? 

_________________________________________________________________ 

A soma de parcelas iguais no procedimento do quadro anterior pode ser representada de outra 

forma? Qual? 

___________________________________________________________________________ 

Preencha a tabela seguindo a ideia do modelo: 
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Nº da árvore Posição Procedimento 

1 Km 7 Km 7 + (6 x 0) 

2 Km 13 Km 7 + (6 x 1) 

3 Km 19 Km 7 + (6 x 2) 

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

É possível fazer alguma relação do número que multiplica o 6 no procedimento do quadro 

anterior (distância de uma árvore para a próxima) com o Nº da árvore em questão? Se sim, 

qual? 

___________________________________________________________________________ 

A partir da relação observada qual seria a posição da árvore de número 15 por este método? 

___________________________________________________________________________ 

Encontre o resultado com os procedimentos feitos anteriormente para confirmar se o método 

funciona. 

___________________________________________________________________________ 

Caso o método seja válido encontre, com o método descoberto, a resposta do problema, ou 

seja, a localidade da á 53. 

___________________________________________________________________________ 

 

Este modelo descoberto é chamado na matemática de Termo Geral de uma Progressão 

Aritmética. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O objetivo deste trabalho foi propor uma atividade que possibilitasse um maior 

aproveitamento do raciocínio do aluno nas aulas de matemática. As perguntas mais 

perceptíveis nas aulas é “quanto tempo falta pra acabar a aula?”. Tendo a disciplina de 

matemática uma das maiores cargas horárias e o aluno sendo um ator, quase que totalmente, 

passivo no processo de ensinar/aprender faz que os alunos percam cada vez mais o gosto por 

essa ciência. A modelagem, utilizando de outros mecanismos para proporcionar a construção 

do conhecimento, vem como uma alternativa para que o aluno passe a dirigir seu próprio 

caminho rumo a um conhecimento efetivo, buscando deduções, raciocínios, questionamentos. 

Este trabalho objetiva sua aplicação futura para análises e aprimoramentos das 

atividades aqui propostas. Assim, buscamos um processo de ensino- aprendizagem cada vez 

mais efetivo, significativo e prazeroso para o aluno. 
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Resumo 

A seguinte pesquisa apresenta os resultados de um trabalho de campo com estudantes da 3ª série do Ensino 

Médio de uma escola Estadual localizada no município de Codó-MA. O objetivo desta pesquisa foi identificar as 

dificuldades no ensino e na aprendizagem de Permutação com Repetição, tópico de Análise Combinatória, como 

conteúdo que é de suma importância dentro da matemática no percurso escolar, entender os motivos que levam 

os alunos ao desinteresse e a dificuldade pela matéria e analisar possibilidades de se romper com tais 

dificuldades. As informações foram produzidas no mês de abril de 2019 por meio de uma consulta com 100 

estudantes da 3ª série do Ensino Médio. Utilizamos como instrumento metodológico um questionário que nos 

possibilitou a identificação do grau de rejeição à Matemática. Percebemos que esta rejeição está diretamente 

ligada ao desinteresse dos alunos, o que acarretava ainda mais dificuldades no processo de aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos. Analisando os dados coletados que foram apresentados em percentuais, concluímos o 

quanto é importante o papel do educador na aprendizagem, e a necessidade de promover a interação dos alunos 

de modo que possibilite o contato de cada aluno com a Matemática. As análises do cruzamento das informações 

foram feitas dentro das categorias: socioeconômica, metodologia, avaliação e apontam para novas metodologias 

usadas pelo professor, a fim de despertar no estudante o interesse e o gosto pela matemática. 

 
Palavras-chave: Aprendizagem. Reflexão. Dificuldades. Permutação. Repetição 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tema Permutação com Repetição é um assunto que é abordado dentro do eixo 

Análise Combinatória e faz parte da grade curricular do Ensino Médio. Na escola campo desta 

pesquisa, este conteúdo é trabalhado na 2ª série do Ensino Médio. A análise Combinatória é 

um conteúdo a ser ministrado no Ensino médio como consta nas Orientações Curriculares. 

“Os conteúdos básicos estão organizados em quatro blocos: Números e operações; Funções; 

                                                 
56
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Geometria; Análise de dados e probabilidade. [...] O estudo da combinatória e da 

probabilidade é essencial nesse bloco de conteúdo” (OCEM, 2006, p. 70 e 79).   

Segundo Rosas (2018), professores e alunos apresentam dificuldades na resolução de 

problemas de Análise Combinatória. O ensino e aprendizagem deste conteúdo, ministrado no 

ensino médio, estão indicados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática 

(PCN). 

Para Rosas (2018), este conteúdo é um importante instrumento para o crescimento 

intelectual e cognitivo do estudante e deve ser bem ministrado a partir das séries iniciais do 

ensino fundamental, conforme evidencia os Parâmetros Curriculares Nacionais que destaca “a 

importância de se trabalhar com um amplo espectro de conteúdos, incluindo-se, já no ensino 

fundamental, elementos de estatística, probabilidade e combinatória, para atender à demanda 

social que indica a necessidade de abordar esses assuntos”. (BRASIL, 1997, p. 21). 

É necessária e importante essa abordagem nas séries iniciais para minimizar as 

dificuldades destes conteúdos e possibilitar aos estudantes, ao chegarem ao ensino médio, 

“lidar com situações-problema que envolvam combinações, arranjos, permutações e, 

especialmente, o princípio multiplicativo da contagem”. (BRASIL, 1997, p. 40). 

 Os estudantes, conforme análises dos dados que será apresentada mais a frente, 

apresentam uma acentuada dificuldade em Permutação com Repetição, tópico de Análise 

Combinatória, por se tratar de um assunto que provoca obstáculo e barreira para compreensão 

dos alunos.  Bem como a forma e o tipo de abordagem que este conteúdo é ministrado, assim 

como o tipo de avaliação que vem sendo aplicada pelo professor. Estes talvez sejam os 

principais motivos das dificuldades e dúvidas dos estudantes.  

Segundo o trabalho de Reis (2005), muitas pessoas se referem à matemática dizendo, 

ela é muito difícil, outros falam eu detesto esta disciplina. É necessário criar alternativas e 

estratégias de ensino como uso de jogos, etnomatemática, modelagem matemática, entre 

outros, como prática de ensino para acabar com estes mitos que trazem consequências e 

dificuldades na aprendizagem de matemática. Estes obstáculos e dificuldades aparecem desde 

o ensino fundamental levando o aluno a baixo rendimento e desempenho escolar.  

Segundo Jesus (2016), estas dificuldades aumentam no decorrer da vivência escolar e 

é necessário serem trabalhadas para que a disciplina Matemática favoreça a criação do saber e 

a formação de indivíduo com capacidade crítica, independente e interativo. Neste sentido para 

um bom ensino e aprendizagem eficiente é preciso estimular o interesse do estudante 
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valorizando o seu talento e saber espontâneo adquiridos de sua vivência social, para despertar 

a consciência de um cidadão preparado para ser inserido no mundo do trabalho e no contexto 

social conforme evidencia os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

À medida que vamos nos integrando ao que se denomina uma sociedade da 

informação crescentemente globalizada, é importante que a Educação se volte para o 

desenvolvimento das capacidades de comunicação, de resolver problemas, de tomar 

decisões, de fazer inferências, de criar, de aperfeiçoar conhecimentos e valores, de 

trabalhar cooperativamente. [...] para o desenvolvimento e promoção de alunos, com 

diferentes motivações, interesses e capacidades, criando condições para a sua 

inserção num mundo em mudança e contribuindo para desenvolver as capacidades 

que deles serão exigidas em sua vida social e profissional. (BRASIL, 2002, p.40) 

 

A matemática está na vida das pessoas e permite interpretar e criar ferramentas para 

práticas diárias. 

Em diálogo com a pesquisa de Brumano (2014), o baixo desempenho e o não interesse 

dos estudantes pelos conteúdos abordados podem estarem atrelados à forma como estes 

assuntos vem sendo ministrados em sala de aula, levando os alunos a terem muitas 

dificuldades em Permutação com Repetição que é um tema abordado dentro de análise 

combinatória. Para a autora é preciso buscar metodologias que favoreça uma relação estreita 

entre os estudantes e a matemática, de maneira a diminuir as dificuldades encontradas pelos 

alunos no ensino e aprendizagem deste conteúdo. 

 A partir destas indagações surgiu a seguinte questão de pesquisa: como superar 

as dificuldades e obstáculos dos alunos ao estudarem Permutação com Repetição? Novas 

Metodologias favorecem o Ensino e aprendizagem dos alunos ao estudarem Permutação com 

Repetição? Com estes questionamentos faz-se necessário e importante este trabalho de 

investigação a respeito dos conteúdos abordados nas escolas referente à Permutação com 

Repetição. Como estão sendo ministrados e prováveis questionamentos sobre este tema.  

O objetivo desta investigação foi identificar as dificuldades apresentadas pelos 

estudantes de uma escola estadual do município de Codó-MA e compreender as 

consequências destas dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. Esta investigação 

teve como amostra 100 estudantes da referida escola que já estudaram este conteúdo. Para 

alcançar os objetivos, foi elaborado um questionário juntamente com os alunos e as 

professoras de uma disciplina do mestrado profissional em educação matemática. Após a 

aplicação dos questionários, foi feito análise dos resultados dispostos em tabelas, gráficos e 

cruzamento das informações dentro das categorias: sócio econômico, metodologia e 

avaliação. 
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2. METODOLOGIA 

 

A disciplina Currículo e Avaliação da Aprendizagem no Ensino da Matemática, 

desenvolvida no Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da Universidade Estadual 

do Pará- UEPA, foi realizada junto à turma no período de 08 de abril à 28 de junho de 2019, 

para a conclusão da referida disciplina, foi solicitado aos alunos que fizessem um artigo com 

temas do Ensino Fundamental e Ensino Médio sob a orientação de duas professoras desta 

disciplina. 

Para tanto, foi expedido e encaminhado um Ofício do Coordenador do referido 

programa para os diretores das escolas para permitir a aplicação junto aos alunos da escola 

sob sua direção, um trabalho de pesquisa cujo objetivo foi analisar os assuntos dos temas de 

cada aluno por meio de atividades da referida disciplina. Foi entregue também um termo de 

consentimento livre esclarecido para os alunos, bem como minuta aos professores das turmas 

com o objetivo de promover a melhoria do processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática. 

O questionário é um método de coleta de informações. Esse Método segundo Gil 

(2008), é definido como técnica de indagação, formada por perguntas direcionadas a pessoas 

com a intensão de conseguir informações sobre um determinado assunto. O autor ressalta 

ainda que a elaboração de um questionário é baseada em transcrever objetivos da investigação 

em questões específicas. As questões respondidas irão oferecer as informações solicitadas 

para indicar as particularidades da população investigada. 

A primeira etapa da pesquisa incluiu a elaboração de um questionário sócio - 

econômico contendo 22 questões e um quadro de dificuldades seguidas de um pré-teste 

contendo 10 questões especificas sobre Permutação com Repetição, sendo que a 10ª questão 

foi anulada, além de assuntos abordados em Análise Combinatória, pré-requisitos de 

Permutação com Repetição.  

A segunda etapa foi o contato com a diretora e a equipe pedagógica da escola estadual 

de Ensino Médio onde aplicamos os questionários. Esta escola localiza-se no bairro centro no 

município de Codó - MA. No encontro com a diretora e a equipe pedagógica e com os 

professores da escola, foi discutida a data de aplicação dos instrumentos de pesquisa, tendo 
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em vista a aproximação da Semana Santa e o período de avaliação, para não haver desistência 

dos alunos na realização das atividades. 

 A aplicação dos questionários foi realizada em duas turmas de 2ª série em cada um dos 

três turnos de funcionamento da escola (Manhã, tarde e noite), perfazendo uma amostra com 

100 alunos. A utilização dos três turnos justifica-se em função da coincidência da Semana 

Santa e de um feriado (aniversário da cidade) na terça – feira, 16 de abril de 2019, neste 

período houve um esvaziamento dos alunos na referida escola, mesmo assim não houve 

comprometimento da pesquisa. Ao entrar nas turmas, os alunos foram informados de todo 

procedimento para responderem aos questionários. Aos mesmos foi assegurado seu 

anonimato e sua identidade preservada. Os professores ajudaram na realização das atividades. 

A organização dos dados foi realizada com o auxílio do Google Drive, que é um 

dispositivo prático utilizado para este fim, disponível na internet.  A escolha deste dispositivo 

deu-se pela facilidade de análise de dados e gráficos. Nele foram gerados, gráficos, tabelas e 

dados percentuais dos resultados da pesquisa e analisados. 

Após a pesquisa de campo e tabulação das informações houve apresentação dos 

trabalhos divididos por categorias: socioeconômica, currículo, metodologia e avaliação. No 

final as professoras fizeram análises e considerações dos trabalhos apresentados e sugeriram a 

elaboração de um artigo sobre estas categorias para conclusão da disciplina. 

 

3. CATEGORIA SÓCIO-ECONÔMICO 

 

As informações da descrição do perfil sócio econômico dos estudantes investigados 

nesta pesquisa, com uma amostra de 100 alunos, indicam que 55% eram do gênero feminino e 

45% do gênero masculino, sendo as mulheres predominantes em relação aos homens. Estes 

estão distribuídos nos três turnos de funcionamento desta escola (manhã, tarde e noite). Os 

estudantes com idades entre 16 a18 anos, representam o maior percentual com 77% estando 

com idade ideal para esta faixa etária, seguidos dos estudantes com idades entre 19 e 30 anos 

que representam 23% do total da amostra, estes alunos estão inclusos nas estatísticas de 

idades avançada para a série, conforme PNAD (2017), cujo levantamento à época, existem 

quase 2 milhões  de estudantes com idade avançada.  

Quanto ao questionamento: quem lhe ajuda nas atividades de matemática? Nesta 

indagação temos como resultado: Prof. Particular 0%, família 15%, ninguém 76%, outros: 
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internet 4%, amigos 3% e vídeo aula 2%. Deste modo, para atender a esta indagação, 

buscamos relacioná-la com as seguintes questões:  

1 - Qual a escolaridade de seu responsável masculino? Nesta pergunta tivemos como 

resposta: 36% informaram nível fundamental incompleto, 28% disseram não estudou, 12% 

fundamental, 20% médio e 4% confirmaram superior. 

2 – Qual a escolaridade de seu responsável feminino? Este questionamento teve como 

resultado: 39% informaram nível fundamental incompleto, 16% disseram não estudou, 14% 

fundamental, 23% médio e 8% confirmaram superior; 

3 – Com que frequência você estuda fora da escola? Os resultados constam no gráfico 

1, abaixo 

 
Fonte: Pesquisa de campo 2019 

Dos alunos pesquisados 45% disseram que estudam no período de prova, 22% 

informaram que estudam somente nos finais de semana, 14% só na véspera de prova, 9% 

afirmaram que estudam todo dia e 10% disseram que não estudam fora da escola.  

Nas respostas dos estudantes observamos que a maioria dos responsáveis masculino e 

feminino apresentam escolaridades de ensino fundamental ou não estudou com 64% 

(masculino) e 55% (feminino) respectivamente. Nesta situação em que os pais dos estudantes 

apresentam níveis de escolaridades muito baixa pode comprometer a orientação e o 

acompanhamento dos alunos em suas atividades escolares, fato comprovado quando cruzamos 

esta informação com o questionamento: quem lhe ajuda nas atividades de matemática? Do 

resultado obtido 76% informaram que ninguém ensina, sendo um percentual muito alto e pode 

refletir diretamente na formação de seus pais. Estas informações se relacionam com a 3ª 

indagação, a família deve servir de apoio e sustentação ao educando, para melhor 

esclarecimento, segue:  
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Segundo a LDB - Art. 2o A educação, dever da família e do Estado. Trata-se, portanto, 

de uma responsabilidade comum a estas duas instituições. O ambiente familiar é o primeiro 

espaço para as crianças e jovens estudarem fora da escola. Para melhor entendimento,  

 

É necessário e urgente ir ao encontro de estratégias que facilitem a participação de 

famílias pertencentes a classes sócio-económica baixas, [...], porque muitas vezes 

em casa, não têm amparo, ajuda, auxílio, assistência no estudo e nas tarefas diárias, 

[...]. A criança não pode aprender sem suficientes horas de sono, espaço para estudar 

e regras de comportamento. (PICANÇO, 2012, p. 44).  

 

Para a autora não basta os pais ou responsáveis irem à escola apenas em busca de 

resultados de notas lançadas em boletins dos alunos. É preciso um acompanhamento mais de 

perto em todo percurso escolar do estudante por parte da família e da escola para juntos, 

oferecerem um ensino de qualidade e socializarem normas de condutas afim de possibilitarem 

o crescimento social e intelectual do estudante. 

 

4. CATEGORIA METODOLOGIA DA APRENDIZAGEM  

 

Segundo Libâneo (1994), é através da junção de tarefas do docente e do estudante que 

o processo de ensino é caracterizado. “A direção eficaz desse processo depende do trabalho 

sistematizado do professor que, tanto no planejamento como no desenvolvimento das aulas, 

conjuga objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas do ensino” LIBÂNEO (1994. 

P. 149). 

Da indagação aos alunos, você consegue entender as explicações nas aulas de 

Matemática? Obtivemos as seguintes respostas: 7% informaram sempre, 32% disseram quase 

sempre, 44% às vezes, 15% poucas vezes e apenas 2% confirmaram nunca. Neste 

questionamento as respostas dos estudantes que informaram quase sempre e às vezes são 

percentuais muito altos, além de expressar dúvidas em ter entendido ou quem sabe até não 

terem compreendido mesmo as explicações das aulas. Esta situação pode ser remetida a 

outros questionamentos, quando os estudantes foram submetidos às perguntas: 

1 – Seu professor de matemática demonstra domínio do conteúdo Permutação com 

Repetição? Tivemos como resultado: 66% dos estudantes disseram que sim e 44% dos 

discentes informaram que não, sendo este um percentual alto  

2 – Quais formas de atividades e/ou trabalho que seu professor (a) de matemática mais 

utiliza para avaliação da aprendizagem? Nas respostas informadas pelos alunos encontramos: 
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provas/simulados 72%, testes semanais14%, pesquisas e projetos 0% e outros: informaram 

trabalhos 14%. 

Considerando o percentual de 44% informados pelos estudantes sobre o professor não 

demonstrar domínio do conteúdo, sendo este percentual alto para o exercício da docência, 

conforme relato dos alunos. Além da maneira como o professor utiliza a avaliação da 

aprendizagem dos discentes, com 72% de provas e simulado sendo índice altíssimo somente 

para esta modalidade de avaliação. Comparamos estes fatos com o resultado das respostas dos 

alunos quando indagados sobre o gostar de matemática cujas respostas dadas pelos alunos 

foram 64% gosto um pouco e 20% disseram que não gosta. Estes dados podem refletir em 

alguns dos principais motivos pelos quais os estudantes não conseguem entender as 

explicações de matemática.  

Para dialogar sobre estes assuntos que são relevantes no processo de ensino e 

aprendizagem, buscamos alguns autores para comentar esta temática. Segundo Jesus (2016) 

para “a efetiva aprendizagem faz-se necessário despertar o interesse do aluno, valorizando o 

conhecimento espontâneo dos mesmos nos quais estão impregnados de cultura e significados, 

a partir de suas relações sociais fora do ambiente escolar”.  

Para a autora é importante buscar o saber do aluno em sua experiência de vida, 

adquirido de seu convívio social. Estes saberes exercem grandes influências em estimular sua 

vontade para estudar e aprender matemática.     

“As fontes de dificuldades apresentada pelos alunos não podem ser atribuídas a um 

único fator. É possível que muitos obstáculos geradores dos erros em Matemática nem mesmo 

estejam localizados no campo matemático”. Jesus apud Bertini (2003).  

Segundo a autora são inúmeras as causas e obstáculos que dificultam o entendimento 

dos alunos. É preciso que o professor esteja atendo às diversas variáveis que interferem 

diretamente no ensino e aprendizagem da matemática.  

 

5. CATEGORIA AVALIAÇÃO  

 

Segundo Libâneo (1994), A averiguação no decorrer do processo de ensino e 

aprendizagem deve se ter um processo meticuloso de avaliação, pois é no desenvolvimento 

desta atividade que se encontra as informações necessárias para analisar o andamento sobre a 

situação de rendimento e desempenho dos estudantes.  
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Na pergunta quais formas de atividades e/ou trabalho que seu professor (a) de 

matemática mais utiliza para avaliação da aprendizagem? Nas respostas informadas pelos 

alunos encontramos: provas/simulados 72%, testes semanais, 14%, pesquisas e projetos 0% e 

outros: informaram trabalhos 14%. Relacionamos este questionamento com as seguintes 

indagações: 

1 – Você gosta de matemática? As respostas dadas pelos estudantes foram 64% 

disseram gosto um pouco, 20% informaram não gosto, 12% disseram suporto e apenas 4% 

confirmaram que adoram. 

2 – No questionamento para praticar o conteúdo Permutação com Repetição: 65% 

disseram o professor apresentava uma lista de exercícios para serem resolvidos, 6% 

informaram que o docente apresentava jogos envolvendo o assunto, 15% disseram que o 

professor solicitava que os alunos resolvessem exercícios do livro didático, 10% confirmaram 

que o professor não propunha questões de fixação e 4% confirmaram que o professor 

solicitava que os alunos procurassem questões sobre o assunto para resolver. 

3 – Questionados em um teste de verificação da aprendizagem, os resultados constam 

no quadro abaixo: 

Quadro 1: Teste de Verificação sobre Permutação com Repetição 

TESTE CERTO ERRADO NÃO 

FEZ 

1ª Questão 31% 64% 5% 

2ª Questão 29% 68% 3% 

3ª Questão 45% 54% 1% 

4ª Questão 40% 53% 7% 

5ª Questão 25% 70% 5% 

6ª Questão 15% 83% 2% 

7ª Questão 31% 67% 2% 

8ª Questão 31% 63% 6% 

9ª Questão 35% 62% 3% 

Média percentual 31. 33% 64, 88% 4,11% 

Fonte: Pesquisa de campo 2019 

  

O quadro 1 informa que houve muitas dificuldades nas resoluções e respostas das 

questões de verificação propostas aos alunos. Nas correções que fizemos buscamos observar 
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estratégia de melhor maneira de resolvê-la pelos alunos e identificar os principais erros 

praticados. Constatamos que as questões com respostas erradas (E) ou não fez (NF), 

ocorreram devido aos alunos não conseguirem interpretar corretamente o enunciado da 

questão, não saberem diferenciar o uso de conceito e técnicas de Arranjo, Combinação e 

Permutação, bem como utilizar suas respectivas fórmulas. 

Considerando o percentual de 72% respondido pelos estudantes sobre a forma de 

aplicação de provas/simulados na avaliação da aprendizagem. Isto reflete diretamente quando 

os discentes foram questionados sobre o gosto de matemática como consta nas respostas: 64% 

informaram gosto um pouco e 20% disseram não gosto. Este caso pode também se relacionar 

com a pergunta sobre como o professor costumava praticar o conteúdo de permutação com 

repetição e teve como resposta 65% dos alunos responderam listas de exercícios como a 

principal atividade feita pelo professor sendo um percentual muito alto somente para este tipo 

de abordagem e apenas 6% para atividades com jogos, bem como os percentuais no teste de 

verificação onde constam 64,88% em média de erro dos alunos para as questões respondidas, 

4,11% média de questões não respondidas e 31,33% em média de acertos.  

Tudo isto pode ser reflexo da maneira como a avaliação da aprendizagem é abordada. 

Para esclarecer melhor estes questionamentos, dialogamos com Gitirana (2003), onde diz que 

a prova por se só como instrumento de prática avaliativa não garante saber se o estudante 

aprendeu ou não o conteúdo. Para esta autora é preciso que o professor reflita nas respostas 

dos alunos para diagnosticar possíveis dificuldades dos estudantes em compreender 

determinados conteúdos e a partir dos erros, compreender sua causa e origem, a partir deles, 

buscar junto com os estudantes, respostas para o problema. Ainda podemos entender que, 

Quando uma criança houve de seus responsáveis que a Matemática é difícil ou que 

não gosta dela, mesmo antes de ingressar a escolarização, apropria-se deste 

sentimento e nos seus primeiros contatos com este conteúdo quando se depara com 

alguma dificuldade, ela transfere estes significados de repúdio passando acreditar 

que também não é capaz de aprender assim como seus pais (JESUS, 2016, p. 06).  

Segundo a autora, a medida em que as pessoas se consideram incapaz de entender 

determinado conteúdo fica mais difícil de trabalha métodos e convencê-los que esta 

dificuldade pode ser superada, principalmente relacionado à matemática. 

Segundo Rosas (2018), as aulas expositivas somente com exemplos e exercícios, de 

maneira tradicional, é a forma mais utilizada pelos docentes para ministrar os conteúdos de 

Análise Combinatória. Segundo Ele, este tipo de procedimento metodológico é criticado por 



1117 

 

1117 

 

vários autores. Este tipo de abordagem é preciso ser revista pelos docentes no sentido de 

possibilitar ao educando outras estratégias de ensino.  

Neste sentido, Rosas (2018) diz que O uso de Jogos no Ensino de Matemática é um 

instrumento de grande importância para provocar debates respeitando as ideias distintas e a 

capacidade de consubstanciar conclusões, e indica vários caminhos para um mesmo resultado. 

Sendo assim, o Autor afirma que cabe aos participantes a escolha dos procedimentos.  

A Socialização, satisfação de propor competição e restabelecer o raciocínio do 

conhecimento matemático são atributos importantes adquiridos através dos jogos e das tarefas 

lúdicas. Ele enfatiza ainda que é necessário que estes procedimentos estejam nos materiais 

didáticos, Rosas (2018). Para confirmar o posicionamento de Rosas (2018) sobre os jogos, 

buscamos o seguinte entendimento, 

Os Jogos São contextos Favoráveis para a análise da construção de conhecimentos 

nas interações verbais. Eles oferecem um suporte para as interações que são 

motivadas por uma meta conhecida por ambos os jogadores. Eles desafiam os 

jogadores a construírem conhecimento que tornem mais favoráveis a vitória 

(CABRAL, 2004, p.87).  

Desse modo os participantes se enfrentam e cada uma das partes elaboram estratégias 

para vencer a competição, com isso no percurso da disputa constroem seu próprio saber.  

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve por objetivo fazer um diagnóstico das possíveis dificuldades que os 

alunos da 3ª série do ensino médio de uma escola estadual no município de Codó-Ma 

apresentam no conteúdo de Permutação com Repetição através de um questionário 

diagnóstico. Foi feito um cruzamento das informações obtidas do referido questionário com as 

ideias de alguns autores que já pesquisaram sobre esta temática e com os documentos oficiais 

sobre as categorias: sócio econômico, metodologia e avaliação.  

No levantamento de informações da pesquisa foi constatado que os estudantes 

apresentam uma acentuada dificuldade na aprendizagem do referido conteúdo, assim como ler 

e interpretar corretamente o enunciado da questão, diferenciar os conceitos e o uso das 

técnicas de Arranjo, Combinação e Permutação, bem como utilizar suas respectivas fórmulas. 

De acordo com as análises das respostas dos alunos foi constatado o uso frequente de 

lista de exercícios, provas e simulados, entre outros como metodologia. Este tipo de método 

utilizado ainda por alguns professores, desmotiva, desinteressa e não estimula o estudante a 

apender. Os alunos com maior déficit na aprendizagem e baixo rendimento escolar, são 
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aqueles que apresentam dificuldade na matemática e por consequência acabam por não gostar 

da disciplina.  

