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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
É fato falar sobre a inserção das novas tecnologias no
processo de ensino e aprendizagem nos dias atuais,
porém, observamos que na prática escolar essas
tecnologias ainda não são utilizadas em todo o seu
potencial. Esta pesquisa visa analisar o uso do software
GeoGebra para o ensino das funções afim e quadrática
no 9º ano do Ensino Fundamental II, sob a perspectiva
da Teoria dos Registros de Representação Semiótica de
Raymond Duval (2009). Para isso, realizamos uma
pesquisa de cunho quanti‐qualitativa, levando em
consideração a opinião dos pesquisados. Acreditamos

que ao utilizar o software GeoGebra como recurso
didático sob a perspectiva da teoria dos Registros de
Representação Semiótica, melhoramos o processo de
ensino e aprendizagem, aumentando a autonomia dos
alunos e facilitando a compreensão do assunto
estudado. Logo, as novas tecnologias são uma
ferramenta à disposição do professor para transformar a
aula mais dinâmica e atrativa.

PALAVRAS‐CHAVE: tecnologia, geogebra, função, representação semiótica.

SEMIOTIC REPRESENTATIONS IN TEACHING OF QUADRATIC FUNCTIONS AND OTHERWISE
USING THE SOFTWARE GEOGEBRA
ABSTRACT
It's actually talk about the insertion of new technologies
in the teaching and learning process in the present day,
however, we observe that in school practice these
technologies are still not used in its full potential. This
research aims to analyze the use of GeoGebra software
for teaching affine and quadratic functions in the 9th
grade of elementary school II from the perspective of
the Representation Theory of Semiotics Records of
Raymond Duval (2009). For this, we conducted a survey
of quantitative and qualitative nature, taking into

account the opinion of the respondents. We believe that
by using the GeoGebra software as a teaching resource
from the perspective of the theory of records
Representation Semiotics, we improve the process of
teaching and learning, increasing student autonomy and
facilitating the understanding of the subject studied.
Therefore, new technologies are a tool available to the
teacher to become the most dynamic and attractive
classroom.

KEY‐WORDS: technology, software geogebra, function, semiotic representation.
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REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS NO ENSINO DAS FUNÇÕES AFIM E QUADRÁTICA COM O USO
DO SOFTWARE GEOGEBRA
INTRODUÇÃO
O uso da informática no dia a dia cresce de forma exponencial, e com isso surge um novo
desafio para a escola que é a inserção dessas novas tecnologias de informação e comunicação na
educação, onde o ensino deixará de ser apoiado como tradicionalmente na oralidade e na
escrita, mas passará a possuir novas formas de comunicar e conhecer.
As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o cotidiano,
independentemente do espaço físico, e criam necessidades de vida e de convivência que
precisam ser analisadas no espaço escolar. A televisão, o rádio, a informática, entre
outras, fizeram com que os homens se aproximassem por imagens e sons de mundos
antes inimagináveis (BRASIL, 1999, p. 24).

No entanto, o uso da tecnologia não é tão fácil como parece ser, é necessário um bom
planejamento, que começa como diz BRASIL (1998) “o bom uso do computador na sala de aula
também depende da escolha de softwares, em função dos objetivos que se pretende atingir e da
concepção de conhecimento e de aprendizagem que orienta o processo”.
O uso de um computador durante a aula de matemática, principalmente ao se trabalhar
assuntos que envolvem gráficos como, por exemplo, o das funções afim e quadrática, conteúdo
matemático a ser trabalhado em nossa pesquisa. E a nossa escolha pelo software, referencial
teórico e conteúdo matemático, podem ser evidenciados no PCN (1998):
Outro aspecto a ser considerado é o fato de que hoje a computação gráfica é um recurso
bastante estimulador para compreensão e análise do comportamento de gráficos de
funções como as alterações que estes sofrem quando ocorrem mudanças nos
parâmetros de suas equações.
Assim, a visualização e a leitura de informações gráficas em Matemática são aspectos
importantes, pois auxiliam a compreensão de conceitos e o desenvolvimento de
capacidades de expressão gráficas. A disponibilidade de modernos recursos para
produzir imagens impõe a necessidade de atualização das imagens matemáticas, de
acordo com as tendências tecnológicas e artísticas, incorporando a cor, os gráficos, a
fotografia, assim como a importância de ensinar os alunos a fazer uso desses recursos.
(BRASIL, 1998, 45‐46).

O uso da informática beneficia o processo ensino e aprendizagem se utilizado em toda a
sua potencialidade. O computador na sala de aula não substitui o professor, pelo contrário,
reforça o papel do professor na preparação, condução e avaliação do processo de ensino e
aprendizagem (PCN, 1998).
Dessa forma, baseados nos pressupostos existentes nos Parâmetros Curriculares
Nacionais, pretendemos utilizar o software geogebra para trabalhar o conteúdo das funções afim
e quadrática no 9º ano do ensino fundamental II, segundo a Teoria dos Registros de
Representações Semióticas de Raymond Duval, com isso pretendemos contribuir para o processo
de ensino e aprendizagem de matemática.
MÉTODO OU FORMALISMO
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Sujeitos e Instrumentos
Esta pesquisa foi realizada com 30 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II de uma
escola da rede pública de ensino da cidade de Manaus no laboratório de informática com quinze
computadores (uma dupla por máquina). Estando de acordo com Kourganoff (1990), que define a
pesquisa como um conjunto de investigações, operações e trabalhos intelectuais ou práticos que
tenham como objetivo a descoberta de novos conhecimentos, a invenção de novas técnicas e
exploração ou a criação de novas realidades. Planejamos uma metodologia que pudesse dar
conta de verificar se ou como o conteúdo das funções afim e quadrática são abordado no 9º ano
do Ensino Fundamental II; e desenvolver uma estratégia de seis aulas diferenciadas para a
abordagem desses conteúdos, utilizando o software GeoGebra como recurso didático e mostrar
como se deu o processo de ensino aprendizagem não apenas na visão do pesquisador, mas
também dos alunos participantes da prática.
Optamos por realizar uma pesquisa onde prevalece o caráter exploratório, aplicamos
questionários aos alunos participantes. A abordagem da pesquisa foi de cunho qualitativo e
quantitativo, a escolha do qualitativo foi pelo fato de permitir revelar a realidade sob o olhar do
sujeito pesquisado e não apenas do pesquisador, indo de encontro com um dos objetivos desta
pesquisa que é saber o que os alunos pensam sobre as aulas diferenciadas aplicadas.
Diante disso, o respectivo estudo prioriza a abordagem qualitativa, que, conforme
Martinelli (1994),
[...] tem por objetivo trazer à tona que os participantes pensam a respeito do que está
sendo pesquisado, não é só a minha visão de pesquisador em relação ao problema, mas
é também o que o sujeito tem a me dizer a respeito. Parte‐se de uma perspectiva muito
valiosa, porque à medida que se quer localizar a percepção dos sujeitos, torna‐se
indispensável ‐ este é um outro elemento muito importante – o contato direto com o
sujeito da pesquisa .(MARTINELLI, 1999, p. 21‐22).

A pesquisa quanti‐qualitativa é de fundamental importância tendo em vista que “ao invés
de serem excludentes ou opostas, as técnicas qualitativas e quantitativas, se devidamente
utilizadas em uma pesquisa, poderão ser igualmente eficazes no aproveitamento e conhecimento
do tema em estudo.” (BATISTA, 1999, p. 38). Nesse sentido, a pesquisa quanti‐qualitativa se
mostra essencial para a aproximação do pesquisador com o real e vai de encontro com a
proposta desse trabalho.
Software GeoGebra
Criado por Markus Hohenwarter, o GeoGebra é um software gratuito de matemática
dinâmica desenvolvido para o ensino e aprendizagem da matemática nos vários níveis de ensino
(do básico ao universitário). O GeoGebra reúne recursos de geometria, álgebra, tabelas, gráficos,
probabilidade, estatística e cálculos simbólicos em um único ambiente. (retirado de:
http://www.geogebra.im‐uff.mat.br/ em 21/10/2013).
A escolha desse software se justifica pelo fato de além de ser gratuito, o GeoGebra é
multiplataforma e, portanto, ele pode ser instalado em computadores com Windows, Linux ou
Mac OS.
Registro de Representações Semióticas
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

A representação como semiótica, está presente no quadro de trabalhos sobre a aquisição
de conhecimentos matemáticos e os problemas de aprendizagem.
[...] A especificidade das representações semióticas consiste em serem relativas a um
sistema particular de signos, a linguagem, a escritura algébrica ou os gráficos
cartesianos, e em poderem ser convertidas em representações “equivalentes” em outro
sistema semiótico, mas podendo tomar significações diferentes para o sujeito que as
utiliza (DUVAL, 2009, p.32).

Neste contexto, se o professor propuser ao aluno que desenhe o gráfico correspondente a
uma função quadrática, ou que passe o enunciado de uma relação para à escritura literal dessa
relação ou até mesmo interpretar um enunciado de uma situação‐problema e solicitar que o
aluno a represente por meio de diagramas, isto consiste no que o autor chama mudança de
forma pela qual um conhecimento é representado. Assim, a contribuição de Duval para o
processo de ensino e aprendizagem da matemática esta em apontar que não há conhecimento
matemático que não possa ser mobilizado por um sujeito sem uma atividade de representação.
A aprendizagem da matemática necessita de várias atividades cognitivas e uma delas é o
uso de diversas formas de representar um mesmo objeto, além da língua materna ou das
imagens, tais como tabelas, gráficos, escritas algébricas e são atividades cognitivas necessárias
para a aprendizagem de matemática.
Procedimentos
Fase diagnóstica: aplicamos um primeiro questionário que procura fornecer um perfil dos
alunos, informando qual o nível de familiaridade deles com o computador, com o uso de
softwares matemáticos e experiências com o computador para fins didáticos, o que possibilitou
visualizar como se utilizam do computador ou se já tinham tido aula de matemática com este
recurso e ainda o que eles pensam sobre o uso dessas novas tecnologias no ensino de
matemática.
Fase Interventiva: foram aplicadas as seis aulas práticas que foram elaboradas
previamente e devem ser desenvolvidas com o auxilio do software GeoGebra para a
aprendizagem de função afim e quadrática, todo o seu conteúdo desde a lei e conceito até seus
respectivos gráficos, todas essas atividades foram elaboradas sob a perspectiva das
representações semióticas, o principal objetivo das atividades é o aluno conhecer as funções afim
e quadrática, suas leis e especificidades. Primeiramente, discorremos um pouco sobre a proposta
do uso do computador nas próximas seis aulas de matemática a fim de tornar a aula mais
dinâmica e prazerosa para todos, sem perder de vista o foco principal que é a aprendizagem. Em
seguida, foi realizada a instalação do programa em todos os computadores por cada aluno,
seguindo as orientações do professor e do próprio software, a ideia de os próprios alunos
instalarem em suas respectivas máquinas surgiu com o objetivo de aproximar mais os alunos do
programa e da nova proposta de ensino.
Nas próximas seis aulas, foram aplicadas as seis atividades práticas planejadas com o
auxilio do software GeoGebra, o processo de ensino aprendizagem foi iniciado com exemplos de
funções afim e quadrática através de expressões algébricas. Estas expressões algébricas refletiam
alterações nas variáveis dependente e independente, de modo a que os alunos, ao escrever as
funções no GeoGebra e visualizarem os respectivos gráficos no computador, começassem a
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associar cada simulação as consequências que advinham para cada um dos conceitos em estudo.
Este é um ponto estratégico para a aprendizagem matemática e existem diferentes registros de
representação para um mesmo objeto e é disso que o pensamento humano precisa para
funcionar, conforme diz Duval (2003):
As representações diferentes de um mesmo objeto não têm, evidentemente, o mesmo
conteúdo. Cada conteúdo é comandado por um sistema pelo qual a representação foi
produzida. Daí a consequência de que cada representação não apresenta as mesmas
propriedades ou as mesmas características do objeto. Nenhum sistema de representação
pode produzir uma representação cujo conteúdo seja completo e adequando ao objeto
representado. (DUVAL, 2003, p.18).

Ainda diz Duval (2003), que a compreensão matemática depende do trânsito entre
diversos registros e na coordenação de ao menos dois registros de representação que se referem
ao mesmo objeto matemático. Porque o pensamento é ligado às operações semióticas e,
consequentemente, não haverá compreensão sem o recurso das representações obstantes. Isto
não implica que não haverá compreensão utilizando apenas uma representação, poderá sim
haver aprendizagem, mas esta será limitada porque não vai favorecer as transferências e
principalmente aprendizagens subsequentes. Cada uma das seis atividades continham
questionamentos que os alunos deveriam responder, a partir da simulação das funções no
software.
A proposta é melhorar o processo de ensino aprendizagem desses conteúdos a partir
dessas atividades que valorizam a apresentação das funções e que proporcionam aos alunos a
oportunidade de relacionar a escrita algébrica com a visualização dos gráficos e as simulações
propostas em cada atividade.
Fase avaliativa: após a aplicação das seis atividades práticas no computador, foi aplicado o
segundo questionário que visa verificar a aceitação ou não do aluno ao utilizar a tecnologia de
informação no desenvolvimento dos conteúdos abordados de função afim e quadrática nas seis
atividades práticas, se o uso dessa nova tecnologia contribuiu para a compreensão do conteúdo
estudado, se as seis atividades práticas eram claras e outras questões pertinentes para este
estudo. Além disso, analisamos as respostas dos alunos, para avaliar se as atividades foram
respondidas corretamente.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A proposta inicial do uso do software GeoGebra para o ensino das funções afim e
quadrática foi propor que os alunos vissem como o assunto estudado pode ser visualizado de
diferentes formas indo de encontro com a proposta da teoria de Duval, a tentativa é fazer com
que a matemática deixe de ser abstrata e passe a ser concreta e que os alunos percebam que
estudar matemática pode e deve ser prazeroso, despertando assim o interesse dos alunos para a
matemática. Além disso, pensamos que o software GeoGebra colabora para um melhor processo
ensino aprendizagem do conteúdo das funções afim e quadrática e pode tornar a aula mais
atrativa e motivadora desde que bem utilizado.
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De acordo com o primeiro questionário aplicado antes das atividades a serem realizadas
com o software GeoGebra, foi detectado que realmente os alunos tem bastante intimidade com
o computador porque a maioria utiliza ou já utilizou um computador, todos os alunos
reponderam que sim.. Em contra partida, a grande maioria não utilizou o computador nas aulas
de matemática, apenas um aluno respondeu que já utilizou, conforme mostra a tabela 1 abaixo:
Tabela 1 ‐ Respostas do Questionário I.
Você acha que um programa
Em relação à disciplina de
computacional "software"
matemática, você já utilizou de matemática pode auxiliar
computador?
na aprendizagem?

Você já utilizou
computador?

Não

0

29

5

Sim

30

1

25

Total Geral

30

30

30

Fonte ‐ Raimundo Nonato, 2014.
Mas, mesmo sem nunca ter utilizado o computador em uma aula de matemática, quando
questionados se um programa de computador pode auxiliar na aprendizagem de determinado
conteúdo os alunos acreditam que é possível um software matemático auxiliar na aprendizagem
de função, conforme mostra a terceira pergunta da tabela I. Na justificativa por essa respostas, os
alunos deixam claro que esperam algo novo e que acreditam poder obter mais explicações sobre
o assunto a ser estudado usando um programa computacional, como mostram as figuras 1 e 2.

Figura 1 ‐ Resposta do aluno para a questão 4.

Figura 2 ‐ Resposta do aluno para a questão 4.
Em seguida, começou a aplicação das seis atividades práticas, cada uma utiliza um tempo
de aula de cinquenta minutos, as atividades práticas foram planejadas pensando em como o uso
do software GeoGebra pode ajudar a melhorar o aprendizado de função afim e quadrática sob a
perspectiva da teoria dos Registros de Representação Semiótica de Duval (2009). Durante a
primeira aula prática ficou claro a euforia e a motivação que causou levar os alunos para o
laboratório de informática na aula de matemática. Neste primeiro momento prezamos por
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familiarizar os alunos com o software que vai ser utilizado, mostramos a sua interface e as
opções que o software oferece, dando uma atenção especial a parte que utilizaremos para o
ensino de função afim e quadrática. Era perceptível como os alunos estavam atentos em todas as
dicas e informações que eram passadas e como estavam curiosos pra saber o que iriam fazer,
pois, perguntas não faltavam neste momento.
As realizações das seis atividades práticas foi bem tranquila a partir da segunda atividade,
durante a realização da primeira os alunos tiveram dificuldade não em usar o computador, mas
em transformar as informações do computador em respostas no caderno. Isto é essencial na para
a proposta deste trabalho, pois segundo Duval (2009) é preciso que o aluno transite por pelo
menos dois tipos de registros, para que o aluno possa entender a conceito de função de forma
concreta e correta, levando em consideração suas diferentes representações. Primeiro propomos
que o aluno faça o gráfico de algumas funções no GeoGebra, em seguida pedimos que o aluno
diga o que interfere para que um gráfico seja uma reta ou parábola, dessa forma o aluno pode
usar forma escrita ou algébrica e em seguida pedimos que o aluno der um exemplo dos dois tipos
de funções, as figuras abaixo mostram como essa atividade foi realizada por uma aluna.

