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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
A cada dia observa‐se o crescimento das exigências de
competências para o exercício profissional em várias
áreas do mercado. Não é diferente em se tratando da
realidade vivida pelo professor de matemática, que nos
dias atuais depara‐se com o desafio de utilizar novas
maneiras no processo de ensino‐aprendizagem. Neste
contexto a Educação Matemática, surge com propostas
para nortear estes profissionais. A transmissão dos
conteúdos feita de forma mecânica, sem a utilização de
uma motivação ou inovação, para estimular o raciocínio
lógico, induz o aluno a decorar expressões, razão pela
qual a matemática está associada à memorização de
fórmulas para resolver um determinado problema. O

emprego de jogos nas aulas de matemática é uma
estratégia pedagógica inovadora que pode ampliar o
desenvolvimento: de habilidades na resolução de
problemas, da criatividade, de melhoria da
concentração e atenção. Em face disto este trabalho
procurou apresentar aos sujeitos desta pesquisa que a
matemática não está única e exclusivamente ligada ao
uso de fórmulas, e que problemas reais podem ser
resolvidos de maneira simples, com a ajuda de novos
métodos pedagógicos.

PALAVRAS‐CHAVE: probabilidade, jogo, ensino‐aprendizagem, dados.

CONTRIBUTIONS OF THE USE OF A DATA SET FOR THE PROCESS OF TEACHING LEARNING BASIC
CONCEPTS OF PROBABILITY
ABSTRACT
Every day we observe the growth of skills requirements
for professional practice in various areas of the market.
It is no different when considering the reality
experienced by the math teacher, who nowadays is
faced with the challenge of using new ways in the
teaching‐learning process. Mathematics education in
this context, comes up with proposals to guide these
professionals. The transmission of content made in a
mechanical way, without the use of a motivation or
innovation to stimulate logical reasoning, induces the

student to memorize expressions, which is why
mathematics is associated with memorizing formulas to
solve a particular problem. The use of games in
mathematics classes is an innovative teaching strategy
that can expand development: skills in problem solving,
creativity, improved concentration and attention. On
the face of it this work sought to present the subjects in
this study that mathematics is not solely linked to the
use of formulas, and that real problems can be solved
simply with the help of new teaching methods.

KEY‐WORDS: probability, game, teaching and learning, data.
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INTRODUÇÃO
O conhecimento matemático na maioria dos casos é apresentado ao aluno na sua forma
final, como um produto pronto e acabado, não sendo oportunizada uma reflexão sobre o
mesmo, dessa forma o estudante exerce o papel de um simples sujeito passivo. A transmissão
dos conteúdos feita de forma mecânica, sem a utilização de uma motivação ou inovação, para
estimular o raciocínio lógico, induz o aluno a decorar expressões, razão pela qual a matemática
está associada à memorização de fórmulas para resolver um determinado problema.
Há um fenômeno muito comum existente no processo ensino‐aprendizagem que
constitui no fato de que o ensino é voltado às vezes para a memorização e não para a
compreensão, estes problemas são ainda reflexos de uma matemática tradicional, tema
que já está em processo de mudança por meio de reformulações curriculares e também
novas propostas pedagógicas. (SILVA, 2009, p.16).

O emprego de jogos nas aulas de matemática é uma estratégia pedagógica inovadora que
pode ampliar o desenvolvimento: de habilidades na resolução de problemas, da criatividade, de
melhoria da concentração e atenção. Estes fatores influenciam positivamente o aprendizado de
conteúdos matemáticos, ajudando os alunos na resolução de problemas do cotidiano que
abordam esta disciplina. Em face disto este trabalho procurou apresentar aos sujeitos desta
pesquisa que a matemática não está única e exclusivamente ligada ao uso de fórmulas, e que
problemas reais podem ser resolvidos de maneira simples, com a ajuda de novos métodos
pedagógicos.
Sabe‐se que vários jogos podem ser utilizados para auxiliarem o processo de ensino‐
aprendizagem de conteúdos de matemática. Contudo, este trabalho procura responder o
seguinte questionamento: a utilização de um jogo de dados contribui para o processo de ensino‐
aprendizagem de conceitos básicos de probabilidade, em uma turma do 2º ano do ensino médio
do Centro de Ensino Edison Lobão? Sendo assim foi desenvolvida esta experiência de cunho
qualitativo e quantitativo a partir de estudos de experiências sobre a utilização de jogos para o
ensino de matemática.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento desta pesquisa contou‐se com duas turmas de 2º ano do ensino
médio, do Centro de Ensino Edison Lobão, na cidade de São João dos Patos – MA. A mesma foi
realizada no período de 21 de março a 09 de abril do ano corrente.
Para identificação das turmas utilizou‐se as seguintes nomenclaturas: sala controle e sala
experimental, onde os trabalhos foram desenvolvidos com a metodologia tradicional e com o
auxílio de jogos, respectivamente.
Inicialmente foi explicado aos alunos que esta experiência se tratava de um projeto de
pesquisa, sendo feita a exposição dos objetivos contemplados no projeto de trabalho. Em
seguida foi aplicado um pré‐teste. O objetivo desta avaliação diagnóstica era a obtenção de uma
visão acerca dos conhecimentos de probabilidade que os alunos possuíam. Os alunos foram
conscientizados que não havia obrigatoriedade de se identificarem nos questionários por se
tratar de uma proposta de estudo.
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O questionário aplicado continha oito questões de múltipla escolha, envolvendo conceitos
básicos de probabilidade, cada uma com três alternativas, sendo que em todas havia a opção
“não sei”. As questões foram baseadas no jogo proposto por Lopes (2010), e no questionário de
uma experiência de Lopes, Teodoro e Rezende (2011).
Os procedimentos descritos acima foram realizados de igual modo na turma de controle e
na experimental. Responderam ao questionário pré‐teste 26 alunos da sala controle e 23 da
experimental.
Dando continuidade a experiência, foram desenvolvidas aulas com a metodologia
tradicional na turma controle, utilizando‐se de exposição oral do conteúdo, através de
apresentação de slides e resolução de exemplos, com a participação dos alunos. Os conceitos
trabalhados foram: Experimento Aleatório, Espaço Amostral, Evento, Probabilidade, Soma e
Produto de Probabilidades, totalizando quatro horas/aula para realização de todas as atividades
nesta turma.
Na sala experimental o conteúdo de probabilidade foi trabalhado com o uso de parte de
um jogo de dados e da metodologia de resolução de problemas. A princípio foi exposto aos
alunos o jogo com o qual os conceitos básicos de probabilidade seriam trabalhados. Neste
sentido as regras estabelecidas por Lopes (2010) foram apresentadas e solicitado que os alunos
formassem duplas, oportunidade em que eles mesmos decidiram escolher os seus pares, para
jogarem algumas rodadas e se familiarizarem com o jogo, tomando pleno conhecimento do
mesmo assim como de suas regras e escolhas de estratégias. Para tanto foi distribuído a cada
dupla dois dados, um copo e uma tabela contendo as regras já esclarecidas e campos onde
seriam colocadas as pontuações de cada jogador. Apesar de não serem obrigados a jogarem,
todos os alunos prontamente se envolveram na atividade.
Segundo Lopes (2010, p.1):
O jogo proposto é original e foi baseado em Game of Kasje [...] Este jogo utiliza dois
dados e é disputado por dois jogadores, João e Maria. Os resultados abaixo valem os
pontos indicados e resultados diferentes não são pontuados.
(4; 1) ou (1; 4) – 1 ponto;

(4; 2) ou (2; 4) – 2 pontos;

(4; 3) ou (3; 4) – 3 pontos;

(4; 4) – 4 pontos;

(4; 5) ou (5; 4) – 5 pontos;

(4; 6) ou (6; 4) – 6 pontos.

Cada jogador poderá efetuar até dois lançamentos. Se não conseguir nenhuma face 4 no
primeiro lançamento, efetua o segundo lançamento com os dois dados. Se conseguiu
pelo menos uma face 4 no primeiro lançamento, reserva este dado e decide se lança ou
não o outro dado mais uma vez. Vence o jogo quem obtiver a maior pontuação. Caso os
dois jogadores obtenham a mesma pontuação o procedimento todo é repetido.