Neste trabalho busquei dialogar com vários autores, eles orientam novas metodologias 

como uso de jogos, entre outros, o que pode ser feito através da formação continuada de 

professores visando um ensino de qualidade, significativo e motivador para despertar o 

interesse dos alunos pela matemática. 

Os objetivos e a questão de pesquisa foram plenamente atingidos nesta investigação. 

As informações obtidas dos estudantes neste trabalho foram importantes para as análises a 

respeito das dificuldades de ensino e aprendizagem, a maneira como o professor avalia os 

conteúdos de matemática e sobre as categorias: Sócio económico, metodologia e avaliação. 

Sendo assim, acreditamos que este trabalho de pesquisa possa contribuir com alunos e 

professores no ensino e aprendizagem da matemática e em particular no ensino e 

aprendizagem de Permutação com Repetição. Novas pesquisas sobre as categorias: 

socioeconômica, metodologia e avaliação podem ser desenvolvidas em análise combinatória, 

em especial ao tópico de Permutação com Repetição, bem como o uso de jogos como 

atividade lúdica e educativa, entre outros, como instrumento de fixação da aprendizagem 

deste conteúdo pelos estudantes.  
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Resumo:  

Este trabalho tem o objetivo de mostrar o ambiente não formal de educação como um espaço 

complementar a escola, ao indicar estes espaços como auxílio à aprendizagem significativa. 

Para tanto foi realizado o relato da experiência de monitoria exercida pelo estagiário do 

Centro de Ciências e Planetário do Pará – CCPP e, pelo bolsista do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC no CCPP em Belém PA, que se configura como 

espaço não formal de educação. A metodologia utilizada foi do tipo descritivo, de cunho 

qualitativo e delineamento estudo de caso por se tratar da descrição da prática de monitoria 

que proporciona a experiência de ensino de ciências de forma única em uma instituição 

diferente da escola, em que, o lúdico e o contato com os materiais manipulativos são 

característicos. Portanto, o trabalho é um relato da experiência dos monitores no espaço da 

Matemática no Centro de Ciências e apresenta as observações quanto à função deste espaço 

na educação. Então, tal prática contribui para a formação dos monitores que desempenham 

atividade ligada à sua futura profissão de forma única. A experiência de visitação ao espaço 

mostrou novas possibilidades de abordagem de conteúdos, por isso é também interessante aos 

professores por apresentar potenciais instrumentos que tornem suas aulas mais dinâmicas e 

participativas, e consequentemente mais atrativas aos alunos. 

 

Palavras Chaves: Ciências; Matemática; Educação; Espaço não formal. 

 

1. Introdução  

 

Este trabalho será desenvolvido mediante a atividade de monitoria no Centro de 

Ciências e Planetário do Pará – CCPP da Universidade do Estado do Pará realizada pelo 
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estagiário do Planetário em conjunto ao bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica – PIBIC. Os monitores não somente auxiliam e acompanham os 

visitantes, alunos e professores, como apresentam os espaços do Centro de Ciências. A função 

possibilita vivenciar a profissão de professor em um âmbito não formal de educação e a 

experiência de mediação da ciência com os visitantes.  

O Planetário do Pará "Sebastião Sodré da Gama", o primeiro da região Norte do 

Brasil, foi fundado em 30 de setembro de 1999, e é vinculado à Universidade do Estado do 

Pará - UEPA, com a missão de criar possibilidades de melhorias do ensino e aprendizagem de 

ciências e, principalmente, da Astronomia. Seu nome foi em homenagem ao cientista paraense 

Sebastião Sodré da Gama (1883 - 1951), diretor do Observatório Nacional do Rio de Janeiro 

de 1929 até sua morte.  

Desde 2012, o Planetário do Pará ampliou seu campo de atuação no sentido de fazer 

valer o princípio de socialização do conhecimento científico, possibilitando o conhecimento 

científico, possibilitando o acesso fácil e de forma agradável da clientela estudantil, 

professores e comunidade em geral, a partir da transformação e revitalização de seus espaços 

e ações. Os novos espaços e materiais expositivos incorporados ao Planetário passaram, então, 

a compor o Centro de Ciências e Planetário do Pará. Tal ampliação implicou inclusive na 

reformulação dos objetivos do projeto original, que passaram a contemplar além das ações de 

extensão, também ações de ensino e pesquisa vinculadas diretamente a possibilidade de 

envolvimento do docente da UEPA na ampliação dos projetos no espaço do Centro de 

Ciências. 

Nesta perspectiva, o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPP) assume como sua 

missão: Difundir, promover e aplicar o conhecimento em Ciências, por meio de uma maior 

interação com os visitantes do espaço, visando promover um maior desenvolvimento 

científico sociocultural da população paraense. E, tem como dentre seus objetivos: contribuir 

para a melhoria da formação dos professores, despertarem a vocação pela careira científica, 

instruir docentes da rede pública e privada de ensino licenciados na área de Ciências Naturais, 

Matemática e áreas afins. 

O Planetário do Pará é uma Instituição em que há ação educativa; e Jacobucci (2008, 

p. 56) afirma: “posto que o espaço formal de Educação é um espaço escolar, é possível que o 

espaço não formal é qualquer espaço diferente da escola onde pode ocorrer uma ação 

educativa”, elenca-se ainda duas categorias de espaços não formais de educação, sejam elas: 

os espaços regulamentados que são categorizados como Instituições, e os ambientes que não 
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dispõem de estrutura institucional, porém são locais em que pode haver ações educativas, 

esses categorizados como Não-Instituições. Como o CCPP é um Centro de Ciências e 

Planetário, então se trata de um ambiente educativo não formal categorizado como Instituição. 

Sendo assim, esta Instituição é constituída como um espaço não formal de educação. 

Nesse sentido, a prática de monitoria no CCPP propicia a observação do centro de 

ciências como parceiro da escola ao aproximar a teoria da prática e instigar, por meio da 

interação e manipulação de materiais, um tratamento diferente de conteúdos programáticos, 

como aponta Bortoletto (2013, p. 4): “Os espaços educativos não formais, diferentemente da 

escola, são capazes de oferecer condições favoráveis ao desenvolvimento de atividades 

interativas, de caráter lúdico e de divulgação científica”. Então, tal prática contribui para a 

formação dos monitores que desempenham atividade ligada à sua futura profissão de forma 

única. Como metodologia, usamos a pesquisa descritiva e de cunho qualitativo, com o intuito 

de retratar a experiência vivenciada no CCPP a partir de um estudo de caso do contexto deste 

espaço não formal de educação na visão dos monitores do mesmo. 

 Deste modo, o trabalho tem por objetivo de mostrar o espaço não formal de educação 

como um espaço complementar ao espaço escolar, a concepção destes espaços integrada a 

uma epistemologia adequada pode auxiliar no delineamento teórico metodológico de 

atividades didáticas e pesquisas nesses espaços. Por isso, apresentamos a sugestão destes 

espaços não como ambientes meramente ilustrativos e de cunho motivacional a serem 

utilizados na educação, mas que sejam analisados como organizadores prévios da 

aprendizagem, no escopo da aprendizagem significativa. A experiência de monitoria no 

espaço não formal contribui, não somente para a formação do monitor, mas também enquanto 

futuro professor no que tange ao olhar metodológico inclinado a manipulação de materiais 

com vistas em tornar o processo de aprendizagem atrativo.  

Esta perspectiva amplia a inserção didática e pedagógica dos espaços ditos não 

formais, retirando-os de uma condição educacional que pode ser pouco abrangente. Em todos 

estes casos uma das condições para a aprendizagem significativa, segundo Ausubel e Novak 

(2010), é que o estudante apresente uma predisposição para aprender. Mas como conquistar 

esta predisposição? É possível que os organizadores prévios influam na predisposição em 

aprender. 

Desta forma, Pelizzari et al. (2002) indica que a aquisição do conhecimento deve ser 

auto estruturante o que pressupõe uma participação ativa do estudante para que eles aprendam 
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por descobertas e, não sejam uma repetição ou cópia do que dizem os professores como 

ocorre em uma aprendizagem receptiva. Esta autora acrescenta ainda: 

 

que os indivíduos apresentam uma organização cognitiva interna 

baseada em conhecimentos de caráter conceitual, sendo que a sua 

complexidade depende muito mais das relações que esses conceitos 

estabelecem em si que do número de conceitos presentes 

(PELIZZANI, 2002, p.38). 

 

 Os conceitos, seguindo esta concepção, estariam mais vinculados a aspectos relativos 

a uma organização estrutural em que os conceitos novos e antigos se reuniriam na 

reformulação constante da estrutura conceitual. Assim sendo, a organização seria tão 

importante ou, mais até, do que o próprio conceito em si. 

 

2. Desenvolvimento do trabalho 

 

A monitoria exercida pelo estagiário do CCPP quando em conjunto ao bolsista do 

PIBIC, ocorre de terças a sextas-feiras em visitações escolares – desde turmas do ensino 

fundamental a turmas do ensino superior – e sábados alternados em visitações abertas ao 

público nos espaços do CCPP que compreendem ao Centro de Ciências composto pelos 

espaços: Física, Astronomia e Geologia, Matemática, Biodiversidade, Origem da vida, 

Doenças Tropicais e o Homem, Química e a Cúpula do Planetário.  

Este relato trata do trabalho dos monitores basicamente no ambiente da Matemática, 

visto que o estagiário e o bolsista são estudantes do curso de Licenciatura Plena em 

Matemática, porém o exercício dos mesmos enquanto monitor não se restringe somente a este 

espaço e apenas em eventos internos como a Primavera dos Museus, mas também, em eventos 

externos do CCPP onde atua em praças e eventos científicos como a Semana Nacional da 

Ciência e Tecnologia.  

Ressalta-se ainda que, a equipe de monitores do CCPP é composta por alunos de 

licenciatura das áreas exploradas no Centro de instituições públicas e privadas, como a 

Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (UEPA) e a 

Universidade da Amazônia (UNAMA). 

 

3. A experiência no CCPP 
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No Espaço da Matemática no CCPP temos a oportunidade de conhecer a Matemática 

de uma forma lúdica, onde são ensinados os conceitos de adição, subtração, multiplicação e 

divisão, além de conhecer objetos que estimulam o pensamento geométrico, raciocínio lógico 

e matemático. O visitante aprende de forma divertida como a Matemática está presente em 

nossa realidade. 

Durante as sextas-feiras ocorre apresentação dos espaços do CCPP e exibição de 

sessões na cúpula, geralmente os monitores apresentam os materiais dispostos na bancada da 

Matemática para os grupos de alunos acompanhados de professores, esses objetos exploram 

as áreas da geometria, aritmética e raciocínio lógico, são exemplos o Tangram, a Torre de 

Hanói, Sólidos Geométricos, Ábaco, etc. Aos sábados os monitores auxiliam os visitantes 

quanto ao uso dos materiais e seu fim matemático e os auxiliam na manipulação destes.  

Devido ao caráter manipulativo e lúdico dos materiais, fator que diferencia o trabalho 

do Centro de Ciências da educação formal, os visitantes são orientados para manuseá-los 

tanto nas visitações para o público geral quanto nas visitações escolares. 

 
Figura 1 – bancada no Espaço da Matemática 

 
Fonte: acervo dos autores 

 

Tomando-se como referência os espaços não formais, Rocha e Fachín-Terán (2010) 

abordam amplamente o assunto, destacando termos, aspectos relativos à escola, ensino, 

aprendizagem, dentre muitos outros relacionados aos espaços não formais. Apresentam ainda 

uma vasta relação de autores para colimar as ideias que relacionam os espaços não formais em 

vários níveis e aspectos educacionais e do ensino. Relacionam, por exemplo, a possibilidade 

de utilização dos espaços não formais, no que tange a aspectos cognitivos, da aprendizagem, 

de valores e atitudes relacionando vários autores para os quais: 
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as aulas de campo em espaços não formais, além de relevantes para o 

ganho cognitivo referente à aprendizagem dos conteúdos de ciências, 

podem contribuir para a formação de valores e atitudes, que possibilite 

colocar em prática os conhecimentos construídos nessas aulas 

(ROCHA & FACHÍN-TERÁN, 2010, p.53). 

 

Tais descrições podem auxiliar o trabalho do professor no que tange a sua utilização 

como a proposta neste trabalho dentro de uma perspectiva de aprendizagem significativa, 

como um organizador prévio, em que devem figurar objetivos definidos, manifestos em ações 

que levarão o estudante a reelaborar sua estrutura cognitiva no que diz respeito aos conceitos 

e valores a serem estruturados. 

 

4. Observações quanto à experiência 

 

Há interação entre os alunos e os monitores durante toda a visitação, e especialmente 

com os materiais, fato que Jacobucci (2008) comenta: “vários recursos, técnicas e estratégias 

expositivas nos centros e museus de ciências têm transformado a relação entre o objeto 

exposto e o visitante em uma interação dinâmica, que envolve a participação ativa do público” 

(JACOBUCCI, 2008, p.58), isso foi percebido mediante questionamentos feitos pelos alunos 

serem demonstrados por meio do manuseio dos materiais e os conceitos matemáticos vistos 

na escola muitas vezes reapresentados de maneira que podem ser visualizados, isso confirma 

também o que Borboletto (2013) aponta ao afirmar que os espaços não formais oportunizam a 

aprendizagem por meio do lúdico. Os professores acompanhantes também se mostram 

interessados nos materiais e comumente fazem perguntas sobre a fabricação dos mesmos para 

possível utilização em sala.  

Aos sábados, apesar de os materiais serem os mesmos, o tempo disponibilizado aos 

visitantes é maior porque a visitação é aberta ao público, devido aos desafios propostos nos 

materiais, os visitantes ficam intrigados e normalmente quando não conhecem os materiais de 

antemão, ficam instigados e levam certo tempo para entendê-los, então o monitor intervém 

para orientar e posteriormente explicar a relação do material com o conteúdo matemático em 

uma apresentação dialogada. 

No ambiente da Matemática os materiais ficam dispostos sobre uma bancada aonde os 

visitantes os manipulam e os monitores os apresentam, os principais objetos presentes na 

bancada são: 
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O Material Dourado Montessori destinadas a atividades que auxiliam o ensino e a 

aprendizagem do sistema de numeração décimo - posicional e dos métodos para efetuar as 

operações fundamentais, ou seja, os algoritmos. 

No ensino tradicional, as crianças acabam dominando os algoritmos a partir de treinos 

cansativos, mas sem conseguirem compreender o que fazem. Com o Material Dourado a 

situação é outra: as relações numéricas abstratas passam a ter uma imagem concreta, 

facilitando a compreensão. Obtém-se, então, além da compreensão dos algoritmos, um 

notável desenvolvimento do raciocínio e um aprendizado bem mais agradável. 

O Material Dourado faz parte de um conjunto de materiais idealizados pela médica e 

educadora Maria Montessori e, é constituído por cubos pequenos, barras, placas e um cubo 

grande, que representam as classes unidade, dezena, centena e milhar respectivamente. 

 

Figura 2 – Material Dourado 

 
Fonte: acervo dos autores. 

 

O Tangram é um quebra-cabeça geométrico chinês composto por sete peças: dois 

triângulos grandes, dois pequenos e um médio, um quadrado e um paralelogramo, são 

possíveis montar com essas peças milhares de figuras. Ao apresentá-lo aos alunos que ainda 

não o conhecem, eles ficam surpresos com a quantidade de possibilidades que os quebra-

cabeças chineses possuem. Usualmente os alunos são perguntados quanto ao nome das peças 

do Tangram, tarefa com a qual eles não têm muitas dificuldades a não ser com a identificação 

do paralelogramo que a maioria deles declara ser um losango, ou um paralelepípedo, devido 

ao desconhecimento do conceito de paralelismo, independente da série escolar ou se trata dos 

alunos ou público em geral.  
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Figura 3 – Tangram 

 
Fonte: acervo dos autores 

 

Um material que auxilia na visualização das figuras geométricas planas é o Geoplano, 

composto por uma placa de madeira com pinos colados em forma de malha quadriculada e 

elásticos que prendem nos pinos para formar as figuras planas, ele é utilizado para mostrar 

conceitos como paralelismo entre retas, vértices, arestas e lados, área e perímetro das figuras 

geométricas.  

O Geoplano é uma ferramenta importante que pode ser bem explorado para a 

resolução de problemas e tem muitas aplicações como auxiliar nas atividades com figuras e 

formas geométricas planas, estudar características e propriedades como: vértice, arestas, lados 

simetrias área e perímetro. 
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Figura 4 – Geoplano 

 
Fonte: acervo dos autores 

 

Os sólidos de Platão, também conhecidos como poliedros regulares, também têm seu 

espaço reservado no CCPP. Na bancada há os poliedros tais como o cubo, o tetraedro e o 

octaedro bem como a planificação dos mesmos que é mostrada por meio do software Poly – 

programa que permite construir e manipular poliedros – nos computadores. 

O sólido platônico tem uma relação muito forte com a história da Matemática, de 

como Platão enxergava o mundo ao seu redor. Um dos benefícios destes sólidos, é uma 

relação com a construção do conceito figuras regulares - que são aquelas que tem as medidas 

de todos os seus lados igual, e também o conceito de volume. 

Figura 5 – Sólidos de Platão 
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Fonte: acervo dos autores 

 

Os ábacos horizontais compõem a parte da aritmética na bancada do ambiente, 

baseado no sistema numérico decimal, os pinos do ábaco têm 10 peças cada, as quais 

representam no primeiro pino de cima para baixo as unidades, no segundo as dezenas, no 

terceiro as centenas e no quarto as unidades de milhar. É um instrumento para auxílio com 

adição, subtração, multiplicação e divisão que muitos dos visitantes demonstram conhecer, 

mas ainda não sabem fazer cálculos com o mesmo. O material dourado também está presente 

na bancada, material que aborda o sistema de numeração decimal também e propicia a 

compreensão dos algoritmos das operações fundamentais. 

O jogo Torre de Hanói é composto por três pinos – dois na ponta e um no centro – 

fincados em uma base em que sete discos de diâmetros diferentes estão dispostos um sobre os 

outros do menor para o maior, de cima para baixo em um dos pinos. O objetivo do jogo é 

mover todos os discos para o pino da outra ponta, podem-se mover os discos para o pino 

central como aporte, as regras são: não colocar um disco maior sobre um menor e mover um 

disco por vez. Este jogo explora o raciocínio lógico e amarra a atenção dos visitantes, 

principalmente aos sábados quando o tempo livre da visitação é maior. Os monitores 

recomendam a usarem primeiramente um número menor de discos para compreender o 

padrão do jogo, e depois tentar com o número total de discos. 

 
Figura 6 – Torre de Hanói 
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Fonte: acervo dos autores 

 

5. Considerações finais 

Durante a experiência, percebeu-se que os alunos enquanto visitantes do ambiente de 

Matemática do Centro de Ciências tomam conhecimento de conceitos que são ou 

desconhecidos por eles ou parcialmente conhecidos por meio do lúdico porque ao serem 

instigados a manipular os materiais, eles são motivados a buscar entendimento, pois quando 

alcançado os traz satisfação.  

Por isso, perceber estas possibilidades sob uma visão que alinha ao trabalho docente, 

de maneira consciente, as teorias de ensino com objetivos claros e definidos que vão gerar 

ações capazes de perturbar a condição estável do estudante e conduzi-lo a uma nova e melhor 

formulação de ideias é igualmente fundamental. Desta forma, os espaços não formais 

provocam uma condição no aprendiz capaz de, ao longo de sua vida, agregar conhecimentos e 

valores que poderão auxiliá-lo em um comportamento hábil no sentido da preservação da vida 

e dos valores humanos. 

A adequação ao modelo expositivo e de manipulação de materiais com fins educativos 

no espaço do Centro de Ciências tornou-se a maior dificuldade para a realização da 

experiência de monitoria e conseqüente pesquisa, haja vista que o modelo geralmente usado 

na educação básica é o tradicional que, por conta disto, vem arraigado ao professor em 

formação. 

Deste modo, a experiência de visitação ao espaço mostra novas possibilidades de 

abordagem de conteúdos, por isso é também interessante aos professores por apresentar 

potenciais instrumentos que tornem suas aulas mais dinâmicas e participativas, e 
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consequentemente mais atrativas aos alunos. Portanto espaços não formais de educação 

complementam a escola quanto à visualização do conhecimento científico visto formalmente 

no espaço escolar.  
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Resumo. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de atividade de resolução problema 

dentro de uma sequência didática. Para isso analisamos as obras de Dante (2007) e Cabral 

(2014), para analisar definições e formas de problemas matemáticos e a estruturação de uma 

resolução de problemas, respectivamente, dessa forma construímos uma sequência de 

atividade para o conteúdo de cálculo de área do retângulo utilizando a resolução de 

problemas.  

Palavras-chave: Problemas. Matemática. Sequência Didática.  

1.Introdução 

Como foi dito anteriormente, no resumo, este trabalho consiste em apresentar uma 

atividade de resolução de problema através de uma sequência didática baseadas em conceitos 

e obras dos autores dessa área de conhecimento. 

Segundo o autor Dante (2007), o problema é qualquer situação que exija o pensar do 

indivíduo para solucioná-la. Quando se trata de problemas matemáticos, requer uma maneira 

matemática de pensar e conhecimentos matemáticos para soluciona. 

Para Dante (2007), a resolução de problemas matemáticos tem como um dos objetivos 

fazer com que os alunos, pensem, desenvolvam e aprendam como enfrentar determinada 

situação. Existem quatro etapas para se seguidas em uma situação problema, são elas: 

compreender o problema; elaborar um plano; executar o plano e fazer o retrospecto ou 

verificação. 

Justifica-se a realização deste trabalho com pela busca por novas metodologias em 

sala, que tornem o aluno sujeito ativo de seu aprendizado, portanto dividiremos este trabalho 

da seguinte forma: primeiro abordaremos os autores já mencionados para fundamentar nossa 
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justificativa, após apresentaremos duas atividade de resoluções de problemas dentro de uma 

sequência didática, a primeira para a (Re) construção do algoritmo da cálculo de área de um 

retângulo e a segunda para levar o aluno a observar a relação matemática do conteúdo 

proposto com situações problemas que envolvam o cotidiano e por fim apontaremos algumas 

consideração para a finalização deste. 

 

2.Referencial Teórico 

O assunto de cálculo de figuras planas é trabalhado desde o 7º ano do ensino fundamental. 

Ao pegarmos livros didáticos desta série muitos deles fazem apenas uma introdução do 

conteúdo, apontam as fórmulas e oportunizam aplicações. Muitos professores seguem este 

método formal de ensino, devido a influência do livro didático, isto faz com que o aluno perca 

a capacidade ativa no processo cognitivo. Em Cavalcante [et al.] (2001), é feita uma 

introdução mostrando ao aluno o que chamamos de unidade de área e mostrando como é 

possível calcular a área do retângulo partindo da quantidade de unidades de área que a figura 

contém, porém após a introdução já fornece ao aluno a fórmula para aplicação.  

Mas o que isto pode comprometer no processo cognitivo do aluno? Este, por vezes, 

responde de forma errônea uma questão devido à má assimilação do conteúdo. Segundo Lima 

(1980) em sua interpretação sobre o que diz Piaget, todo ser humano passa pela fase de 

assimilação e acomodação de algo a ser apreendido, quando o professor opta pelo método 

formal, o aluno pode não assimilar o conteúdo de forma correta, pois se damos um problema 

diferente do costume, o aluno passa a não saber resolver. 

Ensinar a resolver problemas é uma tarefa mais difícil do que ensinar, conceitos, 

habilidades e algoritmos matemáticos. Não é um mecanismo direto de ensino, mas uma 

variedade de processos de pensamentos que precisam ser cuidadosamente desenvolvidos pelo 

aluno com o apoio e incentivo do professor.  

Para Dante (2007) o principal objetivo é fazer o aluno pensar produtivamente, desenvolver 

o raciocínio, ensinar o aluno a enfrentar situações novas, dar oportunidade de se envolver com 

as aplicações da Matemática, tornar as aulas de Matemática mais interessantes e desafiadoras, 

equipar com estratégias para resolver problemas, dar uma boa base de Matemática. 

Existem importantes diferenças entre exercícios matemáticos e problemas 

matemáticos. Segundo Dante exercício serve para exercitar, praticar um determinado 
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algoritmo ou processo. Já o problema é a descrição de uma situação onde se procura algo 

desconhecido e não se tem previamente nenhum algoritmo que garanta a solução. Assim, 

distinguir exercício de problema serve para o professor reconhecer qual á a melhor forma de 

propor cada exercícios. 

Acredita-se que para um bom problema são recomentadas algumas características. São 

elas: ser desafiador, real e interessante para o aluno, ser o elemento desconhecido de um 

problema realmente desconhecido, não consistir na aplicação evidente e direta de uma ou 

mais operações aritméticas e ter um nível adequado de dificuldade.  

Dante (2007) sugere aos professores que mudem o método de ensino, trabalhem com a 

classe toda: proponham oralmente um problema e buscar coletivamente a solução. 

Trabalhando com pequenos grupos propondo problemas para serem resolvidos. Ensinando 

algumas estratégias da Matemática. 

O referido autor classifica os tipos de problemas matemáticos como, problemas de 

reconhecimento; problemas de algoritmo; problemas padrão; problemas processos ou 

heurísticos; problemas de aplicação e problemas de quebra cabeça.  

“Exercícios de reconhecimento- seu objetivo é fazer com que o aluno reconheça, 

identifique ou lembre um conceito, um fato específico, uma definição, uma 

propriedade. Exercícios de algoritmo- são aqueles que podem ser resolvidos passo a 

passo. Geralmente pedem a execução de algoritmos da adição, subtração, divisão ou 

multiplicação. Problemas padrão- sua resolução envolve a aplicação direta de um ou 

mais algoritmos anteriormente aprendidos e não exige qualquer estratégia. 

Problemas-processos ou heurísticos- são problemas cuja solução envolve operações 

que não estão contidas no enunciado. Exigem um tempo para pensar e arquitetar um 

plano de ação, uma estratégia que poderá levar à solução. Problemas de aplicação – 

são aqueles que retratam situações reais do dia a dia e que exigem o uso da 

Matemática para resolvê-los. São chamados de situações-problemas. Problemas de 

quebra cabeça- são problemas que envolvem e desafiam grande parte dos alunos. 

Constituem a chamada Matemática Recreativa. Dependem, quase sempre de truques 

para resolvê-los.” (DANTE, 2007, Pág.16 a 21) 

Já Cabral (2014), trabalha as estruturas de uma sequência didática. Cabral (2014), 

apresenta a definição de Zabala, que diz que uma sequência didática é um conjunto de 

atividade, organizadas metodologicamente, com um direcionamento prévio conhecido tanto 

pelo professor quanto pelo aluno. Assim formaremos uma “intrajunção”, de resoluções de 

problemas em uma sequência didática.  

Vemos a SD como uma metodologia ativa, a qual o aluno irá ser o cento da relação 

ensino-aprendizado, pois nela busca-se fazer o aluno dar atenção as regularidades e padrões 
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de uma determinada situação a afim de o aluno formalizar conhecimentos matemáticos 

partindo de seus conhecimentos prévio chamados por Cabral (2014) de UARC’s. 

UARC´s (unidades articuláveis de reconstrução conceitual), são conhecimentos 

prévios os quais o aluno já deve ter para aprender um determinado conteúdo matemático. 