Figura 3 ‐ Atividade 1 realizada por uma aluna.

Figura 4 ‐ Atividade 1, realizada por uma aluna.
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Todas as atividades realizadas durante esse trabalho seguiram esse modelo, indo de
encontro com a proposta de Duval (2009):
Primeiramente constituir um traço ou um ajuntamento de traços perceptíveis que sejam
identificáveis como uma representação de alguma coisa em um sistema determinado.
Em seguida, transformar as representações apenas pelas regras próprias ao sistema, de
modo a obter outras representações que possam constituir uma relação de
conhecimento em comparação às representações iniciais. Enfim, converter as
representações produzidas em um sistema em representações de um outro sistema, de
tal maneira que estas últimas permitam explicar outras significações relativas ao que é
representado (DUVAL, 2009, p. 36‐37).

Dessa forma, tornamos o processo ensino e aprendizagem mais dinâmico, valorizando a
compreensão do conteúdo estudado, neste caso os conceitos das funções afim e quadrática.
Com o último questionário verificamos que os alunos aprovaram o uso do software
Geogebra para o ensino de função, alegando que ele ajuda a construir gráficos diferentes e de
forma mais rápida e que seu uso durante as atividades desenvolvidas contribui para a
compreensão do conteúdo em estudo.

Figura 5 – Resposta de um aluno(a) no questionário II.
Com as respostas obtidas nesse último questionário destacamos a compreensão dos
alunos sobre o uso do software porque ele colabora para a construção de gráficos de forma mais
rápida e de melhor visualização. Ressaltamos a importância também de atividades em que os
alunos construam o gráfico a mão livre, julgamos ser necessário que o aluno consiga construir os
gráficos nas duas formas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tornar as aulas de matemática mais dinâmicas é um dos grandes desafios do professor
atualmente e o uso de materiais didáticos alternativos para auxiliar o processo de ensino e
aprendizagem pode ser uma grande ferramenta a disposição do professor para conseguir realizá‐
lo. Neste trabalho, colocamos em prática esta ideia, apresentando uma proposta de aula prática
aplicando o software GeoGebra para o ensino de função afim e função quadrática sob a teoria
dos Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval. E diante do exposto, podemos
concluir que nossos objetivos foram atingidos a aplicação do software GeoGebra seguindo a
teoria escolhida melhorou a compreensão dos conceitos das funções afim e quadrática. Além
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disso, destacamos a importância da utilização de materiais alternativos como recurso didático. E,
esperamos que esta pesquisa contribua na área do ensino da matemática, no que se refere à
introdução do estudo das funções afim e quadrática, no 9º ano do Ensino Fundamental II.
Ressaltamos que o uso do software GeoGebra para o ensino de função mostrou‐se
bastante eficiente devido os benefícios gerados por seu uso como recurso didático por exemplo,
aproximar o aluno ao conteúdo e colaborar no processo de compreensão da análise do
comportamento de gráficos da função afim e quadrática, no que se refere às alterações que estes
sofrem quando submetidos às mudanças dos valores e coeficientes. E um dos fatores
determinantes para que o uso das novas tecnologias de informação e comunicação na aula de
matemática seja positivo é realizar um bom planejamento, que vai desde a escolha do software
até o conteúdo a ser trabalhado, entre o software e o conteúdo escolhidos deve existir no
mínimo uma ligação.
Dessa forma, muitos são os tópicos que podem ser trabalhados e explorados com os
diferentes recursos das novas tecnologias. Em particular, o software GeoGebra é uma excelente
sugestão para aulas práticas de matemática por oferecer bastante recursos e com esse trabalho
observamos que para as aulas com o auxilio de um software se tornem produtivas é preciso que
o professor tenha o domínio não apenas do conteúdo, mas é importante que tenha um
conhecimento sólido dos aspectos operacionais do software a ser utilizado. E pensando nisso,
pretende‐se dar continuidade a este trabalho adicionando o registro tabular das funções afim e
quadrática como outra forma de representação das mesmas, contribuindo de forma direta para a
compreensão e expandindo o tipo de funções a serem trabalhadas com o auxilio desse software
e seguindo a Teoria de Raymond Duval.
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RESUMO
Os traumas que o sistema educacional encontra na
contemporaneidade, com relação a Educação
Matemática, são frutos de demandas sociopolíticas e
culturais da Educação infantil e fundamental das escolas
brasileiras que instruem os estudantes a valorizar as
demais disciplinas do currículo em detrimento da
relevância histórica, cognitiva, perceptiva e reflexiva que
a Matemática proporciona. Neste sentido levamos
entretenimento com intuito pedagógico para a
Educação Básica, sobretudo na base (ensino
fundamental I e II), disponibilizamos princípios,
competências e habilidades nos estudantes através da
ludicidade;
proporcionando
desta
forma
o
conhecimento por meio do prazer, pois ao mesmo
tempo em que brincavam, também ganhavam noções

indiretas de cidadania, ética e de Matemática;
formando‐os sujeitos sociais e proporcionando
aprendizados em diferentes aspectos seja no cognitivo,
no social e/ou no afetivo. Desta forma, percebemos que
os alunos alcançaram melhores resultados na disciplina
de Matemática quando aliamos as atividades lúdicas
com as metodologias de ensino‐aprendizagem. Este
estudo teve como base nas abordagens teóricas de
Freud, Vygotsky e Freire; demonstrou também que essa
região do nordeste necessita de ações pontuais voltadas
para a educação básica, principalmente quando se
refere a disciplina de Matemática em sua pluralidade de
conceitos e aplicações.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação Básica, Ensino‐aprendizagem, Lúdico, Matemática, Metodologia.

THE PLAYFUL AS MOTIVATING AS TOOL FOR TEACHING‐LEARNING MATHEMATICS IN BASIC
EDUCATION
ABSTRACT
The trauma that the educational system is in
contemporary times, with respect to mathematics
education, are the result of fundamental sociopolitical
and cultural demands of Education and Children's
Brazilian schools that instruct students to value the
other subjects of the curriculum at the expense of
historical, cognitive relevance, perceptive and reflective

that mathematics provides. In this sense we take
entertainment with educational purpose for Basic
Education, especially at the base (primary I and II) we
have principles, skills and abilities in students through
playfulness; thereby providing knowledge through
pleasure because while it toyed also gained indirect
notions of citizenship, ethics and mathematics ; forming
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social subjects and providing learning experiences in
different aspects is the cognitive, social and / or
emotional. Thus, we realize that students achieved
better results in mathematics when we combine playful
activities with the methodologies of teaching and
learning. This study was based on the theoretical

approaches of Freud, Vygotsky and Freire also
demonstrated that this region of the northeastern needs
facing basic education specific actions, especially when
referring to Mathematics in its plurality of concepts and
applications.

KEY‐WORDS: basic education, playful, teaching and learning, mathematics, methodology.

O LÚDICO ENQUANTO FERRAMENTA MOTIVADORA PARA O ENSINO‐APRENDIZAGEM DE
MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

INTRODUÇÃO
O Lúdico originou‐se do termo latino “Ludus” que significa “Jogo”, restringindo assim a
multiplicidade de conceitos e benefícios que essas atividades proporcionam; uma vez que
confinava a pluralidade agregado a palavra à apenas “jogar por jogar”. Atualmente, os exercícios
e práticas do lúdico globalizam um conjunto de sinônimos, passando a ser reconhecido como
traços essenciais para a psicofisiologia do comportamento humano.
Percebemos que a ludicidade estabelece elementos cruciais para a construção do
conhecimento, sendo eles: o prazer e o esforço espontâneo, essas ferramentas quando anexadas
as metodologias pedagógicas do cotidiano escolar, favoreceram o ensino‐aprendizagem dos
educandos.
Assim, construímos este artigo em procedência de um projeto de extensão intitulado “O
uso do material didático para uma aprendizagem significativa de Matemática no ensino
fundamental” que foi desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba ‐ Campus Cajazeiras, o mesmo teve como objetivo crucial contribuir para a formação de
cidadãos éticos, críticos e atuantes através de um ensino de Matemática diversificado,
preparando‐os para a sociedade moderna a luz das contribuições da ludicidade. Enquanto
estudiosos dessa temática, não podíamos deixar de observar as dificuldades por parte de vários
alunos, principalmente da rede pública de ensino, quanto a interpretação e resolução de
problemas contextualizados relacionando matemática e realidade. Isto se pode ser justificado
pelo fato dos discentes serem influenciados nos anos iniciais pelos professores que também
foram instruídos de que a matemática é uma disciplina difícil e complicada.
Este conceito já formado pode ser modificado a partir das demandas daquele projeto, que
procurou oferecer uma aprendizagem significativa por meio de práticas pedagógicas
diferenciadas, sobretudo com o uso das atividades lúdicas, podendo estas, estimularem os alunos
a buscar por mais autonomia.
Desta forma, acreditamos ter contribuído para reconstruir o prazer em estudar
Matemática através dessas atividades. Ao levar entretenimento com intuito pedagógico, as
crianças e adolescentes poderiam aprender e apreender os modelos matemáticos ao mesmo
tempo em que brincavam, vendo no recurso didático um simples “brinquedo”, desprendendo do
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mesmo a carga teórica e mecanizada que as aulas expositivas e dialogadas muitas das vezes
derramam sob a Matemática.
Para Freud (1974) ao brincar, a criança reflete sua vivência na brincadeira e vice versa,
construindo sua identidade e focalizando princípios e conhecimentos relevantes para
sustentação da vida adulta.
“(...)A antítese de brincar não é o que é sério, mas o que é real. Apesar de toda a emoção
com que a criança catexiza seu mundo de brinquedo, ela o distingue perfeitamente da
realidade, e gosta de ligar seus objetos e situações imaginados às coisas visíveis e
tangíveis do mundo real. Essa conexão é tudo o que diferencia o ‘brincar’ infantil do
‘fantasiar’” (p. 35).

Para a execução do projeto foram escolhidas duas escolas da rede municipal de ensino de
Cajazeiras‐PB, na zona periférica da cidade, local este que abrange uma área geográfica
grandiosa, carente em múltiplos aspectos e que requer projetos sociais para uma possível
mudança da realidade em que a população está inserida, seja no âmbito social, educacional ou
cultural.
O projeto buscou funcionar como meio para que o aluno criticasse e se interessasse pelos
temas curriculares. Empenhamos‐nos para que com a nossa semente a Matemática pudesse ser
disponibilizada em formato dinâmico envolvendo o lúdico a questões sociais, culturais, históricas,
instigando os alunos a refletirem e perceberem a relevância da Matemática e da escola enquanto
promotora de conhecimento. Tais aspectos foram abordados por meio de ações pontuais que
contemplassem temas da atualidade nos quais a matemática pudesse ser agregada, tornando‐a
parte da vivência dos alunos.
Segundo Vygotsky, o sujeito é interativo, pois a partir das relações intra e interpessoais e
de troca com o seu meio, passa a adquirir o conhecimento, permitindo assim uma atuação na
zona de desenvolvimento proximal, ou seja, cria condições para que determinados
conhecimentos e/ou valores sejam consolidados ao exercitar o plano cognitivo, reflexivo e crítico
do aluno. Foi desta forma que nos embasarmos teoricamente e procuramos estreitar os laços
aluno‐aluno e professor‐aluno, por meio do advento que o lúdico proporciona. A Matemática
pode fazer parte do cotidiano dos educandos, uma vez que eram motivados a trabalhar seus
conceitos por meio do prazer.
O afeto aliado a esse tipo de atividade proporciona aprendizagem significativa e mútua,
Freire (1997) decorre a despeito
“(...) é necessário que evitemos outros medos que o cientificismo nos inoculou. O medo,
por exemplo, de nossos sentimentos, de nossas emoções, de nossos desejos, o medo de
que ponham a perder nossa cientificidade. O que eu sei, sei com meu corpo inteiro: com
a minha mente crítica, mas também com os meus sentimentos, com minhas intuições.
Devo submeter os desejos de minhas intuições a um tratamento sério, rigoroso, mas
nunca desprezá‐los”.

Considerando esses fatores, este estudo trouxe contribuições para o fortalecimento do
movimento lúdico na Educação matemática brasileira. Baseados na literatura da área nós
desejamos exercer uma prática que atendesse aos nossos princípios, favorecendo a importância
de aprender a aprender, e o desenvolvimento de habilidades e competências nos alunos da
educação básica norteados pelos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) de Matemática.
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Os dados foram coletados em duas escolas da cidade de Cajazeiras‐PB, tabulados,
analisados e comparados com fontes nacionais e internacionais a fim de perceber características
relevantes nos estudantes da região estudada, bem como a recepção destes em relação a essa
prática lúdica no ensino de Matemática na educação básica.
MATERIAIS E MÉTODOS
Primeiramente fizemos um estudo bibliográfico a fim de proporcionar meios para lidar com
possíveis problemáticas durante a execução do projeto que originou este artigo. Logo após,
iniciamos a fase prática fazendo uma visita técnica (perfazendo um estudo estrutural das escolas
beneficiadas e um levantamento de recursos disponíveis), avaliando as condições e identificando
as turmas do ensino fundamental com maiores dificuldades, para só então dar início na parte
teórico‐prática.
Após a avaliação do local feita pela equipe técnica do projeto, algumas turmas foram
beneficiadas com a execução do mesmo nas duas escolas. Os meios para a execução do mesmo
como: material didático, lousa, TV, aparelho de DVD, data show, lápis, dentre outros, foram
disponibilizados pelas escolas EMEIF Costa e Silva e EMEIF José Leite Rolim (escolas
contempladas) e o IFPB‐Campus Cajazeiras com todo o apoio logístico e financeiro, através do
PROBEXT. Utilizamos também, junto aos alunos dessas escolas, materiais recicláveis e de baixo
custo no intuito de instigar os docentes dessas instituições a utilizarem e ao mesmo tempo
mostrar que é possível gerar aprendizagem através das atividades lúdicas sem alto custo e,
sobretudo, manter alguns dos alunos comportados, uma vez que eles estavam
ocupados/entretidos com as atividades pedagógicas propostas. A partir disso, apresenta‐se a
função crucial dos jogos no processo de ensino‐aprendizagem, tendo em vista que o aluno
encontra o prazer e a satisfação em jogar aliados ao papel educativo, estimulando‐os para a
convivência social e propondo subsídios ao desenvolvimento cognitivo. A música e o material
concreto também foram artifícios utilizados para motivá‐los à reflexão.
O intuito inicial foi conhecer as dificuldades dos alunos e identificar os seus pensamentos
quanto à disciplina de Matemática. Ao analisarmos identificamos que a Matemática era
considerada uma disciplina difícil e complicada pelos discentes, tentamos mudar este conceito já
formado pelo aluno por meio das atividades lúdicas, principalmente.
O emprego destes exercícios nos jogos matemáticos possibilitou construir valores em
muitos dos discentes sem desprender‐se do seu objetivo primordial: fixar os conteúdos
construídos anteriormente e provocar uma reflexão crítica em relação as aplicações da
modelagem matemática. Atividades de raciocínio lógico e de resgate histórico sobre a
importância da Matemática para a humanidade também foram trabalhadas.
Como podemos ver na figura 01, os jogos refletiam a realidade dos educandos, fazendo um
elo entre escola e sociedade, com o objetivo de motivar a participação nas oficinas. A maioria dos
jogos pôde ser construída por materiais recicláveis e desenvolvida em conjunto, favorecendo os
laços aluno‐aluno e professor‐aluno; desta forma dedicamos também a estimular a percepção
positiva dos professores em relação às metodologias inovadoras de ensino com baixo custo.
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Figura 01 – Alunos do ensino fundamental II (9º ano) da escola EMEIEF Costa e Silva em um jogo
de raciocínio lógico matemático com palitos de fósforo.
O lúdico foi à principal ferramenta para trabalhar os conceitos matemáticos com eles, mas
outras tendências também foram utilizadas como fonte metodológica do projeto, como por
exemplo: o material concreto, a Etnomatemática, a utilização da História da Matemática, a
contextualização, a interdisciplinaridade, as Tecnologias da Informação e Comunicação; todas
apesar de terem pouco destaque foram utilizadas com o mesmo intuito, motivar o aluno a
estudar o componente curricular de Matemática.
Vale salientar a importância do projeto para a região em que ele foi designado, além de
que a oferta desse serviço está sendo mais uma “semente” para uma educação comprometida
com a qualidade do ensino e a formação de pessoas com raciocínio lógico‐dedutivo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Atualmente, o sistema educacional brasileiro está se deparando com alunos
desmotivados, sobretudo na disciplina de Matemática, e estimulados a ascensão social por
outras veredas que não sejam a educação curricular. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP avalia a qualidade da educação no País; é através do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB que o INEP calcula o fluxo escolar e as médias de
desempenho nas avaliações.
Ao fazer um estudo bibliográfico das escolas beneficiadas com as atividades lúdicas para o
ensino de Matemática, nos deparamos com um retrocesso acentuado quando utilizamos o IDEB
das escolas como modelo para esta análise.
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Figura 02 – Comparativo municipal, estadual e regional com as escolas beneficiadas (IDEB
referente ao ensino fundamental I, 4ª série/ 5º ano).