Depois de realizadas algumas rodadas para tomarem conhecimento do funcionamento do
jogo, os alunos partiram para a disputa com a realização de cinco rodadas por cada dupla, onde
os mesmos anotavam os resultados na tabela que receberam. Em seguida foi feito os seguintes
questionamentos propostos por Lopes (2010, p.1‐2):
 O jogador deverá sempre aproveitar o segundo lançamento?
 O segundo jogador possui maior possibilidade de vencer o jogo?
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Para o primeiro destes questionamentos, surgiram vários “depende”. Segundo os alunos
deveriam ser analisados os pontos de cada lançamento, dependendo dos pontos obtidos poderia
ser lançado ou não o segundo dado, que na opinião de um deles só era “melhor jogar o segundo
se tivesse ganhado um ponto por não ter chances de piorar”. Em relação ao segundo
questionamento todos concordaram que sim, visto que os pontos do primeiro jogador já eram
conhecidos.
Em continuidade foi apresentado alguns problemas propostos por Lopes (2010, p.2) para
que os alunos tentassem resolvê‐los. Os problemas foram os seguintes:
Problema 1. Considerando‐se apenas o primeiro lançamento dos dois dados, João terá
maior chance em conseguir 1 ponto ou 6 pontos?
Problema 2. Considerando‐se apenas o primeiro lançamento dos dois dados, João terá
maior chance em conseguir 5 ou 4 pontos?
Dado um tempo para que os alunos tentassem resolvê‐los, em seguida os problemas
foram discutidos. Em relação ao primeiro problema, a maioria dos alunos responderam que as
chances eram iguais para João obter 1 ponto ou 6 pontos, porém um aluno justificou da seguinte
maneira: “as chances são iguais = 1 ‐ 2/36; 6 ‐ 2/36”. Diante desta justificativa a definição de
experimento aleatório foi sistematizada, pois no lançamento de dados embora não seja possível
antecipar os resultados, podem ser definidos quais os resultados possíveis, definindo assim
espaço amostral, que neste caso possui 36 elementos. Ainda com o problema 1 foi trabalhado o
conceito de evento, visto que alguns alunos, em suas justificativas apresentaram o conjunto com
os quais se conseguia 1 ponto e o conjunto que se conseguia 6 pontos. Depois destas discussões
foi exposta a figura 1, baseada em Morgado et.al (2004, p.123), com a qual ficou bem claro o
espaço amostral no lançamento de dois dados, facilitando a compreensão deste conceito bem
como das possibilidades de ocorrência de um evento no lançamento de dois dados.

Figura 1 – representação do espaço amostral no lançamento de dois dados
Nas aulas seguintes foi sugerido a solução dos problemas 3 e 4 de Lopes (2010), feito isto
sistematizou‐se o conceito de probabilidade, segundo Morgado et.al (2004), que até o momento
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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ainda não havia sido definido. Para auxiliar os alunos na compreensão das resoluções destes
problemas a figura 1 também foi aproveitada. Em continuidade foram solucionados os problemas
5 e 6 de Lopes (2010) para a fixação dos conceitos já apresentados.
A resolução dos problemas 7, 8 e 9 de Lopes (2010) foram utilizadas para trabalhar soma
e produto de probabilidades. Porém, antes de levá‐los ao conhecimento dos alunos, adotamos a
estratégia de João apresentada por Lopes (2010). Finalizando assim os conceitos básicos que esta
proposta de trabalho se propunha.
Em continuidade aos procedimentos desta experiência aplicamos o pós‐teste, sendo que
era o mesmo questionário aplicado no início do estudo. Da mesma forma que foi aplicado o pré‐
teste, durante a aplicação do pós‐teste foi informado à sala que não havia necessidade de
identificação no mesmo. Responderam ao questionário pós‐teste 25 alunos da sala controle e 14
da experimental.
Após a aplicação do mesmo, as oito questões foram discutidas. Estes procedimentos
foram realizados em ambas as turmas.
Para finalizar as atividades na turma experimental, convidamos os alunos para uma
entrevista gravada em áudio, onde esta experiência seria discutida. A mesma foi realizada no
horário de intervalo com oito alunos que voluntariamente se disponibilizaram para tal atividade.
Foram utilizadas sete horas/aula para realização de todas as atividades nesta turma.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise dos dados foi feita através das respostas do pré‐teste, pós‐teste e da entrevista
com alunos da sala experimental.
As respostas apresentadas pelos alunos nos questionários foram selecionadas de acordo
os seguintes grupos: resposta certa, resposta errada e não sei.
Foi organizada uma tabela com as alternativas consideradas como certas, respostas
padrão, a qual serviu de gabarito para verificação das respostas do pré‐teste e do pós‐testes de
cada turma. Diante disto, foram elaboradas tabelas/resumos, seguindo as categorias de
respostas apresentadas por cada aluno, as mesmas contendo quantidade de respostas para cada
pergunta em total e percentual.
O pré‐teste e o pós‐teste não foram respondidos pela mesma quantidade de alunos, visto
que por se tratar de um projeto de pesquisa não havia a obrigatoriedade de responderem ao
questionário, neste estudo foram utilizados os índices em percentuais registrados nas tabelas
resumos.
De posse dos dados das tabelas, foram elaborados os gráficos onde pode ser feita uma
análise visual dos resultados do pré‐teste e do pós‐teste, levando assim a um comparativo entre
estas avaliações.
Os resultados dos questionários, bem como a entrevista com os alunos da sala
experimental são apresentados conforme abaixo:
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1. Resultado da aplicação do pré‐teste na turma controle e na experimental, onde foi
feito uma avaliação diagnóstica dos conhecimentos que os alunos possuíam sobre
probabilidade;
2. Resultado da aplicação do pós‐teste em ambas as turmas, a partir do qual se
observa as mudanças nos conhecimentos dos alunos, sobre os conceitos trabalhados;
3. Análise da entrevista concedida por alunos da turma experimental.
A fim de se conhecer as noções prévias das duas turmas acerca dos conceitos básicos de
probabilidade, foi aplicada uma avaliação diagnóstica, pré‐teste, em ambas as turmas. Os dados
obtidos são apresentados na figura 2.

Figura 2 – Índice de acertos no pré‐teste
Diante dos resultados conclui‐se que a maioria dos alunos em ambas as turmas tinham
noções de probabilidade. No entanto a turma controle obteve maior índice de respostas certas
em 75% do questionário.
A maior diferença entre os índices de acertos ocorreu na questão de número 7, que tinha
o seguinte enunciado: no lançamento de dois dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de
obtermos 2 no primeiro dado e 5 no segundo dado? Nesta questão a turma experimental atingiu
33 pontos acima do índice obtido pela turma controle.
A questão oito, que perguntava aos alunos o que eles consideravam como probabilidade,
teve o maior índice de acertos pela turma experimental, apesar de que esta turma alcançou um
índice médio de acertos de 45%, enquanto a turma controle atingiu 52%.
A importância da aplicação do pré‐teste em ambas as turmas está no fato de
averiguarmos os conhecimentos prévios dos alunos, que para o professor, de acordo com
Vitorasso (2010, p.14) “representam um importante ponto de partida para o mesmo, o que faz
com que esta averiguação seja fundamental para que se consiga um ensino mais eficaz.”.
Com o objetivo de verificar as mudanças nos conhecimentos dos alunos sobre os
conceitos expostos em sala de aula, foi aplicado um pós‐teste em ambas as salas. Os dados
obtidos foram transformados no gráfico da figura abaixo.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

Figura 3 – Índice de acertos no pós‐teste
Com os resultados da figura 3 verifica‐se que aconteceram mudanças expressivas em
algumas questões. Pode‐se destacar o crescimento no número de acertos da sala experimental
que passou de 25% para 75% no questionário. Diante desse resultado observa‐se que houve uma
diferença significativa na resolução dos problemas do pós‐teste em relação ao pré‐teste na turma
experimental, confirmando o que diz Maciel e Barbosa (2010, p.3),
O jogo estimula o desenvolvimento de estratégias para a resolução de problemas na
medida em que possibilita a investigação, ou seja, a exploração de conceitos através da
estrutura matemática subjacente ao jogo e que pode ser vivenciada, pelo o aluno,
quando ele joga, elaborando estratégias e testando‐as a fim de vencer o jogo.