Cabral (2014), refere-se a relação UARC´s e conhecimento “novo”. Para o autor o 

conhecimento e como um piso S formado por conhecimentos menores já existentes que os 

chama de s, faz uma analogia com um piso e lajotas, o piso todo lajotado é o S, o s é cada 

lajota que cobre esta superfície, portanto faz-se necessária a avaliação do aluno e seus 

conhecimentos prévios.  

Assim a grosso modo podemos observar uma relação sequência didática e resolução 

de problemas, para resolver um problema o aluno deverá ter conhecimentos prévios, uma 

sequência didática é o trabalho de fazer intervenções para que um determinado objeto de 

conhecimento seja alcançado através dos objetos que o circunscrevem, ou como chamamos 

anteriormente as UARC´s que precisam ser  “ativadas” como o “ponta pé” e que 

posteriormente deverá haver intervenções que levem o aluno ao conhecimento “novo”.  

 

2.1. Proposta de atividade utilizando a resolução de problema na sequencia didática  

Atividade: Do abstrato ao real: O Cálculo de Área de um Retângulo 

Conteúdo:  Cálculo de área do retângulo. 

Objetivo:  levar os alunos a construir e compreender o algoritmo do cálculo de área do 

retângulo.  

Recursos Didáticos: Régua, malha quadriculada, papel A4, lápis Atividade impressa, trena.  

2.1.2Atividades Pré-intervencionista: 

Nesta atividade buscaremos com que o aluno (Re)construa a ideia do algoritmo do 

cálculo de área do retângulo. Para o início das atividades faz-se necessário o aluno ter a ideia 

do conceito de “unidade de Área”, para isso pediremos aos alunos que desenhem a sua mão 

em um papel quadriculado com os quadrados maiores e após no quadrado menores. E 

levaremos constatar que quando menor o quadrado melhor ser preenchido o desenho de suas 

mãos. Apresentaríamos a eles a ideia dos pixels. 



1137 

 

1137 

 

Após diremos aos alunos que desenhem em um papel A4, um quadrado e pediremos 

que o aluno preencha o quadrado desenhado com o desenho geométrico que melhor 

preencheria o quadrado. Faremos o mesmo com o retângulo. 

Por fim concluiremos com a formalização que, os quadradinhos, são as unidades de 

área dos desenhos feitos, e que área seria o espaço que um determinado “desenho” ocupa no 

espaço e este espaço é igual a quantidade da figura que o preenche. 

2.1.2.1 Intervenção Inicial 

1) Observe as figuras construídas numa malha quadriculada abaixo, lembrando-se que 

cada quadradinho é uma unidade de área. Responda as perguntas de cada figura: 

A) Intervenção Exploratória: 

 

Quantas unidades de área está figura possui? 

 Intervenção Reflexiva 

Agora multiplique a quantidade das unidades na horizontal pela com a quantidade da 

vertical. É igual a quantidade total?   

 Intervenção Exploratória: 

 

Quantas unidades de área está figura possui? 
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 Intervenção Reflexiva 

Agora multiplique a quantidade das unidades na horizontal pela com a quantidade da 

vertical. É igual a quantidade total?   

 Intervenção Exploratória: 

Conte quantos quadrados são necessários para preencher as figuras acima? 

 Intervenção Reflexiva 

Como você calcularia o preenchimento da figura sem 

contar todos os quadrados? Descreva. 

 Intervenção Exploratória: 

 

Calcule quantos quadrados serão necessários para preencher a figura: 

 Intervenção Reflexiva 

Substituindo cada quadrado pelo tamanho do lado da unidade de área que vale 1cm. Como 

você calcularia o espaço preenchido, caso não houvesse os quadrados? Descreva. 

Segundo o que você percebeu a partir das descrições sobre a cálculo do espaço preenchido das 

figuras, sem os quadrados, calcule o das figuras a seguir: 

Lembrete: cada lado do quadrado chamado de unidade de medida é igual a 1 cm 
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 Reflexão  

Você consegue estabelecer uma relação do valor da quantidade de quadrados para preencher a 

figura com o cálculo que você efetuou agora? Qual seria? 

2.1.2.2Formalização:  

A relação entre o total de quadrados para preencher a figura e o cálculo efetuado sem os 

quadrados, chamamos de área, ou seja, o espaço que as figuras ocupam no plano, que 

corresponde as relações das multiplicações dos lados das figuras.  Por exemplo:  

Calcule a área da figura plana abaixo: 

 

 

 

 

 

 

5 cm 
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Para calcular a área, basta levar em consideração que se cada quadradinho tem 1 cm e 

representa uma unidade de área , basta multiplicar as medidas do lado menor com o lado 

maior, ou seja, 5 X 12= 60. No caso de um quadrado, como os lados devem ser iguais ficaria 

L X L que é igual a 𝐿2.    

 

 

 

2.1.3 do abstrato ao real 

Nessa atividade, iremos levar o aluno a deparar-se com a matemática em seu cotidiano. Para 

isto seguiremos os seguintes passos: 

1) Iremos até a quadra de esportes do colégio.  

2) Faremos a medição da quadra de futsal, determinando o comprimento e largura.  

3) Depois disso, faremos a medição do espaço total que envolve a quadra e a calçada, que 

é externa aos limites das linhas de futsal.   

4) Retornando à sala de aula responderemos as seguintes questões:  

a) Qual a área total do ginásio, envolvendo quadra de esportes e calçada? 

b) Tendo em mãos as medidas do comprimento e largura da quadra, qual será a medida da 

calçada?  

Após a resolução das perguntas acima o professor poderá aplicar outra situações-problemas 

como modo de fixação do conteúdo, citaremos exemplo a seguir.  

1) Uma quadra de futebol de salão, de comprimento 15 m e largura 8 m, qual deve ser a área 

da quadra?   

2) Uma parede de tijolos com 4 m de comprimento será usada para a construção de um dos 

lados de galinheiro retangular. Para cercar os outros três lados, iremos usar uma tela de arame 

com 18 m de comprimento que será dividida em três pedaços. 

a) Quanto deverá medir cada um dos três pedaços da tela?  

b) Quanto será a área total do galinheiro? 

Considerações finais 
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O objetivo deste trabalho foi apresentar uma proposta de atividade de resolução de 

problemas em uma sequência didática para a (Re)construção e contextualização do algoritmo 

do cálculo de área do retângulo. Segundo Dante (2007) o principal objetivo é desenvolver o 

raciocínio, ensinar os alunos a enfrentar novas situações, tornando as aulas de matemáticas 

mais interessantes. Na sequencia didática, segundo Cabral (2014), o aluno passa a ser o 

sujeito ativo de sua aprendizagem, pois o aluno constrói o conhecimento, partindo de 

conhecimentos prévios, através de indagações as quais o professor leva o aluno até a 

formalização do conteúdo proposto. 

A busca por novas metodologias de ensino é bastante pertinente atualmente, com o 

advento da tecnologia os alunos passam a não dar atenção para aulas com ensino tradicionais, 

taxando-as de entediantes e monótonas e basta isto para os alunos desprenderem a atenção no 

que está sendo exposto e ficarem com atenção presa ao seu smartphone. Utilizar de novas 

metodologias, como a resolução de problemas, para subsidiar o ensino é bastante eficaz para 

presar melhor a relação ensino-aprendizado. 

Por fim, concluímos que estamos auxiliando na buscar por fazer com que o aluno seja 

o centro da relação ensino-aprendizagem no contexto de sala de aula, e mais levando o 

professor a pensar na resolução de problemas como uma saída para um novo método de 

ensino. Ressaltamos que ainda não fizemos a aplicação destas propostas de atividade, e que 

isto será tema para trabalhos futuros. 
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RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de fazer uma análise de livros didáticos do ensino fundamental II, 

mais especificamente de questões acerca do conteúdo de Sistemas de Equações do primeiro grau com base em 

cinco critérios relacionados a questões e exercícios adotados para análise dos documentos oficiais conforme o 

Guia Nacional do Livro Didático. Deste modo, usamos quatro livros didáticos aprovados pelo Plano Nacional do 

Livro Didático e realizamos uma pesquisa de cunho documental. Percebemos que os livros apresentam questões 

contextualizadas, no entanto apenas alguns apresentam questões prévias e buscam despertar o interesse do aluno, 

ainda há existência de lacunas na elaboração dos livros utilizados em sala, no entanto, com base nesse tipo de 

pesquisas essas dificuldades podem ser superadas ao decorrer do tempo. Em vista disso, compreendemos a 

importância do livro didático na docência, pois em geral é o principal instrumento disponível ao aluno, e ao 

professor, entretanto, cabe ao docente verificar a melhor maneira de usar o livro didático para auxiliar na 

exposição do conteúdo. 

Palavras-chave: Educação Matemática. Livros didáticos. Sistemas de Equações. 

Introdução  

O livro didático tem muita influência no processo de ensino e aprendizagem, uma vez 

que, dentre as funções que ele apresenta destacamos que esses livros podem favorecer a 

aquisição de conhecimentos socialmente relevantes e auxiliar o professor no planejamento 

didático pedagógico e na gestão das aulas (GÉRARD; ROEGIERS, 1998). 

No que diz respeito aos alunos, devemos ter a preocupação sobre a qualidade e a 

linguagem utilizada pelo livro, uma vez que ele poderá exercer grande influência na formação 

dos estudantes, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito pessoal. Além disso, é 

importante ressaltar as particularidades dos professores, uma vez que, em muitos casos, eles 

possuem apenas o livro para ser utilizado como instrumento de ensino e até mesmo de 



1143 

 

1143 

 

avaliação, isso enfatiza mais a preocupação com relação à qualidade dos livros didáticos 

escolhidos nas instituições. 

Desde modo, o objetivo do nosso trabalho é analisar questões acerca do conteúdo de 

Sistemas de Equações do primeiro grau abordados em livros didáticos de Matemática do 

ensino fundamental. Para realização de nossas análises, investigamos os livros dos seguintes 

autores: Andrini e Vasconcellos (2012); Silveira e Marques (2013); Mazzieiro e Machado 

(2015); Castrucci e Giovanni (2002). 

Compreendemos que investigar como este conhecimento matemático é apresentado 

aos estudantes do ensino fundamental por meio de exercícios nos livros didáticos é de grande 

importância, uma vez que servirá como fixação e aplicação do conteúdo apresentado, em que 

a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018, p. 536) determina como uma das 

habilidades que devem ser desenvolvidas pelo aluno “resolver e elaborar problemas do 

cotidiano, da Matemática e de outras áreas do conhecimento, que envolvem equações lineares 

simultâneas”, referindo-se majoritariamente aos Sistemas de Equações do primeiro grau. 

Mediante o exposto, compreendemos que uma análise crítica de livros didáticos de 

matemática adotados em sala de aula revela-se importante, pois desse modo é possível 

identificar a possíveis inadequações nas atividades propostas a determinados grupos escolares. 

Procedimentos metodológicos 

Nosso estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa com foco na análise documental de 

acordo com a concepção de Lüdke e André (1986), uma vez que consideramos o livro 

didático como fonte primária e como qualquer documento impresso, surge em certo contexto 

cujo é conteúdo passível para análise. 

 

 

A escolha dos livros didáticos ocorreu por meio de obras aprovadas no Plano Nacional 

do Livro Didático (PNLD) no que se refere às coleções de Ensino Fundamental do 6º a 9º ano. 

Desse modo selecionamos 4 livros que constam no Guia do livro didático, dos quais um se 

refere três referem-se ao ano de 2011 e um do ano 2015. A seguir destacaremos os livros 

submetidos a nossa análise: 
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 Livro 1 (L1): “Praticando Matemática, 8” dos autores Álvaro Andrini e Maria José 

Vasconcellos, publicado no ano de 2012; 

 Livro 2 (L2): “Matemática – Compreensão e Prática, 8”, dos autores Ênio Silveira e 

Cláudio Marques, publicado no ano de 2013; 

 Livro 3 (L3): “Descobrindo e Aplicando a Matemática, 9”, dos autores Alceu 

Mazzieiro e Paulo Machado, publicado no ano de 2015. 

 Livro 4 (L4): “A Conquista da Matemática, 7” (L4) dos autores Benedito Castrucci e 

José Giovanni, publicado no ano de 2002. 

Para as análises dos livros, realizamos uma adaptação dos critérios de seleção de livros 

do PNLD. Assim, consideramos cinco critérios: Apresentação de conexão com o cotidiano; 

Diversidade de exercícios; Cálculo mental; Questões abertas e/ou desafios; Formulação de 

problemas pelo aluno. Entendemos que tais categorias mostram-se relevantes para 

verificarmos os aspectos referentes ao ensino dos Sistemas de Equações do primeiro grau. 

Análise dos livros 

Apresentaremos a seguir a análise realizada nos 4 livros didáticos selecionados, com 

base nos critérios citados anteriormente. Identificamos que os exercícios propostos em L1 

trabalham com questões diretas (figura 1), que abordam apenas com um dado Sistema e 

pedem a apresentação de um conjunto solução. No entanto, percebemos no decorrer da 

abordagem do conteúdo o predomínio de questões que apresentam certa conexão com o 

cotidiano (figura 2) com uma diversidade de situações-problema. Tal diversidade é muito 

importante para os alunos, já que pode desenvolver neles a percepção do conteúdo 

matemático em situações extraescolares, além de revelar que eles possuem a capacidade de 

resolver esses problemas, quando deparados com os mesmos. 

Figuras 1 e 2 – Questões extraídas de L1 

 
Fonte: Andrini; Vasconcellos (2012, p. 157) 
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Esses “blocos” de questões costumam ser apresentados após a apresentação 

conceitual de cada tópico. Além dessas questões trabalhadas, os autores reservam uma 

sequência de questões ao final de toda a abordagem teórica feita no capítulo, em um 

subtópico intitulado “revisando”, que ainda conta com uma seção com duas questões 

“desafios” (figura 3), que apresentam um grau de dificuldade um pouco maior que os 

problemas retratados anteriormente. Dentre essas questões desafios, temos uma que foi 

retirada de um vestibular, o que pode ser um incentivo para os alunos que já visam a 

preparação para a entrada na universidade desde cedo. 

Figura 3 – Questões “desafios” extraídas de L1 

 
Fonte: Andrini; Vasconcellos (2012, p. 159) 

 

Ademais, verificamos que L1 conta com uma área nomeada de “Seção livre” (figura 

4) que é direcionada em trabalhar a resolução dos Sistemas de Equação por meio de um jogo 

didático. Essa abordagem é conveniente para ser trabalhada com os alunos, principalmente 

com aqueles que possuem uma certa repulsa pela matéria ou pelo método tradicional 

utilizado nas escolas. Ao promover uma atividade em forma de jogo, muitos dos ditos 

“desinteressados” acabam por participar e aprender, uma vez que eles podem se sentir mais à 

vontade fora da rotina trabalhada em sala de aula. 
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Figura 4 – “Seção livre” extraídas de L1 

 
Fonte: Andrini; Vasconcellos (2012, p. 160) 

 

Por fim, observamos em L1 a falta de situações que proponham ao aluno a 

formulação de um problema próprio, além de uma quantidade mínima de questões com 

respostas abertas (figura 5) – mais de uma resposta ou a inexistência de uma resposta – e de 

itens que trabalham com o cálculo mental (figura 6), com apenas uma questão de cada um 

desses modelos. A carência desse tipo de itens pode implicar em uma dificuldade dos 

alunos ao serem submetidos a uma situação semelhante a essas, como, por exemplo, 

quando trabalharem com Sistemas Impossíveis ou Sistemas Indeterminados. Desse modo, 

concordamos com Andrade (2013) quando afirma que o aluno aprende mais quando está 

envolvido em uma problemática. 
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Figuras 5 e 6 – Questões extraídas de L1 

 
Fonte: Andrini; Vasconcellos (2012, p. 153 e p. 157) 

 

Em relação ao livro L2, antes de chegar na parte de exercícios propriamente dita, 

há uma seção de Resolução de Problemas, iniciada pela explanação de dados de uma 

questão que utiliza a linguagem matemática. É explicado minuciosamente os pontos 

principais de uma questão, como deve ser feita a leitura, como relacionar o texto com os 

dados e colocá-los em forma de um problema matemático, esse processo é mostrado na 

figura 7. 

Figura 7 – Resolução extraída de L2 

 
Fonte: Silveira; Marques (2013, p. 143) 

 

Após a explicação, há exemplos de problemas com suas soluções, e então pode ser 

vista a seção completa de exercícios ao final do capítulo. Existem questões mais diretas, 

com apenas números, e outras que envolvem situações reais, do cotidiano, o que ressalta 

como o aluno pode empregar o conhecimento adquirido em problemas de sua vida. Há, 

também, exercícios para serem realizados em grupo e que relacionam exemplos às 

curiosidades históricas mostradas ao longo do capítulo, como pode ser observado na figura 

8. 
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Figura 8 – Exercício extraído de L2 

Fonte: Silveira; Marques (2013, p. 147) 

 

 

As questões presentes no livro de certa forma estimulam a interpretação textual, a 

leitura de gráficos e há uma diversidade de exercícios, porém não existem questões abertas 

ou desafios, e formulação de problemas a serem feitas pelo aluno. Assim, apoiados em 

Tolentino (2013) entendemos que o processo de ensino e aprendizagem pode ser realizado 

por meio de desafios que possam ser explorados e ao invés de apenas resolvê-los. 

Sobre os exercícios propostos no L3, possuem de maneira geral um caráter 

contextualizado, proposto por situações-problema do cotidiano para o aluno resolver com 

uso de sistemas de equações, em outras questões são dados determinados sistemas ao aluno, 

para que o mesmo encontre a solução (figura 9). Também há exercícios em que os autores 

fornecem as raízes do sistema e pedem para que os alunos inventem um sistema que se 

satisfaça com as raízes dadas (figura 10). 

 

Figuras 9 e 10 – Questões extraídas de L3 

 
Fonte: Mazzieiro; Machado (2015, p. 125 e p.129) 
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Há uma diversidade de exercícios no livro, localizados ao final da exposição do 

conteúdo e ao final do livro, além das questões do tipo “Seção Olímpica” que aborda 

questões da OBMEP (Olimpíadas Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) para 

serem exercitadas (figura 11) e uma questão denominada “Desafio” que envolve equações 

fracionárias e possui um nível de dificuldade maior que as outras (figura 12). Os autores de 

L3 indicam questões para serem socializadas em grupos, mas nenhuma de cálculo mental – 

exceto a usada na apresentação inicial do conteúdo – ou com mais de uma resposta, e 

também, não há questões que cobrem do aluno que o próprio construa um problema que 

envolva sistemas. 

 

  



1150 

 

1150 

 

Figuras 11 e 12 – Questões extraídas de L3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mazzieiro; Machado (2015, p. 144 e p. 145) 

Em determinadas atividades, os autores de L3 disponibilizam a resolução do 

exercício para auxiliar o aluno e/ou apresentar algum conceito ou modo de resolução que 

não tenha sido explicitado no início. Como demonstra a figura 13, os autores apresentam 

nos exercícios finais do livro a representatividade do sistema por tabela, algo que não tinha 

sido ressaltado na exposição inicial para os alunos. Ademais, na questão 98 os autores 

mostram como resolver um sistema pelo método da adição, no entanto no início do capítulo 

esse método é tido como “aprendido” pelo aluno (figura 14). 

Figuras 13 e 14 – Exercícios extraídas de L3 

 
Fonte: Mazzieiro; Machado (2015, p.291 e p.293) 

 

Logo de início, em L4 os autores já apresentam exercícios de aplicação do que foi 

mostrado, exercícios bem diretos sobre “Equação do 1º grau com duas incógnitas”. 

Posteriormente, já na parte de “Sistemas de duas equações com duas incógnitas”, o autor 
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mostra problemas do cotidiano para que o aluno monte o sistema a partir dessa situação 

real, mostrado na figura 15. 

Figura 15 – Exercícios extraídos de L4 

 
Fonte: Castrucci; Giovanni (2002, p. 156) 

 

Esse método de aplicação é importante para que o aluno não apenas memorize as 

etapas e realmente aprenda, este pode perceber a utilidade prática do assunto, além de trazer 

esse conteúdo para sua realidade, o aluno se familiariza e para de “temer” a matemática. 

Os autores de L4 sugerem atividades em grupo, um exemplo está na figura 16, 

para que os alunos discutam entre si e cheguem a uma resposta, a importância desse tipo de 

atividade é o compartilhamento de informações e conhecimentos. Já os exercícios acerca 

dos métodos de resolução de sistemas (Método da Adição e Método da Substituição) são 

mais diretos, não há uma contextualização.  
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Figura 16 – Atividade extraída de L4 

 
Fonte: Castrucci; Giovanni (2002, p. 157) 

 

Entendemos, assim como Tolentini (2013) que os discentes sejam estimulados à 

argumentação, uma vez que possibilita a compreensão da representação algébrica dos 

Sistemas de Equações, bem como a busca pela solução dos problemas propostos. 

              Nos tópicos seguintes, os autores de L4 seguem um padrão de aplicações diretas e 

atividades em grupo. Ao fim do capítulo, há uma lista mais extensa de exercícios, com 

variedades de questões, e nas figuras 17 e 18 podemos ver que dentre eles, alguns são com 

aplicações de que o aluno pode vivenciar, outras de exercícios apenas algébricos. 

Figuras 17 e 18 – Questões extraídas de L4 

 
Fonte: Castrucci; Giovanni (2002, p. 170 e p. 171) 

 

Então, podemos perceber a variedade das modalidades de exercícios apresentados 

pelos autores de L4, deste modo, os alunos possuem contato com diversos tipos de 

questões, sejam elas de maneira algébrica para testar os conceitos e métodos, ou aplicada 

em um contexto social para ter a visão do conhecimento fora da sala de aula e questões para 
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serem socializadas entre os colegas, em conjunto e com a participação de todos, fato que 

gera na sala de aula o desenvolvimento de laços afetivos entre a turma. 

Considerações Finais 

O objetivo dessa pesquisa foi analisar as abordagens de questões e exercícios feitas 

nos livros didáticos do ensino fundamental II acerca do conteúdo de Sistemas de Equações do 

primeiro grau utilizando os critérios de seleção exigidos pelo PNLD, em que buscamos 

avaliar como é feita a apresentação da conexão do cotidiano do aluno, se há diversidade 

nesses exercícios, se estimula o aluno a fazer um cálculo mental e a formular problemas e se 

existem questões diferenciadas e com nível mais elevado. 

 Após realizar a análise desses livros didáticos, pudemos destacar a relevância de os 

professores realizarem essa prática posteriormente à utilização dos livros em suas aulas. Essa 

importância ocorre pelo fato de, como observamos, existir uma diversidade de formas para 

abordar um mesmo conteúdo matemático na forma de exercícios, então o docente deve avaliar 

qual dessas maneiras caminha junto com suas perspectivas para a aula, e qual dos livros 

podem contribuir com maior eficácia para a aprendizagem do aluno, e então, dar preferência 

para o livro que faça tal abordagem.  

Os 4 livros trabalham questões diretas e contextualizadas, porém apenas L1 e L2 se 

preocupam em mostrar alguns exemplos prévios resolvidos que despertam no aluno a 

associação da situação prática com o conteúdo matemático; apenas L1 e L3 apresentam 

seções com algumas questões “diferenciadas” como questões que foram extraídas de 

vestibulares e de olimpíadas escolares. L2, L3 e L4 apresentam atividades em grupo para 

despertar o interesse dos alunos e auxiliar no compartilhamento de conhecimentos. Em L1 

utiliza-se um jogo na parte livre, e nos livros encontramos pouquíssimos ou não encontramos 

exercícios de formulação de problemas pelos próprios alunos ou de desenvolvimento de um 

cálculo mental.  

Desse modo, percebemos o livro didático tem sua grande importância, pois é 

considerado o principal instrumento de trabalho do professor em sala de aula. Fazer a análise 

desse material didático, e mais precisamente de seus exercícios, permite aos professores 

estudar as maneiras de abordagem mais eficazes no ensino e aprendizagem, observar como o 

estudante relaciona a matemática à realidade e desenvolver maneiras de fazer o paralelo com 

diferentes modos de ministrar determinado assunto, exercitando o aluno verifica se sua 
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aprendizagem foi concretizada pois conseguirá ou não fazer a aplicação do que foi explanado 

pelo professor e pelo teoria do livro. Além disso, realizar esta pesquisa ainda na graduação 

permite aos futuros professores desenvolverem uma visão ampla sobre qual livro escolher 

para ministrar aulas, que critérios estabelecer para tal escolha e também o desejo e o 

conhecimento de como ajudar para a melhoria da criação dos livros didáticos disponibilizados 

às escolas. 
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Resumo:  

Este artigo apresenta um recorte de pesquisa em andamento no Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia do Pará – IFPA Campus Santarém que envolve professores do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico. Motivados por demanda da Pró-reitora de Ensino do IFPA que aponta a necessidade de atualização 

do Projeto Pedagógico dos cursos ofertados pelo Campus de acordo com o Documento Base: estratégias para 

fortalecimento da educação profissional integrada ao ensino médio, no contexto da lei 13.415/2017 e da 

implantação da Base Nacional Curricular Comum – BNCC. Neste contexto, o presente artigo objetivou realizar 

análise das ementas das disciplinas do curso técnico em edificações, procurando identificar a necessidade de 

relacionar o conhecimento matemático com o profissional, de modo a buscar apontamentos para a formação 

técnica indissociável da formação básica. Desta forma, o trabalho, em curso, propiciou aprofundamento teórico 

acerca do tema e mostra a importância de se buscar meios para a superação da dicotomia existente entre a 

formação básica e formação profissional que claramente é verificada por meio dos estudos realizados sobre o 

projeto pedagógico do curso. 

 

Palavras Chaves: Currículo. Ensino Médio Integrado. Matemática. Topografia. 

 

Introdução 

As novas tecnologias e as mudanças na produção de bens, serviços e conhecimentos 

exigem que a formação acadêmica dos alunos do ensino médio técnico seja integradora, ou 

seja, a formação geral e profissional, nessa modalidade de ensino, devem visar uma 

integração curricular e, dessa forma, permitir a união de conhecimentos fundamentais à 

cidadania e ao mundo do trabalho. 

As políticas educacionais brasileiras que versam sobre a integração do ensino médio 

com o profissional não são recentes, e ainda hoje, passam por transformações. Diante disso, a 

Pró-reitoria de Ensino do IFPA - PROEN, tendo como referência o Documento Base: 

estratégias para fortalecimento da educação profissional integrada ao ensino médio no 

contexto da lei 13.415/2017 e a implantação da Base Nacional Curricular Comum – BNCC, 
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estabeleceu Diretrizes internas para reorganização dos cursos técnicos na forma integrada do 

IFPA. 

Motivados pela necessidade de atualização do Projeto Pedagógico do Curso – PPC 

para atender a esta demanda da PROEN, buscou-se realizar a pesquisa no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Campus Santarém, uma das 18 unidades do 

IFPA que compõe a Rede Federal de Educação Profissional. O Campus Santarém foi criado 

pela Portaria Nº 4 de 06 de janeiro de 2009, e atualmente, atende 1.265 alunos, segundo dados 

da Plataforma Nilo Peçanha (BRASIL, 2019), distribuídos em cursos técnicos, superiores e de 

pós-graduação lato sensu. Os cursos técnicos ofertados na forma integrada, para alunos 

egressos do ensino fundamental que desejam fazer o ensino médio integrado com a educação 

profissional, são: Técnico em Agropecuária, Técnico em Informática e Técnico em 

Edificações. 