Como podemos ver na figura 02, no ano de 2009, as escolas públicas municipais EMEIEF
Costa e Silva e EMEIEF José Leite Rolim tinham um bom desempenho, superando a média do
IDEB a nível municipal, estadual e nordeste e muito próximas da média nacional (IDEB 4,6).
Porém em 2011, as escolas não tiveram bons resultados unindo‐se a 44,2% das escolas brasileiras
que não alcançaram a meta projetada pelo MEC, ainda em 2011 as instituições estudadas
apresentaram‐se a baixo média nacional (5,0), nordeste (4,2), estadual (4,3) e municipal (3,7);
mostrando uma queda acentuada de 0,8 pontos, ambas as escolas, em comparação com o ano
de 2009.
A partir desses parâmetros e norteados a superar os indicativos de 2011, intervimos
nestas escolas com o objetivo de desenvolver o conhecimento através do emprego das atividades
lúdicas.
Além da ludicidade, utilizamos também o contato com materiais manipulativos, fazendo
muitas das vezes a interdisciplinaridade com a educação artística, essas metodologias quando
bem desenvolvidas disponibilizam aos alunos o papel de protagonistas de seu aprendizado, ou
seja, ao mesmo tempo em que o professor se tornava facilitador o aluno adquire autonomia para
tornar‐se o centro do seu ensino‐aprendizado.
Nesse sentido as aulas de Matemática deveriam ir além do que apenas reproduzir
fórmulas, definições e conceitos, muitas das vezes sem nenhum significado. As aulas recreativas
objetivavam ser interessantes e eficazes. Cremos que esse artifício tornou o processo de ensino‐
aprendizagem mais atrativo, permitindo uma interação, reflexão e compreensão dos conceitos
matemáticos.
Além do conhecimento científico as atividades lúdicas proporcionam também prazer e
estimulam os estudantes a desenvolverem uma gama de princípios, habilidades e competências,
de forma indireta, tais como, cidadania, ética e respeito, ao mesmo tempo em que ganham
noções básicas de direitos e deveres, de como conviver em sociedade, do senso crítico, político,
moral e cultural. Confiamos que com o nosso trabalho alguns dos alunos puderam estreitar laços
entre si e com o corpo docente, por meio do afeto que as atividades lúdicas proporcionam.
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Nesta perspectiva, avaliamos os alunos antes e após a realização do projeto de extensão
vinculado ao PROBEXT de título “O uso do material didático para uma aprendizagem significativa
de Matemática no ensino fundamental” que originou este trabalho; o teste englobava questões
objetivas e subjetivas a despeito de conteúdos matemáticos, disposto em modelos
contextualizados e interdisciplinares.

Figura 03 – Teste de sondagem feito pelo projeto “O uso do material didático para uma
aprendizagem significativa de Matemática no ensino fundamental” em 12/2014.

Como podemos ver na figura 03, os estudantes tiveram um desempenho categoricamente
melhor sobre os conteúdos matemáticos do ensino fundamental I e II quando atrelamos às
atividades lúdicas e o material concreto as metodologias de ensino de Matemática.
Portanto, todo esse método de investigação matemática desencadeou uma prática
contribuinte para o processo de ensino aprendizagem: agregar a brincadeira prazerosa,
desprendida de obrigações, à educação; tendo em vista que o lúdico é inerente a humanidade,
uma vez que proporciona alegria e descontração. Desta forma foi possível para muitos dos alunos
desenvolverem habilidades de raciocínio lógico, construir conhecimento matemático e estimular
a socialização.
Acreditamos que atividades lúdicas são importantes para o ensino de Matemática. Os
alunos se tornaram focos do ensino e colaboraram com o processo de análise, execução e
tabulação deste estudo. Assim, entendemos que o principal alvo deste trabalho de extensão,
além do ensino‐aprendizagem de Matemática, foi de contribuir para a formação de alunos
críticos e reflexivos, alguns deles até capazes de integrar e contribuir para mudanças na
sociedade.
CONCLUSÃO
No transcorrer deste trabalho difundiu‐se a respeito da relevância do uso de atividades
lúdicas para trabalhar a Matemática no ensino fundamental I e II, destrinchamos o êxito
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adquirido em atividades práticas e desvelamos o desenvolvimento integral de crianças e
adolescentes em uma pluralidade de aspectos sociopolíticos e culturais a luz da ludicidade.
Percebemos que diante das decorrências físicas e psicológicas de um ser humano, nasce
oriunda a isto, a necessidade de trabalhar com o intelecto, o corpo e o social; o lúdico é uma
ferramenta indispensável, pois ao mesmo tempo em que o indivíduo envolve o prazer no ato de
brincar agrega a si uma gama de princípios, competências e habilidades matemáticas
proporcionando‐os de forma gradual a inserção na sociedade e a construção da dissociabilidade.
Desta forma, vivenciamos a evolução nas funções das habilidades psíquicas por parte dos
alunos, uma vez que alguns deles aprenderam muito mais do que cálculos, álgebra e geometria;
foi através das atividades lúdicas que os estudantes fixavam os conteúdos, aprendiam a controlar
os impulsos, a esperar, respeitar regras, aumentar sua autoestima e sua independência, a
trabalhar na coletividade, a desenvolver a cidadania e a criticidade, servindo também para aliviar
tensões e diminuir as frustrações do cotidiano.
Portanto, metodologias e práticas de ensino de Matemática no ensino fundamental,
transcorrem com mais qualidade quando atreladas ao uso de atividades lúdicas, pois o processo
de ensino‐aprendizagem envolve não apenas aspectos intelectuais, mas um conjunto sistemático
de valores necessários para a construção do ser humano como um todo, uma vez que agregando
elementos físicos, sociais e afetivos há interferência norteada à aquisição de conhecimento
significativo.
A partir disso, existe a necessidade de programas/projetos pontuais voltados para a
educação básica de Matemática, sobretudo quando se reflete a metodologias tradicionais e
ineficientes que insistem em manterem‐se atuantes.
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RESUMO
Este trabalho tem como principal objetivo analisar a
viabilidade do uso de softwares educacionais nas aulas
de Matemática das séries iniciais do Ensino
Fundamental. A metodologia que foi aplicada tratou de
realizar
um
levantamento
bibliográfico,
um
levantamento do perfil dos professores das séries
iniciais do Ensino Fundamental das Escolas participantes
da pesquisa, como também uma sondagem dos hábitos
estudantis dos alunos dessa série. Após essas etapas foi
aplicado nas aulas de Matemática os softwares
selecionados como ferramentas auxiliares no processo
de ensino aprendizagem. Os resultados foram obtidos

através dos dados colhidos durante as entrevistas com
professores e alunos, além das aulas com o auxílio das
ferramentas computacionais e que são apresentados de
forma gráfica com o uso do programa Excel. Percebe‐se
através dos resultados, que a metodologia desenvolvida
pode ser validada, além de utilizada em sala de aula por
professores de Matemática nas séries iniciais do Ensino
Fundamental.

PALAVRAS‐CHAVE: Matemática, Software Educacional, Processo de Ensino Aprendizagem.

FEASIBILITY OF THE USE OF FREE SOFTWARE IN MATH CLASSES IN THE EARLY GRADES
This paper aims to examine the feasibility of the use of
educational software in mathematics classes in the early
grades of elementary school. The methodology was
applied tried to conduct a literature survey, a survey of
the profile of teachers in the early grades of elementary
school participating schools research, as well as a survey
of student habits of students in these series, after these
steps was applied to classes mathematics software
selected as auxiliary tools in the teaching learning

process. The results were obtained from data collected
during interviews with teachers and students in
classrooms and also with the help of computational
tools and are presented graphically using the Excel
program. It is noticed from the results that the
developed methodology can be validated, and used in
lessons for mathematics teachers room in the early
grades of elementary school.

KEY‐WORDS: Mathematics, Educational Software, Teaching Learning Process.
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VIABILIDADE DO USO DE SOFTWARES LIVRES DAS AULAS DE MATEMÁTICA DAS SÉRIES INICIAIS
INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje, não se discute mais o uso da informática como recurso didático em sala
de aula. Porém, é preciso que se realizem estudos na forma como deve ser feito esse
planejamento para que seja garantida a qualidade do Ensino. Nessa perspectiva, Valente (1991),
afirma que para o processo de implantação da informática na educação é preciso ter alguns
componentes que são: o computador, o software educativo e sua função específica para as
atividades pedagógicas, o professor capacitado para usar o computador como ferramenta
educativa e o aluno que está cada vez mais inserido nesse mundo tecnológico.
Dentro desta discursão Nascimento (2007), afirma que a informática tem a capacidade de
enriquecer o ambiente educacional por trazer para esse espaço uma demanda de situações
positivas, que podem surgir de acordo com a proposta de uso da ferramenta computacional,
podendo trazer autonomia aos alunos na realização dos trabalhos, aguçar a criatividade e trazer
motivação para o processo de ensino aprendizagem.
Nessa nova dinâmica de ensino é preciso que o professor defina seus objetivos e domine
bem as atividades que propõe, seja qual for o recurso escolhido para utilizar em sua aula. Com o
software não é diferente e ele deve estar atento para o fato de que o uso desta ferramenta
computacional exige muito dos educadores. Portanto, é necessária uma análise criteriosa que
permita, antes, a escolha e, depois, a mais adequada utilização desta ferramenta (COTTA, 2002).
De Acordo com Maraschin (2000) a utilização de softwares educacionais nos laboratórios
de informática nas escolas públicas é uma ferramenta tecnológica que busca dinamizar o ensino,
tendo como propósito de inserir novas metodologias, recursos didáticos e interação com a
informação.
Os Laboratórios de Informática juntamente com softwares educacionais podem ser
utilizados para qualquer fim na educação, a utilização dessas ferramentas visa, especialmente,
aparelhar os docentes nas suas atividades de ensino, permitindo aos alunos uma autonomia com
o trato com a informação e deixando‐os livres enquanto ao sua identidade de cidadãos‐alunos
para que eles sejam capazes de determinar seu próprio trabalho (GRINSPUN, 1999).
SOFTWARES EDUCATIVOS
O software para ser utilizado no processo de ensino aprendizagem, precisa‐se levar em
consideração suas características e o que delas pode‐se aproveitar. Sendo necessário que o
professor adapte aos seus objetivos educacionais. Desta forma o software torna‐se educativo,
conforme o uso que o decente dê a ele (VALENTE, 1999).
A partir das contribuições de VALENTE (1999), os softwares educativos são classificados
em:
Softwares de exercício e prática ou exercitação aliado aos tutoriais ‐ propõem atividades
tipo acerto/erro. Por enfatizarem a apresentação das lições ou exercícios, a ação do aprendiz se
restringe a virar a página de um livro eletrônico ou realizar exercícios, cujo resultado pode ser
avaliado no próprio computador. Orientam o usuário, podendo permitir o controle do grau de
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dificuldade e da sequência. Caracterizam‐se por transmitir informações pedagogicamente
organizadas, como se fossem um livro animado, um vídeo interativo ou um professor eletrônico.
A informação é apresentada ao aprendiz seguindo uma sequência, podendo o aluno escolher a
que desejar.
Software de programação ‐ exige que o aprendiz processe a informação, transformando‐a
em conhecimento. O aprendiz programa o computador, que, nesse processo, pode ser visto
como uma ferramenta para resolver problemas. O programa possibilita uma correspondência
direta entre cada comando e a ação do computador. As características disponíveis no processo
de programação ajudam o aprendiz a encontrar seus erros e o professor, a compreender o
processo pelo qual o aprendiz construiu conceitos e estratégias envolvidas no programa.
Softwares aplicativos ‐ são programas voltados para aplicações específicas, como
processadores de texto e planilhas eletrônicas. Apesar de eles não terem sido desenvolvidos para
uso na educação, suas características permitem que sejam utilizados no processo de
aprendizagem. Quando o aprendiz está escrevendo um texto no processador de texto, a
interatividade com o computador é mediada pelo idioma da língua vernácula e pelos comandos
para formatar o texto. São simples de ser usados e facilitam a expressão do pensamento, mas
não apresentam um feedback do conteúdo e do seu significado para o aprendiz, que tem de
recorrer à interação entre aluno, colegas e professor, para que haja reflexão sobre o que foi
produzido.
Softwares de simulação e de modelagem ‐ permitem a visualização virtual de situações
reais. A diferença entre o software de simulação e o de modelagem é com o último, o aprendiz
escolhe o fenômeno, desenvolve o seu modelo e o implanta no computador, enquanto o de
simulação já oferece tudo pronto. Ambos possibilitam a vivência, com recursos reais, de
situações difíceis ou até mesmo perigosas de serem reproduzidas em aula presencial, como
experiências químicas ou de balística, a dissecação de cadáveres, a criação de planetas e viagens
na história, além de reproduções de situações matemáticas em 3D.
Jogos têm o objetivo de divertir, porém exigem conhecimentos de determinados
conteúdos. Geralmente, são desenvolvidos com a finalidade de desafiar e motivar o aprendiz,
envolvendo‐o em uma competição com a máquina e os colegas. Os jogos permitem interessantes
usos educacionais, principalmente se integrados a outras atividades. Valente aponta para o
cuidado que se deve ter nas competições, pois elas podem fazer com que o aprendiz não atente
para o conteúdo ou para a construção do conhecimento e se concentre apenas nas estratégias a
serem utilizadas.
Internet é um tipo de software colaborativo que pode ser utilizado como ferramenta na
construção de conhecimento, já que é uma rede de computadores capazes de se comunicar
entre se. É um meio de comunicação, de interação e de organização social. Sua relevância para a
educação é significativa, já que pode ser um recurso a mais na construção de conhecimentos, e
para acessá‐la basta que o computador esteja conectado a um provedor. A Internet tem
disponibilizado a tecnologia da informação a um grupo imenso de pessoas, que podem se
conectar a rede, passando a serem usuárias do universo de informações organizado no mundo
inteiro.
A troca de informações entre os usuários pode acontecer em nível local, estadual,
nacional e internacional. A pesquisa de dados, a assinatura de revistas eletrônicas e o
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compartilhamento de experiências podem vir a anexar um novo significado à prática docente. A
Internet apresenta vários recursos, que podem ser utilizados de inúmeras maneiras. O cuidado
em levantar a crítica e a forma como é realizada a pesquisa mostram novamente o papel
fundamental de mediação e interação entre aprendiz, colegas e professor. Algumas ferramentas
da Internet que podem ser utilizadas: e‐mail (correio eletrônico), chat (sala de bate‐papo), fórum,
lista de discussão, blogger, fotoblogs, utilização de sites de pesquisa e construção de sites com os
alunos, e utilização de portais educacionais.
Softwares de autoria ‐ são equipados com diversas ferramentas, que permitem o
desenvolvimento de projetos multimídia. Com esses softwares, professores e alunos podem criar
seus próprios protótipos de programas, mesmo sem terem conhecimentos avançados de
programação. De forma mais simplificada, podem reproduzir sons, imagens e textos, apresentar
filmes e permitir o acesso a diferentes partes da apresentação, bastando que se clique em um
botão, imagem, texto ou link. Ao programar o computador, utilizando conceitos e estratégias,
este pode ser visto como uma ferramenta para resolver problemas.
A utilização de um programa exige que o aprendiz processe a informação, transformando‐
a em conhecimento. Os softwares de autoria permite ao usuário construir os seus próprios
programas, e, se ligado a outros softwares, facilita integração entre várias ferramentas, inclusive
a Internet. Ele é uma espécie de oficina de criação. Esta classificação pode servir como análise
didática para o professor, compreender melhor a estrutura de um software e assim poder avaliá‐
lo. Por exemplo, um jogo pode ter características de um software tutorial, como também pode
ter algumas características de um software de simulação.
Todas as características levantadas dos softwares viabiliza esta pesquisa que tem como
objetivo geral oferecer uma metodologia inovadora e eficaz para professores e alunos no Estudo
da Matemática Fundamental.
Especificamente, pretende‐se:
 Provocar uma reflexão aos docentes, sobre novas tecnologias que resultem em
estímulos e criatividade no processo ensino aprendizagem;
 Apresentar dados referentes à utilização dos laboratórios de informática nas
Escolas como recursos didáticos;
 Fazer oficinas de informática, para ensinar a utilização dos softwares disponíveis
aos professores;
 Conhecer e utilizar as ferramentas dos softwares;
 Apresentar resultado com vistas a validar a metodologia utilizada;
 A partir dos resultados, proporcionar aos docentes e discentes, a metodologia
desenvolvida como recurso didático no aprendizado de Matemática.
Metodologia ou Desenvolvimento do Trabalho
A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Severino
Gonçalo Gomes Cavalcante” com 12 professores desta escola e na Escola Municipal “Palmira
Castro Machado”, onde participaram mais 2 professores. Devido ao grande número de alunos
que esses professores tinham, acompanhamos apenas 4 turmas desses professores com um total
103 alunos.
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A primeira parte da investigação foi de cunho bibliográfico, desenvolvido respeitando
uma literatura que corrobore com o estudo em questão. Assim, como base teórica utilizou‐se
livros, leis, decretos entre outras bibliografias vinculadas ao tema do trabalho. O levantamento
bibliográfico foi realizado na própria biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Roraima (IFRR) no Campus de Boa Vista (CBV), no Laboratório de Informática do
IFRR‐CBV e em outros locais que proporcionaram o uso da Internet.
Em seguida tivemos como etapa identificar o perfil dos professores, onde utilizamos
questionários como instrumento de coleta de dados.
Os dados foram compilados para apresentação dos resultados. A partir dessa etapa,
foram investigados vários softwares para definir aquele(s) que poderiam ser utilizados, através
das características de suas ferramentas. Foram analisados 10 softwares, entre Sistema Algébrico
Computacional (SAC) e jogos em flash. Os jogos em flash foram utilizados a partir de sites
especializados em desenvolver e disponibilizar jogos educacionais, essas aplicações tem como
objetivo ensinar de forma divertida e dinâmica, buscando gerar uma cultura de uso nessa dessas
ferramentas como recursos didáticos, os sites utilizados foram: http://www.escolagames.com.br
e http://www.jogoseducacionais.com, por disponibilizar os jogos on‐line e também permitir
baixar esses aplicativos, o que muito ajudou na realização da pesquisa, visto que em alguns
laboratórios não tínhamos internet disponível.
Após identificar suas necessidades (perfil) e também os softwares foram oferecidas, de
acordo com a abordagem, oficinas sobre o uso das ferramentas computacionais no processo de
ensino e aprendizagem da matemática. Nestas oficinas, foram utilizados os seguintes Softwares
Educacionais: GeoGebra; Rede Interativa Virtual de Educação RIVED; TuxMath; Kpercentage;
Jogos de Matemática desenvolvido em flash, todos os softwares educacionais utilizados nessa
pesquisa foram de plataforma livre e disponível para download e também disponíveis no sistema
operacional disponibilizado pelo Ministério da Educação e Cultura ‐ MEC (Linux Educacional).
Após a realização das oficinas foram definidos juntamente com os professores os planos
de aulas, com o objetivo de definir quais e de qual forma os conteúdos seriam abordados
durante as aulas.
Foram propostas atividades individuais e também em grupos aos alunos envolvendo o
conteúdo programático da disciplina de Matemática. Os resultados foram apresentados com o
uso de software Excel.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através dos questionários e das observações realizadas ao longo da pesquisa obtivermos
os seguintes resultados:
A figura 1 mostra os resultados obtidos sobre a formação tecnológica dos professores
participantes da pesquisa.
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Figura 1 – Você já fez algum curso de informática para Educação?