Os dados apresentados no pós‐teste mostra que o índice médio de acertos aumentou nas
duas turmas, sendo que a sala controle chegou a 68% e a turma experimental atingiu 76%.
Com o objetivo de avaliar qualitativamente o trabalho realizado de forma diferenciada na
sala experimental os alunos foram convidados para concederem uma entrevista, onde os
mesmos relatariam sobre a experiência vivida com a execução desta proposta de trabalho. Não
houve critério de escolha. O convite foi feito para toda a turma, entretanto apenas oito se
disponibilizaram a colaborar com esta atividade.
A entrevista seguiu um roteiro com cinco questões.
Para identificação dos alunos utilizou‐se as seguintes nomenclaturas de E1 a E8, por
serem alunos da sala experimental adotamos E, a sequencia numérica foi a ordem de respostas
para o primeiro questionamento.
Em se tratando do assunto de probabilidade a maioria dos alunos afirmou que já tinha
ouvido falar, porém, não tinham estudado. Apenas um aluno diz ter estudado na “quinta série”.
Todos os entrevistados consideraram satisfatória a maneira como o conteúdo foi
trabalhado na sala de aula. De acordo com o E1: “foi uma forma divertida e a gente aprendeu,
(...), a gente interagiu com o jogo de dados que foi a forma usada e a gente aprendeu se
divertindo (...)”. Já o aluno E2 mencionou: “(...) resumindo, aprender brincando é sempre bom”.
Diante destes relatos comprova‐se a afirmação de Grando (2000, p.35), quando apresenta que
entre as vantagens do uso do jogo o “resgate do prazer em aprender.”.
Quando foram questionados se já tinham visto aulas de matemática com jogos, apenas
E4, informou que sim, porém não lembrava por não ter sido na sala dela, os demais destacaram
que não. Entre as declarações sobre este ponto E2 citou: “Não, só cálculo, cálculo, cálculo e
cálculo. Só cálculo limpo e seco”.
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Como fator positivo um destacado foi o desenvolvimento do raciocínio e da lógica. Outro
aluno fez a seguinte consideração sobre esta forma de trabalho:
Eu acho que ponto positivo, foi tipo assim...Tem aluno que não gosta de matemática,
porque a matemática é chata entendeu? É cálculo, cálculo, cálculo. E a gente usou o
jogo, que no caso foi o jogo de dados, e aprendeu, entendeu? Foi uma forma divertida,
de não ficar aquela coisa entediante, entendeu? Foi uma forma divertida de aprender, e
a gente conseguiu aprender através de um jogo de dados, pelo menos eu né, não sei o
resto...(risos). (E1)

Já o E5 destacou: “um fato importante foi porque a matemática (...) a gente sempre
convive com a matemática, mas é só o cálculo. Aqui não, a gente aprendeu outra forma de
estudar a matemática, por outros meios, não só o cálculo”. Acerca desta colocação, os
Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p.42), destacam:
É consensual a ideia de que não existe um caminho que possa ser identificado como
único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular, da Matemática. No
entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é fundamental
para que o professor construa sua prática. Dentre elas, destacam‐se [...] os jogos como
recursos que podem fornecer os contextos dos problemas, como também os
instrumentos para a construção das estratégias de resolução.

A maioria não destacou pontos negativos. Apenas um aluno relatou dificuldades em
estabelecer o espaço amostral, quando se lança um dado ou dois dados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo investigou as contribuições de um jogo de dados associado a metodologia de
resolução de problemas, para o processo de ensino‐aprendizagem de conceitos básicos de
probabilidade.
Após a aplicação dos questionários, bem como dos relatos dos alunos da sala
experimental, comprova‐se o que outros estudos já evidenciaram, sobre as contribuições dos
jogos associados a resolução de problemas, para o ensino de conteúdos de matemática.
Percebe‐se com os resultados apresentados que o uso de jogos auxilia na compreensão
de conceitos matemáticos, visto que os índices apresentados pelas salas de controle e
experimental foram diferentes. E em particular a sala experimental apresentou um crescimento
acentuado no pós‐teste.
Quando este método é levado para a sala de aula mostra aos alunos que os conteúdos
matemáticos têm outras formas de serem trabalhados, com isto a matemática deixa de ser
tachada como uma disciplina difícil e chata, passando a tornar‐se atrativa e interessante.
Contudo, há de se ressaltar que esta metodologia deve ser planejada, para não adquirir um
caráter de um simples jogo e sim de um verdadeiro aprendizado, auxiliando os alunos a
ampliarem habilidades na resolução de problemas, maior criatividade, melhoria na concentração
e atenção, desenvolvimento do raciocínio lógico, além de levá‐lo a ser um sujeito ativo durante a
construção dos conhecimentos, instigando os mesmos a situações de desafios.
A associação de jogos a resolução de problemas, incentivam os alunos a descobrirem as
melhores estratégias de jogadas, para isso é preciso conhecimento profundo das regras, para que
ao serem analisadas corretamente, venham estabelecer as ligações com os conceitos
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matemáticos que estão sendo trabalhados. Dessa forma há um dinamismo na aula, que passa a
ser interessante e leva a uma verdadeira aprendizagem.
Voltando para o questionamento ao qual este estudo se propunha a investigar: “A
utilização de um jogo de dados contribui para o processo de ensino‐aprendizagem de conceitos
básicos de probabilidade, em uma turma, do segundo ano do ensino médio do Centro de Ensino
Edison Lobão?”, pode‐se concluir que de fato existem contribuições, as quais não são apenas em
termos quantitativos, mas também qualitativos, visto que se verifica outra metodologia para o
processo de ensino‐aprendizagem de matemática.
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RESUMO
As estiagens e enchentes estão entre os fenômenos
que causam grandes desastres naturais, trazendo
prejuízos diversos para toda a sociedade. O objetivo
do presente trabalho foi a partir de avaliação e
análise estatística hidrológica da vazão do Rio Paraná
no Posto Fluviométrico de Itaipu, levando‐se em
consideração os dados obtidos pelo Operador
Nacional de Sistemas Elétricos, disponibilizados
referentes ao período de 1962 a 2005, determinar a

probabilidade de ocorrência de vazões que
possibilitem a ocorrências de fenômenos de cheias
e/ou de estiagens ma região, fazendo as analises
estatísticas possíveis, buscando uma maior
interpretação dos dados apresentados. Os resultados
obtidos demonstraram que a interferência humana
na região contribuiu de forma significativa para a
manutenção
de
elevadas
vazões,
mesmo
considerando os períodos de estiagem.

PALAVRAS‐CHAVE: enchentes; estiagens; probabilidade; planejamento.

ANALYSIS OF THE PROBABILITY OF OCCURRENCE OF PHENOMENA AND FLOOD SEASON IN
DROUGHTS FLUVIOMETRIC ‐ ITAIPU ( 1962‐2005 ) .
ABSTRACT
Droughts and floods are among the phenomena
that cause major natural disasters, bringing many losses
to society. The aim of this work was from evaluation and
statistical analysis of hydrological flow of the Paraná
River gaging station at Itaipu, taking into consideration
data from the National Electric System Operator,
available for the period 1962 to 2005, to determine the
probability of occurrence of flows that allow the

occurrence of phenomena of floods and / or droughts
ma region, making possible statistical analysis, seeking a
better interpretation of the data presented. The results
showed that human interference in the region
contributed significantly to the maintenance of high
flow rates, even considering the drought periods.

KEY‐WORDS: floods; droughts; probability; planning
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ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE FENÔMENOS DE CHEIAS E ESTIAGENS NA
ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA‐ITAIPU (1962‐2005).
INTRODUÇÃO
Estiagens e enchentes estão entre os fenômenos que causam grandes desastres naturais. Os
prejuízos para a agricultura, a pecuária, o abastecimento, a geração de energia são enormes e
afetam econômica e socialmente a população. Causam perdas nas safras, mortes de animais,
severos prejuízos para a economia e conseqüentemente êxodo rural e inchaço das áreas urbanas,
assim como afetam todo o ciclo da vida.
Muitas vezes a ocorrência desses eventos não pode ser evitada, mas podem ser minimizadas
quando se têm dados que possam estimar em média a ocorrência ou não desses eventos.
Estudos de distribuição de probabilidade facilitam essas estimativas, pois permitem mostrar
como a probabilidade total de ocorrências se divide pelos diversos resultados possíveis do
evento.
Este trabalho fez um estudo para estimar as probabilidades de ocorrências de eventos de cheias
e de estiagens, tomando como referência os valores das vazões correspondentes aos percentis
10 e 90, no intuito de evitar maiores prejuízos para a sociedade em caso de ocorrência desses
eventos.
MATERIAL E MÉTODOS
A área em estudo corresponde a Secção do Rio Paraná, localizada nas imediações da Usina
Hidrelétrica de Itaipu( figura 1), situada na Região Sul do país, área de grande destaque por ser a
mais importante Usina Hidrelétrica localizada no território brasileiro, mas pertencente ao Brasil e
ao Paraguai.
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FIGURA 1‐ Área de estudo
As análises foram feitas com dados de vazões naturais anuais do período de 1962 a 2005,
registradas no Posto Fluviométrico de Itaipu(nº‐64918980), localizado no Rio Paraná e fornecidos
pelo ONS‐Operador Nacional de Sistemas Elétricos. Os dados foram analisados primeiramente
observando‐se o comportamento probabilístico das vazões máximas anuais, buscando‐se obter
referencial para ocorrências de cheias. Em seguida as análises buscaram identificar a
probabilidade de maiores estiagens no período em análise. Esses dados serviram de base para o
estudo das vazões, onde para cada experimento, observou‐se a variável X, através do processo
de Bernoulli, obtendo‐se como resultado o valor = 1 para as ocorrências de “sucessos”, ou o valor
= 0 para as ocorrências de “falhas”.
Considerando as elevadas vazões da área estudada, buscou‐se o referencial do P(90) para os
períodos de mais intensas vazões da região, no entanto como a maior parte dos dados
encontravam‐se acima do valor da vazão do percentil(90), foram realizadas tentativas com a
P(95) e com a P(99), optando‐se pelo uso dessa última para referenciar o valor das vazões de
extravasamento. Lembrando que esses valores correspondem a maior vazão encontrada em cada
ano. As vazões de extravasamento são as vazões máximas que ultrapassam os valores da vazão
da P(90).
Os modelos de distribuição de probabilidades são classificados em discretos e contínuos, de
modo consoante com as variáveis aleatórias cujo comportamento visa modelar. Uma função de
distribuição discreta é aquela empregada para modelar o comportamento de uma variável
aleatória cujo espaço amostral é do tipo numerável, composto por valores isolados, em geral,
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números inteiros. Os principais modelos de variáveis aleatórias discretas, que encontram uma
ampla gama de aplicações em hidrologia, podem ser agrupados em três grandes categorias. A
primeira está relacionada as variações dos chamados processos de Bernoulli e inclui as
distribuições binomial, geométrica e binomial negativa. (NAGUETTINI e PINTO, 2007).
Para realização desse estudo os dados foram discretizados em intervalos anuais (i = 1, 2, 3, 4,
5,..., 44).
Os dados da série de 44 anos foram avaliados através dos processos de Bernoulli.
Para Naguettini e Pinto (2007) os processos de Bernoulli estão associados a três diferentes tipos
de variáveis aleatórias discretas Y:


a variável é dita binomial, quando Y refere‐se ao número de ‘sucessos’ em N repetições
independentes;



a variável é denominada geométrica, quando Y refere‐se ao número de repetições
independentes necessárias para que um único ‘sucesso’ ocorra;



a variável é denominada binomial negativa, quando Y refere‐se ao número de repetições
independentes necessárias para que um certo número r de ‘sucessos’ ocorram.

Segundo Triola (2008), considera‐se uma distribuição binomial quando o experimento atende às
condições típicas do processo de Bernoulli, que são as seguintes:


há ‘n’ observações idênticas;



os eventos são independentes;



somente há possibilidade de dois resultados possíveis e excludentes (“sucesso” ou
“fracasso”;



a probabilidade de ocorrência dos resultados possíveis é constante em todas as
alternativas.

A fórmula de cálculo da probabilidade (equação1) de certo número ‘x’ de “sucessos” em ‘n’
provas de um experimento sujeito a distribuição binomial é dada por:
!
!.

!

.

. 1

(equação 1)

A distribuição geométrica (equação 2) é utilizada para calcular probabilidades de situações em
que são feitas sucessivas tentativas independentes de um mesmo experimento aleatório até que
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apareça o primeiro “sucesso”. Portanto, se a variável assume o valor Y = y, isso significa que
ocorreram (y ‐ 1) ‘falhas’ antes da ocorrência do ‘sucesso’, exatamente na y‐ésima tentativa
A probabilidade é calculada através da seguinte expressão (equação 2):
. 1

(equação 2)

O Tempo de Retorno (Tr) de forma simplificada, podemos dizer que é o tempo médio em anos
que o evento é igualado ou superado pelo menos uma vez.
Naghettini e Pinto (2007) destacam que um importante desdobramento da noção de tempo de
retorno refere‐se à definição de risco hidrológico, tal como aplicado em projetos de estruturas
hidráulicas de controle de cheias. Considerado um quantil de referênciaXT, de tempo de retorno
T, o risco hidrológico é definido como a probabilidade de que XT seja igualado ou superado pelo
menos uma vez, em um período de N anos. Em geral, o quantil de referênciaXT corresponde à
cheia para a qual foi projetada a estrutura hidráulica, enquanto o período de N anos corresponde
à sua vida útil.
A equação para encontrar o tempo de retorno é (equação 3):
Tr = 1/p.

(equação 3)

A binomial negativa (equação 4) é utilizada para calcular as probabilidades nas situações em que
seja necessário certo número de repetições antes que ocorra um sucesso. O evento A ocorre com
probabilidade p de ‘sucesso’, em uma tentativa qualquer. Por outro lado, a probabilidade do
evento B é dada pela distribuição binomial aplicada a (r ‐ 1) ‘sucessos’ em (y ‐ 1) tentativas.
.

. 1

(equação 4)

Todas as análises foram realizadas para o período de cheia e para o período de estiagem.
Para realização desse trabalho foi utilizado o software MATLAB (MATrix LABoratory) como
ferramenta para dar maior agilidade no processo de análises.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Vazões máximas
Tabela 1 – vazão máxima anual do Rio Paraná (Posto Fluviométrico de Itaipu)
ANO

VAZÃO

ANO

VAZÃO

ANO

VAZÃO

ANO

VAZÃO

1962

21412

1973

24287

1984

24592

1995

23268
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1963

20988

1974

19785

1985

18423

1996

42322

1964

25615

1975

21351

1986

26936

1997

27026

1965

25049

1976

27909

1987

20285

1998

24623

1966

19797

1977

21579

1988

27106

1999

26431

1967

18677

1978

19810

1989

37950

2000

22945

1968

12653

1979

26063

1990

22605

2001

22774

1969

20697

1980

22246

1991

27930

2002

27406

1970

16792

1981

25934

1992

26710

2003

23030

1971

22749

1982

40057

1993

25992

2004

26243

1972

23502

1983

28183

1994

33779

2005

20106

Analisando as vazões máximas anuais do Posto Fluviométrico de Itaipu (ver tabela 1), calculou‐se
a P(90), P(95) e a P(99)(ver tabela 2), percebeu‐se que a maior parte dos valores de vazão
máxima estavam compreendidos entre a P(90) e a P(95), portanto desconsiderou‐se esses
percentuais para referencial de cheias e foi adotado a P(99) como valor de referência, mesmo
assim esses valores que deveriam ser superiores ou iguais a 26.650mm³, ainda representavam
vazões máximas de 12 anos dentro do período de 44 anos representados na base de dados. Esse
total de ocorrências correspondeu a uma probabilidade de 0,277(27,7%) para cheias no período.
Tabela 2‐ Percentis das Vazões Máximas Anuais da Série
Percentil

Vazão(m³/s)

Total de Dados

Probabilidade (%)

P₉₀

18508,0

41

93,18

P₉₅

21045,0

33

75

P₉₉

26650,0

12

27,27

Probabilidade para cheias
A probabilidade de ocorrência de prejuízos em função de 2 cheias em 10 anos
Aplicando a distribuição Binomial, obteve‐se:
P(99): P(y = 2) = 26,32%
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A probabilidade de ocorrência de a segunda cheia acontecer no décimo ano
Aplicando a distribuição Binomial Negativa, obteve‐se:
P(99): P(n = 10) =5,26%
4.2.3 ‐ O tempo de retorno da cheia cuja vazão máxima é o percentil 90
Aplicando a distribuição Geométrica, obteve‐se:
P(90): Tr = 1,07.
4.2.4 ‐ A vazão máxima com tempo de retorno de 2 anos
Utilizou‐se a distribuição geométrica.
Tr = 1/p  p = 0,5 = 50%.
A vazão correspondente a p = 0,5 é 0,5.
44 (vazões máximas possíveis) = 22.
A vazão correspondente a p = 50% é a 22ª vazão (das 44 vazões ordenadas em ordem
decrescente).
Qmáx (i = 22) = 23502m³/s.
Vazões mínimas
Tabela 3 – Vazão mínima anual do Rio Paraná (Posto Fluviométrico de Itaipu)
ANO

VAZÃO

ANO

VAZÃO

ANO

VAZÃO

ANO

VAZÃO

1962

3730

1973

5275

1984

5859

1995

4249

1963

3265

1974

5615

1985

4316

1996

4858

1964

3301

1975

4561

1986

4819

1997

6165

1965

4603

1976

3698

1987

5393

1998

5868

1966

4210

1977

4712

1988

4747

1999

4848

1967

3766

1978

4700

1989

6593

2000

5182

1968

3098

1979

4580

1990

5852

2001

4870

1969

2609

1980

6439

1991

5259

2002

4620
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1970

3960

1981

5171

1992

6683

2003

5254

1971

3846

1982

3788

1993

6018

2004

4546

1972

3730

1983

6760

1994

4887

2005

5435

Analisando as vazões mínimas anuais do Posto Fluviométrico de Itaipu( ver Tabela 3),
foram calculados os valores da P(10), P(5), P(3),P(2) e da P(1)(ver Tabela 4), percebendo‐se assim
que a maior parte dos dados de vazão mínima estavam compreendidos entre a P(10) e a P(5),
desconsiderando‐se esses percentuais para referencial de estiagem, foi adotado a P(1) como
valor de referência, mesmo assim esses valores que deveriam ser inferiores ou iguais a
3.890,2mm³, ainda representavam vazões mínimas de 9 anos dentro do período de 44 anos
representados na base de dados. Esse total de ocorrências correspondeu a uma probabilidade de
20,45% para estiagens no período.
Tabela 4‐ Percentis das Vazões Mínimas Anuais da Série do Rio Paraná (Posto Fluviométrico de
Itaipu)
Percentil