Com o intuito de discutir a atualização curricular dos cursos ofertados pelo Campus 

Santarém, iniciou-se aprofundamento teórico e análise dos ementários dos cursos técnicos 

integrados. Nesse sentido, o presente artigo apresenta um recorte desses estudos no curso 

Técnico em Edificações que objetiva realizar análise das ementas das disciplinas do curso, 

procurando identificar a necessidade de relacionar o conhecimento matemático com o 

profissional, de modo a buscar apontamentos para a formação técnica indissociável da 

formação básica. Em particular, neste artigo, foi realizada análise das ementas das disciplinas 

de Matemática II (2º ano) e Topografia Aplicada. 

Para tanto, considerou-se o perfil do profissional que se quer formar, e ainda, seguindo 

as orientações da BNCC, que de acordo com o Artigo 7º, inciso I, da Resolução nº 4, de 17 de 

Dezembro de 2018 – MEC, os currículos e as propostas pedagógicas das instituições escolares 

devem: 

I - Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, 

identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, 

exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na 

realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão 

situadas;  
 

Ante o exposto, as próximas secções trarão a fundamentação teórica da pesquisa, 

análise preliminar do estudo e considerações finais. 

 

Fundamentação Teórica 

Com a finalidade de fornecer aporte teórico que possibilite melhor entendimento 

acerca do trabalho, esta secção apresenta contribuições de autores que versam sobre a 
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formação integrada como principio educativo, criação dos Institutos Federais e educação 

profissional. 

Na visão de (FREIRE, 2002), educação deve ser uma intervenção na vida coletiva, 

voltada para a manutenção de realidade ou de sua superação de vida onde ela deva servir a um 

projeto de construção de uma sociedade mais livre, humana, justa e democrática, produzindo 

valores para vida dos sujeitos, promovendo a solidariedade e não a competição, o 

compromisso com a vida coletiva e não o individualismo, a reflexão crítica e não os 

simplismos, a autonomia e não a alienação. Diante disso, faz-se necessário um olhar 

comprometido na educação profissional onde oriente o desenvolvimento da vida humana nas 

suas diversas potencialidades. Então, a educação é uma relação dos sujeitos em seus meios 

sociais com o conhecimento teórico e prático. Esse processo de construção conduz ao ensino 

profissionalizante integrado das ciências. 

O conhecimento precisa ser objeto de reflexão dos participantes desse processo 

formativo, articulados aos saberes prévios dos alunos e voltados para a formação que desejam 

assumir. Nesse contexto, reflete-se acerca da formação técnica, onde o ensino 

profissionalizante é o foco e precisa assumir seu papel social e no mundo do trabalho. 

Considerando a necessidade de um contexto, no qual está inserido o ensino médio 

integrado, é importante reportar-se a história da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica que começa em 1909, quando o então Presidente da República, Nilo 

Peçanha, criou 19 escolas de Aprendizes e Artífices que, mais tarde, deram origem aos 

Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Cefets). Ao final do ano de 2008, o 

então presidente em exercício, por meio da Lei 11.892 (BRASIL, 2008), cria os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Então em 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 

2008), e através da Lei 8.892 os Institutos Federais fazem hoje parte da Rede Federal de 

Ensino Federais e distribuídos por entre todos os estados brasileiros. Ofertando educação 

profissional técnica de nível médio organizada em três modalidades: curso integrado com o 

ensino médio; concomitante e subsequente, além de cursos superiores, mestrados e 

doutorados. No que diz respeito à educação profissional técnica de nível médio na modalidade 

integrada, destina-se somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso 

planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na 

mesma instituição de ensino, efetuando-se matricula única de cada aluno (BRASIL, 2008). 

O Curso Técnico integrado, fortalecido com a implantação e expansão dos IF’s, 

pressupõe um ensino interdisciplinar, onde conteúdos da matriz curricular são capazes de 
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dialogar, a fim de buscar integração dos conhecimentos, porém muitos percalços aparecem 

junto ao desejo de um ensino integrado. Dessa forma, Santos (2016) considera que uma das 

fragilidades está no fato da formação de professores ser insuficiente para atuarem nas Escolas 

profissionalizantes, além da inadequação da infraestrutura física, observada na precariedade 

das oficinas e laboratórios, até a pouca disponibilidade de oferta de professores e de mestres 

de ofícios especializados para atuarem na rede. 

 

Nessa perspectiva, Ramos (2010) destaca que a Educação Profissional é indissociável 

da Educação Básica e, portanto, não é possível conceber que um indivíduo possa se formar, 

tecnicamente e profissionalmente, sem ter aprendido os fundamentos da produção moderna 

em todas as suas dimensões. Destarte, formar um currículo escolar com a perspectiva de 

integração e superação das técnicas isoladas é o que se vislumbra para dar significado a 

educação e a formação, argumento corroborado a seguir: 

 
[...] trabalhar com o conceito mais amplo de educação de modo que 

incorpore todas as formas educativas que ocorrem no interior das relações 

sociais, inclusive o trabalho, com o objetivo de formar o cidadão como ser 

político e produtivo, implica reconhecer que cada sociedade, em cada época, 

dispõe de formas próprias para formar seus intelectuais. (KUENZER, 2002, 

p.32)  

 

Neste sentido Currículo Integrado faz parte de uma concepção de organização da 

aprendizagem que tem como finalidade oferecer uma educação que contemple todas as áreas e 

formas de conhecimento produzidas pela atividade do homem. Trata-se de uma visão 

progressista de educação à medida que não separa o conhecimento acumulado pela 

humanidade na forma de conhecimento científico daquele adquirido pelos educandos no 

cotidiano das suas relações culturais e materiais. Por essa razão, possibilita uma abordagem da 

realidade como totalidade, permitindo um cenário favorável a que todos possam ampliar a sua 

leitura sobre o mundo e refletir sobre ele para transformá-lo no que julgarem necessário. O 

ensino integrado tem por objetivo “disponibilizar aos jovens que vivem do trabalho a nova 

síntese entre o geral e o particular, entre o lógico e o histórico, entre a teoria e a prática, entre 

o conhecimento, o trabalho e a cultura” (KUENZER, 2002, p. 43-44). 

Para Ramos (2009), através do currículo integrado há possibilidade da integração da 

formação geral, técnica e política tendo fomentado o trabalho como princípio educativo. Para 

a autora, trabalho é o princípio que se torna o eixo epistemológico e ético-político do 

currículo junto com a ciência e a cultura. 

No ‘currículo integrado’, conhecimentos de formação geral e específicos 

para o exercício profissional também se integram. Um conceito específico 
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não é abordado de forma técnica e instrumental, mas visando a compreendê-

lo como construção histórico-cultural no processo de desenvolvimento da 

ciência com finalidades produtivas. Em razão disto, no ‘currículo integrado’ 

nenhum conhecimento é só geral, posto que estrutura objetivos de produção, 

nem somente específico, pois nenhum conceito apropriado produtivamente 

pode ser formulado ou compreendido desarticuladamente das ciências e das 

linguagens. (RAMOS, 2009, p. 3). 

 

Os Institutos Federais impulsionam a formação técnico-profissional de seus estudantes 

sob uma perspectiva global, ao assumir o trabalho como princípio educativo. Há de se 

considerar, no tocante ao mundo do trabalho, uma formação que não esteja enraizada em 

apenas ensinar a técnica do fazer ou do manipular, mas que respeite os direitos sociais, 

trabalhistas, culturais e ambientais. Possibilitando, segundo Ramos (2012, p.115), “às pessoas 

compreenderem a realidade para além de sua aparência fenomênica”. 

Assim, é necessário estabelecer diálogo entre os profissionais da educação envolvidos 

nesse processo para estimular práticas pedagógicas integradoras que busquem perceber 

conteúdos interligados e necessários para construção de novos conhecimentos em outras 

disciplinas ou em situações de aplicação. Nessa visão, os professores, a partir de uma 

determinada situação, podem instigar o aluno a buscar soluções, apontar caminhos, efetivar a 

integração de conhecimentos tão desejada. Não esquecendo, desta forma, da integração entre 

ensino, trabalho e comunidade. 

 

Análise preliminar 

A partir do trabalho de análise preliminar sobre as ementas de Topografia Aplicada e 

Matemática II percebe-se uma construção que apesar de possibilitar uma flexibilidade 

metodológica não deixa margem para estabelecer conexões entre os saberes de formação 

básica e profissional. Entende-se, em termos genéricos, que o currículo da forma estabelecida 

é um plano pedagógico e institucional para orientar o ensino e a aprendizagem de forma 

sistemática. No entanto, mesmo limitado pelas normas que orientam a construção dos PPCs, 

precisa direcionar para o fortalecimento de práticas pedagógicas integradoras. 

De acordo com o projeto pedagógico do curso técnico em edificações – nível médio 

(vigência 2017 a 2020), base de nossa análise, observa-se que a disciplina Matemática II 

apresenta em sua ementa (PPC Edificações, 2017-2020, p. 33) os tópicos: “Conceitos 

trigonométricos básicos; Transformações trigonométricas; Funções trigonométricas; Relações 

trigonométricas; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; Análise combinatória e 

Probabilidade”. 
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No que tange a disciplina Topografia Aplicada, a ementa aborda conhecimentos 

matemáticos explorados previamente ou que devem ser estudados no ano letivo que estão 

inseridos, como se apresenta, a seguir: 
 

Conceitos fundamentais: Generalidade, Conceitos Básicos de Trigonometria, 

Importância e Aplicação da Topografia, Geodésia e Topografia, Planos de 

Referência na Topografia; Medidas Angulares: Ângulos Verticais e 

Horizontais; Conceitos de Azimute Vante e Ré, Rumo Vante e Ré, Deflexão 

e Ângulos Internos, Declinação Magnética, Transporte de Azimute; 

Medições Diretas de Distâncias, Levantamento com Trena e Balizas, 

Operações com ângulos, Avaliação de ângulos utilizando trena e balizas, 

Leitura de com Obstáculos; Métodos e Processos de Levantamento 

Topográfico, Cálculo de Coordenadas Parciais, Erro de Fechamento Linear 

(Tolerância e Distribuição), Coordenadas Totais, Cálculo de Área pelo 

Método de Gauss; Cálculo das distâncias e Rumos das Divisas. Memoriais 

descritivos; Altimetria e Curvas de Nível; Prática em Topografia: Operações 

básicas com teodolito (Centralizar, Nivelar, Zerar, Orientar), Verificação do 

limbo vertical e horizontal, Leitura de ângulos e marcação de alinhamento, 

Levantamento por irradiação, levantamento por interseção de visadas, 

levantamento por caminhamento, processo por anglos horizontais (horário), 

Processo por ângulo horizontais (anti-horário), processo por ângulos de 

deflexão, desvio de obstáculos através do triângulo qualquer, desvio de 

obstáculos através do triângulo retângulo, definições (azimute, rumos e 

ângulos de deflexões), levantamento topográficos através (azimute, rumos e 

ângulos de deflexões). (PPC Edificações, 2017-2020, p. 36) (Grifo nosso.) 

 

Ao analisar as ementas supracitadas é possível perceber que os conceitos básicos de 

trigonometria, Transformações trigonométricas; Funções trigonométricas; Relações 

trigonométricas da ementa de Matemática II permeiam os conteúdos de Topografia Aplicada. 

Tais conhecimentos trigonométricos são empregados nos seguintes conteúdos: Medidas 

Angulares: Ângulos Verticais e Horizontais; Deflexão e Ângulos Internos, Operações com 

ângulos, Avaliação de ângulos utilizando trena e balizas, Leitura de com Obstáculos; Cálculo 

das distâncias e Rumos das Divisas, Desvio de obstáculos através do triângulo qualquer, 

desvio de obstáculos através do triângulo retângulo. Por outro lado, os conteúdos: Matrizes e 

Determinantes integram–se ao conteúdo topográfico Cálculo de Área pelo Método de Gauss. 

O conteúdo Sistemas Lineares contribui para as resoluções nas questões que envolvem 

Métodos e Processos de Levantamento Topográfico, Cálculo de Coordenadas Parciais, Erro 

de Fechamento Linear (Tolerância e Distribuição) e Coordenadas Totais, 

Essa primeira percepção de identificar em que pontos da ementa de Topografia 

aplicada a Matemática é encontrada possibilita vislumbrar proposta de integração entre esses 

componentes curriculares que pode se estender a outras disciplinas, como o “olhar” da 

Geografia, por exemplo. Além de impulsionar avanços nessa discussão que poderão contribuir 
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para busca de integração de outras disciplinas, como é o caso de Mecânica dos Solos e Obras 

Geotécnicas, ainda dentro do estudo de Topografia Aplicada. 

 

 

 

Considerações Finais 

Ao se buscar discutir a reformulação do Projeto Pedagógico de um Curso Técnico – 

Nível Médio Integrado da Rede Federal, muitas variáveis associadas aos diferentes 

entendimentos de docentes e do corpo técnico, acerca dos objetivos dessa modalidade de 

ensino, se apresentam como combustível para longos debates que conduzem a impasses que 

podem travar e inviabilizar esse importante e necessário processo. 

Em particular, evidencia-se, como uma das etapas desse processo, discutir o currículo 

dos cursos técnicos com intuito de promover uma integração entre as disciplinas da formação 

profissional e a disciplina Matemática que compõem a grade curricular das disciplinas da 

formação básica, impera como um desafio, que emerge da reformulação dos Projetos 

Pedagógicos. 

Desafio capaz de contribuir, não somente com a melhor articulação entre os conteúdos 

técnicos e matemáticos, mas também com a inserção dessa formação ao contexto do aluno. 

Formação que favoreça a capacidade do cidadão interagir e analisar os fenômenos históricos, 

culturais e sociais em que está inserido. Garantindo, como afirmado por Ciavatta (2005, p.3-

4): “ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para 

leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país integrado dignamente 

à sua sociedade política”. 

Nesse sentido, se debruçar sobre reflexões acerca da ementa da disciplina Topografia 

Aplicada e a disciplina Matemática II, contribui para o exercício de Integração do Ensino. 

Uma vez que, entre as idas e vidas desse processo, se faz necessário aprofundamento teórico 

sobre o tema e abertura de diálogo com docentes da formação técnica que apesar de, 

comumente, se distanciarem das questões pedagógicas, quando abordados para se repensar na 

articulação entre suas áreas e a Matemática para o aprimoramento de suas práticas, mostram-

se abertos a diálogos. 

Desta forma, é possível interligar saberes e apresentar sentidos que fortalecem a 

necessidade do estudo da Matemática para plena formação do aluno e não, unicamente, como 

um conhecimento adjacente a sua formação profissional, totalmente desconexo de sua prática. 
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Além de salientar sobre o cuidado de não tratar a Matemática como um simples conjunto 

ferramental que serve como pré-requisito das disciplinas técnicas. 

Com isso, percebe-se que o estudo conduziu a essa aproximação, já que encaminhará 

com sua conclusão proposta que minimiza o distanciamento e, simultaneamente, evita que um 

conhecimento estudado em Matemática seja, novamente, abordado como algo novo e que é 

executado mecanicamente, sem reflexão. Esse fato corriqueiro no ensino técnico tem efeito 

contrário a proposta de integração, pois aparta o conhecimento com uma proposta de 

compartimentação dos saberes. 

Nesse contexto de formação em serviço, é impressionante deparar-se com repetições 

nos ementários de disciplinas da formação profissional e básica que nunca foram discutidos, 

como se fossem faces de uma moeda que apesar de ligadas fisicamente por um documento 

institucional, são opostas em seus objetivos formativos. Logo, ao invés de fortalecerem a 

formação acadêmica atuam como agentes que promovem a retenção do aluno, contribuindo 

para o falso entendimento de que uma dada disciplina inaplicável em sua futura atividade 

profissional é de difícil entendimento. 

Esses tópicos que deveriam ser promovidos de forma articulada e concomitante, com o 

devido aprofundamento matemático e orientação técnica para subsidiar suas futuras 

aplicações e interpretação, são apresentados sem contexto ou aplicação por ambos os lados da 

“moeda”. 

Esse trabalho, em curso, continua buscando apontamentos que extirpem a visão 

dicotômica entre a Formação Básica e Formação Profissional a fim de mostrar que ambas 

possuem em suas estruturas o mesmo pilar – a Educação. Por isso, devem suplantar suas 

convicções pedagógicas ou políticas e lembrar que os estudantes envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem são sujeitos históricos sociais e que, sobre tudo, precisam ser formados 

para a vida cidadã. 
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Resumo: O presente artigo trata da construção de conceitos e características de um processo que pode ser 

evidenciado no âmbito escolar, no que tange o Saber ensinado, este processo é denominado tradução. Esta é uma 

pesquisa de abordagem qualitativa e bibliográfica, em que tomamos por referenciais Robinson (2002), 

Oustionoff (2011), etc. Acreditamos constituir a tradução como uma nova categoria de análise sobre os 

processos de ensino, cabendo-lhe, contudo, aprofundamento sério e consequente. Para que a análise ocorra na 

perspectiva do ensino de matemática, a priori conhecemos a linguagem matemática como ela se estrutura e como 

também ocorre o processo tradutório no discurso didático. 

 

Palavras Chaves: Linguagem Matemática. Tradução. Tradução Matemática. Discurso 

Didático. 

 

Introdução 

 Observamos que no processo de ensino se faz presente a busca pela máxima 

compreensão do que foi ensinado pelo professor para o aluno. Assim, em uma sala de aula, o 

professor, além de escrever no quadro, promove discussões sobre o assunto, explica-o e o 

socializa entre os alunos, ou seja, ele promove a famosa “explicação do professor”, que 

assumiremos como discurso didático.  

Seriam elas idênticas, iguais ao ponto de todos os professores usarem as mesmas 

palavras e locuções em seus discursos? Ou seria este o fator responsável pela típica fala do 

aluno: “eu consigo compreender melhor com o professor B do que com o professor A”?  

Todo ser humano possui características que fazem dele um ser único, como nos afirma 

Radford (2018, p 19), “dos sujetos que hablan no tienen la misma entonación o no dicen las 

cosas de la misma manera.”. Entre uma dessas divergências de características, temos a fala do 

indivíduo, que é construída pelos seus valores, cultura, escolaridade, naturalidade, etc. Assim, 

as falas/discursos de professores também irão se diferenciar. 

O ensinar possui peculiaridades que nos leva a perceber a existência de características 

do processo linguístico denominado tradução, e por isto observaremos a relação entre ambos, 
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e discorreremos sobre as diferenças presentes no ensinar do professor, dentro do texto 

didático produzido por ele e no discurso didático utilizado. 

Tradução  

A tradução é o processo que permite a comunicação entre pessoas que possuem 

línguas distintas, permitindo a compreensão de textos e falas por meio das reformulações 

feitas para o entendimento daqueles para quem o texto foi traduzido. 

Robinson (2002) assume a tradução como um processo profissional, o qual o tradutor 

tem como objetivo transformar um texto da língua estrangeira em um novo texto em língua 

natural, com total fidedignidade
57

, ou seja, não traduzindo palavra por palavra, mas traduzir o 

real peso da linguagem, o sentido. 

Os autores têm uma maneira de se comunicar original e própria, com estilo, 

subjetividade e personalidade. Essas características podem vir expressas em suas obras de 

maneira clara ou superficial. Um tradutor tem em seu trabalho a busca por transparecer essas 

características pertencentes ao autor, para que o leitor, por meio da tradução, possa 

compreender o que era expresso na obra original. Não necessariamente o tradutor fará a 

tradução palavra por palavra, mas fazendo-se entender por meio de equivalências, 

reformulações e também adaptações da cultura de origem para cultura que será inserida a 

obra. 

Para existir tradução não se faz necessário que o texto esteja em outra língua - como 

inglês, francês ou espanhol – precisa-se que esse seja de uma linguagem diferente como, por 

exemplo, a linguagem culta, científica ou regional, em que se há comunicação, porém não há 

garantia de compreensão em sua totalidade. 

Não é necessário que a “língua-fonte” e a “língua-alvo” sejam diferentes. Podemos 

ir além. [...] Partindo de um primeiro enunciado para o segundo, precedemos a “re-

enunciação”. Uma operação dessas está longe de ser automática, mesmo no interior 

da mesma língua. (Oustionoff, 2011, p. 74) 

 

Assim, quando se fala uma mesma língua, os indivíduos que participam desse 

processo de comunicação podem possuir culturas distintas, e logo será perceptível o déficit na 

compreensão dos participantes de tal processo. Uma palavra ou, até mesmo, frases podem ter 

significados distintos dentro do contexto de acordo com a cultura a qual está inserida, por 

                                                 
57

 De acordo com Robinson (2002) traduzir com fidedignidade, é ter uma tradução com fidelidade ao autor do 

texto origina, ou seja, buscar ao máximo entender o que esse autor de fato queria mostrar em seu texto, e uma 

tradução fidedigna é digna de confiança. 
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exemplo, a linguagem do médico e a linguagem do paciente, o doutor precisa traduzir seu 

“medicinês”
58

 para que seja obtida a compreensão ou maximizá-la. 

Quando alcançada a compreensão, é notório que se obteve êxito na tradução feita, pois 

haverá plenitude na comunicação entre os participantes, como afirma Oustionoff (2011, p. 12) 

“a primeira função da tradução é, então, de ordem prática: sem ela a comunicação fica 

comprometida ou se torna impossível”.  

Na matemática, é o êxito na tradução e a garantia de compreensão que faz com que o 

professor busque a melhor forma de traduzir a linguagem matemática para seus alunos. É seu 

objetivo quanto professor que seus alunos entendam do que se trata os conceitos, objetos e 

termos formais característicos da linguagem Matemática. 

 

Linguagem matemática   

Há, de acordo com Chevallard (1991), duas fases de transposição didática
59

, a 

primeira seria todo o processo que ocorre com o saber desde o saber sábio, até o saber 

realmente aprendido pelo aluno, a segunda é as transformações que o saber sofre, entre o 

saber a ser ensinado e o realmente aprendido pelo educando, fase essa denominada 

transposição didática interna.  

 

Em realidade, podemos observar que não é o texto escolar em seu estado puro que 

entra em jogo na relação didática, mas um outro texto impregnado pela relação que o 

professor mantém com o conhecimento. O professor efetua, a partir desse texto 

escolar, um outro ato de transposição didática - cujo funcionamento é ainda 

largamente desconhecido - , transposição interna, intramuros da sala de aula, e que 

vai dar origem ao conhecimento realmente apreendido pelo aluno. (CÂMARA DOS 

SANTOS, 1997, p 113).  

 

O metatexto é uma criação do professor e ocorre durante o processo de transposição 

didática, mas especificamente a interna, para tornar o texto mais acessível ao entendimento do 

aluno. Assim, o metatexto é o novo texto didático citado por Câmara dos Santos (1997) e está 

impregnado pela subjetividade do professor. 

Contido neste metatexto está a linguagem matemática e esta se utilizará da tradução 

para a melhor compreensão por parte dos alunos, como deixa subtendido Matos Filho et. al. 

                                                 
58

 Termo encontrado na revista online Abrale, disponível em: https://www.abrale.org.br/revista-online/voce-e-

seu-medico-tem-um-dialogo-na-mesma-lingua/ ,2018. 
59

 Um conteúdo de saber que tenha sido definido como saber ensinar, sofre, a partir de então, um conjunto de 

transformações adaptativas que irão torna-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O ‘trabalho’ que 

faz de um objeto de saber a ensinar, um objeto de ensino, é chamado de transposição didática. (CHEVALLARD, 

1991, p.39) 

 

https://www.abrale.org.br/revista-online/voce-e-seu-medico-tem-um-dialogo-na-mesma-lingua/
https://www.abrale.org.br/revista-online/voce-e-seu-medico-tem-um-dialogo-na-mesma-lingua/
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(2008, p. 1200) “na sala de aula o professor não traduz fielmente o texto do livro didático para 

os alunos, mas, sim, transforma-o, reescreve-o, criando o que Chevallard (1991) chama de 

metatexto.” 

Na matemática esse texto didático está intrinsecamente ligado a linguagem 

característica. A linguagem matemática é formada por seus símbolos e tem como base a 

língua materna. A semiótica própria da matemática é universal, específica e formal, que por 

vezes não possui significado direto com a língua materna, pois pode haver divergências de 

significados entre a linguagem, especificamente matemática, e a linguagem materna e este é 

um dos fatores que distanciam as linguagens. 

 
O pesquisador explica que o processo de ensino de Matemática é permeado por um 

paradoxo causado por sua linguagem específica: se o ensino exige comunicação, 

devendo ser entendido por todos, para favorecer a aprendizagem seria primordial a 

utilização clara e compreensível dessa linguagem. (AZERÊDO; RÊGO, 2016, p. 

160) 

 

Na linguagem matemática há conceitos próprios que estão ligados ao cotidiano do 

aluno, de tal modo, eles se apresentam por meio da linguagem formal pertencente a própria 

matemática e que, por estar intrinsecamente ligados ao cotidiano, podem ser traduzidos para 

uma linguagem coloquial. Esta linguagem para qual é traduzida se caracteriza pela cultura dos 

alunos e termos corriqueiros que facilitam a compreensão, ou seja, a tradução para a 

linguagem semelhante a do aluno é feita por meio de reformulações e equivalências entre 

termos e seus respectivos significados, levando em consideração o contexto educacional ao 

qual pertence. 

 

Tradução Matemática 

O que antes estava escrito no metatexto está vulnerável a modificações, que podem ser 

feitas tanto pelos leitores, ou seja, pelos alunos, quanto pelo seu próprio autor/professor que 

ao ler em outro momento o texto criado pode ter novas concepções e com isso fazer as novas 

adaptações por ele julgadas adequadas, nesse outro momento de reflexão sobre a obra criada. 

Como afirma Silveira (2010, p. 85) “O que é escrito já não é seguramente mais pertencente ao 

escritor, e sim, está sujeito às diversas interpretações de seus leitores e inclusive do próprio 

autor que não é mais o mesmo sujeito no momento em que escreveu seu texto”.  

Essas modificações, por parte do professor autor, assumiremos como uma tradução da 

linguagem matemática, quando essa obra for advinda dos conteúdos matemáticos o qual está 

estritamente ligado a linguagem especifica da área. 
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A tradução da linguagem matemática é uma tarefa árdua, pois traduzir esta 

composição exige escolhas e objetivos, como escolher em ser fiel ao autor em seu texto 

matemático para manter a originalidade e formalidade do texto, ou construir uma nova obra a 

partir da original com o objetivo de fazer-se entender. O tradutor tem que ter conhecimento 

dos contextos em que a tradução ocorrerá, tanto da língua de partida, quanto para a língua de 

chegada. 

Ao tratar de um assunto que a primeiro contato se diz novo por aqueles que ainda não 

o assimilaram, a busca por tentar entender do que se trata começa por algo já conhecido. Um 

professor ao trazer um conteúdo novo para seus alunos irá tratá-lo junto a algo já conhecido 

por eles (sua linguagem e objetos da linguagem matemática presentes no cotidiano), para que 

assim eles possam construir um conhecimento novo a partir de um conhecimento que já 

possuem. 

 Guimarães (2013, p. 21-22) nos afirma que “há a necessidade de um conhecimento 

partilhado entre enunciador e enunciatário, na atividade de desvendamento da carga 

metafórica na qual se aninha o sentido”. Ao falar de algo desconhecido os alunos assimilam 

como um metáfora a qual precisam desvendar, quando na verdade é um assunto novo para se 

compreender e não um mistério para ser desvendado, então o professor irá utilizar-se da 

tradução da linguagem matemática para desfazer tais fatos. 