A figura 1 mostra que a grande maioria dos professores pesquisados já fizeram cursos
específicos de informática educativa, o que nos leva a concluir que o impedimento dos
professores de inserir a informática no seu processo de ensino não, esta só relacionada apenas à
falta de conhecimento, mas, também a outros fatores.
A figura 2 retrata os recursos que são mais utilizados pelos professores entrevistados em
suas aulas.

Figura 2 – Qual recurso didático você utiliza em sala de aula?

Percebem‐se através da Figura 02, que os professores utilizam diversas ferramentas
pedagógicas em suas aulas, mas nenhum deles utilizam de ferramentas computacionais. Esse
dado traz um grande contraste com a figura 1, que apontam 67% dos professores já fizeram
cursos de informática educativa, no entanto não utilizam essas ferramentas tecnológicas em sua
práxis. Diante desta dificuldade também questionamos aos professores quais os motivos que os
impedem de inserir a informática nesse processo.
Diante deste questionamento os professores apontaram a falta de prática com as
ferramentas computacionais (computadores e softwares), precariedade dos equipamentos
existentes na escola e também as dificuldades de acesso aos laboratórios de informática das
escolas.
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A figura 3 retrata a opinião dos professores quando ao uso de softwares educacionais no
processo de ensino aprendizagem da Matemática após a realização das oficinas realizadas
durante a pesquisa.

Figura 3 – Você acredita que seria possível utilizar softwares educacionais nas aulas de Matemática

Dos professores participantes da pesquisa todos confirmaram que os softwares
educacionais podem ser utilizados nas aulas de Matemática e ainda ressaltaram o grande
potencial dessa ferramenta para melhorar o processo de ensino aprendizagem.
A figura 4 retrata a avaliação feita pelos alunos quanto ao uso de softwares nas aulas de
Matemática.

Figura 4 – Avaliação dos Softwares utilizados na pesquisa pelos alunos

Como pode ser visto os alunos avaliaram os softwares de maneira muito positiva quando
ao seu uso no processo de ensino aprendizagem após as aulas com o uso das ferramentas
pedagógicas, onde 94% dos entrevistados avaliaram como ótimo o uso dos softwares, 6% bom,
não havendo reprovação do uso dessa ferramenta. Essa aprovação de fato também pode ser
percebida durante a observação nas aulas, onde os alunos se mostravam bem familiarizados com
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os computadores e conseguiram usar os softwares de maneira adequada após a explicação das
ferramentas e do funcionamento do mesmo.
A figura 5 traz a avaliação dos alunos sobre o uso da informática nas aulas de Matemática,
nesta avaliação solicitamos que os alunos levassem em consideração todas as ferramentas
computacionais, como: computador, software educacional, calculadora, data show, jogos e etc.

Figura 5 – Avaliação quanto ao uso da Informática nas aulas de Matemática

O resultado acima retrata a aceitação dos alunos quanto ao uso da informática como
ferramenta auxiliar no processo de ensino nas aulas de Matemática, onde mais uma vez houve a
aceitação da maioria dos alunos entrevistados, chegando a uma porcentagem de 55% avaliando
como ótimo a inserção das ferramentas computacionais nas aulas, 41% como bom e apenas 4%
como regular. Esse resultado ressalta que os alunos estão aptos e aceitam a inserção da
informática de forma mais concreta no processo de ensino e que não adianta mais os docentes
fecharem os olhos para as ferramentas tecnológicas que vem surgindo, pois cada vez mais os
alunos estão inseridos nesse mundo tecnológico e dependentes dessas ferramentas
computacionais.
CONCLUSÃO
Com face no que foi exposto no trabalho, podemos concluir que:
 Conforme o referencial teórico, a informática se mostra como uma excelente
alternativa para melhorar e dinamizar o processo de Ensino Aprendizagem de
Matemática;
 Por meio da metodologia utilizada na pesquisa, concluímos que é possível utilizar
softwares educacionais como ferramentas pedagógicas no processo de ensino
aprendizagem de Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental;
 Os alunos se mostraram bem receptivos quanto ao uso das ferramentas
computacionais nas aulas de Matemática, aprovando de maneira satisfatória os
softwares educacionais utilizados na pesquisa como o: GeoGebra; Rede Interativa
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Virtual de Educação RIVED; TuxMath; Kpercentage; Jogos de Matemática
desenvolvido em flash;
 De acordo com o desempenho que os alunos apresentaram durante as aulas
podemos concluir que os softwares educacionais são uma excelente ferramenta
para melhorar os resultados no processo de ensino aprendizagem.
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RESUMO
A matemática é uma disciplina escolar que está
intimamente relacionada com o nosso cotidiano, sendo
assim, o seu estudo é de grande importância. A
utilização de ferramentas que possam ser relacionadas
com a matéria pode torná‐la mais popular e suas
aplicações mais reais aos alunos. O presente artigo trata
dos conceitos matemáticos acerca do livro Alice no País
das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll, tendo em vista
que é uma obra de veiculação mundial e de fácil leitura,

seja entre crianças ou adultos, trazendo uma maior
atenção para a disciplina matemática no que diz
respeito a diferentes abordagens de temas para o
ensino.

PALAVRAS‐CHAVE: matemática, cotidiano, Alice no País das Maravilhas, conceitos.

IDENTIFICATION OF MATHEMATICAL CONCEPTS IN BOOK ALICE IN WONDERLAND
ABSTRACT
Mathematics is a school subject that is closely
related to our daily lives, so their study is off great
importance. The use of tools which can be related to the
matter may make it more popular and its most real
applications students. This article deals with the
mathematical concepts about the book Alice in

Wonderland, written by Lewis Carroll, considering that it
is a work of global placement and easy to read, whether
in children or adults, bringing greater attention to the
mathematical discipline with regard to different
approaches to the teaching of subjects.

KEY‐WORDS: mathematics, daily, Alice in Wonderland, concepts.
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IDENTIFICAÇÃO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS NO LIVRO ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS

INTRODUÇÃO
O livro Alice no País das Maravilhas, além de brincar com a imaginação do leitor, é rico em
conteúdos, sejam eles filosóficos ou matemáticos. Ele também possui uma crítica social, uma vez
que a época histórica vivida pelo autor, Lewis Carroll (1832‐1898), possuía grande rigidez nas
regras da sociedade e da literatura e o escritor mostrava‐se contra. Carroll torna‐se um escritor
singular por não seguir os modelos de textos produzidos na sua época, os quais abordavam a
educação e a moral da sociedade. Suas obras, em especial Alice no País das Maravilhas, podem
ser criticamente vistas como uma fuga da realidade para escapar da severidade social por ele
vivida (BRITO).
A história “Alice no País das Maravilhas” se passa, inicialmente, em um jardim onde Alice
encontra‐se sentada com sua irmã e, em meio ao seu tédio, vê passar um coelho branco que se
diferia dos demais por, dentre outras coisas, possuir um relógio, falar e usar um colete (figura 1).

Figura 1‐ Coelho Branco
Intrigada, a garota segue o coelho e acaba imergindo em um poço profundo, no qual vai caindo
lentamente. Chegando ao chão, para abrir uma minúscula porta que a levaria a um belo jardim, a
garota bebe um líquido e come um bolinho os quais fazem sua altura aumentar e diminuir,
respectivamente. Conseguindo abrir a porta, Alice se depara com o País das Maravilhas e com
criaturas singulares que falam e fazem as coisas de forma diferente das conhecidas pela menina.
No livro percebe‐se uma intensa utilização da matemática, que pode ser justificada pela profissão
do autor, o qual era professor de matemática, e pelo seu gosto por jogos e passatempos desde a
infância. Passagens da obra literária, quando a menina apresentava variações em sua altura, não
conseguia o resultado exato das operações aritméticas, bem como nas discussões lógicas que
travava consigo mesma ou com algum personagem, podem facilmente remeter ao leitor
conteúdos matemáticos que foram aprendidos, bem como aqueles que são facilmente
identificados no cotidiano.
Ao buscar conceitos matemáticos no livro Alice no País das Maravilhas será perceptível que a
matemática permeia todos os espaços, dentre eles uma obra literária muitas vezes considerada
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infantil. Para comprovar essa associação entre a matemática e literatura será trabalhado um
trecho da conversa entre Alice e a Lagarta Azul, encontrado no capítulo “Os conselhos da
Lagarta”.
A MATEMÁTICA NOS CONSELHOS DA LAGARTA
No fim do capítulo “O coelho em apuros”, Alice encontra uma Lagarta azul repousando sobre um
grande cogumelo e fumando seu cachimbo calmamente. Em “Os conselhos da Lagarta”, a garota
é interrogada pelo inseto azul e põe‐se a tentar desvendar quem ela é e o porquê ela está
passando por tantas mudanças. Buscando voltar ao seu tamanho normal, Alice recebe ajuda da
Lagarta:
1. Mais uma vez Alice teve de esperar com paciência enquanto a Lagarta
acabava de fumar. Em seguida, ela se espreguiçou, se sacudiu, desceu
do cogumelo e foi se arrastando pela grama, dizendo enquanto se
afastava:
 Um lado te fará crescer e o outro te fará diminuir.
 “Um lado do quê? O outro lado do quê?”‐ pensou Alice.
 Do cogumelo é claro! ‐ disse a Lagarta, como se tivesse ouvido o
pensamento de Alice. E sumiu de vista.
Alice ficou olhando pensativa para o cogumelo por um minuto,
tentando descobrir quais eram os dois lados. Como o cogumelo era
perfeitamente redondo, ela achou que essa era uma questão muito
difícil. (CARROLL, 1997, p.45‐46)
Percebe‐se que a fala da Lagarta momentaneamente deixa Alice intrigada quando indica que o
cogumelo, que para a menina é perfeitamente redondo, pode possuir lados. Então, observando
que a questão era rebuscada para o momento, a menina conforma‐se e retira dois pedaços do
cogumelo, após esticar em volta deste os seus dois braços.
Pode‐se observar ainda que essa passagem remete a conhecimentos matemáticos, e igualmente
poderá criar no leitor a dúvida sobre a existência ou a ausência de lados em algo definido como
“perfeitamente redondo”, sendo a interpretação associada à matemática uma boa forma de
resolver tal questão.
O CÍRCULO E A ESFERA NO PAÍS DAS MARAVILHAS
A concepção de Alice, após ser orientada pela Lagarta Azul, era de que o cogumelo em sua frente
era perfeitamente redondo.
Para melhor interpretação, faz‐se necessário o conhecimento do significado dicionarizado da
palavra redondo, que segundo Ferreira (1986) é:
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1. Que tem formas de círculo circular: mesa redonda. 2. Que tem
forma perfeita, ou quase perfeita, de uma esfera, esférico: bola
redonda; A Terra é redonda. 3. Que tem forma curva, arredondada
(FERREIRA, 1986).
E, segundo Houaiss e Villar (2001):
2. Que tem forma de roda, circular, anular. 2. Cuja forma é esférica. (...).
4. Cuja superfície é abaulada ou arredondada. (...). 8. Perfeito
(HOUAISS E VILLAR, 2001, p.2408).
Percebe‐se que ambos os verbetes estão ligados a palavras bastante conhecidas pelo estudo
matemático: círculo e esfera.
Segundo Dolce e Pompeo (2005), “o círculo é a reunião da circunferência com seu interior”,
sendo a circunferência tida como “Conjuntos de pontos de um plano cuja distância a um ponto
dado desse plano é igual a uma distância (não nula) dada”.
O centro da circunferência é o ponto que deve manter uma distância constante de todos dos
outros pontos da circunferência, sendo essa distância conhecida como raio, como mostra a
Figura 2.

Figura 2‐ Circunferência

Os verbetes para a palavra redondo, em ambos os dicionários, também citam a esfera que pode
ser conceituada como “o sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de
um eixo que contém o diâmetro” (DOLCE; POMPEO, 2005).
O conceito acima menciona um semicírculo, que corresponde à metade de um círculo, possuindo
ele o mesmo raio e o mesmo centro do círculo que o originou. A esfera, originada pela rotação do
semicírculo (figura 3), detém dos mesmos raio e centro daquele que lhe deu origem.
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Figura 3‐ Semiesfera

Ao ser passado um plano secante por uma esfera produz‐se uma secção plana sendo ela sempre
circular. Segundo Dolce e Pompeo (2005) “se o plano secante passa pelo centro da esfera, temos
como secção um círculo máximo da esfera.”. Pode‐se dizer ainda que é gerada uma semiesfera,
que é a metade de uma esfera.

Figura 4‐ Cogumelo

O cogumelo (figura 4), sobre o qual a Lagarta azul fumava seu cachimbo, pode ser facilmente
remetido a uma semiesfera visualmente. Considerando apenas a menção feita na obra literária,
onde o cogumelo é “perfeitamente redondo”, pode‐se concluir que tal associação é válida.
HÁ LADOS EM UM CÍRCULO?
Para discutir se um círculo possui lados, é necessária também uma definição de poliedro
convexo, que segundo Dolce (2005) “é a reunião de um número finito de polígonos planos e
convexos” que possuem como elementos:
 Faces: são os polígonos;
 Arestas: são os lados do polígono;
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 Vértices: são o encontro entre dois lados (ou arestas) do polígono;
 Ângulos: são os ângulos do polígono.

Figura 5‐ Polígonos

O que mais nos interessa dentre esses elementos são as arestas, também chamadas de lados de
um polígono. Percebe‐se que os poliedros, por serem formados pela junção de polígono tornam‐
se uma forma espacial, tanto quanto uma esfera. Mas esta última, diferentemente dos poliedros,
não é formada por polígonos (figura 5), e logicamente não possui lados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O autor, ao provocar a dúvida em sua personagem buscava instigar o leitor a procurar um
sentido para um assunto que muitas vezes causa divergências entre estudiosos e é desconhecida
por muitos dos seus leitores.
Sendo Alice no País das Maravilhas uma obra literária de veiculação mundial, observa‐se que,
através das reflexões matemáticas trazidas pelo livro, ele pode servir como um instrumento de
veiculação e incentivo para o estudo matemático.
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RESUMO
Esse artigo apresenta a revisão bibliográfica que
fundamenta uma proposta de pesquisa na área da
Escrita e Leitura Matemática em desenvolvimento no
Campus São Luís – Centro Histórico do Instituto Federal
do Maranhão. A proposta dada aos alunos do curso
Técnico em Meio Ambiente na forma integrada foi de
produzir histórias em quadrinhos com conteúdos
matemáticos estudados durante o 1º semestre de 2014.
A pesquisa qualitativa na forma de pesquisa‐ação se
propõe a observar se os conteúdos expostos nas HQ’s

podem contribuir para um melhor processo de ensino e
aprendizagem superando a forma tradicional. Nossa
expectativa é que essa alternativa metodológica, que
busca associar as HQ’s com o ensino de Matemática,
estimulem os alunos, promovendo um melhor
desenvolvimento do conhecimento.

PALAVRAS‐CHAVE: Histórias em quadrinhos, conhecimento matemático, ensino técnico.