Vazão(m³/s)

Total de Dados

Probabilidade(%)

P₁

3890,2

9

20,45

P₂

4279,6

12

27,27

P₃

4638,0

18

40,91

P₅

5049,1

26

59,10

P₁₀

5746,8

34

77,27

Probabilidade para estiagens
A probabilidade de ocorrência de prejuízos em função de 2 estiagens em 10 anos
Aplicando a distribuição Binomial, obteve‐se:
P(99): P(y = 2) = 35,4%
A probabilidade de ocorrência de a segunda estiagem acontecer no décimo ano
Aplicando a distribuição Binomial Negativa, obteve‐se:
P(99): P(n = 10) =7,1%
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O tempo de retorno da seca cuja vazão mínima é o percentil 10
Aplicando a distribuição Geométrica, obteve‐se:
P(90): Tr = 4,89 anos
A vazão mínima com tempo de retorno de 2 anos
Aplicando a distribuição Geométrica, obteve‐se:
Tr = 1/p  p = 0,5 = 50%.
A vazão correspondente a p = 0,5 é 0,5.
44 (vazões mínimas possíveis) = 22.
A vazão correspondente a p = 50% é a 22ª vazão (das 44 vazões ordenadas em ordem
decrescente).
Qmáx (i = 22) = 4848m³/s.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a análise dos resultados pode‐se concluir que:
A área em estudo manteve vazões elevadas na maior parte dos 44 anos;
Na maior parte dos anos ocorre o extravasamento da vazão correspondente ao Percentil 90,
mantendo altos níveis de vazão na região;
A construção da UHE de Itaipu contribuiu para a manutenção de elevadas vazões na região;
Mesmo no período de estiagens, as vazões são consideráveis na região;
O estudo da probabilidade de ocorrência de eventos extremos favorece a um maior
planejamento, com objetivo de redução de possíveis danos.
BIBLIOGRAFIA
Almeida, E. S. Uma Introdução ao Matlab. Departamento de Tecnologia de TCI‐UFAL,
Agosto,2001.
Naghettini, Mauro e Éber José de Andrade Pinto. 2007. Hidrologia Estatística. Belo Horizonte,
CPRM.
Notas de aula. Estatística Aplicada. Professor: Christopher Freire Souza. Março de 2011.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

Tassi, R. & Collischonn, W. Introduzindo Hidrologia. IPH – UFRGS. 2008.
TRIOLA, M.F. Introdução à estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 10º ed. 702 p. Traduzido por:
Vera Regina Lima de Farias e Flores.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

INVESTIGAÇÕES ESTATÍSTICAS EM SALA DE AULA: O OLHAR DE UMA TURMA DE PESCADORES
PEREIRA FILHO, A.D.(PQ)¹ ; LOPES,K.M.V.(PQ)2 ; SOUZA,L.M.(PQ)3; OLIVEIRA,C.S.(PQ)4 ; PATRÍCIO,P.C.S(PQ) 5
; Y. F. ALMEIDA (PQ)6 Instituto Federal do Tocantins (IFTO) ‐ Campus Porto Nacional; 2Instituto Federal do
Tocantins (IFTO) ‐ Campus Porto Nacional; 3Instituto Federal do Tocantins (IFTO) ‐ Campus Porto Nacional;
4
Instituto Federal do Tocantins (IFTO) ‐ Campus Porto Nacional; 5Instituto Federal do Tocantins (IFTO) ‐ Campus
Porto Nacional; 6Instituto Federal do Tocantins (IFTO) ‐ Campus Porto Nacional ‐ Departamento de Licenciatura
em Computação‐ Campus‐ Porto Nacional e‐mail: albano.filho@ifto.edu.br

RESUMO
Este artigo tem por base um estudo sobre uma
investigação estatística realizada em sala de aula por
alunos do curso do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego ‐ PRONATEC, por meio do
curso de “Gestão de Agricultura Familiar” ofertado pelo
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Tocantins, campus de Porto Nacional. A investigação se
coloca em uma perspectiva qualitativa, sendo que a
análise foi realizada com base na tipologia de Ponte
(2009). Esta oportunidade surge também para reflexão
sobre a prática docente no sentido de melhorar,
pretendendo assim investigar o impacto desta
experiência nos alunos, tentando compreender o modo
como eles formulam questões e conjecturas, suas

capacidades de realizarem investigações, capacidade de
promover atitudes, tais como de liderança e postura
investigativa e capacidade de trabalhar em grupo, como
planejam e concretizam a recolha de dados, como
sintetizam e analisam os dados que recolheram e como
comunicam os seus resultados. Durante a execução das
atividades, assumiu‐se o papel de professores. As
conclusões afirmam que é proveitoso, tanto para o
professor, como para os alunos e que as atividades de
investigações realizadas em sala de aula promoveram a
aprendizagem dos alunos, tanto nas competências de
investigação estatística quanto em outros temas do
currículo.

PALAVRAS‐CHAVE: Investigação, Estatística, Pratica Docente, Educação Matemática.

STATS INVESTIGATIONS IN THE CLASSROOM: THE LOOK OF A CLASS OF FISHERMEN
ABSTRACT
This article is based on a study of a statistical
investigation in the classroom by students of the
National Program for Access to Technical Education and
Employment ‐ PRONATEC through the course
"Management of Family Farming" offered by the Federal
Institute of Education Science and Technology of
Tocantins, campus of Porto National. The investigation
arises in a qualitative perspective, and the analysis was
performed based on the type of bridge (2009). This
opportunity also arises for reflection on teaching
practice to improve, intending thereby to investigate the

impact of this experience on students trying to
understand how they formulate questions and
conjectures, their ability to conduct investigations,
ability to promote attitudes, such as leadership and
investigative attitude and ability to work in groups, how
they plan and delivering the data collection, as
synthesize and analyze the data collected and how to
communicate their results. During the execution of
activities, assume the role of teachers. The conclusions
state that is beneficial both for the teacher and for the
students and that the investigations carried out
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activities in the classroom promoted student learning,
both in statistical research skills as other subjects of the

curriculum.