Para ocorrer a tradução de uma linguagem para outra temos o autor do processo 

tradutório, esse fará a escolha de termos e equivalências, se utilizando de todo o 

conhecimento que possui sobre a linguagem matemática, na qual possui sua formação 

acadêmica e a linguagem usual do aluno que conhece por meio de sua própria vivência e sua 

convivência com os alunos, adequando-se ao contexto didático. Estes fatores levam a 

existência de diferenças entre um texto e outro, variando de acordo com o autor da tradução. 

Como ressalta Oustionoff, (2011, p. 14), “com efeito, à função comunicativa da tradução e a 

sua dimensão linguística acrescenta-se um terceiro fator, vinculado aos anteriores, o da 

pluralidade das versões de um mesmo texto”. 

Na construção de conhecimento matemático, no âmbito educacional, o professor não 

apresenta a seus alunos apenas o texto didático, ele também precisa de um discurso 

explicativo do conteúdo, este estabelece a comunicação oral entre aluno e professor. O 

discurso também se caracteriza como uma tradução da linguagem matemática. 

 

Tradução no discurso didático  
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O discurso didático realizado pelos professores, em geral, se faz presente para 

explicar, recapitular, sintetizar e/ou exemplificar o objeto trazido ou não por um texto escrito 

e apresentado a seus alunos. O discurso didático faz parte da comunicação entre professor e 

aluno, e também a interação entre ambos, faz parte da sala de aula e do lecionar.  

Como nos explica Guimarães (2013, p. 118) “portanto, em todos os caminhos que 

levam a seu objeto, o discurso encontra o discurso de outrem e estabelece com ele uma 

interação, ou seja, o discurso é dominado pela memória de outros discursos – daí a 

historicidade discursiva”. Um discurso é construído sob a influência de outros discursos 

anteriores, similares, e com mesmo objeto ou objetivo. Assim, um professor em seu discurso 

didático, sofreu influência de seus primeiros professores e de seus professores em sua 

formação, bem como a de familiares, amigos, e de experiências por ele vivida e este é o 

histórico de seu discurso, o que construiu e compõe o discurso atual, utilizado por ele em sala 

de aula. 

Ainda que haja similaridades entre um discurso didático e outro, estes virão a se 

distinguir por características pertencentes ao professor, que estarão explícitos ou implícito em 

seu discurso didático, Guimarães (2013, p. 142) ressalta que “quando um mesmo discurso é 

expresso por textos diferentes, nota-se que todos reproduzem o sentido básico do discurso, 

mas cada um apresenta peculiaridades significativas.” Um mesmo discurso, ou seja, um 

mesmo objeto e objetivo, porém que possuem um repertório diferente, uma memória 

discursiva distinta, gerando discursos similares, mas distintos entre si. 

Uma das justificativas para tal fato, é de que a linguagem, principalmente oral, possui 

a subjetividade do indivíduo, de onde surge o paradigma do subjetivismo individualista. 

Radford (2018, p. 21) “em este paradigma el lenguage es um médio de expresión del sujeto, o 

más precisamente uma tradución de su vida psíquica.”. 

No subjetivismo individualista a expressão da linguagem não é regida por leis e regras 

gramaticais, mas pela atividade do indivíduo. Cada indivíduo possui suas características e 

atividades, e estas são as regras que regem a linguagem por ele utilizada, o que vem a 

constituir uma linguagem única e exclusiva dele, ainda que se assemelhe a linguagem geral, 

sua subjetividade está inserida na linguagem e a torna sua, sendo assim, distinta de todas as 

outras. 

Se tratando de processo tradutório é importante frisar que este não somente se limitará 

aos textos, há tradução também na fala, no discurso de cada indivíduo, e principalmente nos 

pensamentos, ou seja, no cognitivo do professor/tradutor, assim como fala Oustionoff, (2011, 
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p. 74), “realmente a tradução não se aplica apenas a textos: isso seria excluir arbitrariamente a 

tradução oral, ou aquela que se efetua no foro interior, mentalmente”. 

O discurso didático também se caracteriza como uma tradução da linguagem 

matemática, da mesma forma que o texto didático anteriormente citado, pois o professor irá 

ter de traduzir ao aluno os textos científicos da matemática, assim como os termos advindos 

da linguagem matemática, para a linguagem usual e oral do aluno, para que ele assimile e 

compreenda o que antes estava apenas escrito em uma linguagem estrangeira para o receptor 

do discurso. 

 

Considerações Finais 

Quando o tradutor submete um texto a sua subjetividade de interpretação pode gerar 

no texto traduzido perdas, como o sentido ou mesmo o valor presentes na obra, outrora, é 

inegável que em uma tradução se há ganhos, pois através dela é possível uma compreensão a 

qual não se era possível em sua originalidade e também há a possibilidade do tradutor, através 

de sua interpretação, facilitar a compreensão do texto para o leitor por intermédio de sua 

abordagem, se esta for objetiva e clara. 

A tradução, mesmo que sujeita a algumas perdas, busca usar-se de fidelidade ao autor 

da obra original, em termos de comprometer-se a traduzir não só os códigos, palavras, mas 

muito além disso, os sentidos e valores expressados no texto, sendo assim, há a necessidade 

de manter o "valor" da obra original, ou seja, de minimizar as perdas. 

Nesse processo o profissional constrói uma linguagem nova, sendo essa expressa 

através do discurso didático e podendo ser considerado um possível material didático, ou 

mesmo um processo didático utilizado nas aulas de matemática, que é denominado de 

“matematiquês”
60

. Este seria criado com o intuito de alcançar a compreensão total, que indica 

a eficácia do principal papel da linguagem, que é o de passar o verdadeiro significado, e 

aprendizado dos conceitos através da tradução matemática. 

A tradução no ensino da matemática discutido neste artigo constitui uma gênese do 

estudo que será aprofundado posteriormente, com o intuito de analisar o processo tradutório 

utilizado pelo professor de matemática.  
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RESUMO:  

  

Diante do cenário em que as expectativas dos alunos não correspondiam mais o interesse 

pela disciplina de Matemática, pesquisadores tem discutido a respeito disso no movimento 

chamado “Matemática Moderna”, com ele surge novas formas de se pensar o ensino de 

conteúdos matemáticos e melhorar a interação entre professor e aluno, uma dessas tendências 

é a Modelagem Matemática. No entanto para utilizar esta metodologia surge uma questão 

problema ligada a formação de professores, que levaria a reproduzir a prática docente de 

forma tradicional. Sendo assim foi necessário realizar uma pesquisa de campo em uma turma 

do 7°semestre do curso de Licenciatura em Matemática, com o uso de questionários para 

analisar a percepção dos discentes sobre limites na formação e opinião acerca da metodologia 

em questão. Os resultados apontaram que de fato existe limites na formação, e que a 

modelagem é uma boa maneira de facilitar o aprendizado durante a graduação.  

PALAVRAS-CHAVE: Matemática moderna, Modelagem matemática, Formação de 

professores.  

 

  

INTRODUÇÃO   

Grande parte das aulas de Matemática de todos os níveis de ensino são expositivas, 

utilizando como recurso o quadro, giz ou pincel, que são ferramentas essenciais para uma 

aula habitual de matemática, no entanto esta forma de ensinar se torna pouco atrativa para os 

alunos e passa a não responder as suas expectativas para o aprendizado desta disciplina. Para 

Carvalho (2010), e ainda, no âmbito escolar, é conceituada como uma matéria de difícil 

compreensão e que costuma não ser muito atrativa para as crianças.  
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Sendo assim, é necessário haver essa mudança nas escolas atuais, pois não basta que os 

alunos decorem fórmulas, regras gramaticais ou quaisquer outros conceitos ou conteúdos 

sem que haja uma real compreensão sobre o determinado assunto que está sendo estudado. 

Sendo assim, deve-se pensar em uma escola que proporcione ao aluno criticidade e 

autonomia, ou seja, um ambiente que lhe possibilite o ensino e aprendizagem significativo.  

Nesta pesquisa buscamos apresentar algumas reflexões que se direcionam aos pontos 

problematizados: 1) As diversas metodologias da educação matemática e 2) a reflexão acerca 

da formação de professores. Em suma, visando abordar reflexões acerca da formação de 

professores e os diversos modos de abordar os conteúdos, com a tendência de maior destaque 

no âmbito da Educação Matemática: a Modelagem Matemática, além de apresentar 

resultados da pesquisa realizada com discentes do curso de licenciatura em matemática do 

7°semestre na Universidade federal do Pará.  

METODOLOGIA  

Para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada neste 

trabalho foi utilizado o método de pesquisa descritivo e com abordagem qualitativa com a 

finalidade de analisar a percepção dos discentes do curso de Licenciatura em Matemática 

referente a Modelagem Matemática na formação de professores, através de uma pesquisa de 

campo com uso de questionários.  

 O estudo deste trabalho será fundamentado em ideias e pressupostos de teóricos que 

apresentam significativa importância na definição e construção dos conceitos discutidos 

nesta análise: Formação de professores, Educação matemática e Modelagem matemática. 

Para tal, tais objetos serão estudados em fontes secundárias como trabalhos acadêmicos, 

artigos, livros e afins, que foram aqui selecionados.  

MODELAGEM MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

É um grande desafio no Brasil formar professores, tanto para os Governantes quanto 

para aqueles que instituem as políticas educacionais. As mudanças econômicas, os avanços 

tecnológicos entre ou fatores, são umas das razões que corroboram com as mudanças 

sociedade e também nos processos educacionais.  

Mas apesar disso, em relação às mudanças no processo de formação dos professores, não 

foram significativas, essas mudanças não puderam auxiliar os professores no que diz respeito 
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às suas práticas pedagógicas, pois os professores durante muitos anos adotaram uma postura 

tradicional de ensino, onde o professor  

“[...] apresenta o conteúdo oralmente, parte de definições e exemplos, segue com 

exercícios de fixação, e imagina-se que o aluno aprendeu pela reprodução” (SANTOS e 

BISOGNIN, 2007, p. 101).  

Diante disso, podemos refletir acerca da formação do professor, e quais metodologias 

são necessárias para a contribuição de uma aprendizagem significativa, essa afirmação de 

D’AMBRÓSIO (1993) faz um apreço ao uso da Modelagem Matemática no ambiente de sala 

de aula, uma tendência   metodológica voltada para solução e compressão de fenômenos 

naturais, problemas reais, que são de interesse dos alunos.   

A Modelagem matemática é fruto de discussões de pesquisadores entre a década de 60 a 

70 com o movimento denominado “Matemática moderna” que alcançou mudanças no 

sistema educacional em nível mundial, mediante ao fato de que a maneira tradicional de 

ensino não correspondia mais as expectativas dos alunos  

Ensinar matemática através da modelagem, está ligado diretamente com a  

formação de professores pois existem deficiências em nível nacional, que estão 

relacionadas muitas vezes aos professores estudaram matemática de uma maneira excessiva, 

tendo como referência apenas os conteúdos que ele tem que ensinar no ensino fundamental e 

médio, porém ao longo dos anos vários educadores tem discutido como ensinar conteúdos 

matemáticos de modo a melhorar a interação professor e aluno através da modelagem.  

1° PERGUNTA:  

A primeira pergunta desta pesquisa foi em relação as tendências da educação 

Matemática, no qual questionava se os alunos conheciam/tiveram contato com essas 

tendências durante o curso, esta pergunta contou com um total de 16 respostas.  

Abaixo o gráfico que representa as respostas:  
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Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

2° PERGUNTA:  

A segunda pergunta desta pesquisa questionava quais tendências da educação Matemática os 

alunos mantiveram contato durante a graduação, esta pergunta contou com um total de 15 

respostas. Abaixo o gráfico que representa as respostas:  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

3° PERGUNTA:  

A terceira pergunta desta pesquisa  questionava se há limites durante a sua formação 

pedagógica que impeçam futuramente na prática docente, esta pergunta contou com um total 

de 16 respostas. Abaixo o gráfico que representa as respostas:  
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Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

  

4° PERGUNTA:  

A quarta pergunta desta pesquisa questionava quais os limites enfrentados durante a 

formação, esta pergunta contou com um total de 8 respostas. Abaixo os trechos de algumas 

dessas respostas:  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

5 

° PERGUNTA:  

A quinta pergunta desta pesquisa questionava se os alunos consideram uma forma de 

facilitar o aprendizado durante a graduação, esta pergunta contou com um total de 15 

respostas. Abaixo o gráfico que representa as respostas  
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Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

6° PERGUNTA:  

A sexta pergunta desta pesquisa questionava qual a ponto de vista do discentes em 

relação a modelagem e a importância dela durante a sua formação, esta pergunta contou com 

um total de 13 respostas. Abaixo os trechos de algumas dessas respostas  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a 

Modelagem Matemática pode facilitar o aprendizado durante a formação de professores, 
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atrelado a isso, a melhora posteriormente na interação professor e aluno em sala de aula. O 

questionário com perguntas abertas conseguiu mostrar a percepção dos discentes em relação 

a Modelagem Matemática, além de demonstrar limites durante sua formação que 

dificultariam o ensino aprendizado através da metodologia em questão, que para os discentes 

a formação é bastante teórica, e pouca pratica, percebe-se que ainda os professores em 

formação são expostos a um ambiente tradicional, dessa maneira, talvez tenham dificuldades 

de despertar o interesse de seus alunos quando estivem no ato de sua profissão.  
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RESUMO 

Este estudo é parte de uma dissertação de mestrado em andamento e se insere na Linha de Pesquisa “Formação 

de Professores” do Programa de Pós-graduação da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Tematiza sobre o 

ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental e tem como objetivo investigar que conteúdos 

matemáticos os (as) professores (as) dos iniciais gostariam de ver melhor esclarecidos em um texto sobre o 

assunto voltado para os docentes deste nível de ensino. Para a realização da pesquisa aplicamos um questionário 

inicial, dividido por blocos de conteúdo, referente aos conteúdos matemáticos previstos para o ensino 

fundamental e sobre atuação e formação profissional, junto a 20 professores (as) de uma rede pública de ensino 

na cidade de Belém-PA. Os resultados mostraram que os(as) professores (as) indicaram a maior grande parte dos 

conteúdos apresentados, com destaque para multiplicação, divisão, frações e números decimais , no eixo 

números e operações e com altos percentuais na maior parte dos conteúdos do eixo grandezas e medidas. 

Palavras-chave: Ensino de matemática. Anos iniciais. Conteúdos matemáticos. Formação de professores. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tematiza sobre o ensino de matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental e está inserido na Linha de Pesquisa “Formação de Professores” do Programa de 

Pós-graduação da Universidade do Estado do Pará – UEPA. É uma prévia do levantamento 

que fará parte do estudo que vem sendo realizado pelos/as autores/as. A pesquisa em 

andamento tem como objetivo principal a produção de textos explicativos sobre os conteúdos 

matemáticos presentes nos currículos escolares de forma acessível para a compreensão dos/as 

docentes dos anos iniciais, considerando que as/os mesmas/os não possuem formação 

específica na área da matemática. Para tanto, estamos partindo de um levantamento junto a 

professores/as de uma rede pública de ensino, no qual se objetiva conhecer os conteúdos 
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matemáticos que os/as docentes gostariam de ver melhor explicados em um texto de apoio 

profissional. 

A matemática vista de forma superficial, muitas vezes nos parece um conhecimento 

neutro e imutável traduzido num conjunto de enunciados e fórmulas que não tem relação com 

a realidade que nos cerca. Entretanto, Mendes (2009) postula que  

 

O saber matemático é gerado em contextos sócio-culturais a partir de 

investidas cognitivas caracterizadas por princípios investigatórios centrados 

na busca de soluções para questões emergentes deste contexto. As respostas 

encontradas pela mente curiosa e inquieta do sujeito humano pensante tem 

como princípio inicial o desenvolvimento de estratégias cognitivas que 

busquem superar as dificuldades materiais ou imaginais que desafiam a 

mente humana. É nesse contínuo buscar de respostas aos enigmas oferecidos 

pelos problemas vitais que a Matemática emerge como ciência, linguagem, 

jogo e arte. (MENDES, 2009, p.70) 

 

 Lidar com o conhecimento dessa disciplina e desenvolver práticas que facilitem sua 

apreensão e favoreçam uma aprendizagem significativa para os estudantes tem sido um 

desafio para os/as docentes dos anos iniciais, uma vez que a matemática se apresenta como 

uma linguagem específica e requer o ensino noções e relações de caráter menos e mais 

complexo, para a compreensão dos estudantes e os/as profissionais que atuam nos primeiros 

anos não possuem uma formação específica na disciplina. 

 Outra ponderação importante no que diz respeito aos desafios ao trabalho docente 

refere-se à reflexão sobre os conteúdos presentes nos currículos. O processo de elaboração 

dos currículos escolares está carregado de significados produzidos socialmente, que se 

refletem na sua estrutura e organização, e nos conhecimentos e experiências selecionadas 

como educativas (LOPES e MACEDO, 2011). E neste sentido, é fundamental a postura 

reflexiva dos/as educadores/as, especialmente dos/as professores/as, que atuam diretamente 

com o processo de ensino. No que tange ao conhecimento escolar, Moreira e Candau (2008) 

afirmam: 

Reiteramos que ele é um dos elementos centrais do currículo e que sua 

aprendizagem constitui condição indispensável para que os conhecimentos 

socialmente produzidos possam ser aprendidos, criticados e reconstruídos 

por todos/as os/as estudantes do país. Daí a necessidade de um ensino ativo e 

efetivo, com um/a professor/a comprometido (a), que conheça bem, escolha, 

organize e trabalhe os conhecimentos a serem aprendidos pelos (as) alunos 

(as). Daí a importância de selecionarmos para a inclusão no currículo de 

conhecimentos relevantes e significativos (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 

21) 
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 É a partir também dessa preocupação com a postura reflexiva na prática docente, que 

ressaltamos a importância do conhecimento dos conteúdos matemáticos e da necessidade de 

apropriação dos mesmos pelos/as professores/as de modo a se favorecer o desenvolvimento 

de práticas educativas providas de significação para quem aprende. É importante ressaltar que 

somente o domínio de conceitos, ideias e propriedades constantes do conhecimento 

matemático não levam necessariamente ao desenvolvimento de práticas pedagógicas 

preocupadas com a significação para os estudantes. Porém sem a apropriação desses 

conhecimentos temos uma grande limitação da prática docente nesse sentido e por 

consequência na aprendizagem dos/as alunos. 

A partir destas considerações, intentamos com este estudo inicial contribuir com a 

pesquisa em educação matemática, haja vista a especificidade do conhecimento matemático 

no contexto escolar, e as discussões em torno do processo de ensino e aprendizagem da 

matemática nos anos iniciais. Desta forma partimos da seguinte questão, neste trabalho: quais 

conteúdos matemáticos são destacados para melhor explicação pelos/as professores/as dos 

anos iniciais? 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O objetivo desta pesquisa é conhecer os conteúdos matemáticos que os/as docentes 

gostariam de ver melhor explicados em um texto de apoio profissional. Adotamos como 

indicação metodológica a pesquisa descritiva, que de acordo com Gil (2002, p. 42), tem como 

principal objetivo descrever as características de determinadas populações ou fenômenos e 

como uma de suas características mais marcantes a utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados. Para a realização da pesquisa, utilizamos o instrumento questionário, 

considerado a pretensão de atingirmos maior quantidade de sujeitos no andamento da mesma. 

Tomamos como base os instrumentos elaborados por Magalhães (2019) que realizou um 

estudo junto a docentes da mesma rede de ensino investigada nesta pesquisa, sobre as 

dificuldades dos alunos em relação aos conteúdos matemáticos na visão dos/as docentes. A 

autora selecionou os conteúdos que compuseram seu trabalho a partir dos planos de ensino e 

de livros didáticos de uma amostra das escolas pesquisadas e considerando a estruturação por 

blocos de conteúdos, constante nos PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais. Esta seleção 

foi adaptada para o questionário voltado as docentes que participaram desta pesquisa e 
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acrescida da indicação para sugestões por parte das mesmas. Este estudo também se faz 

importante ao nosso interesse, uma vez que o mesmo se ateve às dificuldades dos/as alunos/as 

para os/as docentes, enquanto neste estudo exploramos a compreensão dos/as professores/as a 

respeito dos conteúdos pesquisados. Neste sentido, a comparação com estudo de Magalhães 

pode trazer subsídios para a reflexão sobre às questões relacionadas ao processo de ensino e 

aprendizagem da matemática. 

O instrumento que usamos nesta pesquisa é composto de duas partes. A primeira com 

23 itens de questões referentes à formação e atuação profissional das participantes e a segunda 

composta pelos blocos de conteúdos, organizados por eixos estruturantes do ensino da 

matemática escolar, sendo 48 itens do eixo números e operações, 29 de espaço e forma e 32 

de grandezas e medidas. Destacamos para este estudo aqueles relacionados aos eixos 

Números e Operações e Grandezas e Medidas que são o interesse da pesquisa para a 

Dissertação de Mestrado das Autoras. 

A aplicação dos questionários foi realizada por meio de visitas às escolas com a 

solicitação prévia de autorização junto às direções escolares. 

 

OS PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS 

Nos anos iniciais, a disciplina de matemática e demais disciplinas do currículo são 

ministradas por profissionais egressos do curso de licenciatura em pedagogia ou licenciaturas 

afins. Porém a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB, lei 9394/96, ainda 

admite a formação em nível médio na modalidade normal para atuação na Educação Infantil e 

anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Pela resolução CNE/CP 1/2006, no Art. 5º que diz: “O egresso do curso de Pedagogia 

deverá estar apto a: [...] VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano” (BRASIL, 2006, p. 2).  Nessa perspectiva, são esse/as 

profissionais que iniciam o processo de alfabetização matemática com os alunos nos 

primeiros anos de escolaridade. Consideramos necessária a reflexão sobre a formação dos 

profissionais que atuam nos anos iniciais em termos de conhecimentos, carga horária, 

metodologias de ensino e práticas escolares, pois, compreende-se que esses profissionais 

possuem uma ampla demanda formativa e sua atuação requer o um trabalho com 
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conhecimentos sólidos para que possam desenvolver a prática pedagógica nesta importante 

etapa do ensino. 

Com base nos questionários aplicados, observamos algumas características são gerais 

da/as professores/as investigados/as. Em sua maioria trata-se de mulheres (98%). Possuem 

formação em nível superior, sendo que 90% possuem uma especialização. Dentre as 

especializações procuradas pelos/as professores/as, destaca-se o curso de psicopedagogia. 

Este curso é voltado para o processo de aprendizagem com foco em suas dificuldades, 

principalmente das crianças. Esta informação é importante uma vez que sinaliza que as/as 

docentes buscam e investem meios de superar as dificuldades no processo de ensino e 

aprendizagem em sua formação. 

Nas respostas percebemos também que esses educadores da rede pública pesquisada 

possuem entre 6 e 15 anos de serviço e grande parte deles tem entre 36 e 50 anos de idade, o 

que supostamente configura professores pedagogos experientes. 

Uma das questões que chamou a atenção no questionário e supostamente reflete 

algumas práticas de ensino desses professores foi: “Como você costuma iniciar suas aulas de 

matemática? ”, obtemos 65% das respostas que eles começam pelo conceito, seguido de 

exemplos e exercícios. 

Imagem 1 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

Vale ressaltar também que a maioria dos educadores investigados afirmam utilizar o 

livro didático como principal ferramenta em suas aulas, os mesmos afirmam fazer parte das 

escolhas desse material, em contrapartida pontuam que os livros escolhidos geralmente são os 

enviados pelo MEC, no entanto o órgão responsável por essa fermenta não consulta-os para a 

formulação do mesmo, como podemos verificar nos gráficos abaixo com base nos 

questionários respondidos. Assim, os livros muitas vezes não atendem as necessidades dos 

alunos. 
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Imagem 2 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Imagem 3 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Esses gráficos sugerem que muitas vezes o material utilizado nas escolas não condiz 

com a realidade daquele aluno, o que pode dificultar o processo, essa é uma fala pontuada por 
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uma professora no questionário, pois ela enfatiza que o Ministério da Educação - MEC 

poderia produzir livros por região, facilitando a interação do conteúdo com o contexto no qual 

a escola está inserida. 

Vale ressaltar que a grande maioria dos investigados responderam às perguntas do 

questionário referente a caracterização destes profissionais e suas práticas quando ensinam 

matemática. Veremos também quais conteúdos estes professores destacaram afim de tê-los 

melhor explicado em um texto eu auxiliem na compreensão ou no complemento do 

conhecimento deste conteúdo 

 

OS CONTEÚDOS INDICADOS PELOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS 

Quadro 1-QUANTITATIVO DE RESPOSTAS PARA NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Números e operações SIM % NÃO % NI % 

0

1 

Ideia de sistema numeração  10 50 7 35 3 15 

0

2 

Propriedades do sistema de numeração 

decimal 

10 50 7 35 3 15 

0

3 

História do sistema de numeração 7 35 10 50 3 15 

0

4 

Classe e ordem de números 9 45 8 40 3 15 

0

5 

Valor relativo 9 45 8 40 3 15 

0

6 

Valor absoluto 9 45 8 40 3 15 

0

7 

Adição 7 35 10 50 3 15 

0

8 

Propriedades da adição 6 30 9 45 5 25 

0

9 

Algoritmo da adição sem reserva 7 35 9 45 4 20 

1

0 

Algoritmo da adição com reserva 7 35 9 45 4 20 

1

1 

Subtração 7 35 8 40 5 25 

1

2 

Propriedades da subtração 8 35 9 45 4 20 

1

3 

Algoritmo da subtração sem empréstimo 12 60 5 25 3 15 

1

4 

Algoritmo da subtração com empréstimo 12 60 5 25 3 15 

1

5 

Multiplicação 14 70 4 20 2 10 

1

6 

Propriedades da multiplicação 10 50 6 30 4 20 
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1

7 

Algoritmo da multiplicação 11 55 5 25 4 20 

1

8 

Divisão 14 70 4 20 2 10 

1

9 

Propriedades da divisão 12 60 4 20 4 20 

2

0 

Algoritmo da divisão 11 60 4 20 4 20 

2

1 

Regras das expressões numéricas 13 65 3 15 4 20 

2

2 

Fração 16 80 1 5 3 15 

2

3 

Fração equivalente 15 75 2 10 3 15 

2

4 

Comparação de frações 14 70 4 20 2 10 

2

5 

Adição de frações com mesmo denominador 12 60 6 30 2 10 

2

6 

Adição de frações com denominadores 

diferentes 

13 70 3 15 3 15 

2

7 

Subtração de frações com mesmo 

denominador 

9 45 8 40 3 15 

2

8 

Subtração de frações com denominadores 

diferentes 

12 60 4 20 4 20 

2

9 

Multiplicação de frações 15 75 4 20 1 5 

3

0 

Divisão de frações 15 80 2 10 2 10 

3

1 

Números decimais 13 70 5 25 1 5 

3

2 

Transformação de decimal em fração 16 80 2 10 2 10 

3

3 

Transformação de fração em decimal 16 80 2 10 2 10 

3

4 

Algoritmo da adição de números decimais 

sem reserva 

14 70 3 15 3 15 

3

5 

Algoritmo da adição número decimais com 

reserva 

13 65 4 20 3 15 

3

6 

Algoritmo da subtração de números decimais 

sem empréstimo 

13 65 4 20 3 15 

3

7 

Algoritmo da subtração de números decimais 

com empréstimo 

12 60 4 20 4 20 

3

8 

Multiplicação de números decimais 13 65 4 20 3 15 

3

9 

Divisão de números decimais 12 60 4 20 4 20 

4

0 

Dízimas periódicas 16 80 1 5 3 15 

4 Porcentagem 13 65 4 20 3 15 
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1 

4

2 

Potenciação 12 60 4 20 4 20 

4

3 

Propriedades da Potenciação 13 65 3 15 4 20 

4

4 

Conceito de radiciação 14 65 4 20 3 15 

4

5 

Propriedades da radiciação 14 70 1 5 5 25 

4

6 

Mínimo múltiplo comum (MMC) 12 60 4 20 4 20 

4

7 

Máximo divisor comum (MDC)  12 60 3 15 5 25 

4

8 

Arredondamentos 9 45 2 10 9 45 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

 No eixo números e operações, a maior parte dos conteúdos apresentados foram 

destacados pelos professores para melhor esclarecimento, na tabela acima, os conteúdos 

assinalados na cor amarelo são os que apresentam 75% das preferências destes educadores 

para melhor esclarecimento.  