The Use of Comics As Resource Teaching in Mathematics Classes
ABSTRACT
This article presents a literature review that underlies a
research proposal in the area of Reading and
Writing Mathematics in development
in São
Luis, Campus ‐ Centro Histórico do Instituto Federal do
Maranhão. The proposal given to students of the
technical environment course in an integrated wayhas
been producing comic
books with mathematical
content studied
during
the first
semester
of

2014. Qualitative research in the form of action
research aims to observe whether the contents
exposed on HQ's can contribute to a better teaching
and learning surpassing the
traditional
way. Our
expectation is that this alternative methodology,
which seeks to associate the HQ's with the teaching of
mathematics, encourage students promoting a
better knowledge development.

KEY‐WORDS: Comic books, mathematical knowledge, methodology.
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A Utilização das Histórias em Quadrinhos Como Recurso Didático nas Aulas de Matemática
1. Introdução
Apesar de a Matemática estar presente no cotidiano dos estudantes, eles não são
estimulados a perceberem tal fato. Como educador percebo a grande dificuldade dos educandos
em realizar simples operações aritméticas, obstruindo o caminho para a aquisição de novos
conhecimentos.
Para Sadovsky (2007) um dos fatores para o baixo desempenho dos alunos em
Matemática, é que a mesma é apresentada sem vínculos com os problemas que fazem sentido na
vida das crianças e adolescentes.
Por isso faz‐se necessário que professores revejam sua atuação, buscando novas
alternativas metodológicas, objetivando melhorar a relação ensino e aprendizagem. Um dos
princípios dos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) ressalta:
Para tanto, é necessário que, no processo de ensino e aprendizagem, sejam exploradas:
a aprendizagem de metodologias capazes de priorizar a construção de estratégias de
verificação e comprovação de hipóteses na construção do conhecimento, a construção
de argumentação capaz de controlar os resultados desse processo, o desenvolvimento
do espírito crítico capaz de favorecer a criatividade, a compreensão dos limites e
alcances lógicos das explicações propostas. (BRASIL, 1997, p.28)

É nessa perspectiva que a nossa pesquisa se desenvolve. Ao propormos o uso das
histórias em quadrinhos (HQ’s) em sala de aula, temos como objetivo a busca do conhecimento
matemático mediante a utilização de um instrumento de comunicação que se popularizou
durante as últimas décadas.
A construção das HQ’s com conteúdos matemáticos pelos alunos utilizando softwares
gratuitos traz para a sala de aula de Matemática uma nova alternativa metodológica de ensino.
Buscando tais aproximações é que é que propomos o uso das histórias em quadrinhos no ensino
de Matemática.
2. As HQ’s nas aulas de Matemática
Como instrumento potencializador e motivador nas aulas de Matemática, as HQ’s se
opõem as aulas teórico‐expositivas, pois se apresentam de forma a estimular a curiosidade do
aluno. Esse meio de comunicação de massa e de grande aceitação popular, torna‐se uma
ferramenta por excelência, por fazerem parte do cotidiano das crianças e jovens.
Rama et. al (2009) apud Rittes (2005, p.28) fazem alusão a respeito deste assunto
dizendo:
Assim, a inclusão das historias em quadrinhos na sala de aula não é objeto de qualquer
tipo de rejeição por parte dos estudantes, que, em geral, as recebem de forma
entusiasmada, sentindo‐se, com sua utilização, propensos a uma participação mais ativa
nas atividades de aula. As historias em quadrinhos aumentam a motivação dos

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

estudantes para o conteúdo das aulas, aguçando sua curiosidade e desafiando seu senso
critico.

As HQ’s podem ser vivenciadas de uma forma divertida e interessante nas aulas de
Matemática pelo fato dos estudantes já conhecerem essa forma de leitura, favorecendo o
trabalho coletivo através da criação de enredos e personagens em conexão com exercícios dos
conceitos matemáticos.
Santos (2009, p. 119) menciona que: “no ensino e aprendizagem da Matemática, os
aspectos linguísticos precisam ser considerados inseparáveis dos aspectos conceituais para que a
comunicação e, por extensão, a aprendizagem aconteçam”.
Desta forma a educação escolar deve ser uma fonte propulsora e propiciadora de
situações vivenciais que oportunizem experiências de formações de conceitos científicos.
Como propostas didáticas, os quadrinhos, estimulam a compreensão dos conceitos
matemáticos de álgebra, geometria, o pensamento lógico‐matemático e as capacidades de
análise, interpretação e síntese por parte dos alunos, apoiando o ensino por meio de oficinas de
produção de grupos pequenos, e posteriormente, socializada com todos os alunos da sala.
Neste contexto, podem‐se trabalhar diversas variáveis como preços de produtos,
percentuais, e outras questões do dia a dia, próximo ao contexto sociocultural que os alunos
estão inseridos, de forma motivante, que envolva a participação dinâmica dos alunos nas aulas. A
interconexão dos textos com as imagens produzem uma dinâmica atrativa possibilitando maior
envolvimento por parte dos alunos.
Neste diapasão é crucial a ação do professor em procurar dinamizar a sala de aula, de
formas a buscar o envolvimento de todos os alunos, através de discussões compartilhadas da
própria produção vivenciada pela classe, desta forma percorrendo trajetos no dizer de Moreira
(2007, p. 73): “no qual os estudantes são encorajados a desenvolver o conhecimento matemático
por meio de questionamentos, de dúvidas ou de percepções”. Tudo isso evitará com que a
Matemática seja trabalhada de forma mecânica, formal, fragmentada e desvinculada da
realidade.
Sendo assim, os alunos são incentivados a estudar a Matemática de maneira mais
interessante, agradável e eficiente, devido ao forte apelo que as HQ’s propiciam bem como a
devida estimulação que textos e gravuras, conjuntamente, proporcionam, produzindo maior
significado.
Não somente na área de Matemática, mas em outras áreas do conhecimento as HQ’s já
foram pesquisadas com sucesso. É o caso do trabalho realizado no campo da Física narrado por
Oliveira (2005), intitulado “A Super‐Física dos Super‐Heróis: Projetos, Física e Super‐Poderes”
vivenciado pelos alunos do ensino médio do Colégio Monteiro Lobato no Rio Grande do Sul.
Sob o prisma da Física, outro trabalho foi desenvolvido por Testoni (2004), que buscou
instituir uma proposta sobre o uso HQ’s como instrumento no auxílio do ensino de Física. No
campo das ciências encontramos Silva (2005), que apresenta uma pesquisa no ensino de Física à
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distância usando tirinhas1. Carvalho (2006) desenvolveu uma pesquisa no campo das ciências
utilizando as HQs. Trabalhos desenvolvidos no campo da linguística já foram também
apresentados por Oliveira (2010a). Na Matemática, Silveira (2002), apresenta a produção dos
significados dos conceitos matemáticos através dos Cartuns.
Várias experiências de sucesso foram vivenciadas por diversos acadêmicos, encontram‐se
na revista Extensão volume 8/2009, bem como nos anais do X Encontro Gaúcho de Educação
Matemática em julho de 2009, na cidade de Ijui/RS, apresentam experimentos positivos onde
professores e estudantes vivenciaram várias etapas do trabalho didático, desenvolvidos no
interior da sala de aula que propiciaram uma melhor compreensão dos conteúdos matemáticos.
Pena (2003, p. 21) narra o fato comentado por um professor durante suas experiências.
Este docente encontrava‐se motivado por causa da participação ardorosa de seus alunos.
Parte dessa narrativa passaremos a transcrever:
[...] em um comentário com os alunos, notei que se mostraram entusiasmados,
principalmente com as tirinhas relacionadas a temas já abordados nos conteúdos e que
serviram para ratificar a informação dada, e, quando solicitados, tiveram participação
ativa.

De acordo com as autoras Smole et. al (1999), quando as crianças estão estudando a
Matemática desenvolvem um mundo imaginário viáveis ao emprego de elaboração e
reelaboração de hipóteses, desta forma, pode‐se inferir que o uso das histórias em quadrinhos
ajuda os alunos a compreenderem melhor a leitura de tabelas, gráficos e outras informações.
Uma das histórias em quadrinhos mais usadas para a produção e o desenvolvimento de
conceitos matemáticos em sala de aula, apontadas por diversos autores é a revista Chico Bento.
Ela possibilita reescrita de textos através de diversos questionamentos, além de promover o
envolvimento dos alunos nas realizações das tarefas, enriquecendo assim, seus conhecimentos
matemáticos, de formas diversificadas e divertidas, muitas vezes de forma contextualizada e
interdisciplinar.
Pode‐se apresentar como exemplo o caso vivenciado e narrado por Tonon (2009) que
desenvolveu um minicurso junto aos professores de ensino fundamental na região de Piraju em
São Paulo, que se utilizou da história em quadrinhos “O segredo” da revista Chico Bento n. 392,
por oferecer “oportunidades de exploração de conceitos matemáticos”. Segunda a autora, o
trabalho foi conduzido de forma interdisciplinar. Tal realização culminou no envolvimento de
1588 alunos de diversas escolas da região já citada.
De acordo com Tonon (2009) estas atividades foram desenvolvidas em um contexto de
muito entusiasmo e aceitação tanto da parte dos alunos como por parte dos docentes.
Com respeito à importância a ser dada a contextualização, Moysés (2009, p.73) assevera:
Cotejando‐se, pois, as análises feitas com o desafio de se dar um ensino de qualidade nas
nossas escolas de ensino fundamental, chega‐se à conclusão de que é preciso:
1

Modelo de apresentação de histórias em quadrinhos
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1º) contextualizar o ensino da matemática, fazendo com que o aluno perceba o
significado de cada operação mental que faz;
2º) levar o aluno a relacionar significados particulares com o sentido geral da situação
envolvida.

Nas últimas duas décadas as HQ’s se expandiram no meio digital passando a ser
estudadas por alguns pesquisadores com é o caso de Lehenbauer et. al (2005) que afirma ser de
grande importância o uso das tecnologias computacionais como auxiliares no processo ensino‐
aprendizagem, por atuarem de forma atrativa para os alunos desta geração.
Milani (2001, p. 175) alerta para a importância do uso do computador em sala de aula
dizendo as seguintes palavras:
O computador, símbolo e principal instrumento desse avanço, não
pode ficar de fora da escola. Ignorá‐lo significa alienar o ambiente escolar, deixar de
preparar os alunos para um Mundo em mudança constante e rápida, educar para o
passado e não para o futuro. O desafio é colocar todo o potencial dessa tecnologia a
serviço do aperfeiçoamento do processo educacional, aliando‐a ao projeto da escola
com o objetivo de preparar o futuro cidadão.

Nas últimas duas décadas houve um crescente aumento de programas computacionais
que facilitam a composição de histórias em quadrinhos, é o caso do HagáQuê2, um software
distribuído gratuitamente, específico para elaboração de histórias em quadrinhos que permite a
resolução de problemas que envolvam análise e interpretação de conceitos matemáticos, através
do mix entre imagens e textos de maneira interativa auxiliando‐os em desenvolver a memória,
“recorrendo a hipóteses e conjecturas, bem como raciocínios abdutivos, dedutivos e indutivos”.
(MISKULIN, 1999, p. 349)
O HagáQuê traz consigo um banco de imagens que favorece à criança construir sua
própria história desenvolvendo seu cenários, personagens e música de fundo. Neste sentido as
crianças podem desenvolver situações/problema criando estratégias próprias, criando suas
próprias revistinhas, através de ilustrações e linguagem figural.
Refletindo sobre a ampla possibilidade da utilização das HQ’s, Pena (2003, p. 21) afirma:
Sua utilização pode ter diferentes objetivos, dentre eles: (i) exemplificar o que foi
ensinado; (ii) corrigir distorções conceituais; (iii) criar situações problemas; (iv)
complementação para o tema discutido; (v) motivação para o tema a ser discutido ou (vi)
desenvolver a crítica e a criatividade através da criação de quadrinhos pelos próprios
alunos.

Por versarem sobre uma ampla gama de temáticas, as HQ’s oferecem a oportunidade de
se trabalhar, de forma interdisciplinar, operações algébricas, aritméticas e lógico‐matemáticas.
Neste sentido o professor pode agir como mediador entre o conhecimento e o discente, de
2
Software editor de histórias em quadrinhos para fins pedagógicos, desenvolvido como parte da dissertação de
mestrado de Sílvia Amélia Bim, do Instituto de Computação da Unicamp .Pode ser obtido através do site
www.hagaque.cjb.net.
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formas a detectar àqueles que possuem raciocínios mais lentos para melhor fazer as
intervenções necessárias.
Segundo Smole et. al (apud NEUENFELDT, 2006, p.178) afirmam de forma categórica as
possibilidades de:
[...] integrar literatura nas aulas de matemática representa uma substancial mudança de
paradigma, pois em atividades deste tipo, os alunos não aprendem conceitos
matemáticos para depois aplicar na história, mas exploram a matemática e a história ao
mesmo tempo.

De fato quando se envolvem atividades integradoras através de oficinas motivantes e
entusiasmadas, pode‐se aguçar melhor a curiosidade dos alunos ampliando desta forma a
compreensão dos conteúdos que foram programados, sem com que os mesmos percam o
interesse, por serem sujeitos de suas próprias produções.
Com base nas pesquisas apresentadas, as HQ’s por terem cunho popular e já vivenciado
por vários alunos da escola não deve sofrer rejeição por parte dos estudantes. Ao contrário do
que se pensam, as HQ’s aumentam o estado motivacional dos alunos, e em se tratando de
Matemática, é algo já testado e aprovado.
Isto se dá devido à união entre palavras e imagens oferecidas por este recurso didático.
Vergueiro et. al (2009) comentando sobre este aspecto assim se pronuncia:
Palavras e imagens, juntos, ensinam de forma mais eficiente – a interligação o texto com
a imagem, existente nas histórias em quadrinhos, amplia a compreensão dos conceitos
de forma que qualquer um dos códigos, isoladamente, terá dificuldades para atingir. Na
medida em que esta interligação texto/imagem ocorre nos quadrinhos com uma
dinâmica própria, complementar, representando muito mais do que um simples
acréscimo de uma imagem à outra – como acontece, por exemplo, nos livros ilustrados.
(VERGUEIRO et. al 2009, p. 22)

É neste sentido que as narrativas das histórias em quadrinhos propiciam ampliação da
imaginação dos alunos por exercitarem a ação de pensar, mormente quando as expressões
gráficas são suprimidas. Desta maneira, os mesmos desenvolvem o raciocínio lógico‐matemático.
Essa atratividade produzida pelas HQs tem‐se constituído como uma ferramenta acadêmica de
grande utilidade.
Desta forma os conceitos matemáticos, com já dissemos, passam a ser assimilados pelos
alunos, fato justificado pelo fato de que as HQ’s terem feito parte existência dos alunos
possuindo grande motivação em lê‐los.
Vergueiro et. al (2009) afirma:
[...] há várias décadas, as histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano de crianças e
jovens, sua leitura sendo muito popular entre eles (...) não é objeto de qualquer tipo de
rejeição por parte dos estudantes, que, em geral, as recebem de forma entusiasmada,
sentindo‐se com sua utilização, propensos a uma participação mais ativa nas atividades
da aula. (VERGUEIRO et. al 2009, p. 23)
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Sendo assim, os mesmos servem para fortalecer, tanto o ato de leitura quanto a
interpretação textual, na medida em que as ideias estão sendo representadas de forma
matemática, os alunos vão construindo novas estruturas de conhecimentos e estabelecem
relações entre informações conteúdos veiculadas e a formação de novos conceitos.
3. Metodologia
No transcorrer de nossa pesquisa, propusemos aos nossos alunos a construção de HQ’s
com conteúdos matemáticos já estudados como uma forma de reforçar aquilo que foi aprendido.
Dessa forma, classificamos nossa pesquisa como qualitativa na forma de um estudo de caso que
para Gil (2008) é definido pela investigação profunda e extensiva de um ou poucos objetos, de
maneira que permita seu amplo conhecimento. A técnica que utilizamos foi a da observação
participante, pois além de pesquisador, atuamos também como professor.
Ainda com relação à pesquisa qualitativa, Oliveira (2010b, p.37) conceitua como sendo
um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para
compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua
estruturação”.
Destaca ainda que é importante conhecer o contexto histórico através da análise de
documentos, seguindo‐se de observação sistemáticas, realizações de entrevistas e aplicação de
questionários. O esquema a seguir evidencia esse processo:

Figura 1: Quadro Conceitual Para Abordagem Qualitativa
FONTE: Oliveira (2010b, p.38)

A proposta do uso das HQ’s na construção do conhecimento matemático será mediada
pela produção das HQ’s, pelas observações do professor‐pesquisador e pelas entrevistas e
questionários respondidos pelos alunos participantes.
3.1 Desenvolvimento da pesquisa
A nossa pesquisa se desenvolve no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão, Campus São Luís – Centro Histórico. Os sujeitos, escolhidos aleatoriamente, são 10
alunos da turma do curso Técnico de Meio Ambiente, na forma integrada. Os alunos estão no 1º
ano e estão divididos em duas equipes de cinco alunos.
A execução do projeto teve início no 2º bimestre do ano letivo em curso finalizando ao
fim do 1º semestre. A cada equipe foi dada a proposta de criação das HQ’s a partir dos conteúdos
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estudados no 1º e 2º bimestre, entre eles: Conjuntos e suas operações, Produto cartesiano,
Relações binárias e Introdução às Funções. A revisão dos enredos é de responsabilidade do
professor‐pesquisador.
4. Resultados esperados
Acreditamos que a nossa proposta de pesquisa complemente o que foi estudado na forma
tradicional. A produção das HQ’s estimula a criatividade e pode abrir um espaço que os alunos
possam se identificar com a Matemática. Cada um de nós traz consigo suas ideias e contextos
próprios que podem ser expressos na construção das HQ’s. Dessa forma, a nossa proposta é
contribuir para o ensino da Matemática, propondo uma alternativa metodológica que tenha
sentido para os alunos.
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RESUMO
O presente trabalho de conclusão de curso tem por
objetivo identificar as contribuições da modelagem
matemática para a melhoria da aprendizagem de
estatística em uma turma do 7º ano do ensino
fundamental na Unidade Escolar Monsenhor Lindolfo
Uchôa, em Floriano - PI. O ensino de Estatísticas deste
ano é caracterizado pela Interpretação de Informações
que são repassadas por meio de gráficos e tabelas. A
pesquisa realizada neste projeto de intervenção foi de
caráter quali-quantitativo, em que foi observado o
comportamento dos alunos na participação das
atividades propostas e averiguado o conhecimento
adquirido pelos mesmos após a participação no projeto.