KEY‐WORDS: Research, Statistics, Teaching Practice, Mathematics Education.
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INVESTIGAÇÕES ESTATÍSTICAS EM SALA DE AULA: O OLHAR DE UMA TURMA DE EPSCADORES
1. INTRODUÇÃO
A Estatística constitui uma importante ferramenta para a realização de projetos e
investigações em numerosos domínios, sendo usada no planejamento, na recolha e análise de
dados e na realização de inferências para tomar decisões. A sua linguagem e conceitos são
utilizados em cada passo do dia a dia para apoiar afirmações em domínios como a saúde, o
desporto, a educação, a ciência, a economia e a política. Desta forma, é importante que a
sociedade saiba quando um argumento estatístico está ou não a ser utilizado com propriedade.
Diante disso, julgou‐se importante que os alunos do curso de Operador de
Beneficiamento de Pescado, pudessem discutir sobre esta ciência. Algumas práticas estatísticas
incluem, por exemplo, o planejamento, a sumarização e a interpretação de observações, uma vez
que o objetivo da estatística é a produção da melhor informação possível e a partir
dos dados disponíveis buscar a melhor decisão.
O público desta turma consiste em ribeirinhos e pescadores da colônia de Pescadores do
município de Porto Nacional – TO, com Escolaridade Mínima Ensino Fundamental Incompleto.
Propôs‐se como objetivo discutir assuntos que refletissem sobre a importância da qualidade de
determinados fatores ou parâmetros que podem ser afetados devido à qualidade da matéria‐
prima utilizada, mecanismo para descrever as informações do seu produto, processamento e
adequação das técnicas utilizadas na preservação do produto e a eficiência das operações de
transporte e armazenamento do produto final. Foi possível discutir aspectos relacionados o
acesso e ao mesmo tempo uma contribuição de conhecimentos direcionados as atividades
empreendedoras em novas técnicas agropecuárias, valorizando os saberes populares e inserindo
novas informações.
Buscou‐se com o presente artigo apresentar os resultados obtidos com a investigação
descrevendo os procedimentos utilizados na referida pesquisa, bem como, pontuando os
referenciais teóricos da área.
2. Aulas de Investigações Matemáticas
Através das aulas de investigações matemáticas pretende‐se que os alunos se submerjam
no seu processo de ensino e de aprendizagem por meio da participação ativa e da gestão
autônoma, sendo assim responsável desse processo. Hoje em dia, é importante que os alunos
sejam confrontados com atividades de investigação durante a sua aprendizagem, sendo pela
vivência de processos característicos de investigação, ou pelas atividades que os permitam novos
desafios.
O conceito de investigação matemática, como atividade de ensino‐aprendizagem, ajuda a
trazer para a sala de aula o espírito de atividade matemática genuína, constituindo, por isso, uma
poderosa metáfora educativa. O aluno é chamado a agir como um matemático, não só na
formulação de questões e conjecturas e na realização de provas e refutações, mas também na
apresentação de resultados e na discussão e argumentação com seus colegas e o professor.
(PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2009, p. 23)
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Ponte; Brocardo; Oliveira (2009) afirma que as investigações matemáticas são um tipo de
atividades que todos os alunos deveriam experimentar, permitindo ao aluno saber como o seu
desempenho é visto pelo professor se existem aspectos que se precise dar mais atenção.
Em sua teoria da constituição do sujeito, Vygotsky (1998) afirma que esta ocorre nas
interações sociais produzidas nos diversos núcleos de ação. Com base em pressupostos histórico‐
culturais pode‐se afirmar que o processo de elaboração de conhecimentos constitui‐se na
dinâmica interativa das relações sociais. É interagindo com o outro que cada indivíduo se
constitui e se dá a elaboração conceitual. O sujeito social está em processo de formação
constante e nestas dinâmicas interativas, a que se considerar a multiplicidade de saberes
existente.
Segundo o autor, é na interação entre as pessoas que em primeiro lugar se constrói o
conhecimento que depois será intrapessoal, ou seja, será partilhado pelo grupo junto ao qual tal
conhecimento foi conquistado ou construído.
3. SOBRE A INVESTIGAÇÃO
Este capítulo está estruturado de forma a apresentar a investigação como um todo:
exposição dos objetivos, metodologia utilizada no estudo, instrumentos, sujeitos e local da
investigação, bem como, os procedimentos para análise de dados.
3.1 Objetivos
Foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:
 Analisar capacidade de realizar investigações;
 Investigar a capacidade de promover atitudes, tais como de liderança e postura
investigativa;
 Analisar a capacidade de trabalhar em grupo;
 Identificar, o nível de domínio dos conceitos estatísticos;
 Analisar e comparar os indicadores de desenvolvimentos dos alunos.
3.2 Aspectos metodológicos
Pereira Filho (2012) acredita que uma análise qualitativa das respostas dos alunos, com uma
discussão aprofundada sobre as dificuldades por eles apresentadas, apoiadas nestas
investigações já realizadas seja, talvez, uma boa maneira de aproveitar os erros para questionar
os estudantes e auxiliá‐los a estabelecer seu conhecimento e assim adquirir novos conceitos.
Dessa forma, com o objetivo de contribuir neste processo de reciprocidade intelectual, este
estudo segue uma perspectiva qualitativa, com o objetivo de investigar e analisar o
desenvolvimento dos alunos com relação à capacidade de realizar investigações matemáticas em
sala de aula no processo de ensino e aprendizagem de estatística descritiva.
Nas palavras de Bogdan e Biklen (1996, p.49) “A abordagem da investigação qualitativa exige
que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para
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constituir uma pista que permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do objeto de
estudo”.
Dentro desta perspectiva, optou‐se por utilizar o caminho metodológico estabelecido por
Ponte; Brocardo; Oliveira (2009), pelo qual as autoras propõem uma metodologia para análise de
investigação desenvolvida em três fases: introdução à tarefa; realização da investigação e por
último discussão dos resultados
Na fase de introdução à tarefa foi colocada a seguinte situação: Suponha que sejas
questionado e deverá responder a seguinte pergunta, como são os alunos da tua turma? Nesta
Fase foi feita a proposta de forma oral, onde os alunos deveriam informar as características de
sua turma.
Na fase de realização da investigação, os alunos foram divididos em grupos com quatros
alunos em cada grupo, sendo que eles mesmos fizeram as divisões.
Fase seguinte, os alunos elegeram um representante para relatar os resultados encontrados.
Na última fase, discutiu‐se atividade realizada e conceituamos, sobre estatística descritiva e
inferencial, sobre variáveis qualitativas (ordinal e nominal) e quantitativas (discretas e contínuas).
3.3 Instrumentos da Investigação
A investigação foi realizada em cinco aulas de 60 minutos, considerando a elaboração e
análise de quatro instrumentos de investigação, no qual foram separados em etapas.
Na primeira etapa, foi colocado para os alunos: Preparação das questões de investigação. Ou
seja, deveriam discutir com os colegas do grupo sobre que dados seriam necessários para
caracterizar a turma (físicos, sociais, culturais, entre outros.). Logo em seguida procuramos
clarificar o significado de alguns termos e certificar‐se que todos os alunos a tinham entendido.
Os alunos discutiram então as características a considerar. Todos os grupos referiram, desde
logo, os dados físicos: cor dos olhos e do cabelo, altura, peso, condição social, nível de
escolaridade, estado civil, entre outros. A identificação de características sociais e culturais não
foi tão evidente,
Na segunda etapa: Preparação da recolha dos dados.
Os alunos foram orientados a: “Escreve na forma de pergunta cada uma das
características que queriam investigar. De que modo (através de observação, medição ou
inquérito) poderiam obter as respostas às tuas perguntas? (Roteiro da atividade, 2014)” E por
último, deveriam preparar folhas de registro para os dados que iriam recolher.
Terceira etapa: Organização e representação dos dados (os conteúdos de estatística ainda
não haviam sido estudados);
Nesta etapa solicitou‐se que descobrissem formas de organizar e resumir os dados. Observar
um dos teus conjuntos de dados e procura organizá‐los com a ajuda das perguntas seguintes:
1. Qual é o valor mínimo dos teus dados? E o valor máximo? E a distância entre estes dois
valores? Achas que os teus dados estão muito concentrados ou estão espalhados?
2. Tenta descobrir uma forma de organizar os dados de modo que seja fácil ver quantas
vezes aparece cada valor.
3. Qual é o valor mais frequente (moda)?
4. Qual é o valor do meio (mediana)?
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5. A média de um conjunto de valores obtém‐se somando todos os valores e dividindo esta
soma pelo número total de dados. Calcula a média dos teus dados.
6. A moda, a mediana e a média são três medidas estatísticas que podes usar na
caracterização de um conjunto de dados. Qual destas medidas, pensas que dá uma
melhor ideia acerca do teu conjunto de dados? Por quê? (“Roteiro da atividade, 2014)”.
Nesta fase alguns questionamentos foram levantados, mas após esclarecimentos, os
grupos retomaram as atividades.
Quarta etapa: apresentação dos trabalhos. Nesta etapa os grupos elegeram o
relator e fizeram as apresentações, caracterizando segundo seu grupo a sua turma.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Neste capítulo, serão apresentados dados e análises referentes à aplicação dos
instrumentos em cada etapa.
Tabela 1 – Apresentação e análise dos instrumentos em cada etapa.
Apresentação e Nesta etapa, procurou‐se clarificar o significado de alguns termos e certificar‐se
análise da
que todos os alunos a tinham os tinham entendido, bem como as características
primeira etapa. a se considerar. Todos os grupos referiram, desde logo, os dados físicos: cor dos
olhos e do cabelo, altura, peso, condição social, nível de escolaridade, estado
civil, entre outros. A identificação de características sociais e culturais não foi
tão evidente, tendo suscitado muitas perguntas de todos os grupos. As
discussões mais instigantes surgiram durante a elaboração das conjecturas do
perfil dos alunos. Ao final desta etapa, concordou‐se que a gestão do tempo
podia ter sido outra, mas fez‐se um balanço positivo por sentirmos que os
alunos tinham trabalhado com entusiasmo.
Apresentação e Orientou‐se os alunos na preparação da recolha dos dados. Em função de não
análise
da terem contato a estatística descritiva formalizada, trabalhou‐se com os alunos
segunda etapa. sem mencionar em rol, ou quaisquer termos estatísticos a sequencia das
atividades. Alertou‐se sobre os cuidados que deveriam ter na redação das
perguntas de um inquérito. Ao pensarem nas respostas possíveis, os alunos
sentiram necessidade de clarificar as suas questões de modo a obterem
respostas fáceis de tratar. A observação das três técnicas de recolhimento de
dados também não levantou problemas. Os alunos consideraram que, para
saber sobre algumas características da turma bastava a observação, uma vez
que conheciam alguns colegas. Desta forma decidiram que os dados seriam
recolhidos por observação e inquérito. Com relação à preparação de uma folha
para registro dos dados, não constituiu problema para nenhum grupo.
Apresentação e Nesta fase de tratamento dos dados, como os conteúdos de Estatística, ainda
análise
da não tinham sido lecionados, optou‐se por não os abordar explicitamente e sim
terceira etapa
por acompanhar cada um dos grupos, que se procedera baseados nos seus
conhecimentos prévios. Sendo assim foi necessário mais tempo que o previsto
para o tratamento dos dados. A primeira questão foi facilmente resolvida,
uma vez, após o esclarecimento de que só se aplicava às variáveis
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quantitativas. A segunda questão também não levantou problemas, embora os
alunos demorassem algum tempo a realizá‐la. Alguns não ordenaram os
valores, o que dificultou a sua leitura. A assimilação da moda também não
levantou problemas. Um fato importante é que mesmo sem conhecerem este
termo, os alunos já tinham demonstrado entender o conceito quando
discutiram a cor da pele e dos cabelos. Quanto ao cálculo da média, com
alguma ajuda dos professores, também se despontou compreensível à maioria
dos alunos, mesmo sem este conceito não ter sido ainda estudado, muitos já
tinha ouvido falar, e os que ainda não sabiam fazer o cálculo, perceberam
rapidamente, uma vez que havia neste momento uma discussão entre os
grupos. A possibilidade de socialização entre os grupos foram permitidas pelos
professores, umas vez que se se valorizou a busca de conhecimentos por meio
de interações sociais. Aproveitou‐se a oportunidade para enfatizar a
importância dos alunos manterem sempre em contato mesmo após a
conclusão do curso.
Entre as três medidas estatísticas de tendências centrais, a mediana foi a que se
apresentou com menos evidência. Alguns alunos procuraram o valor do meio,
mas não se atentaram de contar os valores repetidos. Contudo, após o
recolhimento das informações, percebeu‐se que tinham sido feito em conjunto
por toda a turma, em função de poucos saberem encontrar estas informações.
Mas, consideramos relevante, após esta etapa, o relato de alguns grupos ao
afirmarem que haviam aprendido com os colegas coisas novas, frisaram o
quanto foi importante à forma que os colegas que dominavam aquela atividade
foram solidários aos colegas menos experientes.
Apresentação e Os alunos se mostraram um pouco nervosos e preocupados. Desta forma,
análise da
deixou‐se que acertassem as últimas combinações e de seguida passou‐se às
quarta etapa
apresentações. Os alunos estiveram atentos e mostraram‐se interessados nas
apresentações dos seus colegas. A discussão ficou para o fim, permitindo assim
que todos os grupos pudessem apresentar o seu trabalho. O primeiro grupo
enfatizou sobre; classe social, salário, moradia e apresentaram alguns valores
em porcentagens. Trabalharam com apenas vinte dos vinte e oito alunos
presentes. Quando questionado, por que apenas vinte, responderam que com
vinte seria mais fácil para apresentarem os valores em porcentagens.
Concluíram que um dos fatores mais relevantes foi que alguns moradores da
zona rural querem morar na cidade e vice‐versa. O segundo grupo questionou
os colegas em relação a: salário, moradia, classe social, altura, cor da pele, cor
dos olhos, o que gostavam de fazer nas horas de folga e durante a semana.
Fizeram assim um resumo e apresentaram. O terceiro grupo fez o levantamento
das características da sala e também do seu próprio grupo, depois fizeram a
comparação. Este grupo chamou bastante a atenção ao afirmar que as
características do seu grupo, embora formado por quatro pessoas, se
identificava bastante com a as características da turma de vinte e oito pessoas.
O quarto grupo, apresentou os resultados referentes às idades em um gráfico
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de setores, esta oportunidade se deve em função de uma aluna deste grupo
está concluindo o ensino médio e consequentemente na escola que estuda
estão trabalhando com a temática estatística descritiva. O quinto grupo
apresentou um resumo, fez o levantamento por meio de observação e
apresentou os resultados por meio de intervalos. Apresentaram a media das
idades entre trinta e quarenta anos, acreditavam que media tinha este
significado. No final, as apresentações foram discutidas pela mesma ordem.
Explicou‐se um pouco sobre o papel da estatística descritiva, os conceitos de
amostra, população e dos tipos de variáveis. Por fim, fez‐se baseado nas
apresentações e nos dados recolhidos pelos grupos, à caracterização da turma.
Fonte: Dados da Pesquisa.
5. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos revelam a importância de uma reflexão sobre as aprendizagens
referentes ao processo de investigação em sala de aula.
Percebeu‐se que a formulação de questões foi realizada com a colaboração de todos os
alunos, sendo que nesta parte alguns estudantes tiverem destaque. As questões formuladas
foram pouco diversificadas, não tendo gerado debates polêmicos. O processo de recolha de
dados, pelo seu lado, ultrapassou todas as expectativas. Os alunos organizaram‐se e, enquanto
uns observavam outros registravam os dados que estavam recolhendo.
O processo de conceituar após a investigação feita pelos próprios alunos, foi destacado
pelos grupos, uma vez que pontuaram, afirmando que caso chegássemos com uma verdade
absoluta, eles poderiam não ter interessado pela aula. Destacaram também que ao participarem
ativamente da aula, nem perceberam que se passaram cinco horas de aula.
Conclui‐se, que as investigações em sala de aula são um campo privilegiado para
promover a interdisciplinaridade. Se o estudo for orientado para questões sociais, ambientais ou
de saúde, os alunos podem envolver‐se em debates e reflexões de grande alcance. A discussão
das características a usar a formulação de hipóteses para a caracterização da turma e a análise
dos resultados constituiu‐se como atividades de comunicação e argumentação importantes para
o desenvolvimento pessoal. A necessidade de defesa das ideias e de confrontá‐las com as dos
outros, fomentou o desenvolvimento das capacidades de crítica e reflexão, fundamentais para o
exercício de uma cidadania ativa e responsável.
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RESUMO
As letras musicais expressão emoções, desejos e
outros sentimentos que ajudam na compreensão da
cultura, história e necessidades específica de cada
povo. A literatura reporta o estudo das letras de
músicas para compreensão de uma época, que
geralmente é realizado de forma qualitativa, contudo,
com o desenvolvimento da computação análises
quantitativas de dados textuais tem se tornado mais
frequente.
Neste trabalho estudaram‐se as
letras das músicas mais tocadas no Brasil no período
de 2000 a 2008 através de uma análise textual
estatística. Buscou‐se comparar os padrões
estatísticos que se preservaram e os que sofreram