 Entre as operações elementares, a multiplicação e a divisão sobressaem-se como as 

mais indicadas. É interessante notar que o algoritmo da subtração tem um percentual 

relevante, semelhante aos algoritmos da multiplicação e da divisão. Porém, quando se 

compara os itens subtração (item 11), multiplicação (item 15) e divisão (item 18), verifica-se 

que as duas últimas aprecem com um percentual elevado em relação à primeira (itens 

destacados na cor azul do quadro 1). 

      
              Subtração                                  Multiplicação                                     divisão         

Fonte: Pesquisa de campo,2019. 

 

 Esta informação pode sugerir que as demandas dos professores pelos conteúdos de 

multiplicação e divisão refiram-se menos ao algoritmo das mesmas e talvez mais a questões 

conceituais relacionadas ao campo multiplicativo (multiplicação e divisão). 
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 Os itens relacionados às frações e números decimais foram os que apresentaram maior 

frequência de conteúdos indicados para melhor explicação (itens 42, 43, 44 e 45). No estudo 

realizado por Magalhães (2019) sobre os conteúdos que os docentes dos anos iniciais 

consideram mais difíceis para os alunos, as frações e números decimais também se 

apresentaram destacados em todos as séries pesquisadas pela autora. Esta informação sugere 

que as dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem pelos/as docentes nesses 

conteúdos podem ser decorrentes da necessidade de melhor apropriação dos mesmos, de 

modo a favorecer sua prática pedagógica. 

Observamos também que os conteúdos referentes à potenciação e radiciação também 

obtiveram alta frequência de repostas afirmativas, mesmo não fazendo parte dos currículos 

dos anos iniciais:      

 
Fonte: Pesquisa de campo,2019. 

 

Esta informação sinaliza que os participantes da pesquisa não se limitaram a aos 

conteúdos com os quais trabalham em sua prática profissional em sala de aula e almejam 

saber mais sobre os conteúdos matemáticos independente da turma em que trabalham.  

Nessa perspectiva, destacamos também alguns conteúdos do bloco de grandezas e 

medidas para análise, organizados no quadro abaixo. 

Quadro 2 - QUANTITATIVO DE RESPOSTAS PARA GRANDEZAS E MEDIDAS 

 GRANDEZAS E MEDIDAS SIM % NÃO % NI % 

01 Medidas de comprimento 9 45 8 40 3 15 

02 Medidas de comprimento não oficiais 11 55 5 25 4 20 

03 Necessidade do uso de outras medições 9 45 6 30 5 25 

04 Unidades de medidas 10 50 7 35 3 15 

05 Metro 10 50 7 35 3 15 

06 Submúltiplos de metro 14 70 2 10 4 20 

07 Múltiplos de metro 16 80 1 5 3 15 

08 Transformação do metro em seus 

submúltiplos 

15 75 2 10 3 15 
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 Fonte: Elaborado pelos autores,2019. 

Observamos que no eixo grandezas e medidas, grande parte dos conteúdos 

apresentaram também se destacaram e com altos percentuais de respostas afirmativas no que 

tange os conteúdos de medidas. Alguns conteúdos ressaltados coincidem com o estudo de 

Jucá et al (2016) na pesquisa realizada junto a 38 docentes dos anos iniciais sobre as 

dificuldades encontradas no ensino de geometria. Participaram da pesquisa professores em 

formação inicial no Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica -  

PARFOR, mas já atuando profissionalmente em diversos municípios do Estado. Entre os 

conteúdos apontados pelos mesmos, estão cálculo da área de figuras planas, medidas de área e 

transformação entre unidades de medida, que também se destacam bastante nas respostas 

afirmativas apresentadas nesta pesquisa (Itens destacados na cor azul). Destacam-se também 

no quadro 2 com maior percentual de respostas afirmativas os itens 07 e 08 que indicam o 

conteúdo de metro e transformações em seus submúltiplos, o que destacamos que tal conteúdo 

também reflete as operações básicas citadas no quadro 1. 

09 Transformação do metro em seus múltiplos  16 80 1 5 3 15 

10 Conceito de metro quadrado 12 60 4 20 4 20 

11 Múltiplos de metro quadrado 12 60 3 15 5 25 

12 Submúltiplos de metro quadrado 14 70 3 15 3 15 

13 Conceito de metro cúbico 15 75 3 15 2 10 

14 Múltiplos de metro cúbico 14 70 3 15 3 15 

15 Submúltiplos de metro cúbico 14 70 3 15 3 15 

16 Medidas de área 13 65 3 15 4 20 

17 Área do quadrado 14 70 3 15 3 15 

18 Área do retângulo 14 70 2 10 4 20 

19 Área do triângulo 12 60 3 15 5 25 

20 Volume 14 70 3 15 3 15 

21 Medidas de volume 15 75 3 15 2 10 

22 Volume do cubo 14 70 3 15 3 15 

23 Volume do paralelepípedo 15 75 3 15 2 10 

24 Volume do Prisma 15 75 3 15 2 10 

25 Volume da Pirâmide 13 65 4 20 3 15 

26 Medida de massa 12 60 5 25 3 15 

27 Unidades de medida de massa 11 55 5 25 4 20 

28 Transformações de unidades de medidas de 

massa 

13 65 4 20 3 15 

29 Medida de capacidade 14 70 3 15 3 15 

30 Unidades de medida de capacidade 13 65 3 15 4 20 

31 Transformações entre medidas de 

capacidade 

14 70 2 10 4 20 

32 Relações entre medidas 13 65 2 10 5 25 
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Com destaque aos blocos de números e operações e grandezas e medidas esta 

investigação perpassa por pontos importantes nesse processo de ensino e aprendizagem  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com intuito discutir sobre o ensino de matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental, o presente trabalho versou sobre tal ensino com o objetivo investigar que 

conteúdos matemáticos os (as) professores (as) dos iniciais gostariam de ver melhor 

esclarecidos em um texto sobre o assunto voltado para os docentes deste nível de ensino. Vale 

ressaltar que foram utilizados como sujeitos desta pesquisa 20 professores da rede pública de 

ensino de Belém/PA. 

O questionário aplicado além de investigar sobre quais conteúdos esses educadores 

queriam melhor explicados, abordava também algumas informações a respeitos deste 

profissional e suas práticas em sala de aula. Apesar de que alguns professores deixaram 

pergunta em branco, o percentual do “sim” ou “não” foi mais assinalado do que os “não 

informou”, principalmente no que se referia ao conteúdo. 

Com isso, percebemos que os professores ainda buscam formas lúdicas de ensinar 

matemática, no entanto, mesmo buscando novas metodologias o livro didático ainda é 

principal ferramenta no processo de ensino e aprendizagem de matemática. Outro ponto 

importante destacado nesta pesquisa são os conteúdos que os professores desejam melhor 

explicados, tais conteúdos também são refletidos no trabalho de Magalhães (2019) o que 

sugere que as dificuldades que os professores afirmam que os alunos possuem na 

aprendizagem também pode ser uma inquietação deste professor. 

Dentre tais conteúdos se destacam a multiplicação, divisão, frações e números 

decimais, no eixo números e operações e com altos percentuais na maior parte dos conteúdos 

do eixo grandezas e medidas. 

Nessa perspectiva a formação dos professores desde a inicial até a continuada ainda é 

peça fundamental para uma educação de qualidade, sendo esta uma pesquisa em andamento 

buscaremos nos aprofundar no assunto e quem sabe instigar pesquisas futuras que naveguem 

por essas águas. 
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Resumo 

 
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo fazer uma investigação sobre os 

números primos. Contendo a trajetória histórica e também sua evolução até os dias atuais, chegando a uma 

fórmula geradora de números primos e suas aplicações. Dessa forma foi realizado um levantamento bibliográfico 

no primeiro semestre de 2019, sistematizando sobre seus descobridores e conjecturas ao longo do tempo. Diante 

deste fato, percebemos que existe uma linha do tempo que nos norteia sobre a contribuição das descobertas de 

grandes matemáticos que achavam ter descoberto fórmulas para obter qualquer primo. Após análise dos aspectos 

históricos e curiosidades sobre os números primos, constatamos que este trabalho servirá de material de apoio 

para professores e estudantes, pois no ensino básico, o assunto é transmitido de forma resumida e não evidencia 

sua importância no cotidiano. 

 

Palavras chaves: Ensino básico. Fórmula geradora. Números primos.  

 

1. Introdução 

 

“Porque os Números Primos são chamados de PRIMOS?”. Esta pergunta é pouco 

comum de se fazer, sabemos que no decorrer do ensino nas unidades escolares, os números 

primos são ensinados de forma direta sem que apresente um contexto ou ao menos sua origem 

de sua terminologia. 

Passando pela escola de Pitágoras (500 a 300 A.C.) e destacando Euclides, autor de Os 

Elementos, onde são descritos a existência de infinitos números primos. 

Seguindo a história, as conjecturas presentes ora em aberto, ora já demonstradas, a 

qual temos o Crivo de Erastótenes, as conjectura de Golback, entre outros. Destacando 

Fermat, em uma carta envida a Mersenne, que afirma ter descoberto uma fórmula para achar 

número primos, 22𝑛
+ 1 , sem sucesso posteriormente. 

http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm98/icm12/Mat_cf.htm#ERASTOTENES DE
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Damos destaque a Sophie Germain, uma mulher, que teve contribuições nesta área, 

também Bernhard Riemann com proposta a um problema complexo de matemática avançada. 

Fato é que existe uma lista de conjecturas em aberto para demonstrar ou contradizer. Dado a 

importância dos números primos, atualmente citamos aplicações em criptografia. 

 

2. Aspectos Históricos 

 

Segundo Farias (2016) quando temos o primeiro contato com os números primos, 

costumamos ter a ideia inicial de que possuem algum grau de parentesco. O nome é uma 

herança grega e, certamente, não tem nada a ver com relação com parentes. Em se tratando de 

número, os gregos costumavam classificá-los como primeiros ou indecomponíveis e 

secundários ou compostos. Os números compostos são chamados de secundários pelo fato de 

que são formados por meio dos números primos. Foram os romanos que traduziram a palavra 

primo e com isso passou a ter o significado de primeiro, que em latim é primus. Diante disso, 

temos uma justificativa para o nome primos. 

Já faz muito tempo que a humanidade vem estudando os números primos, a exemplo 

disso, os egípcios já trabalhavam algumas ideias, sendo encontrados alguns indícios no papiro 

de Rhind (documento egípcio de cerca de 1650 a.C. encontrado pelo antiquário escocês 

Alexander Henry Rhind).  

Apesar disso, é conveniente reforçar que os gregos foram os primeiros que estudaram 

de forma mais organizada os números primos, onde aqui podemos destacar Euclides que 

realizou trabalhos envolvendo teoria dos números em seu livro “Elementos de Euclides”, onde 

são descritos diversos teoremas, dentre eles, o que os números primos são infinitos. 

Mesmo sabendo que Euclides teve suas contribuições, alguns estudiosos acreditam 

que o primeiro a trabalhar com os números primos na Grécia foi Pitágoras. A escola 

pitagórica, mesmo no início do estudo, já trazia algumas polêmicas sobre tais números, como, 

por exemplo, o número dois não era considerado um número primo. Tal afirmação feita pelos 

pitagóricos perdurou por muito tempo e só veio decair na época de Aristóteles e a partir de 

então a primalidade do número passou a ser aceita como verdadeira.  

Segundo Galdino (2012) outras contribuições vindas da Grécia, dizem respeito ao 

Filósofo, geógrafo e matemático Eratóstenes (275 a.C. 196 a.C.), que foi criado em Cirene, 

cidade grega localizada ao norte da África. Ele estudou em Alexandria, no Egito, e 
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posteriormente, em Atenas, retornando a Alexandria em 255 a.C. Escreveu sobre Matemática, 

Astronomia, Geografia e História. 

No campo das ciências matemáticas, destaca-se o método conhecido como crivo de 

Eratóstenes. Este crivo de Eratóstenes é considerado um algoritmo simples e prático para 

encontrar números primos e descreveremos nas próximas seções. 

Durante a História da Matemática, diversos problemas sobre números primos ficaram 

em aberto e até hoje buscam-se soluções para questionamentos feitos por grandes 

matemáticos do passado. Neste sentido, compartilhando ainda da pesquisa de Galdino (2012) 

temos que em 1742, o matemático alemão Cristian Goldback (1690 - 1764) propôs o seguinte 

problema em uma correspondência enviada a Euler: Provar que todo inteiro positivo par pode 

ser escrito como soma de dois primos e todo inteiro maior que dois pode ser escrito como 

soma de três números primos. 

A primeira parte do problema de Goldback, ou seja, todo número par maior que 2 é a 

soma de dois primos é conhecida como conjectura de Goldback. Alguns pesquisadores campo 

da Matemática tentaram resolver esse problema. Só em 1966, o matemático chinês Jeng-Run 

Chen provou parcialmente a conjectura de Goldback. Chen mostrou que a partir de algum n, 

todo número par maior que dois ou é a soma de dois primos, ou a soma de um primo com o 

produto de dois primos. Vale ressaltar que o argumento de Chen não nos diz qual é o n. Só 

que tal número existe. 

Já a segunda sentença do problema de Goldbach foi demonstrada em parte. Em 1937, 

o matemático soviético I.M. Vinogradov demonstrou, usando somas trigonométricas 

adequadas, que qualquer número ímpar suficientemente grande é a soma de três números 

primos. Apesar da simplicidade do enunciado do problema de Goldback este problema 

continua ainda sem solução, isto é, até o momento ninguém conseguiu provar ou encontrar 

um contra exemplo para o problema.  

Na pesquisa realizada por Carvalho (2015) surge as contribuições de Pierre de Fermat 

(conhecido como o “Príncipe dos Amadores”), nasceu na França em Beaumont-de-Lomages 

em agosto de 1601, não se sabendo o dia exato do seu nascimento. 

Ele provou que se p é um número primo, então para todo inteiro a o número p divide a 

diferença a
p
 – a conhecido também como pequeno teorema de Fermat. Esse teorema é 

referência em muitos outros trabalhos na teoria dos números e ainda hoje é utilizado em testes 

de primalidade. 
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Em uma carta enviada a Mersenne (Padre, matemático, filósofo natural e teólogo 

francês nascido nas proximidades de Oizé), famoso por suas intervenções conciliadoras ou 

decisórias em atividades e querelas científicas..  

Estudou teologia em Sorbonne (1609 – 1611) e uniu-se à Ordem Religiosa de Minims 

(1611) uma ordem cuja vida era devotada à oração, estudo e escolaridade, Fermat afirma ter 

descoberto uma fórmula para achar número primos para todo n natural, 22𝑛
+ 1. Embora não 

tivesse conseguido provar esse resultado, a fórmula funcionava para n = 0,1,2,3 e 4. Os 

números dessa forma 22𝑛
+ 1 ficaram conhecidos como números de Fermat. Alguns anos 

depois o matemático Leonhard Euler (1707 – 1783) mostrou que para n = 5 o número  

225
+ 1 era divisível por 641, ou seja, que esse número não era primo. 

Marin Mersenne dedicou-se também ao estudo sobre os números primos. Os números 

da forma 2
n
 – 1 ficaram conhecidos como números de Mersenne, que estão inteiramente 

ligados aos números perfeitos. Em 1644 Mersenne afirmou, sem uso de métodos 

demonstrativos, que os números da forma 2
n
 – 1 eram primos para n = 

2,3,5,7,13,17,19,31,67,127 e 257 e composto para os outros primos menores que 257. Devido 

aos meios de verificação de testes de primalidade da época Mersenne jamais soube se estava 

certo.  

Em 1883, Pervushin mostrou que, para n = 61, o número 2
61

 – 1 era primo. Sabe-se 

também que 2
89

 – 1 e 2
107

 – 1 são primos e os números 2
67

 – 1 e 2
257

 – 1 são compostos. 

Usando seu teste Lucas demonstrou que o número 2
127

 – 1 era primo e até o ano de 1952 era 

considerado o maior primo conhecido. 

Com o avanço tecnológico, em 1952 deu-se o início da era da computação, que veio a 

dar uma contribuição valioso e significativa em relação ao estudo dos números primos. 

Robinson conseguiu, através de computadores, mostrar que os números 2
607

 – 1, 2
1279

 – 1, 

2
2203

 – 1 e 2
2281

 – 1 eram primos. Hoje se conhece que o número 2
57885161

 – 1 é primo, e que 

possui no sistema decimal 17425170 de dígitos e foi descoberto em janeiro de 2013. 

Segundo Bento (2017) tivemos as contribuições de uma mulher que trabalhou também 

sobre os números primos, trata-se de Sophie Germain, nascida em Paris, França, em 1 de abril 

de 1776, mostrou desde cedo um grande interesse pelos estudos, aproveitando a necessidade 

de ficar em casa, devido a Revolução Francesa, para estudar os livros da biblioteca do pai. 
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Entre seus estudos mais notáveis se encontra um dos casos do Último Teorema de 

Fermat, que afirma que x
n
 + y

n
 = z

n
 não possui nenhuma solução no conjunto dos números 

inteiros positivos, quando n>2, com n inteiro, demonstrado finalmente nos anos 90 por 

Andrew Wiles. Sophie Germain deu uma das primeiras contribuições para a demonstração 

desse teorema, mostrando que ele era válido para o caso n = p, quando p e 2p + 1 são primos.  

Devido a isso, os números primos p tais que 2p + 1 também é primo, como por 

exemplo 3 e 7, 5 e 11, 23 e 47 etc, são chamados primos de Sophie Germain. Não foi 

demonstrado oficialmente que os primos de Sophie Germain são infinitos, mas também nunca 

foi provado o contrário, sendo assim, conjectura-se que existem infinitos números primos de 

Sophie Germain. 

Ainda compartilhando da pesquisa de Farias (2016) o problema mais importante sobre 

números primos foi proposto por Bernhard Riemann (1826-1866) e é conhecido como a 

hipótese de Riemann, (a hipótese de Riemann é um problema complexo de matemática 

avançada de auto grau de dificuldade) foi proposta por Riemann em um artigo de apenas oito 

páginas publicado em 1859 onde ele utilizava a função zeta de Riemann para investigar o 

padrão dos números primos.  

A hipótese de Riemann afirma que todos os zeros não-triviais da função zeta de 

Riemann pertencem a uma linha crítica. As palavras de David Hilbert (1862-1943) dadas em 

uma entrevista nos mostra a importância desse problema, Hilbert considerava a hipótese de 

Riemann o problema mais fundamental não só da matemática, mas em termos absolutos. 

Sendo esta parte do oitavo problema da lista proposta por Hilbert, o oitavo problema continha 

a hipótese de Riemann e também a conjectura de Goldbach, ambos ainda em aberto, da lista 

com os 23 problemas propostos por Hilbert numa palestra em 1900 na Universidade de 

Sorbonne, em Paris, na qual a hipótese de Riemann está também na lista dos problemas do 

milênio, problemas lançados pela Fundação Clay em 2000, lista esta contendo sete problemas 

com um belo prêmio de um milhão de dólares para resolução de cada um deles, sendo que até 

o momento apenas um deles, a conjectura de Poincaré, já foi resolvido.  

Na educação básica, é muito comum vermos os livros didáticos abordarem de forma 

muito sucinta acerca do contexto histórico dos números primos. Infelizmente a falta de ênfase 

ao contexto histórico e também as suas aplicações práticas, como por exemplo, a criptografia 

RSA (criptografia mais utilizada para criar senhas) acaba deixando a beleza dos números 
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primos de lado e nossos estudantes continuam sendo privados de conhecer todo um contexto e 

potencialidades destes números que até hoje são um mistério na História da Matemática. 

 

 

3. Alguns Teoremas sobre números primos. 

 

3.1. Existem infinitos números primos. (Teorema de Euclides) 

Na pesquisa sobre números primos realizada por Rigoti (2015), temos: 

Demonstração. Suponha que exista somente um número finito n de primos, seguindo a 

sequência p1, p2, p3, p4,....,pn. Considerando um número N = p1. p2. p3. p4... .pr + 1. Se N for 

um número primo, então temos uma contradição, visto que foi suposto existir n primos e N 

certamente não é um deles. Se N não for primo, então existe um número primo p que divide 

N. Mas o número primo p não pode ser nenhum dos números pk (k = 1,2, 3,...n), pois se fosse, 

dividiria o produto p1.p2.p3.p4....pn, e portanto dividiria o número 1, assim existe p primo com 

p ≠ pk (k = 1,2,3,4,...,n). Em ambos os casos, conclui-se a existência de mais números primos 

do que a quantidade suposta inicialmente. Com isso, conclui-se que a suposição que existe um 

número finito de números primos é falsa. 

Perceba que um número da forma p1.p2.p3.p4...pn+1, com pk o k-ésimo primo, não é 

necessariamente primo. Por exemplo, 2.3.5.7.11.13+1 = 30031 não é primo, pois 30031 = 59 . 

509. 

3.2. Teorema fundamental da Aritmética  

Todo número natural maior do que 1 ou é primo ou se escreve de modo único (a 

menos da ordem dos fatores) como um produto de números primos, distintos ou não. 

De acordo com a pesquisa de Dias (2013) temos: 

Demonstração. Usando o princípio de indução finita, tem-se que, para n = 2 o 

resultado vale. Suponha que o resultado vale para k < n. Mas então, ou n é primo, ou pode 

escrito como n = n1.n2 com 0 < n1 < n e 0 < n2 < n. Então, pela hipótese de indução, existem 

primos p1, p2,...,pr e q1,q2,..., qs, tais que n1 = p1 . p2 ... pr e n2 = q1 . q2 ... qs e, então n = n1n2 = 

p1.p2.pr.q1.q2 ... qs, onde os pi não são todos necessariamente distintos dos qj . 

Falta, ainda, mostrar que esta decomposição é única. Suponha, agora que n = p1.p2...pt 

= q1.q2.qu, com os pi e qj , números primos. Evidentemente, se n = 2, tem-se p1 = q1 = 2. 

Suponha, que o resultado vale para todo natural menor do que n, ou seja, que caso se tenha n 
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> m = p1.p2...pt = q1.q2...qu, com os pi e qj então, t = u e cada um dos pi é igual a um dos qj 

para algum j.  

Tem-se que p1|n = q1.q2...qu e, portanto, p1q1.q2...qu. Supondo p1 = qj para algum j. 

Reordenando os qj pode-se supor que tem-se q1 = p1. Então, p2...pt = q2...qu. Mas, como p2...pt 

< n tem-se que, pela hipótese de indução, t = u e cada um dos pi é igual a um dos qj para 

algum j. Portanto, o resultado segue. 

3.3. Teorema sobre o teste de primalidade 

Abaixo segue a demonstração realizada por Andrade (2013), portanto temos: 

Demonstração: Sendo n um número composto, então n = a.b com 1 < a,b <n. Se a > √𝑛 e b > 

√𝑛, então n = b.c > √𝑛.√𝑛 = n, o que é impossível. Portanto, a < √𝑛 ou b < √𝑛, digamos que 

1 < a < √𝑛. Pelo teorema fundamental da aritmética, existe um primo p tal que p|a (p ≤ a) e, 

por conseguinte, p|n. 

Em outras palavras, o presente teorema nos mostra que, para verificarmos se um dado 

número n > 1 é primo, é suficiente verificarmos a divisibilidade pelos primos p ≤ √𝑛. 

Para reforçar essa demonstração, se temos um número n = 103, verificamos que √103 

≤ 10 e os primos menores ou iguais a 10 são 2,3,5 e 7. Como nenhum destes primos divide n, 

concluímos que n é primo. 

4. O crivo de Eratóstenes. 

De acordo com Nascimento (2015) o crivo começa com a lista de todos os números 

inteiros entre 1 e N. Em seguida apagamos, dessa lista, os múltiplos de todos os números 

primos p entre 1 e √𝑁. Os sobreviventes, deste processo de seleção, são: o número 1 e os 

números primos entre √𝑁 e 𝑁. Podemos ilustrar isso como segue: Para 𝑁 = 48, temos que os 

primos menores do que √48 são 2, 3 e 5, assim, 

 

Observe que alguns números foram cancelados mais de uma vez. Na verdade, neste 

processo observamos que um número 𝑛 é cancelado 𝑘 vezes, se 𝑘 é o número de fatores 

primos de 𝑛, que não excedem √𝑁. 

 

5. Alguns Primos Importantes. 
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5.1. Primos de Fermat e Mersene 

De acordo com Moura (2018) O matemático amador Pierre de Fermat nasceu na 

França em (1601-1665) e tinha como interesse na matemática a Teoria do Números. De 

acordo com HEFEZ (2013), Fermat trocava correspondências com Marin Mersene mandando 

desafios matemáticos e havia enviado a ele, até então, uma conjectura para a fórmula os 

primos na qual dizia que todos os números da forma 22𝑛
+ 1eram primos. Apenas no ano de 

1732, o matemático Suíço Leonhard Euler mostrou que a conjectura dos números primos de 

Fermat não era válida para n = 5, pois 225
+ 1= 4.294.967.297 trata-se de um número 

composto que pode ser escrito 641 x 6.700.417. 

Teorema : Se 2
q
 - 1 é primo então q é primo. 

Demonstração. Suponha q = ab com a, b > 1. Como 2
a
 - 1 > 1, segue que 2

q
 - 1 = 2

ab
 - 1 = 

(2
a
)
b
 - 1 ≡ 1

b
 - 1 = 0 mod (2

a
 - 1), provando que 2

q
 - 1 é composto. 

Até abril de 2010, os nove maiores números primos conhecidos eram da forma Mq 

para os valores de q = 443112609, 42643801, 37156667, 32582657, 30402457, 25964951, 

24036583, 200996011, 13466917. Até então, estes eram os únicos números primos 

conhecidos com mais de 4000000 dígitos. Desta data até novembro de 2017, os seis maiores 

primos conhecidos são primos de Mersenne e o maior deles é o M74207281. Esse número foi 

encontrado graças a um projeto chamado Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) que 

é destinado à busca pelos primos de Mersenne e eles vem se superando cada vez mais. Por 

último, em janeiro de 2018, encontraram mais um primo de Mersenne, o M77232917 com quase 

um milhão de algarismos a mais que o M74207281.  

 

5.2. Primos de Sophie Germain 

Segundo Rizel (2014) Sophie Germain provou o chamado primeiro caso do último 

Teorema de Fermat para os primos 𝑝 para os quais 2𝑝 + 1 é primo. Por isso os primos que 

apresentam esta forma são chamados de primos de Sophie Germain. No dia 28 de junho de 

1993, o matemático britânico Andrew Wiles fez a demonstração do teorema de Fermat 

também conhecido como o último Teorema de Fermat.  

Conjectura-se a existência de uma infinidade de primos de Sophie Germain, porém sua 

demonstração pode ser tão difícil quanto à da existência de uma infinidade de primos gêmeos. 