Tal pesquisa foi desenvolvida por etapas, sendo que
cada uma delas foram definidas o que se pretendia
alcançar e em cada uma das mesmas utilizamos
instrumentos que auxiliaria na obtenção dos resultados,
sendo eles: pré-teste, observações, pós-teste e
questionários.
Mediante
a
utilização
destes
instrumentos, foi possível perceber o desenvolvimento
dos alunos quanto à aprendizagem de Estatística por
meio da Modelagem Matemática, possibilitando a
identificação das contribuições que a Modelagem
propõe para a melhoria da aprendizagem da Estatística.

PALAVRAS-CHAVE: Modelagem Matemática, Projeto de Intervenção, Ensino e Aprendizagem de Estatística.

MATHEMATICAL MODELING FOR IMPROVING THE LEARNING OF STATISTICS
ABSTRACT
This course conclusion work aims to identify the
contributions of mathematical modeling to the
improvement of statistical learning in a class of 7 years
of primary education in the School Unit Mgr Lindolfo
Uchôa in Floriano - PI. Teaching Statistics this year is
characterized by the interpretation of information that
are passed through graphs and tables. The research
conducted in this intervention project was a qualitativequantitative approach, in which the behavior of the
students participate in the proposed activities was
observed and verified the knowledge acquired by them

after participating in the project. Such research has been
developed in stages, with each one of them were
defined what was meant to achieve and each of them
use instruments that would assist in achieving the
results, namely: pre-test, observations, and post-test
questionnaires. By using these tools, it was possible to
see the development of students as learning of Statistics
by Mathematical Modeling, enabling the identification
of the contributions that modeling is proposed to
improve the learning of statistics.

KEY-WORDS: Mathematical Modeling, Intervention Project, Teaching and Learning Statistics .
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INTRODUÇÃO
O ensino de matemática ao longo dos tempos, vem se utilizando de diversas
metodologias que têm por finalidade trazer melhorias para a aprendizagem da mesma.
A Modelagem Matemática, por sua vez, consiste em uma das inúmeras propostas
metodológicas que possibilita trabalhar com problemas da vida cotidiana dos alunos, levando-os
a dar real significado aos conteúdos matemáticos.
O conteúdo de Estatística não é diferente, se ministrado dentro de tal proposta
metodológica, tornará a aprendizagem significativa, contribuindo dessa forma para uma melhoria
no rendimento dos nossos alunos. Entretanto, é necessário que haja um reconhecimento do
educador no contexto em que o aluno está inserido, para que, de fato, esta metodologia possa
contribuir como um facilitador na aprendizagem do aluno, pois de acordo com Golin (2011 p. 15)
“a aprendizagem Matemática faz-se mais simples quando o ambiente em que os alunos
convivem é apresentado no ensino da mesma, “provocando” uma vontade maior de aprender”.
Nesse sentido elaboramos um projeto de intervenção que pudesse promover de fato essa
relação na qual a modelagem nos propõe a fim de melhorar a aprendizagem de estatística.
A Estatística por sua vez consiste em uma parte da Matemática Aplicada que fornece
métodos para coletar, organizar, analisar e interpretar dados com o objetivo de utilizar os
mesmos na tomada de decisões. O estudo de tal conteúdo possibilita aos alunos ampliarem e
formalizarem seus conhecimentos sobre o raciocínio estatístico. Além disso, possibilita a cada um
tomar decisões e fazer previsões, colocando-os em uma posição privilegiada.
Esse artigo é fruto de um projeto de intervenção que foi concretizado no âmbito do PIBID
- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência, sendo realizado na Unidade Escolar
Monsenhor Lindolfo Uchôa uma escola da rede estadual de educação da cidade de Floriano-PI.
Cujo objetivo principal do presente trabalho será de identificar as contribuições da
Modelagem Matemática para a melhoria da aprendizagem de Estatística em uma turma do 7º
ano do ensino fundamental. Sendo que o conteúdo de estatística, abordado no respectivo ano é
Interpretação de Informações que são repassadas por meio de gráficos e tabelas.
Para que possamos visualizar e compreender a contribuição que a modelagem propõe
para a aprendizagem de matemática, especificamente ao conteúdo de estatística. Neste trabalho
apresentaremos os seguintes tópicos: O que é Modelagem Matemática?, Porque Utilizar a
Modelagem Matemática? O Ensino de Estatística na Educação Básica.
O QUE É MODELAGEM MATEMÁTICA?
Para definirmos o que de fato é a Modelagem Matemática destacaremos o pensamento
de alguns teóricos que se destacam no âmbito da modelagem matemática:
De acordo com Bassanezi (2004), a modelagem matemática “consiste na arte de
transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas
soluções na linguagem do mundo real”. (p.16)
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Já para Barbosa (2001), o autor entende Modelagem como “um ambiente de
aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da
matemática, situações oriundas de outras áreas da realidade”. (p.2)
E segundo Biembegut (2004):
“Modelagem Matemática é o conjunto de procedimentos requeridos na
elaboração de modelo... Nesses termos, o modelo é expresso em termos
matemáticos (fórmulas, diagramas, gráficos, representações geométricas,
equação algébrica, tabela, programa computacionais) que leva a solução
do problema ou permite a dedução de uma solução”. (p.17)

De acordo com esta definição podemos entender que a utilização da Modelagem
Matemática no processo de aprendizagem colocará o aluno em ação, na qual permitirá ao
mesmo a elaboração de procedimentos que viabilizem a resposta da questão em jogo. Sendo em
termos matemáticos ou não.
E ainda de acordo com Biembegut (2004), a mesma destaca três etapas das quais
podemos representar situações reais por meio de modelo matemático:
“*...+ 1ª etapa: Interação; Reconhecimento da situação-problema →
delimitação do problema; Familiarização com o assunto a ser modelado →
referencial teórico.
2ª etapa: Matematização; Formulação do problema → hipótese;
Formulação do modelo matemático → desenvolvimento; Resolução do
problema a parti do modelo → aplicação.
3ª etapa: Modelo matemático; Interpretação da solução; Validação do
modelo → avaliação.”

Dentre as definições apresentadas por importantes autores sobre “o que é a Modelagem
Matemática?” podemos perceber o grande impacto que a mesma pode causar na aprendizagem
de matemática se utilizada de forma correta e contínua dentro do ensino.
PORQUE UTILIZAR MODELAGEM MATEMÁTICA?
A aprendizagem de matemática está interligada ao ensino da mesma, porém ao se falar
em melhoria da aprendizagem, isto não denota que o ensino não esteja sendo eficaz. No
entanto, necessita-se de instrumentos que forneçam uma metodologia que possa torna o ensino
da matemática mais interessante. A utilização da modelagem por sua vez estabelece tais
melhorias, pois de acordo com D'Ambrosio (1989. p. 3) “a modelagem matemática consiste em
uma das inúmeras propostas de trabalho que visa à melhoria do ensino de matemática segundo
uma perspectiva construtivista”.
Ainda de acordo com D'Ambrosio (1989. p. 3):
A modelagem matemática tem sido utilizada como uma forma de quebrar
a forte dicotomia existente entre a matemática escolar formal e a sua
utilidade na vida real. Os modelos matemáticos são formas de estudar e
formalizar fenômenos do dia a dia. Através da modelagem matemática o
aluno se toma mais consciente da utilidade da matemática para resolver e
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analisar problemas do dia-a-dia. Esse é um momento de utilização de
conceitos já aprendidos. É uma fase de fundamental importância para que
os conceitos trabalhados tenham um maior significado para os alunos,
inclusive com o poder de torná-los mais críticos na análise e compreensão
de fenômenos diários.

Já para Silveira e Ribas (2004. p.2), ambos enumerar os diversos benefícios que se podem
alcançar ao se trabalhar utilizando a Modelagem Matemática:
1)Motivação
dos
alunos
e
do
próprio
professor
2) Facilitação da aprendizagem. O conteúdo matemático passa a ter
significação, deixa de ser abstrato e passa a ser concreto.
3) Preparação para futuras profissões nas mais diversas áreas do
conhecimento, devido a interatividade do conteúdo matemático com
outras
disciplinas.
4) Desenvolvimento do raciocínio, lógico e dedutivo em geral.
5) Desenvolvimento do aluno como cidadão crítico e transformador de sua
realidade.
6) Compreensão do papel sócio-cultural da matemática, tornando-a assim,
mais importante.

Biembegut (2004. p.36), também destaca a existência de boas e legitimas vantagens da
Modelagem Matemática:
- propicia ao aluno melhor compreensão dos conteúdos desenvolvidos e
melhora seu gral de interesse pela matemática...
- permite maior segurança ao professor na condução das aulas, facilitando,
sobremaneira, prever/determinar o tempo para ensinar matemática...
- leva ao aluno a atuar/fazer e não apenas receber pronto sem
compreender o significado do que estava estudando...
- permite ao professor estar mais atento às dificuldades do aluno... em
especial no momento em que orienta os alunos, e mudar seus critérios e
instrumentos de avaliação.

Tendo em vista as enumeras vantagens que se pode alcançar com a utilização da
modelagem matemática, podemos concluir que a modelagem representa uma melhoria para o
ensino de matemática em sala de aula, deixando de ser mero procedimento para resolução de
problemas e passa a ser um instrumento auxiliador para as diversas áreas do conhecimento.
O ENSINO DE ESTATÍSTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Na educação básica a Estatística exerce um papel importantíssimo em relação ao ensino e
aprendizagem da mesma. Ela é uma ciência presente no dia-a-dia de todas as pessoas e quando o
aluno consegue entende-la, se torna capaz de tomar decisões, fazer previsões e transmitir de
forma eficiente o que lhe foi transmitido. Porém a estatística possui seu lado obscuro em relação
ao ensino que interfere na aprendizagem.
O ensino de estatística é relevante e necessário, mas tem se tornado um conteúdo de
difícil compreensão para os alunos de modo geral, pois o instrumento muitas vezes utilizado para
a exposição desse conteúdo na educação básica é apenas o livro didático, o que sem dúvida não
é suficiente para a exposição do mesmo.
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De acordo Ponte (2010), em uma Investigação em Estatística o mesmo relata que “No
currículo de Matemática, a Estatística é um tema relativamente recente.” Porém, “este tema
matemático desempenha um papel essencial na educação para a cidadania.”
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa realizada foi de caráter quali-quantitativo, onde foi averiguando o
comportamento dos alunos na participação das atividades propostas e medindo o conhecimento
adquirido por eles, após a participação no projeto aplica-se o pós-teste e um questionário. Em
contra partida foi feito uma buscar que tinha como intuito principal identificar as contribuições
da modelagem matemática para a melhoria da aprendizagem de estatística em uma turma do 7º
ano do Ensino Fundamental.
A pesquisa foi realizada no âmbito do PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
a Docência, com os alunos, do 7º ano do Ensino Fundamental, do turno da manhã da Unidade
Escolar Monsenhor Lindolfo Uchôa, situada no Bairro Manguinha em Floriano-Piauí. O conteúdo
estatístico, abordado neste ano e Interpretando Informações que são repassadas por meio de
gráficos e tabelas. Trabalhamos com o numero de 26 (vinte e seis) alunos, durante 6 (seis) aulas
(60 minutos) cada o que correspondeu a 2 semanas de aulas. Planejamos a aulas da seguinte
forma, por etapas:
Na 1ª etapa (1ª aula): Aplicação de um pré-teste com 4 (quatro) questões, com o intuito
de averiguar o nível de conhecimento que os alunos tinham em relação à estatística.
Na 2ª etapa (2ª e 3ª aula): Ministrou-se uma aula sobre Estatística, definindo a
importância da mesma para o nosso cotidiano e o que ela representa para a matemática.
Na 3ª etapa (4ª e 5ª aula): Foi dada sequência a aula de Estatística, no entanto sobre uma
abordagem de modelagem, foi proposta aos alunos uma investigação, que busca pesquisar
quanto a sua família gasta de energia elétrica mensalmente. Para isso foi solicitado aos alunos
que levassem uma fatura de energia elétrica que contenha os registros históricos dos gastos
realizados durante oito meses.
Na 4ª etapa (6ª aula): Foi aplicado o pós-teste contento 4 (quatro) questão e um
questionário contendo 3 (três) questão, ambos na intenção de medir e identificar a melhoria da
aprendizagem de estatística após o desenvolvimento de uma atividade de modelagem.
No início de cada aula foi definido o que se pretendia trabalhar. E os dados obtidos no
decorrer de cada etapa da pesquisa de campo caracterizada pelo pré-teste, observações, pósteste e questionários serão tabulados em tabelas e gráficos e analisados com o intuito de
obterem-se conclusões.
A pesquisa foi desenvolvida por etapas durante algumas aulas, sendo que cada uma delas
tinham sua finalidade e objetivo.
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Na primeira aula antes mesmo de ser aplicado o pré-teste, objetivando averiguar o nível
de conhecimento que os alunos tinham em relação à estatística, foi apresentado o projeto a
turma e explanado o que pretendíamos alcançar com o seu desenvolvimento. Destaca-se o
interesse, nesta primeira aula, que os alunos demonstraram em participar do projeto, e com isso
não se mostraram desanimado, quanto foi proposto o pré-teste.
Na segunda e na terceira aula, foi desenvolvida uma aula sobre o conteúdo estatístico,
com o tema “Interpretando Informações”. Foi abordado como uma informação pode ser
transmitida de diversas maneiras, sendo que na estatística as informações são cedidas ao leitor
por meio de tabelas e gráficos. E que precisamos saber compreende-las e interpreta-las para que
se possa chegar ás nossas próprias conclusões. Nesta aula também foi apresentados aos alunos
“o que é estatística?” e como os dados estatísticos se apresentam. Além disso, foram mostrados
os diferentes tipos de gráficos. Para finalizar solicitou-se que todos os alunos trouxessem para
próxima aula uma fatura de energia elétrica atual de sua residência.
Na quarta e na quinta aula, foi dada sequência a aula de estatística sobre uma abordagem
da modelagem matemática, sobre a perspectiva de Barbosa (2001), “entende-se Modelagem
como um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar e/ou investigar,
por meio da matemática...” (p.2). Ainda de acordo com Barbosa (2001) o ambiente de
aprendizagem da Modelagem pode se configurar através de três níveis, nos quais possibilitam a
ilustração da materialização da Modelagem na sala de aula, sendo que utilizei o nível 2 onde “o
professor apresenta um tema ou problema mas a coleta e a investigação dos dados são
realizadas pelos próprios alunos durante o processo de investigação...” (p.2.) Partindo desta ideia
propomos aos alunos uma investigação onde cada um deles estaria analisando quanto a sua
família gasta de energia elétrica mensalmente. Como foram solicitados na aula anteriores os
alunos trouxeram as contas de energia elétrica atualizada de sua residência (Figura 1).

Figura 1: Contas de energia elétrica atualizada das residências dos alunos.
Então foi dado início ao procedimento de construção de tabelas e gráficos, neste momento os
alunos formaram duplas e/ou trios para que um auxiliasse o outro. Logo após este momento
cada aluno fez uma analise observando as seguintes questões:
 Qual o mês de maior consumo?
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Pôr que você acha que este mês apresentou maior consumo em sua casa?
Qual o mês de menor consumo?
Pôr que você acha que este mês apresentou menor consumo em sua casa?
O que você acha que poderia fazer na sua casa para economizar mais energia?
Qual foi o consumo médio de energia, em quilowatts-horas, nos últimos 8 meses?