alteração ao longo dos anos nas músicas em língua
portuguesa. A análise estatística das músicas permitiu
a compreensão de uma época. Dela pode‐se analisar
que durante o período de 2000 a 2008 existiram
músicas de sucesso com pouco significado e muitas
repetições, assim como músicas mais trabalhadas. No
final do período estudado nesse trabalho, os
conteúdos musicais não utilizam com frequência a
palavra “amor” diferente do período inicial de estudo,
e a palavra “querer” passou a ser muito utilizada. É
possível confrontar estes resultados com a economia
do Brasil no período e com sua taxa de importações.

PALAVRAS‐CHAVE: Música, letras, Brasil.

STATISTICAL LETTERS ANALYSIS OF MOST PLAYED SONG ON RADIO IN BRAZIL IN THE LAST
DECADE
ABSTRACT
The songs transmit emotions, desires and other
feelings that help in understanding the culture,
history and specific needs of each people. The
literature reports the study of lyrics for understanding
a time, which is usually was done qualitatively,
however, with the development of computing
quantitative analysis of textual data has become more
frequent. This paper studied the letters of the most
played songs in Brazil in the period 2000‐2008
through a textual statistical analysis. We sought to
compare the statistical patterns that have been
preserved and that were changed over the years the

songs in Portuguese. The statistical analysis of the
music allowed the understanding of an period. It can
be analyzed that during the period 2000 to 2008
there were songs of success with little meaning and
many repetitions as well as over‐worked songs. At the
end of the period studied in this work, the musical
content used not often use the word “love” from the
initial study period, and the word "want" has become
widely used. It is possible to compare these results
with the economy of Brazil in the period and its rate
of imports.

KEY‐WORDS: Music, lyrics, Brazil.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS LETRAS DE MÚSICAS MAIS TOCADAS NAS RÁDIOS DO BRASIL NA
ÚLTIMA DÉCADA.