O teorema de Sophie Germain foi estendido por Legendre e Dénes (1951) e mais 

recentemente, por Fee e Grandville (1991). A estimativa do número de primos de Sophie 

Germain inferiores a um número 𝑥 ≥ 1 é dada por 𝜋𝑆𝐺(𝑥): 
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Acredita-se que 𝜋𝑆𝐺(𝑥) seja assintótico a 𝐶 𝑥 (log𝑥)2 para algum 𝑐 > 0, mas como 

dito, não se sabe demonstrar sequer a existência de infinito primos de Sophie Germain. 

 

6. Conjectura de Goldbach 

De acordo com a pesquisa realizada por Pierin (2016), em 7 de junho de 1742, 

Christian Goldbach (1690-1754), em carta enviada a Leonhard Euler, levantou a hipótese de 

que todo número inteiro maior que 5 pode ser escrito como a soma de três números primos. 

Porém, Euler achando pouco, redefiniu-a. A conjectura fraca de Goldbach recebe esse nome, 

pois se a conjectura forte de Goldbach fosse provada, consequentemente a fraca ficaria 

demonstrada. Por causa, que se cada número par maior do que 2 é a soma de dois primos, 

adicionando 3 (um primo) a ele obtém-se um número ímpar que pode ser decomposto na 

soma de três primos. Portanto, prova da conjectura forte de Goldbach implica na prova 

conjectura fraca de Goldbach, logo se a conjectura forte vale implica que a conjectura fraca 

vale. 

 

6.1. As conjecturas 

Conjectura 1 (forte de Goldbach) todo número par n > 4 é soma de dois primos ímpares.  

Conjectura 2 (fraca de Goldbach) todo número ímpar maior ou igual a 7 é soma de três 

números primos ímpares. 

 

7. A hipótese de Riemann. 

A famosa conjectura ou hipótese de Riemann está relacionada com os zeros da função 

ζ. Os zeros da função zeta localizados em zn = −2n, n = 1, 2, . . . são chamados zeros triviais. 

Riemann afirmou que a função ζ tem infinitos zeros na faixa 0 ≤ Re(z) ≤ 1, conhecida por 

faixa crítica. J. Hadamard foi o primeiro a provar esta afirmação, em 1893. A hipótese de 

Riemann estabelece que todos os infinitos zeros da função ζ, pertencentes à faixa crítica 0 ≤ 

Re(z) ≤ 1, estão sobre a reta Re(z) =1/2, que é chamada de reta crítica. 

Desta forma, os zeros não triviais da função ζ, de acordo com a conjectura de 

Riemann, são infinitos e da forma z = 1/2+iσ, com σ real. Até o momento, nenhuma prova foi 

apresentada para esta conjectura. Este problema não é um tipo de problema que pode ser 
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abordado por métodos elementares. Já deu origem a uma extensa e complicada bibliografia: 

G. H. Hardy, em 1914 provou que existe uma infinidade de zeros sobre a reta Re(z) =1/2. 

(Mas, uma infinidade não significa que são todos). E. C. Titchmarsh mostrou, em 1935/1936, 

que há 1041 zeros na região 0 ≤ Re(z) ≤ 1 e 0 < Im(z) < 1468. Todos estes zeros estão sobre a 

reta crítica Re(z) =1/2 [1]. Com o notável auxílio dos computadores, já se sabe que o primeiro 

bilhão e meio de zeros não triviais encontram-se sobre a reta crítica, mas ainda não se pode 

dizer com certeza, enquanto não houver uma prova rigorosa, se a hipótese é de fato verdadeira 

ou senão falsa. 

 

8. Função que gera todos os números primos 

Segundo o trabalho de MOURA(2018), os matemáticos Putnam, Davis, J. Robinson e 

Matijasevic desenvolveram uma teoria  sobre números primos que permite concluir: 

Existe um polinômio de coeficientes inteiros, cujo qual o conjunto dos números 

primos coincide com o conjunto dos valores positivos assumidos por esse polinômio quando 

as  variáveis percorrem o conjunto dos números inteiros positivos. 

Durante muito tempo muitos matemáticos se dedicaram arduamente procurando 

alguma fórmula que gerasse os números primos. Muitos professores ainda afirmam que não 

existe tal feito. 

 Sejam x e y números naturais com y ≠ 0 e a = x(y + 1)  –  (y! + 1), então 

          

 

 

nos dá todos os números primos e somente estes. 

Vejamos alguns exemplos: 
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Após alguns testes admitindo valores quaisquer para x e y e observando as condições 

apresentadas percebemos que sempre que a = 0 o primo encontrado é o 2, o que acontece em 

muitas tentativas. Nesse sentido, vamos mostrar que para x e y naturais a função f (x, y) gera 

todos os primos e apenas estes. 

 

9. Aplicações e curiosidades acerca dos números primos. 

 

9.1 Aplicações 

Entende-se por criptografia os métodos inventados para esconder mensagens. As 

pessoas precisavam se comunicar de alguma maneira. Muitos métodos foram desenvolvidos, 

quanto mais a matemática avançava, mais métodos surgiam. 

Atualmente com o advento tecnológico precisamos enviar informações, como senha 

de contas, de cartões de crédito dentre outras pela rede mundial de computadores conhecida 

como Internet. Mas caso essas informações sejam interceptadas na transmissão de dados, o 

interceptador não deverá compreendê-la, ou seja, que se suas mensagens fossem 

interceptadas, estas não pudessem ser lidas.  

Para que se possam encontrar os fatores primos de um número, com a tecnologia e os 

algoritmos atuais não é uma tarefa rápida, que dependendo do número pode-se demorar até 

séculos. Por conta deste fato, o método de criptografia RSA  é muito utilizado, como forma de 

criptografar senhas, informações, contas, entre outros. 

A criptografia RSA entre outras está entrelaçada com a Teoria dos números, pois, seu 

algoritmo é desenvolvido com duas ferramentas fundamentais que são o Algoritmo de 

Euclides Estendido e o Teorema do Resto Chinês. A técnica de criptografia RSA utiliza o 

problema da fatoração de dois números primos grandes, como base de sua segurança. 

 

9.2 Curiosidades 

O ataque das cigarras --como tem sido chamada a emergência sincronizada de algumas 

espécies do inseto, num ciclo exato de 17 anos-- pode ser resultado não do acaso, mas sim de 

uma forte pressão seletiva.  

No caso das cigarras, os pesquisadores conceberam um modelo que mostrasse como 

poderia emergir o estranho padrão desses insetos. Muitas espécies de cigarra têm períodos 

diferentes de amadurecimento, com ciclos vitais de duração variada, enquanto as larvas ficam 

sob a terra.  
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Para esses grupos sincronizados, é curioso notar que os ciclos normalmente acontecem 

em 13 ou 17 anos. São números primos, ou seja, divisíveis apenas por si mesmos e por um. É 

difícil acreditar que a natureza tenha escolhido aleatoriamente esses números para as cigarras.  

 

10.Considerações Finais 

No intuito de contribuir para a discussão sobre os números primos, ressalta-se da 

grande importância deles, seja nas aplicações em sistemas de informações ou em unidades 

escolares, que são ensinados de forma descontextualizada, sem o seu devido reconhecimento. 

A expectativa deste material sirva de esclarecimento, consulta ou apoio, para a 

primazia dos números primos, seja na utilização de uma sequência didática, seja com o intuito 

de esclarecer uma melhor apreciação da matemática de forma a entender o processo histórico 

de conhecimento. 

Neste trabalho, apresentamos também a fórmula geral que gera todos os números 

primos, como forma de desmistificar uma conjectura que ainda se torna presente nos 

profissionais de ensino (de matemática), onde não se acredita em tal fórmula.  

Por fim as aplicações, contidas no trabalho, ressaltam a utilização dos números primos 

no contexto do dia-a-dia e as curiosidades. Outro ponto que se deve inferir, são as conjecturas 

em aberto, que perduram até hoje, sendo as mesma, oferecidos prêmios para quem solucioná-

las. 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar a praxeologia da área do triângulo em uma seção de um livro escolar do 

7º ano do Ensino Fundamental. Pelo potencial de aplicabilidade da noção de área em situações concretas 

justifica-se a investigação. A análise foi realizada sob a ótica da organização praxeológica, tomando como 

referencial teórico a Teoria Antropológica do Didático (TAD) proposta por Yves Chevallard. Para tanto, 

recorremos à análise praxeológica de organizações didático-matemáticas de manuais escolares, centrado nas 

noções de tarefa, técnica, tecnologia e teoria. Nessa perspectiva, os resultados mostram que as noções de 

tecnologia e teoria são praticamente ausentes. Portanto, torna-se evidente a necessidade de construir um estudo 

para compreender as organizações matemáticas escolares de modo a contribuir para qualidade do ensino de 

Matemática. 

 

Palavras-chave: Área do triângulo. Tipos de Tarefas. Praxeologia. Geometria. Ensino 

 

1. INTRODUÇÃO 

A geometria é o ramo da Matemática voltado para tratar questões de forma, tamanho e 

posições relativas de figuras e propriedades dos espaços que segundo Eves (1997), foi das 

necessidades da sociedade, quando o homem teve que delimitar terras, que teve origem uma 

geometria caracterizada pelo traçado de desenho de formas, fórmulas, cálculo de medidas de 

comprimento de área, volume.  

Ainda segundo Boyer (1974), a história da geometria teve sua origem no Egito, e seu 

surgimento veio da necessidade de fazer novas medidas de terras após cada inundação anual 

no vale do rio Nilo. A inundação fazia desaparecer os marcos fixados no ano anterior, de 

delimitação entre as propriedades de terras. Para demarcarem novamente os limites existiam 

os "puxadores de corda", (assim chamados devido aos instrumentos de medida e cordas 

entrelaçadas que usavam para marcar ângulos, e determinar as áreas de lotes de terrenos, 

dividindo-os em retângulos e triângulos).  

Então o Faraó era informado do ocorrido e encaminhava seus homens para 

desenvolver novas medições e calcular a cobrança proporcional. Na construção de uma casa 

de madeira, por exemplo, calcular quantas dúzias de tabuas serão necessárias para construir o 

mailto:elienai_bs20@hotmail.com
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assoalho da casa? E para casa toda? Nessas situações, o cálculo será possível por meio do 

conhecimento da noção de área.  

Na prática do futebol, para determinar quantos metros quadrados de rede são 

necessários para cercar as balizas, deve-se calcular a área de dois retângulos e de dois 

trapézios. 

Notamos que o problema de cálculo de área recai em monótonas aplicações de 

álgebra, a Matemática é trabalhada de forma abstrata a visualização não explorada, segundo 

Batista (2014) a maioria dos professores usa apenas o livro didático adotado pela escola como 

único recurso, ora por falta de tempo devido à sua carga horária excessiva, ora por falta de 

motivação para pesquisa em outras fontes novas estratégias que venham facilitar o processo 

ensino-aprendizagem da Matemática. 

Esse olhar nos leva a considerar a geometria ser indispensável para o ser humano em 

suas atividades, pois auxilia na compreensão do mundo, contribui para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e proporciona um melhor entendimento de outras áreas do conhecimento, 

devido a grande importância que a geometria assume no cotidiano do individuo. 

Nesse sentido, nos questionamos: Em que medida a praxeologia da área do 

triângulo proposta no livro didático do ensino fundamental contribui para aplicação em 

situações concretas? Para responder tal pergunta tomaremos como referencial teórico a 

Teoria Antropológica do Didático (TAD, daqui em diante), proposta por Chevallard (1999), a 

qual nos possibilita analisar e, portanto, compreender os aspectos matemáticos e didáticos do 

ensino investigado.  

Dessa forma, buscamos, no decorrer desse estudo, discutir alguns dos conceitos dessa 

teoria, na tentativa de buscar resposta a questão proposta a qual poderá ser desdobrada na 

seguinte questão norteadora: A praxeologia do livro analisado permite explorar a produção do 

conhecimento matemático sobre área?  

2. ABORDAGEM PRAXEOLÓGICA 

De acordo com Chevallard (1999), a TAD situa a atividade matemática no conjunto 

das atividades humanas e das instituições sociais, ou seja, fazer matemática é uma atividade 

humana e esta, por sua vez, consiste em realizar uma tarefa. Admite como postulado de base 

que toda atividade humana regularmente realizada pode ser descrita por um modelo único, a 

praxeologia. 

A TAD, utiliza como instrumentos as organizações praxeológicas ou praxeologias 

para analisar como um objeto matemático vive em uma determinada instituição. Nesse caso, 
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uma praxeologia pode ser entendida a partir de dois blocos: Práxis que significa prática e 

Logos que significa estudo. Mais especificamente, a organização praxeológica se constitui em 

quatro elementos essenciais: Tipos de Tarefa (T), Técnica (τ), Tecnologia (θ) e Teoria (Θ).  

Para Chevallard (1999), na raiz da noção de praxeologia se encontra as noções 

solidárias de tarefa e tipos de tarefas. Em geral as tarefas são expressas por verbos do tipo: 

desenvolver a expressão literal, integrar uma função, o tipo de tarefas supõe sempre um objeto 

relativamente preciso. Enquanto que a técnica refere ao modo de realizar a tarefa. 

Assim, para que uma tarefa seja realizada é necessária a mobilização de uma técnica. 

Nesse sentido, para que uma técnica exista, é preciso que ela atenda a condição mínima de ser 

justificada e assim, a tecnologia tem a função de justificar a técnica. A teoria por sua vez, 

retoma a tecnologia, para uma justificativa com respaldo teórico, explicação e produção da 

técnica empregada para a resolução de uma tarefa. Portanto, quando juntamos práxis e logos, 

temos a praxeologia.  

Com base em Freitas (2016), entendemos que para que uma técnica exista é necessário 

que um argumento, responsável pela análise e justificativa dessa técnica, no que se refere a 

sua prática e sua confirmação, também exista. A tecnologia não tem por finalidade apenas 

fazer com que o tipo de tarefa seja entendido, mas, ainda, explicitar a validade da técnica.  

Ainda segundo Freitas (2016) a tecnologia é uma proposição, um enunciado 

relativamente compreensível. Perante determinadas situações, faz-se necessário que a 

tecnologia seja justificada, transpondo para uma fase mais ampla de explicitação, desse modo, 

alcançamos a fase da teoria. Isto significa que a teoria procura construir um argumento 

holístico, cujo fim é a interpretar e justificar a tecnologia. 

3. ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO ADOTADO NA ESCOLA 

Neste trabalho objetivamos analisar uma seção do capítulo do livro didático do autor 

Bianchini (2015) para o 7° ano do ensino fundamental sobre o tema área do triangulo, pois 

compreendemos que esse é um dos elementos ou recursos didáticos indispensáveis no 

processo ensino e aprendizagem da Matemática escolar. 

 Mas, uma questão pode ser proposta aos professores ao pôr em ação uma praxeologia 

para trabalhar a noção de área de figuras planas: Ao final do capítulo do livro podemos dizer 

que aluno aprendeu algo sobre a noção de área ou a organização – praxeologia -  não é 

insuficiente? A resposta pode ser construída a partir da compreensão da estrutura proposta 

pelo autor do manual. 
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4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL GLOBAL DO CAPÍTULO DO LIVRO 

DIDÁTICO 

No capitulo 10 do livro Matemática Bianchinni (2015), essa estrutura é composta por 

6 seções ocupando 28 páginas. Nessa estrutura, podemos imediatamente visualizar os 

assuntos propostos em cada seção e de páginas ocupadas por cada assunto. Com efeito, 

encontramos nosso objeto de estudo na quarta seção, ocupando 5 páginas do livro conforme 

descrito a seguir. 

Seção 01: Áreas de régios poligonais 6 páginas   

Seção 02: Figuras equivalentes 2 páginas  

Seção 03: Área do paralelogramo 4 páginas  

Seção 04: Área do triângulo 5 páginas 

Seção 05: Área do losango 3 páginas 

Seção 06: Área do trapézio 8 páginas 

Total: 28 páginas. 

Além dos assuntos propostos nas seções apresentados no capitulo 10, observamos que 

cada seção do livro traz a seguinte organização:  

1: Apresentação de conteúdo;  

2: Apresentação de Exercícios resolvidos;  

3: Apresentação de Exercícios propostos;  

4: Apresentação de questões mais aprofundadas (pense um pouco mais); 

5: Apresentação de Exercícios complementares;  

Como já foi mencionado anteriormente vamos abordar apenas a seção 4 área do 

triângulo do livro didático. A seção começa explicando o que será necessário para termos um 

triângulo, nesse caso o autor faz a explicação de maneira paulatina para que o aluno tenha 

uma melhor compreensão do objeto de aprendizagem.  

Segundo Sadovsky (2010) pensar a sala de aula como contexto no qual se desenvolve 

a atividade matemática requer também pensar em condições para que os alunos sejam levados 

a formar conjeturas, procurar formas de validá-las, produzir argumentos dedutivos, arriscar 

resposta para as questões que se formulam, criar formas de representação que contribuam para 

chegar às soluções que se buscam reformular e reorganizar os velhos conhecimentos à luz dos 

novos conhecimentos produzidos, generalizar as ferramentas que vão surgindo e também 

definir os seus limites. Após essa exposição sobre as partes do triangulo, o autor leva-nos a 

um modelo para achar a área do triangulo usando a técnica é que com dois triângulos é 
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possível produzir um paralelogramo com base medindo b e altura medindo h. então, a área de 

cada triângulo é a metade da área do paralelogramo. Assim, ele conclui que 𝐴 =
𝑏×ℎ

2
. 

Podemos perceber a partir dessa análise que a noção de área é posta de forma tímida, 

não evidenciando o contexto social, desafiar o aluno propor novas situações onde ele possa 

buscar dentro e fora da escola, explorar e tentar de alguma forma resolver a tarefa que foi 

proposta. Segundo Chevallard (2001), os processos de estudos realizados dentro de uma 

instituição didática continuam vivos fora dela, nesse sentido a escola deve criar meios para 

que os alunos estudem e aprendem (mediante o ensino e outro tipo de atividade), mas também 

deve proporciona-lhe instrumentos para que possam continuar estudando ao saírem da escola, 

após terminadas as aulas. 

O livro analisado apresenta três tarefas que podem ser modeladas como pertencente ao 

tipo calcular a área do triângulo. A apresentação do exercício resolvido faz uso direto do 

modelo, a técnica usada é determinar o produto da base pela altura e dividir por dois; no 

primeiro caso a base é 6 cm e altura é 5 cm a área encontrada desse triângulo é igual 15cm². O 

segundo exercício é dada a área do triângulo 50 cm² e o valor da base que mede 12,5 cm². A 

área desse triângulo é a metade da área do paralelogramo de mesma base e mesma altura. A 

tarefa é encontrar sua altura a técnica usada é o uso direto do modelo como segue: 

 

Portanto, a altura, é 8 cm. 

No terceiro exercício a tarefa é determinar a área do triângulo onde a altura é 3 e sua 

base é 6 a técnica é o uso direto do modelo do seguinte modo: 

 

Portanto, a área pedida é 9 cm
2
. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais preveem no ensino da Matemática, destacam-se 

dois aspectos básicos: um consiste em relacionar observações do mundo real com 

representações (esquemas, tabelas, figuras); outro consiste em relacionar essas representações 
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com princípios e conceitos matemáticos. Nesse processo, a comunicação tem grande 

importância e deve ser estimulada, levando-se o aluno a “falar” e a “escrever” sobre 

Matemática, a trabalhar com representações gráficas, desenhos, construções, a aprender como 

organizar e tratar dados. 

No exercício proposto vamos verificar as tarefas e tecnicas apresentadas e como o 

autor aborda o nivel de complexibilidade das tarefas se esta de forma crescente ou decrescente 

na primeira questão o aluno terá de perceber que a parte pintada equivale 2/4 da figura 

apresentada a área total vale 80 cm²  e a outra fiqura da mesma forma a área total é de 290 

cm² a tecnica usada será 80/4= 20 já que ele quer saber a parte pintada sabesmos que cada 

triangulo vale 20 cm² então 20 mais 20 é igual a 40 c m², a BNCC descreve que a atividade 

matemática escolar não é “olhar para coisas prontas e definitivas”, mas a construção e a 

apropriação de um conhecimento pelo aluno, que se servirá dele para compreender e 

transformar sua realidade.  

 

Figura 1: Tarefa proposta 

 
Fonte: Bianchini (2015, p.249) 

 

Na segunda tarefa determinar a área de cada um dos triângulos utilizando os 

quadradinhos, a técnica utilizada é verificar a medida da base e altura, a medida de cada 

quadradinho é 0,5 cm e aplicação da fórmula nos dois casos.  

Figura 2: Tarefas propostas 

 

Fonte: Bianchini (2015, p.250) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise, evidenciamos que a TAD, principalmente, o reconhecimento dos 

tipos de tarefas, oportuniza desenvolver a caracterização da maneira como o cálculo de área 

do triângulo é proposto no livro didático. Nesse sentido, podemos entender como essa noção é 

desenvolvida em sala de aula, permitindo identificar em primeiro momento a proposta 

apresentada pelo autor do livro analisado sobre a noção de área e em segundo momento as 

tarefas propostas. O que nos possibilita compreender a necessidade de se estabelecer 

articulações entre tarefa e técnica. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC-2019) recomenda contextualizar os 

conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, 

representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade 

do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas, e assim desenvolver o 

pensamento geométrico dos alunos.  

À luz da TAD, identificamos que a noção de área pode ser mais explorada por 

diferentes contextos e atividades por meio de tarefas no sentido amplo, aliada ao afirmado por 

Fainguelernt (1999): é importante desenvolver uma educação visual adequada e analisar 

diferentes representações surgidas na solução de uma mesma proposta. A visualização é 

entendida como habilidades de perceber, representar, transformar, descobrir e refletirem sobre 

as informações visualizadas. 

Embora as tarefas estejam bem articuladas evoluindo paulatinamente o nível de 

dificuldade, predominantemente as tarefas relacionadas à área do triângulo utiliza-se a técnica 

resumida no modelo matemático da área, ou seja, reduz-se à aplicação do modelo, é 

importante desafiar o aluno, propor situações que ele consideradas complexas, mas não 

impossíveis de resolvê-las, contextualizar as tarefas seria desafiador para os alunos e propor 

novas técnicas. As noções de tecnologia e teoria no sentido da TAD, são ausentes. 

Portanto, neste trabalho nossa analise buscou mostrar a importância do ensino do da 

noção de área, em particular a do triângulo no ensino fundamental, a noção de tarefa e técnica 

propostas pela TAD permitem uma compreensão razoável do processo de construção da 

noção de área de figuras planas, trabalhada de forma contextualizada, por meio de atividades 

diversas e que professores possam utilizar o livro didático adequadamente, pesquisando novas 

de tarefas e técnicas de forma que possa contribuir para uma aprendizagem duradoura e com 

significados.  
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Nesse sentido, possíveis respostas, mesmo que parciais, podem ser construídas para 

nossa questão inicial -  Em que medida a praxeologia da área do triângulo proposta no livro 

didático do ensino fundamental contribui para aplicação em situações concretas? – embora 

exija um aprofundamento e reflexões mais específicas para inspirar novos trabalhos.  
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Resumo: O presente trabalho se trata de uma pesquisa em andamento e foi produzido no âmbito do Projeto 

“S.O.S. Pesquisa Científica”, desenvolvido pelo Centro Acadêmico de Matemática do Campus I (CAMAT-

Campus I) da Universidade do Estado do Pará (UEPa). O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise da 

presença do conteúdo de Divisores de um Número Natural em livros didáticos do 6º ano do ensino fundamental a 

partir das orientações dos documentos oficiais. A metodologia da pesquisa apresenta características 

bibliográficas e documentais. Os procedimentos metodológicos consistiram na leitura analítica das orientações 

dos documentos oficiais da educação brasileira e na análise de dois livros (de autores diferentes) do 6º ano do 

ensino fundamental, sendo o primeiro o livro “Projeto Telaris – Matemática” de Luiz Roberto Dante, e o 

segundo o livro “Descobrindo e aplicando a matemática” de Alceu dos Santos Mazzieiro e Paulo Antônio 

Fonseca Machado. Os resultados parciais da análise apontam que os livros apresentam o conteúdo referido, de 

formas diferentes em cada livro, e que parcialmente atendem as indicações dos Parâmetros Curriculares e, até 

mesmo, da Base Nacional Comum Curricular, no entanto notou-se a necessidade de ampliação da variedade de 

representações e melhoria distribuição conteúdo-exercício no decorrer das seções. Por fim, indicamos que após a 

finalização da pesquisa os resultados apontaram uma análise detalhada de alguns conteúdos considerados 

elementares do ensino fundamental. 

 

Palavras-chave: Educação matemática. Análise de livros didáticos. Divisores de um número natural. 

 

 

1 Introdução 

 

O processo de ensino e aprendizagem de matemática tem como elementos inerentes o 

aluno, o professor, o conhecimento e o meio pelo qual o professor auxilia o aluno na 

construção de seu conhecimento. Geralmente, o meio mais utilizado, seja por sua 

disponibilidade ou pelas limitações do professor, é o livro didático (BRASIL, 2017a). 

Deste modo se torna fundamental que o professor se torne autônomo e responsável no 

momento de escolha deste material, evitando os problemas como a inadequação do material 

ao cenário de sua escola e de seus alunos (BRASIL, 2017a). Ainda segundo Brasil (2017a), 

uma escola deficitária de livros didáticos faz com que os papéis importantes que esse livro 

poderia cumprir no processo de ensino e aprendizagem sejam comprometidos e corram o risco 

mailto:alton04castro@gmail.com
mailto:professor.malcher@hotmail.com
mailto:lucassantos_1003@hotmail.com
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de não serem tão efetivos quanto poderiam, haja vista que um livro que não atende às 

necessidades do processo particular de um certo processor e seus alunos, tende a ser deixado 

de lado ora pelo professor, ora pelos próprios alunos. 

Assim, o presente trabalho se justifica a medida que busca fornecer um auxílio ao que 

se denomina como análise de livros didáticos, a partir da análise do material já utilizado em 

sala nas salas de aula do país, fornecer parâmetros para que os professores possam analisar e 

escolher seus próximos livros. 

Na intenção de que esses parâmetros transcendam as orientações que estiveram 

vigentes até então e passem a auxiliar na perspectiva das novas orientações (Base Nacional 

Comum Curricular), apresentamos as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, as 

quais baseiam os atuais livros e apresentamos também as habilidades sobre o assunto 

incluídas na BNCC, a fim de evidenciar “o quanto falta” para que os livros se adequem ao 

novo advento das orientações curriculares. 

Por fim, nas considerações de cada análise e ainda nas considerações parciais deste 

estudo apresentamos os pontos de convergência e divergência entre os livros e as orientações 

utilizadas. E apresentamos as indicações de continuidade desta pesquisa, inclusive com a 

ampliação dos conteúdos analisados. 

Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar uma análise da presença do conteúdo de 

Divisores de um Número Natural em livros didáticos do 6º ano do ensino fundamental a partir 

das orientações dos documentos oficiais. 

 

2 Sobre a análise de livros didáticos 

 

A análise criteriosa de livros didáticos é uma ferramenta fundamental para que o 

professor de matemática possa garantir a adequação do material que tem em mãos com a 

realidade particular da escola e das turmas em que atua, em vista de seus objetivos e do plano 

pedagógico da escola. 