Na sexta aula, foi aplicado um pós-teste com 4 (quatro) questões para medir o
conhecimento adquirido pelos alunos após uma atividade de estatística por meio da modelagem
matemática e um questionário de 3 (três) questões para identificar as contribuições para a
melhoria da aprendizagem de estatística por meio de uma atividade de modelagem matemática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A proposta dessa pesquisa teve como foco identificar as contribuições da modelagem
matemática para a melhoria da aprendizagem de estatística em uma turma do 7º ano do ensino
fundamental da Unidade Escolar Monsenhor Lindolfo Uchôa.
Para que obtivéssemos resultado utilizemos três procedimentos sendo eles: observações,
questionários e testes. Na observação, percebeu-se o interesse dos alunos na realização da
atividade de estatística por meio da modelagem matemática. No questionário foram
identificadas as contribuições na melhoria da aprendizagem de estatística no desenvolvimento da
atividade de modelagem. E no teste, que foi desenvolvido em duas etapas como um pré-teste
onde se verificou o nível de conhecimento que os alunos tinham em relação à estatística e um
pós-teste onde se médio o conhecimento adquirido pelos alunos após uma atividade de
estatística por meio da modelagem matemática.
O ensino de estatística no 7º ano leva os alunos a serem capazes de interpretar
informações prontas, fornecidas por meio de gráficos e tabelas. No entanto com a proposta da
modelagem matemática em torna o ambiente de aprendizagem, os alunos se encontram inserido
significante, nasceu à proposta da atividade estatística em que os alunos não estariam apenas
interpretando e analisando informações prontas, mas buscando estas informações, analisando-as
e chegando a suas próprias conclusões. Desta forma acredita-se que tais informações eram de
fato significantes para os alunos, pois estavam contidas em seu dia-a-dia, e contribuiriam para a
melhoria da aprendizagem de estatística.
No questionário, foi questionado o que mais marcou nas aulas de estatística e
parafraseando a fala dos alunos, os mesmos falaram “a construção dos gráficos sem dúvida, pois
achava que isso era coisa só de jornais, revista e livro”, e a “interpretação deles também, porque
não pensei que podia passar informações tão importantes e que representaria coisas do nosso
cotidiano”.
Além de todos os relatos feitos pelos alunos, destaca-se o aluno A1: “todas as atividades
desenvolvidas em sala me ajudou a compreender o que é estatística e que gráfico e tabelas, não
são coisas de outro mundo, além de tudo não representa uma matemática difícil”. E o aluno A 2:
“essa modelagem poderia ser utilizada todos os dias, pois só assim entenderia a matemática”.
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Ambos os relatos foram de extrema importância, pois os resultados em termos de aprendizagem
foram significantes, podemos entender com a obtenção de cada relato.
Com a utilização da modelagem os alunos compreenderão o conteúdo estatístico e
melhoraram seu grau de interesse pela disciplina, pois este método levou os alunos a atuarem e
não apenas receber pronto sem compreender o significado do que estava estudando.
Com a aplicação do pré-teste e do pós-teste, nos quais ambos tinha 4 (quatro) questões,
podemos averiguar o seguinte resultados.
Tabela 1: Resultado do pré-teste e do pós-teste.
RESULTADO DO PRÉ-TESTE

RESULTADO DO PÓS-TESTE

Questões

Acerto (nº
de alunos)

Acertos (em
%)

Questões

Acerto (nº
de alunos)

Acertos (em
%)

1ª

15

57,7

1ª

20

92,3

2ª

10

38,5

2ª

18

88,5

3ª

12

49,1

3ª

21

96,2

4ª

20

76,9

4ª

23

100,00

O pré-teste tinha por objetivo verificamos o nível de conhecimento que os alunos tinham
em relação à estatística abordou basicamente questões de analise e interpretação de tabelas e
gráficos. Já com o pós-teste que tinha por objetivo medir o conhecimento adquirido pelos alunos
após uma atividade de estatística na qual se utilizou da modelagem matemática além de abordar
questões de análise e interpretação de dados, solicitamos a identificação dos diversos tipos de
gráficos e também a construção.
No geral podemos analisar por meio de um gráfico os resultados obtidos em ambos os
testes. No gráfico a seguir está apresentado o desempenho dos alunos, observe que leva-se em
consideração o percentual do numero de acertos.
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Figura 2: Resultado paralelo do Pré-teste e do Pós-teste.
Verificando os percentuais na Figura 2 podemos verificar que na questão 1, o percentual
do numero de acerto foi de 57,7% no pré-teste, e de 92,3% no pós-teste , ou seja, houve um
aumento de 34,6% do numero de acerto, na questão 2, o percentual do numero de acerto foi de
38,5% no pré-teste, e de 88,5% no pós-teste, correspondendo um aumento de 50% quanto ao
numero de acertos, na questão 3, o percentual do numero de acerto foi de 49,1% no pré-teste, e
de 96,2% no pós-teste obtendo um aumento de 47,1% em relação ao numero de acerto e na
questão 4, o percentual do numero de acerto foi de 76,9% no pré-teste, e de 100% no pós-teste
conseguindo um aumento de 23,1% em relação ao numero de acerto.
Mediante tais resultados podemos identificar que os alunos sentiram segurança em
responder as questões propostas no pós-teste devido aos conhecimentos adquiridos durante a
realização do projeto, verifica-se que a modelagem matemática contribuiu para o melhoramento
da aprendizagem de estatística.
CONCLUSÃO
Conclui-se que a Modelagem Matemática e a Estatística podem ser aliadas e agentes
modificadores de pensamentos contrário e aversivo que os alunos possuem em relação à
matemática. Ambas podem despertar o interesse dos alunos pela matemática, desmistificando o
conceito de que a matemática é uma disciplina difícil e sem aplicabilidade no convívio diário da
sociedade.
Com o desenvolvimento das aulas de estatística utilizando a modelagem matemática
como uma proposta metodológica de ensino, pôde-se averiguar o quanto os alunos se
desenvolveram. Os mesmos transformaram seus conceitos pré-concebidos, tornando-se sujeitos
autônomos e críticos capazes de chegar a conclusões precisas daquilo que estão estudando.
O ensino estatístico por sua vez, se ministrado de forma incoerente, pode se tornar
insignificante, porém com o desenvolvimento do projeto é possível mostrar aos alunos que a
estatística e uma ciência presente no cotidiano.
Assim com o desenvolvimento de atividades os alunos poderão a partir de um tema
sugerido estar coletando os dados e fazendo uma investigação estatística, medindo o rendimento
de todos com a aplicação de testes e questionários e os resultados obtidos foram satisfatórios.
É importante ressaltar que cada um dos alunos que participou da referida pesquisa sentiu
o quanto é importante saber interpretar, compreender e analisar informações que estão
presente em seu dia-a-dia por meio de dados estatísticos.
A aplicação do projeto de intervenção na Unidade Escolar Monsenhor Lindolfo Uchôa,
cujo objetivo era identificar as contribuições adquiridas neste processo pelos alunos, foi possível
observar o quanto os alunos se desenvolveram e adquiriram habilidades, que alguns deles jamais
imaginaram possuir, por meio de seus próprios esforços.
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Desta forma mostra-se que a Modelagem Matemática pode esta contribuindo na
melhoria da aprendizagem de estatística, sabendo da importância da mesma na vida das pessoas.
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O USO DO OBJETO DE APRENDIZAGEM GAME COMO FERRAMENTA DE APOIO AO CONTEÚDO
DE GEOMETRIA ANALÍTICA
1

R. de C. R. Santos (PQ)1
Universidade Federal do Piauí e‐mail: ricardogarapa@gmail.com

RESUMO
O uso e o desenvolvimento científico‐tecnológico con‐
tribuiu para a disseminação de novas formas de comuni‐
cação, muitas delas mediatas pelo computador, tablet,
celular e aparelhos que visam facilitar a vida cotidiana.
Em razão desse cenário, a integração de novas mídias às
estratégias de sala de aula vem adquirindo cada vez
mais importância no cenário educacional. Dessa manei‐
ra, o computador não configura exclusivamente como
ferramenta, mas, também, como um recurso que con‐
tribui para a criação de novas formas de interagir com o
conhecimento. Nesse sentido, relatamos a utilização do
Objeto de Aprendizagem intitulado “GAME – Geometria
Analítica: Missão Ecológica” para auxiliar os alunos na
compreensão de alguns conteúdos da Geometria Analí‐
tica. A atividade foi realizada com 22 alunos do 3º ano
do curso de Técnico em Agropecuária, desenvolvidas no
Laboratório de Informática. O software “Game” não
requeria o acesso à Internet pelo fato do mesmo ter a

opção de utilização off line, via download gratuito. Os
resultados obtidos demonstram que o uso do OA GAME
possibilitou uma mudança significativa no nível de
aprendizado na grande maioria dos alunos, permitindo
que identificassem e interpretassem de forma mais
consistente as aplicações da Geometria Analítica, dentro
do contexto de uma área de preservação ambiental
virtual (floresta), fazendo com que além de conseguir
contextualizar o conteúdo matemático, fosse possível
abordar um dos temas transversais propostos nos Pa‐
râmetros Curriculares Nacionais (PCN), que é o do Meio
Ambiente, mais especificamente o do aquecimento
global, demonstrando uma evolução maior em relação
aos conceitos geométricos vistos. Nesse sentido, a me‐
todologia de ensino através da contextualização e a
interdisciplinaridade, via utilização do software se mos‐
traram de grande valor para alcançar esse objetivo.

PALAVRAS‐CHAVE: Geometria analítica, objetos de aprendizagem, educação matemática.

USE OF LEARNING OBJECT GAME AS A TOOL TO SUPPORT THE CONTENT OF ANALYTICAL GEO‐
METRY
ABSTRACT
The scientific‐technological development has been gain‐
ing increasing importance in the educational scene for
their contribution to society is growing rapidly, and its
use in teaching‐learning process. Thus, the computer
does not set up solely as a tool but also as a resource
that contributes to the creation of new ways to interact
with the knowledge. Accordingly, we report the use of
Learning Objects titled “GAME ‐ Analytic Geometry:
Ecological Mission” to assist students in understanding
some contents of Analytic Geometry. The activity was
conducted with 22 students of the 3rd year of Farming
Technician at Computer Laboratory and without internet
access because the software enable the free download.
The results show that the use of learning objects GAME

has significantly altered the level of learning in the great
majority of students, allowing them to identify and in‐
terpret more consistently Analytic Geometry within the
context of an environmental preservation area (forest)
causing the teacher while getting contextualize the
mathematical content could also address one of the
crosscutting themes proposed in the National Curricu‐
lum Parameters ( PCN ), which is the Environment, spe‐
cifically global warming, demonstrating a greater im‐
provement compared to viewed geometric concepts. In
this sense, the teaching methodology through contextu‐
alization and interdisciplinarity, proved invaluable to
achieving this goal.

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.
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O USO DO OBJETO DE APRENDIZAGEM “GAME” COMO FERRAMENTA DE APOIO AO CONTEÚDO
DE GEOMETRIA ANALÍTICA
INTRODUÇÃO
O Objeto de Aprendizagem (OA) intitulado “GAME – Geometria Analítica: Missão Ecológi‐
ca” tem por finalidade auxiliar os alunos na compreensão de alguns conteúdos da Geometria
Analítica, sendo eles: distância entre dois pontos, equação reduzida da reta, equação reduzida da
circunferência e introdução às cônicas. Sobre a utilização do OA em sala de aula, ANDRADE e
SCARELI (2011, p.5) destacam que "O Objeto Virtual de Aprendizagem (OVA) é um recurso digital
auxiliar no processo ensinar‐aprender, e como característica principal deve ser reutilizável e es‐
timular a criatividade e imaginação do aprendiz, eles enriquecem a prática do professor em sala
de aula e facilitam a compreensão dos alunos."
Com a utilização de recursos da informática, podem ser desenvolvidas atividades de apren‐
dizagem, como é o caso dos Objetos de Aprendizagem. Macêdo, et al. (2007, p.20), citam que,
segundo Wiley “os Objetos de Aprendizagem podem ser compreendidos como qualquer recurso
digital que possa ser reutilizado para o suporte ao ensino”. Um fator importante apontado por
Nunes (2007) é que Objetos de Aprendizagem são recursos digitais, e por conta disso não há pos‐
sibilidade que pessoas sejam consideradas objetos de aprendizagem.
Tem como contexto uma área de preservação ambiental virtual (floresta). Por meio do
GAME, objetivamos permitir ao aluno a utilização contextualizada dos conceitos matemáticos, a
fim de que os mesmos pudessem compreender a aplicabilidade de tais conhecimentos, o que
Mizukami (2004) coloca que o professor deveria possuir uma compreensão mínima e básica da
matéria a ser ensinada de forma a tornar possível o ensino e a aprendizagem dos alunos e um
bom conhecimento das possibilidades representacionais da matéria considerando aspectos espe‐
cíficos dos contextos em que leciona, da população que frequenta sua escola e suas classes. Por
outro lado, pedagogicamente, a contextualização abriu espaço à transversalidade preconizada
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000, 2006), no caso, o Meio Ambiente, em
especial, o aquecimento global.
A proposta, dentro dos objetivos centrais do ensino médio profissionalizante, obedeceu ao
caráter formativo e instrumental da Matemática voltada para esse segmento (OLIVEIRA, 2010).
Nesse sentido, a atividade via GAME foi considerada formativa porque contribuiu para o desen‐
volvimento de processos de pensamento e aquisição de atitudes; e instrumental por constituir
em um conjunto de técnicas e estratégias aplicadas em outra área do conhecimento. Considera‐
mos pertinente a colocação de alguns questionamentos feitos por Muzzi (2004):
1

(...) não é hora de buscarmos ressignificar a Matemática com a qual trabalhamos?
(...) Não é hora de buscarmos uma Matemática que instrumentalize o cidadão pa‐
ra atuar e transformar a realidade em que vive? Uma Matemática crítica, que o
ajude a refletir sobre as organizações e relações sociais? Uma Matemática próxi‐
ma da vida, útil, compreensível, reflexiva? Uma Matemática que não se mostre
perfeita, infalível, mas que seja capaz de ajudar a encontrar soluções viáveis?
(MUZZI, 2004, p. 39).
1

Disponível em: < http://ambiente.educacao.ba.gov.br/conteudos‐digitais/conteudo/exibir/id/2879>
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O GAME foi desenhado tomando como único requisito a instalação do navegador WEB com
plug‐in do Adobe Flash MX ou superior. Utilizando a estrutura disponível no Laboratório de In‐
formática, realizamos a proposta com 22 alunos do 3º ano do curso de Técnico em Agropecuária
sem necessidade de acesso à Internet, pelo fato de o software permitir o uso off line por meio do
download gratuito.
MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente, os alunos foram informados de que, a fim de introduzir mais um elemento
no processo de avaliação, seria utilizado um determinado software, mas sem mencionar maiores
detalhes do OA. Assim, ficou estabelecido que, ao final dos conteúdos ministrados em sala de
aula, faríamos a atividade no Laboratório de Informática e que a atividade seria organizada em
duplas, cuja formação ficaria a critério dos próprios alunos. Para isso, todos os computadores
receberam a instalação do software e foram testados para garantir a consistência do programa
até a sua conclusão.
A atividade contou com a participação dos 22 alunos organizados em duplas e distribuídos
em 11 (onze) dos 40 (quarenta) computadores que o laboratório dispunha. O 12º computador,
conectado ao Datashow, ficou à disposição do professor para introduzir e utilizar a ferramenta.
Os alunos deveriam escolher a opção “Aceitar Missão”. Ao executar as atividades iniciais do GA‐
ME, aparecia o General dando boas vindas. Como suporte, havia o ícone “Instruções do Jogo”
que oferecia maiores orientações de como realizar a missão. Inteirados das instruções, os alunos
clicavam no ícone: “Iniciar Treinamento”.
A primeira etapa do treinamento consistiu em determinar, por meio de sistemas de coor‐
denadas, a localização das barracas A e D. Segundo Eves (2007), a ideia de coordenada já foi usa‐
da no mundo antigo pelos egípcios e os romanos na agrimensura e pelos gregos na confecção de
mapas. Apareceram na tela, como se o aluno estivesse em uma floresta, cinco barracas com as
devidas identificações (A, B, C, D e E) no plano cartesiano, para que, a partir dele, os alunos con‐
seguissem identificar os pontos em que as barracas se encontravam. Preenchidos os espaços so‐
licitados, os alunos clicavam no botão “Confirmar com o General” a fim de verificar se acertaram
a posição solicitada e, assim, prosseguir no programa. Caso não apresentassem o resultado cor‐
reto, a tela não prosseguia. Assim, o objeto disponibilizava ao aluno um ícone de “Tópico de Aju‐
da”, representado por um sinal de interrogação preto e uma bússola laranja posicionado no can‐
to superior direito; caso os alunos clicassem sobre ele, apareceria um texto que os auxiliariam na
realização dessa atividade. Conforme as coordenadas de A e D apresentadas, a resposta espera‐
da2 deveria ser A(‐4; ‐1) e D(2; 1). Confirmado o valor, os alunos receberiam um Palm Top para
ser utilizado nas missões seguintes.
Na segunda etapa, mediante as coordenadas das barracas A e D, os alunos deveriam infor‐
mar a distância “c”, em metros, entre elas e quantos passos seriam dados aproximadamente,
2

Usaremos o termo “resposta esperada” durante todo o texto para designar o resultado esperado pelo sistema,
porém, o objeto de aprendizagem a cada execução gera coordenadas diferentes. Assim, cada dupla estava
trabalhando com resultados diferentes. O resultado apresentado aqui serve apenas para orientar o leitor sobre
como proceder às resoluções.
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considerando o tamanho de um passo como sendo 1/2 metro. Na figura 1, vemos a representa‐
ção de um triângulo retângulo de hipotenusa “c”, que representa a distância entre os pontos A e
D, nas quais observamos também as coordenadas respondidas no treinamento 01, bem como os
catetos x e y. Para prosseguir à próxima etapa, os alunos deveriam aplicar a fórmula da distân‐
cia entre dois pontos (RIBEIRO, 2010, p.172) ou simplesmente aplicar o Teorema de Pitágoras
(OLIVEIRA, 2008, p.7) obtendo assim, para a distância “c” o valor de 6,3 metros e aplicando uma
regra de três simples o valor de 12,3 passos. Uma observação importante é que os alunos deveri‐
am colocar como resposta apenas valores com até uma casa decimal e usando vírgula. Concluída
essa etapa, o aluno receberia um Walk Talk como segundo equipamento à disposição.