INTRODUÇÃO
A arte como produto da sociedade humana contribui para a compreensão da própria
sociedade, pois vários elementos sociais participam na gênese e difusão da arte [1]. A música é
considerada por muitos a arte mestra por abranger pessoas de diferentes idades, níveis sociais e
localidade geográfica. Ela está estritamente vinculada às emoções, logo constitui uma linguagem
única e privilegiada através da qual os seres humanos se comunicam. As letras musicais por sua
expressividade ajudam na compreensão da cultura, história, existências, angústias e
necessidades específica de cada povo [2].
A difusão da música no Brasil tem sofrido profundas mudanças na ultima década [3]. Com
o crescimento acentuado do número de internautas domiciliares brasileiros e um crescimento do
tempo mensal médio de uso da Internet [4] diferentes artistas tornaram‐se famosos sem a
necessidade do intermédio dos meios de comunicação tradicionais como a televisão [5]. O acesso
direto da população a produções artísticas tem reduzido a influência das grandes gravadoras na
produção cultural.
A literatura a muito se encarrega do estudo das letras de músicas para compreensão de
uma época [1, 2]. Esse estudo é normalmente realizado de forma qualitativa, contudo, com o
desenvolvimento da computação análises quantitativas de dados textuais tem se tornado mais
frequentes [6]. A análise estatística de corpus linguístico volumoso possibilita uma visão
superficial, no entanto mais ampla do conteúdo. Possibilitando a visão de um tema sobe uma
perspectiva diferenciada.
Neste trabalho estudaram‐se as letras das músicas mais tocadas no Brasil no período de
2000 a 2008 através de uma análise textual estatística. Buscou‐se comparar os padrões
estatísticos que se preservaram e os que sofreram alteração ao longo dos anos. Foram analisadas
músicas em língua portuguesa.

MATERIAIS E MÉTODOS
Nessa pesquisa foram selecionadas as músicas de língua portuguesas mais tocadas no
Brasil entre os anos de 2000 a 2008. As músicas mais tocadas no período foram obtidas da
compilação realizada em diferentes fontes online [7 a 12]. A lista das músicas das fontes
apresentou diferença pouco significativa que se resumia principalmente na ordem de
classificação de algumas músicas. Contudo a ordem de classificação não foi considerada nas
análises realizada nessa pesquisa.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

As letras das músicas foram obtidas de diferentes sites como o letras.com.br,
cifraclube.com.br, vagalume.com.br. Em seguida os textos das canções foram padronizados para
se adequar a forma como é cantada, ou seja, foram removidos os comandos textuais como: bis,
repete 2x, 3x e substituindo pelo texto repetido. Dessa forma se uma frase é cantada cinco
vezes, deve aparecer na letra suas cinco repetições.
As letras padronizadas foram processadas no programa IRAMUTEQ [13] que apresenta
como vantagem o fato de ser gratuito e com fonte aberta. Este programa foi desenvolvido por
Pierre Ratinaud (Lahlou, 2012; Ratinaud & Marchand, 2012), o programa é licenciado por GNU
GPL (v2). Este permite fazer análises estatísticas sobre corpus textuais e sobre tabelas
indivíduos/palavras. Ele ancora‐se no software R (www.r‐project.org) e na linguagem Python
(www.python.org). No software é possível realizar diferentes analises como: Análises
lexicográficas clássicas, Especificidades, Método da Classificação Hierárquica Descendente (CHD),
Análise de similitude (Marchand & Ratinaud, 2012), Nuvem de Palavras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um parâmetro muito utilizado na análise estatística de corpus textual é a razão do
número de palavras única pelo número total de palavras. Esse parâmetro indica quão repetitiva
são as palavras de um texto. Neste trabalho esse parâmetro será chamado de α. Em textos com
α = 0,5, cada palavra aparece em média duas vezes. Verificando a frequência dos valores α nas
músicas mais tocadas no período podemos traçar um histograma α e observar como se
distribuem as músicas do período em relação à repetição das palavras. Para a melhor
visualização da evolução temporal dessa característica, as músicas mais tocadas foram agrupadas
em períodos trienais.
Na figura 1 observa‐se a frequência do parâmetro α nas músicas de 2000, 2001 e 2002.
pode‐se observar uma distribuição suave, é possível ajustar essa distribuição com duas
gaussianas. Uma com o pico centrado em α =0,297 e outra em α =0,530, indicando que a maior
parte das musicas apresentam uma repetição media de palavras em 3,4 e 1,9 respectivamente. O
pico centrado em 0,530 é mais intenso indicando que os padrões musicais são de músicas com
poucas repetições. Como exemplo de canções de sucesso no ano 2000 tem‐se: “Minha Razão de
Viver” de Araketu com α = 0,288; “Devolva‐Me” de Adriana Calcanhotto com α=0,457 e “Como
Vai Você” de Daniela Mercury com α = 0,648.

.
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Figura 1 ‐ Curva do histograma do parâmetro α das músicas de sucesso nos anos 2000, 2001 e
2002.

Na figura 2 observa‐se a curva do histograma para os anos de 2003, 2004 e 2005. Nota‐se
o surgimento de dois picos mais afastados e um crescimento no pico centrado em 0,373
indicando que, entre as músicas de sucesso, houve um crescimento na quantidade de músicas
com grandes repetições de palavras. Porem houve também um crescimento do número de
músicas com poucas repetições mostrando dois picos afastados e deixando a distribuição mais
irregular.

Figura 2 ‐ Curva do histograma do parâmetro α das músicas de sucesso nos anos 2003, 2004 e
2005.
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Figura 3 ‐ Curva do histograma do parâmetro α das músicas de sucesso nos anos 2005, 2006 e
2007.

Na figura 3 observa‐se novamente o histograma mostrando o crescimento do número de
músicas com grande quantidade de repetições. O número de músicas com poucas repetições
continua existindo e tornando‐se mais destacado.
Em física o surgimento de dois picos num histograma de um parâmetro de ordem
representa uma separação de fase. Ou seja, um sistema homogêneo passa a partir de dada
situação (aumento ou redução da pressão ou temperatura, por exemplo) a apresentar duas ou
mais fases coexistindo. Com relação às músicas podemos fazer analogia, o aumento da conexão
entre as pessoas através da internet está resultando em uma separação de fase nas músicas com
o surgimento de duas categorias principais de música segundo o parâmetro α utilizado na
análise.
O parâmetro α, no entanto, não deve ser visto como uma relação exata com a qualidade
literária de uma música, visto que a repetição de palavras, mas numa ordem diferente, por
exemplo, altera o significado da mensagem, como na canção “Construção” de Chico Buarque
(α=0,329), e que por conta da repetição reduz o valor de α. O parâmetro α indica uma
característica marcante da música e nesse sentido notam‐se duas tendências separadas, músicas
com muita repetição de palavras e outras com poucas.
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Figura 4 ‐ Curva do crescimento de internautas no Brasil [2].

No período em estudo houve um crescimento acentuado do número de internautas no
Brasil. Como pode ser observado na figura 4. Esse crescimento vem modificando a indústria da
música. Com a ajuda da internet cantores podem fazer sucesso antes de fechar contrato com
grandes gravadoras [7]. Antes a seleção de músicas e cantores que iriam para a grande mídia era
feita quase que exclusivamente por profissionais ligados as gravadoras, com a Internet essa
seleção também passou a ser feita pelas pessoas comuns. Essa alteração deve ter ocasionado o
efeito apresentado nas características das músicas do período.
Outra técnica utilizada no estudo de textos é a técnica de análise de similitude, proposta
por Flament, em 1986 [14]. Essa técnica pode ser definida como destinada à averiguação da
"quantidade de laços ou conexões que um dado elemento mantém com outros elementos da
representação” [14].
Na figura 5 temos o resultado da analise de similitude das músicas destaques no ano de
2000. Pode‐se observar que nesse ano a palavras “amor”, “querer”, “pra” (forma sincopada de
para) e “dar” foram as palavras mais presentes nas letras e apresentam uma forte relação de
similitude entre elas e com as outras palavras. Já em 2008 (Fig. 6) as palavras de destaque ficam
sendo claramente “querer” e “pra” apresentando um caráter de finalidade, implícita cultura
capitalista.
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Figura 5 ‐ Analise de similitude das músicas destaques do ano 2000.
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Figura 6 ‐ Analise de similitude das músicas destaques do ano 2008.
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CONCLUSÕES

A análise estatística das músicas mostrou‐se uma ferramenta útil para a compreensão de
uma época. Dela pode‐se inferir muito sobre a sociedade e suas modificações ao longo dos anos.
A tendência de músicas com pouco significado e muita repetição coexiste com músicas mais
elaboradas. Não se pode afirmar que a qualidade da música caiu em geral, pois continuam
surgindo e fazendo sucesso músicas mais trabalhadas. No final do período estudado nesse
trabalho os conteúdos mesmo sendo romântico ou erótico não utilizam com frequência a palavra
“amor” diferente do período inicial de estudo, e a palavra “querer” passou a ser muito utilizada.
É possível confrontar estes resultados com a economia do Brasil no período e com sua taxa de
importações.
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