Segundo Biehl e Bayer (2009) os livros escolhidos e utilizados têm grande influência 

sobre o processo de ensino e de aprendizagem, haja vista que é, geralmente, a partir do livros 

que o professor seleciona os conteúdos que irá ministrar, a abordagem que irá utilizar, as 

atividades de aprendizagem e a avaliação para o ensino. 
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Brasil (2017), no Guia do Livro Didático, apontou que o livro didático cumpre papéis 

importantes em relação aos atores do processo de ensino e aprendizagem escolar, como é 

evidenciado em 

 

O livro didático traz para o processo de ensino e aprendizagem mais um elemento, o 

seu autor, que passa a dialogar com o professor e com o estudante. Nesse diálogo, o 

livro é portador de escolhas sobre: o saber a ser estudado (a Matemática); os 

métodos adotados para que os estudantes consigam aprendê-lo mais eficazmente; a 

organização curricular ao longo dos anos de escolaridade. (BRASIL, 2017, p. 13) 

 

O Guia do Livro Didático sugere ainda um esquema para representar a relação que se 

estabelece entre os atores do processo relatado anteriormente (Figura 01). 

 

Figura 01 – Esquema do processo de ensino e aprendizagem 

 

Fonte: Brasil (2017) 

 

Brasil (2017) aponta que o livro didático cumpre funções importantes tanto para o 

aluno quando ao professor, de modo que fica evidente que é um instrumento imprescindível 

em sala de aula. Ainda segundo Brasil (2017), uma outra função importante que vem sendo 

cumprida pelos livros didáticos é a de levar para o contexto da sala de aula as modificações 

didáticas e pedagógicas propostas em documentos oficiais e os resultados de pesquisas que 

visem a melhoria do processo educacional. 

No entanto, é necessário que o contexto em que o livro é utilizado seja levado em 

consideração, haja vista que em caso contrário, todas as funções papéis importantes já 

destacados podem ser comprometidos por conta de uma inadequação na utilização do livro ou 

mesmo por uma escolha inadequada de livro (BRASIL, 2017). 

Outro ponto de vista necessário ao se analisar os livros didáticos é a adequação aos 

documentos oficiais que norteiam à educação nacional, a saber, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), haja vista que livros que são 

utilizados em desacordo com essas orientações oficiais e que desprezem o contexto 

anteriormente descrito podem ser prejudiciais ao processo de ensino e aprendizagem 
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3 O divisor nos documentos oficiais 

 

O conceito de divisor é indicado pelos PCNs como conteúdo do terceiro ciclo do 

ensino fundamental, no eixo de números e operações, da seguinte maneira: “Reconhecimento 

dos significados dos números naturais em diferentes contextos e estabelecimento de relações 

entre números naturais, tais como ‘ser múltiplo de’, ‘ser divisor de’.”. (BRASIL, 1998, p. 71). 

Na BNCC o conteúdo é indicado na unidade temática “Números”, sob o objeto de 

conhecimento ‘múltiplos e divisores de um número natural’, na habilidade EF06MA05 que 

traz a seguinte redação 

 

Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre 

números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e 

estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 100 e 1000. (BRASIL, 2017b, p. 301) 

 

Ainda na mesma unidade temática e objeto do conhecimento temos a habilidade 

EF06MA06 que diz “Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de 

divisor” (p. 301).  

Tanto nos PCNs quanto na BNCC é indicado que no 6º ano do ensino fundamental 

deve se privilegiar a construção dos conceitos de divisor a partir do estabelecimento de 

relações com o conceito de múltiplo e associado a primariedade dos números naturais. É 

possível destacar que os conceitos relacionados a divisibilidade são fundamentais no processo 

de construção de outros conhecimentos matemáticos.  

 

4 Análise dos livros didáticos 

 

Para efeito do presente trabalho foram analisados dois livros didáticos do 6º ano do 

ensino fundamental, a fim de verificar a concordância destes com as orientações oficiais, a 

saber: (I) Projeto Teláris: Matemática – Luiz Roberto Dante; e (II) Descobrindo e Aplicando a 

Matemática – Alceu dos Santos Mazzieiro e Paulo Antônio Fonseca Machado. O critério de 

escolha dos livros se baseou na presença desses no Plano Nacional do Livro Didático – 

Triênio 2017/2019, haja vista que a inclusão deles no PNLD sugere que ambos estão de 

acordo com as orientações oficiais. Deste modo, segue-se a análise individual e comparativa. 
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Livro I: Projeto Teláris: Matemática 

 

O livro traz o conteúdo de divisores de uma número natural no capítulo 5, intitulado 

“Divisores e múltiplos de números naturais”. O capítulo se divide nas seguintes seções: 

introdução, múltiplos de um número natural, divisores de um número natural, múltiplo e 

divisor de um número natural, números primos, máximo divisor comum (MDC), mínimo 

múltiplo comum (MMC) e uma seção de problemas envolvendo MDC e MMC. 

Para efeito deste trabalho, foram analisadas apenas as seções que tratam diretamente 

de divisores. O livro aborda os conteúdos de forma bastante voltada para a aplicação de 

exercícios, sendo reservado um espaço breve para conceitos, sendo a maior parte do texto 

ocupada por situações contextualizadas 

O autor introduz o capítulo com dois problemas para indicar a utilidade dos conceitos 

de múltiplos e divisores na solução de situações do cotidiano. Na seção 3, divisores de um 

número natural, o autor inicia a apresentação do conteúdo com um exemplo contextualizado, 

apresentando ao final o conceito de Divisores. Na atividade intitulada “Explorar e descobrir”, 

o autor indica uma possibilidade de investigação para o conceito de divisor em uma 

perspectiva geométrica. 

Nas seções seguintes o autor avança nas definições, na 4º seção o autor relaciona os 

divisores com os múltiplos, em seguida introduz os critérios de divisibilidade e as divisões 

por 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, no encerramento da seção o autor apresenta o jogo “Quanto resta?”, 

como metodologia de fixação dos conceitos apresentados na seção. Na seção 5, são 

apresentados os números primos, o crivo de eratóstenes, a decomposição de um número 

natural em fatores primos e o processo das divisões sucessivas, sendo que após cada conceito 

apresentado o autor inclui exercícios de aplicação e fixação. 

Na seção 6, o autor apresenta o Máximo Divisor Comum (MDC), iniciando por uma 

situação problema, seguida do desenvolvimento da definição e uma seção de exercícios. Para 

finalizar o autor apresenta o “procedimento prático para determinação do mdc’, novamente 

sendo sucedido por uma seção de exercícios de aplicação e fixação conceitual. O capítulo se 

encerra com uma seção intitulada “problemas envolvendo mdc e mmc”. 

Conclui-se que o livro está ligeiramente de acordo com as orientações dos 

parâmetros curriculares nacionais, haja vista que possibilita o estabelecimento das relações de 

“é divisor de” e apresenta a divisibilidade por números que são notáveis. No entanto, a 

abordagem no livro se torna superficial, a medida que apresenta majoritariamente propostas 
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de atividades/exercícios para a apreensão do conteúdo mas sem a devida institucionalização 

dos conceitos apresentados. 

 

Livro II: Descobrindo e aplicando a Matemática 

 

O livro apresenta conteúdos relacionados à divisão e divisores em seções de três 

capítulos, a saber, na seção “A divisão e o dia a dia” (Capítulo 3), na seção “Dividindo” 

(Capítulo 4) e na seção “Divisores de números naturais” (Capítulo 5). Na seção do capítulo 3, 

o autor inicia apresentando conceitos preliminares do algoritmo da divisão seguidos de 

exercícios de revisão divididos em duas seções: aprendendo em sala de aula e aprendendo em 

casa. Na seção do capítulo 4, o autor retoma exercícios referentes ao algoritmo de divisão, 

seguindo as mesmas seções do capítulo anterior, finalizando com uma breve abordagem das 

divisões com frações e números decimais. 

Na seção do capítulo 5, o autor inicia com uma situação problema, a fim de retomar 

conceitos anteriores seguidos das seções de atividades para abordagem didática dos conceitos. 

Na atividade 31 o autor apresenta uma tabela comparativa na qual incentiva o estabelecimento 

das relações definidas pelos termos “são múltiplos de” e “são divisores de”, mantendo o 

padrão nas atividades seguintes, reforçando o estabelecimento de padrões e regularidades para 

o estabelecimento das relações descritas anteriormente. 

Na atividade 37 o autor define o Máximo Divisor Comum entre dois números 

naturais de forma gradativa, estimulando que o aluno faça a descrição de todos os divisores 

dos números que são solicitados na atividade, seguida pela descrição dos divisores comuns e 

ao final a indicação do mdc. Nas páginas seguintes o autor se detém em propor uma série de 

atividades para aplicação e fixação de conceitos. Na atividade 79 o autor propões uma tabela 

para que aluno perceba regularidades nos valores de mdc. 

Conclui-se que o livro atende parcialmente as orientações dos parâmetros 

curriculares nacionais, haja vista de permite o estabelecimento das relações de “é divisor de”, 

apresenta ainda os números primos e o método de divisões sucessivas, além de mostrar as 

possibilidades de divisão por números notáveis. No entanto, a abordagem restrita a 

apresentação de atividades sem a devida institucionalização dos conceitos. 
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5 Considerações finais 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise da presença do conteúdo de 

Divisores de um Número Natural em livros didáticos do 6º ano do ensino fundamental a partir 

das orientações dos documentos oficiais. 

A partir do referencial teórico que está sendo consultado destacamos a importância de 

se ter parâmetros para a análise de livros didáticos, a fim de que se possa ter sempre um livro 

adequado a cada realidade de sala de aula e de indivíduos, haja vista que em muitos casos esse 

é um único instrumento disponível e acessível a professores e alunos. O auxílio do Guia do 

Livro Didático, dos PCN’s e da BNCC é fundamental para se analisar os materiais e utilizar o 

que estiver mais próximo destes documentos, seja na presença do conteúdo, na abordagem 

matemática ou na abordagem didática.  

Dos livros analisados neste estudo, percebeu-se que eles estão, em certos pontos, 

próximos às orientações apresentadas, no entanto, a abordagem apresenta-se superficialmente 

e focada em sequências de atividades, o que em si não seria um problema, não fosse o fato de 

não apresentar sistematizações dos conceitos que são apresentados a partir das atividades. 

Deste modo, apresentamos a necessidade de ampliação desta análise, incluindo outros 

conteúdos, outros livros e outras habilidades, em especial da BNCC, por ser o atual 

documento de orientação curricular. 
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RESUMO 

Este trabalho possui caráter qualitativo sendo motivado por preocupações relacionadas ao atual desenvolvimento 

tecnológico, seu objetivo é fazer uma reflexão sobre as influências das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) na educação matemática. O texto foi construído a partir de pesquisas onde foi realizado um 

levantamento de trabalhos que abordam com maior relevância sobre o tema, entre os autores pesquisados estão 

Costa e Souza (2017), Ferreira e Dias (2007), Moraes (1997), Oliveira e Moura (2015). Através da pesquisa foi 

possível notar que a tecnologia hoje tem influenciado a vida do ser humano nas suas mais diversas áreas 

inclusive na educação e devido a essa influência tornou-se necessário inovar os meios educacionais, buscando 

utilizar essas novas ferramentas para o benefício do processo de ensino da matemática.  

 

Palavras-chave: Educação. Ensino. Matemática. Tecnologia. 

 

Introdução  

Novos tempos, novos desafios. As transformações da humanidade corroboram para o 

surgimento de novos questionamentos nos mais variados âmbitos da vida. Os avanços 

tecnológicos das sociedades modernas, por exemplo, revolucionaram o pensamento humano e 

abriram caminhos para novos estudos científicos, principalmente no que diz respeito a 

educação. 

As inovações tecnológicas passaram a fazer parte da vida humana. A nova geração de 

estudantes vive imersa em um mundo onde é possível ter acesso a diversos conteúdos em 

frações de segundos, o que é consequência da evolução dos meios de comunicação. 
  

As mudanças que ocorrem na atual sociedade, devido a esses constantes avanços 

tecnológicos, geraram impactos relacionados às formas de ensino tradicionais, pois a 

realidade vivenciada pelos alunos que hoje frequentam as salas de aula não é a mesma de 

séculos atrás, logo, é fundamental que se busque formas de trazer para dentro do ambiente 

escolar aquilo que irá despertar o interesse desses educandos, motivando-os a buscar e 

desenvolver seu conhecimento. 
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Entre as propostas para a adaptação das formas de ensino a essa nova realidade está o 

uso da tecnologia como ferramenta de auxílio no processo educacional. As áreas de estudo 

que podem ser beneficiadas pela utilização de meios tecnológicos são diversas e a matemática 

está incluída entre elas. 

Desde muito cedo, boa parte dos estudantes aprendem a não gostar de matemática, por 

terem ela como disciplina complicada e difícil de entender, algo que faz com que estes a 

definam como “chata”. A tecnologia vem com o papel de contornar essa barreira de 

desinteresse e desmotivação dos estudantes em relação ao ensino da matemática. 

Questionando-se sobre esse cenário, teve início a motivação desta pesquisa: pensar e 

propor um ambiente instigante e acolhedor para o ensino da matemática em que se busca 

utilizar as tecnologias digitais como auxílio na prática docente. O questionamento inicial foi 

“Quais os efeitos do uso das Tecnologias Digitais no ensino da matemática?”. 

Diante disso, esta pesquisa, de caráter qualitativo, tem por objetivo fazer uma reflexão 

sobre as influências das TICs na educação, com ênfase no ensino da matemática. De maneira 

mais específica, objetiva fazer uma abordagem das influências que as tecnologias digitais 

geram na educação e analisar as implicações do uso de softwares no processo de ensino da 

matemática. 

Os procedimentos metodológicos que apoiaram a construção do texto incluem 

pesquisas e leitura sobre obras de outros autores que relatam a respeito do tema abordado. A 

busca foi feita através de meios digitais onde foi feito um levantamento de trabalhos, 

pesquisas e publicações com maior relevância e destaque na área. 

Ao decorrer da investigação se observa que os avanços tecnológicos da atualidade são, 

como bem colocam Costa e Souza (2017), frutos de uma busca por facilitação da 

comunicação social humana, pois, “no processo de evolução muito se inventou e desenvolveu 

o que nos levou a chegar à era da comunicação tecnológica [...]” (COSTA; SOUZA, 2017, p. 

222).  

No que diz respeito a educação o uso de softwares como ferramenta para fins 

educacionais é uma das formas para se introduzir a tecnologia na sala de aula e buscar as 

melhores alternativas que potencializam o ensino, como algo atrativo que incentiva o estudo 

dos conceitos de forma inovadora. 

AS INFLUÊNCIAS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO 



1224 

 

1224 

 

Tecnologia corresponde, segundo o minidicionário da língua portuguesa Soares 

Amora (2009), ao conjunto de princípios científicos que se aplicam aos diversos ramos de 

atividade. Esse conceito nos leva a compreender que tecnologia não se limita apenas a cabos, 

telas, web, etc., mas a toda forma de conhecimento científico produzido com o fim de facilitar 

a vida em seus mais variados âmbitos. 

A tecnologia, segundo Casagrande, Trentin e Teixeira (2016): 

 

[...] demonstra ser um importante recurso para o sistema educacional como aspecto 

integrante de sua estrutura pedagógica. Também, pode ser um grande aliado para o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos na medida em que possibilita um trabalho 

que se adapta a diferentes ritmos de aprendizagens e permite que o aluno aprenda 

através da interação e experimentação. (CASAGRANDE; TRENTIN; TEIXEIRA, 

2016, p. 2). 

 

Desse modo, podemos perceber o potencial da tecnologia como ferramenta de auxílio 

no processo de ensino e aprendizagem. No entanto, o professor que ainda está acostumado 

com um ensino tradicional, em que os recursos são limitados, provavelmente irá sentir 

dificuldade ao tentar encaixar novas tecnologias ao seu modo de ensinar como afirmam 

Oliveira, Moura e Sousa (2015) quando dizem que “é um desafio para os professores mudar 

sua forma de conceber e pôr em prática o ensino, através de uma nova ferramenta”. 

(OLIVEIRA; MOURA; SOUSA, 2015, p. 79). 

A capacitação dos profissionais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, 

para lidar com as novas tecnologias e o novo público que frequenta as escolas atualmente, 

torna-se essencial, pois este público está sujeito a uma vasta extensão de informações que a 

todo momento chegam através das mídias digitais, e diante dessa situação o professor assume 

o papel de mediador entre o aluno e o conhecimento no processo educacional. Modrow e 

Silva (2013) afirmam que: 

 

A presença das TICs nas escolas proporciona aos professores novas formas de 

ensinar, de modo a oportunizar uma aprendizagem mais significativa aos alunos, 

visto que estes vivem num ambiente informatizado, fator que pode influenciar no 

seu pensamento e na sua imaginação. (MODROW; SILVA, 2013, p. 10). 

 

Portanto, o professor precisa entender como usar a tecnologia, entender como ela 

funciona e como usá-la para beneficiar a educação; saber onde encontrar recursos úteis para o 

seu ensinar, buscando conteúdos relevantes em sites, blogs e outros canais; e também é 

necessário o desenvolvimento de habilidades de comunicação em meios digitais. 
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Esse conhecimento mais apurado que o docente deve ter em relação às TIC’s deve ser 

constante para coincidir ao domínio que os alunos possuem sobre elas, sendo que eles 

apresentam maior familiaridade e naturalidade aos novos meios tecnológicos. Sendo assim, os 

modelos educacionais antigos precisam dar espaço aos novos, reconhecendo o valor 

pedagógico do uso das tecnologias da informação e comunicação com o intuito de se adequar 

a realidade que está em constante mudança. (COSTA; SOUZA, 2017, p. 228). 

É importante lembrar “que a utilização de computadores ou outras tecnologias nas 

escolas nunca irá substituir o trabalho dos professores” (MODROW; SILVA, 2013, p. 11). O 

papel do professor é garantir que o aluno ultrapasse sua condição inicial, ou seja, é permitir 

que ele cresça, evolua e esteja sempre aprendendo como agir no ambiente que lhe cerca, 

transformando informações em conhecimentos práticos para a vida por meio de uma educação 

de qualidade.  

Percebemos que ideia central dos estudos que envolvem a relação entre tecnologia e 

educação gira em torno das potencialidades de auxilio que uma pode dar a outra, isto é, 

analisa-se o uso da tecnologia como ferramenta enriquecedora para a educação e o bom 

exercício que o ensino pode dar aos educandos sobre as formas de se comportar diante das 

novidades tecnológicas. 

Vemos então, seguindo esse raciocínio, uma importante parceria para os dias atuais no 

que diz respeito ao preparo do aluno para um bom desempenho em sociedade. Onde esse 

preparo requer que o educando aprenda aquilo que lhe será útil na vida em sociedade, que ele 

saiba pensar e refletir sobre o que aprende, que saiba comunicar o que aprendeu e use esse 

conhecimento para explorar o meio que o cerca de maneira eficaz. 

O leque de possibilidades é grande para se utilizar as TIC’s em sala de aula de forma 

eficaz. Sendo assim, surge a oportunidade de se pensar o uso destas no desenvolvimento da 

compreensão de conceitos matemáticos. 

AS IMPLICAÇÕES DO USO DE SOFTWARES NO PROCESSO DE ENSINO DA 

MATEMÁTICA 

O homem, sendo um ser capaz de pensar, raciocinar e aprender, busca através de suas 

capacidades, criar meios que irão auxilia-lo nesse processo de absorção de conhecimento. Ao 

procurar novas estratégias para aprendizagem, o homem cria em sua mente inúmeros 

processos que o ajudam a identificar as mudanças ocorrentes no meio que o rodeia e assim 

adaptar-se a elas. Prebianca et al. (2013) afirma que: 
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[...]é pela adaptação que o aprendiz cria novas conexões a partir do conhecimento já 

assimilado e acomodado, desenvolvendo assim sua capacidade de abstração 

reflexionante. Uma vez nesse estágio, o aprendiz torna-se então apto a formular 

novas hipóteses, transcendendo seu atual estágio cognitivo e reestruturando seus 

esquemas mentais. (PREBIANCA et al., 2013, p. 479). 

 

A partir do momento em que o ser humano começa a adaptar-se a um meio, ele passa a 

refletir e criar novas ideias sobre conceitos que já possuía tornando mais abrangente o 

conhecimento que traz consigo, desenvolvendo seu intelecto através da reformulação de 

hipóteses. 

Para Felder (2002 apud CAVELLUCCI, 2003, p. 8) são chamados de estilos de 

aprendizagem as diferentes formas como cada indivíduo recebe e processa informações, ou 

seja, algumas pessoas mostram ter mais facilidade em aprender quando estão diante de 

informações visuais, como figuras, diagramas e esquemas, e outras sentem-se mais à vontade 

para aprender a partir de informações verbais, como explanações orais ou escritas. 

Dessa forma, podemos perceber que o ato de aprender torna-se dependente das 

estratégias de ensino usadas, ou seja, cada aprendiz desenvolve seu conhecimento de um 

modo diferente de acordo com a forma de ensino que recebe. Segundo Prebianca et al. (2013): 

 

Com o advento da internet e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

na chamada sociedade do conhecimento, foram surgindo novos desafios na área da 

Educação, assim como surgiram formas diferenciadas de interação e aprendizagem. 

(PREBIANCA et al., 2013, p. 480). 

 

A sociedade se desenvolveu e continua se desenvolvendo ao decorrer do tempo, assim 

como as formas de ensinar e aprender. Os alunos que hoje frequentam as salas de aula não são 

os mesmos que frequentavam a séculos atrás bem como a sociedade em que vivem. Zoppo 

(2016) afirma que: 

 

Compreender esta nova geração de estudantes e procurar meios de aproximação 

deles com os conteúdos institucionalizados é uma tarefa que deve ser melhor 

investigada. Oportunizar aos estudantes novas estratégias para a compreensão dos 

conteúdos matemáticos ainda é um obstáculo a ser superado por algumas 

instituições escolares. (ZOPPO, 2016, p. 2). 
 

Desse modo, é necessário refletir sobre as estratégias de ensino e fazer com que estas 

possam se adaptar à realidade vivenciada pelos estudantes da sociedade atual. Para Zoppo 

(2016) “a hipótese primária que se tem é de que a utilização de softwares, quando utilizados 

para fins educativos, pode ser um fio condutor para a aprendizagem matemática desta nova 

geração”. (ZOPPO, 2016, p. 2). 
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Nessa mesma linha de pensamento Moraes (1997) defende o uso dos softwares como 

ferramentas educacionais no ensino e aprendizagem da matemática, enfatizando que:  

 

Em vez de repassar a matemática como ciência pronta e acabada, dissociadas de 

suas experiências vivênciais, podemos criar ambientes de aprendizagem 

informatizados, onde os alunos têm a oportunidade de experimentar hipóteses e 

reconstruí-las dentro de si, desafiando a criatividade no desenvolvimento do seu 

raciocínio, o que poderá despertar o interesse de nossas crianças por essa disciplina. 

(MORAES, 1997, p. 10). 

 

Portanto, segundo essa perspectiva, os softwares apresentam-se como excelentes 

ferramentas para a absorção e construção de conhecimentos na era digital. No ensino da 

matemática irá contribuir para motivar a aprendizagem criando ambientes que possam 

fornecer uma experiência mais completa sobre os conhecimentos envolvidos. 

Os softwares matemáticos, nas palavras dos autores Pacheco e Barros (2013), “[...] 

surgem como alternativa que amplia os conceitos teóricos dos conteúdos em sala de aula e de 

recurso dinâmico que pode atrair o interesse e a intuição dos alunos e incentivar o estudo dos 

conceitos de forma inovadora”. (PACHECO; BARROS, 2013, p. 8).  

Na verdade, a relação entre matemática e tecnologia sempre foi mais estreita, 

principalmente com o computador desde o seu surgimento. Segundo Carraher (1996, apud 

MORAES, 1997) o computador pode facilitar a aquisição de certos conceitos matemáticos 

constituindo-se “[...] num bom gerenciador de atividades intelectuais” (CARRHER, 1996 

apud MORAES, 1997, p. 9), isso porque conforme apontam Ferreira, Campos e Dias (2007), 

o computador vem facilitar a resolução de cálculos extensos que seriam muito cansativos ao 

homem: 

 

O computador também possibilitou o estudo de áreas da matemática que antes já 

haviam sido investigadas, mas tinham sido abandonadas devido às dificuldades 

encontradas em resolver a grande quantidade de cálculos envolvidos nas equações. 

Diversos conteúdos matemáticos podem ser trabalhados com o auxílio do 

computador: na propriedade dos números primos, o computador auxilia no cálculo, 

já que não existe nenhuma fórmula para se chegar a esses números; (FERREIRA; 

CAMPOS; DIAS, 2007, p. 8). 

 

De acordo com exposto por Ferreira, Campos e Dias (2007), tem-se no computador 

um gerador de oportunidades especiais para o aprender. Ele constitui-se um dos objetos 

tecnológicos com maior facilidade de implantação dentro da escola e seu uso se potencializa 

com o acesso à Internet.  
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A matemática, assim como outras áreas do conhecimento, encontra no computador 

uma ponte bem firme para o ensino na era da evolução das TIC’s. Nas palavras de Moraes 

(1997) “constitui-se, portanto, numa ferramenta intelectual onde os softwares proporcionam 

aos alunos oportunidades de descobrir princípios, propriedades, ou relações de lógica, 

matemática, linguística e até mesmo história” (MORAES, 1997, p. 10). 

Para que o uso do computador seja feito de forma eficaz no ensino da matemática é 

preciso saber quais tipos de softwares poderão ser utilizados e selecioná-los de acordo com 

aquilo que se pretende ensinar, pois cabe lembrar que cada software é produzido com um 

objetivo específico, portanto, para cada objetivo de ensino, os educadores devem fazer uma 

escolha criteriosa sobre o que e quando usar. 

Podemos perceber que o computador é um forte aliado para a construção do 

conhecimento, mais especificamente o conhecimento matemático, pois através dos seus 

softwares é possível inovar as práticas de ensino, tornando as aulas mais produtivas, pois estes 

possibilitam explorar diversos conteúdos de forma mais atrativa em que os educandos se 

sentem motivados a querer aprender. Porém, para que seu uso seja realmente benéfico é 

necessário que o educador saiba utilizar suas ferramentas e relacioná-las com aquilo que se 

deseja ensinar. 

Considerações Finais 

A relação das Tecnologias da Informação e Comunicação com a educação pode ser 

bastante benéfica, na medida em que, se bem utilizadas, as TICs podem proporcionar novas 

formas de ensinar e aprender, e estamos falando de um ensino e uma aprendizagem mais 

significativos, pois o ambiente informatizado é o “habitat” natural da geração de alunos que 

povoam as salas de aula hoje. 

No presente trabalho se buscou investigar quais os efeitos do uso das Tecnologias 

Digitais no ensino da matemática, objetivando fazer uma reflexão sobre as influências que as 

TICs podem acarretar para a educação, onde se pôde compreender que os efeitos do uso de 

softwares no processo de ensino da matemática são a instituição de um ambiente mais 

motivador para a busca do aprendizado além de ampliar a visão dos conceitos teóricos 

apresentados em sala. A matemática encontra nos softwares um aliado para inovar a prática 

pedagógica do professor potencializando o ensino. 

Portanto, através dessa pesquisa foi possível abordar as influências que a tecnologia 

vem tendo em relação à educação, mostrando que para estar em sintonia com a realidade 
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vivenciada pelos estudantes, as instituições de ensino precisam se atualizar, adaptando-se às 

transformações tecnológicas que ocorrerem na sociedade. Também foi feita uma análise sobre 

as implicações do uso de softwares no processo de ensino da matemática mostrando que com 

o seu uso correto ampliam-se as possibilidades para ensino em sala de aula. Espera-se que 

esse estudo venha contribuir para futuras pesquisas que foquem melhorias no ensino da 

matemática. 
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