Figura 01 – Treinamento 02 – Encontrando a Distância entre dois pontos
Na terceira etapa do treinamento, o aluno deveria determinar o coeficiente angular “m”
da reta (RIBEIRO, 2010, p.187‐188) a fim de posteriormente determinar sua equação. Como re‐
sultado, esperava‐se o valor 0,33 para prosseguir no programa e conseguir a primeira patente de
Sargento Ambiental Rived passando então para o Quiz de 03 (três) perguntas que, caso fossem
respondidas corretamente na íntegra, concederia aos alunos mais uma patente de Tenente Am‐
biental Rived. Observa‐se que, neste caso, a resposta esperada deveria ser apresentada com du‐
as casas depois da vírgula, diferente da etapa anterior.
Ao término do Quiz, os alunos deveriam clicar sobre o link “Assistir Vídeo” no qual seriam
disponibilizados 03 (três) vídeos que tratavam do tema transversal Meio Ambiente, especifica‐
mente, das ações dos homens geradoras das mudanças climáticas.
Na quarta etapa do treinamento, usando o satélite do palm top obtido no treinamento
01, os alunos deveriam localizar o foco de incêndio que se iniciava na floresta. Nessa ação, os
alunos precisaram encontrar a equação da reta (RIBEIRO, 2014) a partir do ponto onde ele esta‐
va, no caso o ponto A, e o incêndio no ponto B, para conseguir apagar o incêndio. Logo, resolvida
a questão, escolhiam uma das três equações possíveis que resolveria a situação, sendo apenas
uma a correta. Essa equação descrevia o menor caminho possível entre A e B. A equação espera‐
da para esta situação foi a primeira, representada por y  2  1( x) .
Na quinta etapa do treinamento, os alunos tiveram uma nova situação de incêndio, po‐
rém supostamente eles não conseguiriam chegar a tempo de apagá‐lo. Por isso, deveriam de‐
terminar qual seria o raio de devastação do incêndio. De acordo com as coordenadas C(0; ‐3) e
D(4; 4), esperava‐se como resposta o valor 8,1 metros para prosseguir.
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Na sexta etapa do treinamento havia uma área circular pré‐estabelecida, onde alguns
animais estavam dentro dela. Era fornecido ao aluno o ponto que representa o centro e entre
esse ponto e a fronteira uma reta que representa o Raio e sua respectiva medida. Os alunos sele‐
cionavam dentre as opções disponíveis para eles – sendo apenas uma verdadeira – qual animal
estava dentro da área de preservação (que no caso é a delimitada pela circunferência); para isso
deveriam considerar a Equação Reduzida da Circunferência. Na figura 2 abaixo os alunos deveri‐
am marcar a opção “Animal B”.

Figura 02 – Treinamento 06 – Equação da Circunferência: Verificação de pontos internos
Na sétima etapa, os alunos deveriam encontrar, dentre três alternativas que foram dadas,
o ponto que não faz parte da circunferência, isto é, que animal estava correndo perigo fora da
área de preservação. Para isso, eles utilizariam novamente a Equação Reduzida da Circunferência
(MIRANDA, 2014) encontrada na atividade anterior e deveriam substituir os três pontos que fo‐
ram dados para descobrir qual deles não pertencia à circunferência. A figura 3 representa a situa‐
ção e esperava‐se como resposta o “Local F”.

Figura 03 – Treinamento 07 – Equação da Circunferência: Verificação do ponto externo
Concluída esta etapa os alunos seriam finalmente direcionados ao último treinamento
referente a Introdução às Cônicas. O software apresentava um breve texto falando sobre a Pará‐
bola, a Elipse e a Hipérbole, bem como imagens de cada uma. Terminada a leitura e visualização
das imagens, os alunos eram direcionados para a “Oficina de Consertos” onde, usando o Walk
Talk, deveriam informar quais as três diferentes cônicas que conseguiam visualizar. A figura 4
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abaixo representa uma das cônicas, no caso a hipérbole (DANTE, 2010, p.75). Concluída a ativi‐
dade, com êxito, os alunos seriam levados para uma nova tela sobre cônicas em que foram exibi‐
das suas aplicações como antenas parabólicas, abajur e pia de banheiro ou de cozinha e seria
entregue aos alunos sua última patente, a de Capitão Ambiental Rived.

Figura 04 – Treinamento 08 – Reconhecendo as Cônicas em objetos distintos
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Analisando os resultados obtidos em cada etapa do treinamento observamos que no trei‐
namento 01, que buscava determinar as coordenadas de A e D e cuja fundamentação estava na
localização de pontos em um Plano Cartesiano e a forma de escrevê‐los matematicamente, 100%
dos alunos determinaram corretamente as coordenadas. Podemos concluir que ao utilizar o GA‐
ME, a representação das coordenadas de um ponto tornou‐se um elemento claro para todos.
Na segunda etapa, em que os alunos precisavam determinar a distância “c” entre A e D ou
usando a fórmula da distância entre dois pontos, a saber, d AD   xD  x A    y D  y A  , ou
usando o Teorema de Pitágoras – em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento
da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos – e calcular o núme‐
ro de passos dados, vemos que também, assim, como a etapa do treinamento 01, 100% dos alu‐
nos concluíram a atividade, onde 50% utilizaram a fórmula da distância e 50% o Teorema de Pitá‐
goras.
A terceira etapa, que consistiu em determinar o coeficiente angular “m” da reta formada
y  yA
pelos pontos A e D, os alunos buscaram a representação da razão m  D
. Pelas resoluções
xD  x A
observadas, identificamos que foi mantida a porcentagem de 100%. Ao término dessa etapa os
alunos deveriam chamar o professor, a fim de verificar a obtenção da primeira patente, que indi‐
cava o término dessas três etapas, a de Sargento Ambiental Rived.
Concluída a terceira etapa, os alunos foram direcionados para o Quiz de perguntas dividi‐
das da seguinte forma: oito questões sobre Plano Cartesiano, seis questões históricas e seis ques‐
tões sobre Reta e Circunferência. Como cada computador gerava uma sequência de perguntas
distintas dentro do grupo acima estabelecido, foram disponibilizadas três questões no Quiz por
2
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aluno, sendo uma de cada um desses grupos. Nessa fase, não foi observado que questão especí‐
fica os alunos erraram, mas se conseguiriam acertar ou não as três perguntas, para obterem, as‐
sim, a patente de Tenente Ambiental Rived. Caso os alunos errassem alguma pergunta do Quiz,
não receberiam essa patente. Observamos pelos resultados obtidos que no Quiz, 80% das duplas
obtiveram êxito, concluindo de forma correta as 3 (três) questões e 20% das duplas erraram pelo
menos 1 (uma) questão. Uma vez não realizado o acompanhamento das respostas, os resultados
não demonstram qual ou quais questões o grupo de 20% errou, podendo mesmo ter errado as 3
(três) questões.
A exibição dos 3 (três) vídeos que tratavam do tema transversal Meio Ambiente não ocor‐
reu da forma prevista, visto que cada dupla assistiria de acordo com a finalização do Quiz para
poder dar prosseguimento à atividade. Entretanto, durante a etapa de planejamento do Labora‐
tório de Informática, não percebemos que o mesmo não dispunha de fones de ouvido. Com isso,
a exibição dos vídeos ocorreu no momento em que todos haviam concluído o Quiz, via sistema
de mídia do professor (Datashow e caixa de som). Vale destacar que os alunos que já haviam
concluído o Quiz continuaram suas atividades normalmente e que a exibição dos vídeos não afe‐
tou a continuidade da atividade, nem comprometeu a resolução da mesma.
Na quarta etapa, que buscava dos alunos a representação da Equação da Reta que passa‐
va pelos pontos A e B, os alunos teriam que encontrar a Equação Reduzida da Reta a partir de
dois pontos que foram dados: o ponto onde ele se encontra na floresta e o ponto onde estava
ocorrendo o foco de incêndio. Esperava‐se dos alunos que após a identificação das coordenadas
A e B, os mesmos se valessem das fórmulas y  y B  m. x  x B  ou y  y A  m. x  x A  ou usando
x
y 1
a relação dos pontos em um determinante x A y A 1  0 .
xB y B 1
Nessa etapa do treinamento, os alunos poderiam, simplesmente, clicar sobre qualquer
das três equações e prosseguir, até obterem a resposta correta. A fim de evitar o acerto por ten‐
tativa, foi cobrado que os mesmos deveriam apresentar os cálculos para validar a questão.
Pelos dados observados, 62,5% das duplas acertaram essa questão usando a resolução
por determinantes e que os 37,5% restantes simplesmente marcaram a alternativa correta sem
se preocupar com a justificativa. Em nenhuma das fichas de resolução observou‐se um processo
de resolução que não fosse por determinante. Assim, concluímos que trabalhar por determinante
foi considerado pelo grupo a forma mais adequada de se trabalhar com equação da reta tendo 2
(dois) pontos.
A quinta etapa proporcionou aos alunos a observação de uma situação problema em que
deveriam utilizar a equação especificada abaixo para encontrar o raio R, já que lhe é dado o pon‐
to que corresponde ao centro da circunferência (a, b) e o outro ponto que ele precisa para resol‐
ver a situação (o ponto onde ele se encontra (x0,y0)) sendo necessário para resolução dessa ativi‐
2
2
dade a utilização da equação: x0  a    y0  b   R 2 . Nesse caso, os alunos ainda teriam que
calcular a raiz quadrada do valor encontrado, já que nessa equação o raio estará elevado a po‐
tência 2. Observou‐se que apesar de todos terem progredido para a etapa seguinte, 81,8% das
duplas não conseguiram observar que a equação acima seria o caminho para resolver o proble‐
ma. Após os 18,2% terem concluído a atividade e aguardando mais 10min, chegou‐se ao consen‐
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so de que o professor deveria fazer a explicação do que deveria ser feito para que os 81,8% res‐
tantes pudessem progredir no objeto de aprendizagem. Ao retomar a explicação durante a apli‐
cação do experimento, 1 (uma) dupla não conseguiu concluir a etapa, marcando apenas a opção
correta. Vemos que, pela primeira vez, desde a etapa 01, a compreensão do que estava sendo
solicitado apresentou um baixo desempenho, mostrando que a equação da circunferência deve
ser mais explorada. Nesse sentido, a utilização do Game gerou uma oportunidade de identifica‐
ção de possíveis dificuldades, ao passo em que a aplicação da fórmula durante a atividade exigiu
que todos a compreendessem, resultando em benefícios à aprendizagem.
A sexta etapa buscou verificar a existência dos pontos internos a uma circunferência, en‐
quanto que a sétima etapa, verificar os externos. Em ambas as etapas, os alunos poderiam sim‐
plesmente clicar sobre as alternativas até descobrir qual a resposta seria a correta e prosseguir
sem a devida compreensão. Nessas duas etapas, apesar de não ter sido cobrado o cálculo, pelo
fato de a questão poder ser resolvida de forma apenas visual, 08 (oito) duplas buscaram apresen‐
tar uma justificativa com cálculo para confirmar seu resultado. Dessas 08 (oito), 03 (três) apre‐
sentaram uma resolução que não tinha nenhuma relação com o cálculo que poderia ter sido exe‐
cutado.
Na oitava e última etapa, que tratava do reconhecimento de cônicas, a saber, parábola,
hipérbole e elipse, tivemos um índice extremamente baixo de 18% de acertos (ver gráfico 3 abai‐
xo), com destaque para um dos grupos que nem conseguiu chegar a esta etapa pelo fato de aci‐
dentalmente ter fechado o programa, o que mostra a dificuldade dos alunos em aplicar conceitos
ou reconhece‐los em objetos do dia a dia. Acreditamos que seria produtivo o tratamento do as‐
sunto de forma complementar, usando mais atividades práticas, com lanternas, água, sólidos e
outros, a fim de melhor familiarizar os alunos com a geometria aplicada.. Observa‐se que durante
a realização das 8 (oito) etapas do treinamento, do Quiz e do reconhecimento de cônicas usando
o objeto de aprendizagem GAME, todos os alunos se mostraram bastante motivados, ainda que
com alguma dificuldade para a resolução dos desafios propostos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aprender matemática e, sobretudo, geometria, se mostrou ser um grande desafio aos
alunos do 3º ano da turma de Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano. Por meio
do GAME, não apenas a questão do cálculo matemático foi cobrada, mas, sobretudo, a interpre‐
tação, análise e propositura de resolução. A busca da resposta correta exigia a visualização e aná‐
lise dessas formas, revelando que a grande dificuldade dos alunos não se encontrava apenas em
fazer operações matemáticas, mas também, na interpretação visual dessas figuras. Por meio
desta experiência, estabeleceu‐se uma conexão entre o conteúdo de Geometria Analítica, traba‐
lhada na disciplina de matemática, e sua aplicação na resolução dos desafios. Aos alunos do En‐
sino Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano, o uso do objeto de aprendizagem
GAME, possibilitou verificar a mudança no nível de aprendizado, sendo que a disponibilidade do
laboratório de informática auxiliou nesse processo.
Percebemos que o uso de uma metodologia alternativa de trabalho para o ensino e
aprendizagem da Geometria Analítica se mostrou bastante eficaz, no sentido de que possibilitou
aos alunos o acesso a uma nova ferramenta, na qual para se chegar às conclusões geométricas
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propostas, necessitavam “dialogar” passo‐a‐passo com o objeto de aprendizagem de geometria
proposto, contribuindo assim para uma análise matemática fundamentada, ou seja, “o fazer ma‐
temática”, segundo o que propõe Ponte (2003), como atividade investigativa. Ao interagir com o
software e perceber a lógica da Geometria Analítica, aplicada ao problema proposto, os alunos
puderam construir hipóteses e verificar a própria aprendizagem. Esse método, associado ao aces‐
so a níveis e fases do OA, fez com que a estratégia se aproximasse da realidade dos alunos, habi‐
tuados aos jogos de vídeo game comuns. Esse caráter instrumental permitiu a manutenção do
interesse e da motivação, por parte dos alunos, em compreender e dominar as ferramentas, no
sentido de entender a geometria dentro de um contexto.
Dessa forma, através dos resultados obtidos, pode‐se concluir que o uso do objeto de
aprendizagem GAME, possibilitou uma mudança significativa no modo de interação entre profes‐
sor e alunos, influindo no nível de aprendizado da turma. Outro fator, foi a percepção da constru‐
ção da interpretação de forma mais consistente em relação às aplicações da Geometria Analítica
dentro do contexto virtual de uma área de preservação ambiental (floresta), fazendo com que o
professor além de conseguir contextualizar o conteúdo matemático conseguisse também abor‐
dar um dos temas transversais propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que é o
do Meio Ambiente, mais especificamente o do aquecimento global, demonstrando uma evolução
maior em relação aos conceitos geométricos vistos. Nesse sentido, a metodologia de ensino atra‐
vés da contextualização e a interdisciplinaridade, se mostraram de grande valor para alcançar
esse objetivo.
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RESUMO
A busca por um eficiente método para o ensino de
matemática se torna indispensável na maioria das
modalidades de ensino contemporâneas. O presente
trabalho tem por finalidade verificar, a aplicabilidade de
oficinas de ensino de geometria plana e espacial para
alunos do ensino fundamental, buscando fomentar as
potencialidades e deficiências apresentadas pelo
método que utiliza objetos cotidianos como recursos
auxiliares para o ensino de tais áreas matemáticas. Por
meio de questionário e observação, a experimentação
objetiva analisar o posicionamento dos alunos diante de
um método que utiliza objetos do seu cotidiano como

material didático, proporcionando maior Visualização e
não necessitando de uma grande capacidade de
abstração para verificar na prática as entidades
geométricas apresentadas por cada objeto. Por fim a
pesquisa evidenciou a positiva aceitação pelos alunos,
que desenvolveram durante a oficina um perfil de
pesquisador, mas descreveu de maneira direta a
importância dos métodos tradicionais para o ensino de
qualidade, fomentando a possível aplicabilidade de tais
oficinas para o ensino de conteúdos mais específicos
que necessitem de grande capacidade de abstração do
educando.

PALAVRAS-CHAVE: método, matemática, recursos auxiliares, material didático.

THE TEACHING OF GEOMETRY USING FLAT SPECIAL EDUCATIONAL RESOURCES AS
OBJECTS EVERYDAY: A STUDY PERFORMED WITH STUDENTS SEVENTH YEAR SCHOOL HALL
OF BASIC EDUCATION ANTONIETA Juca MARQUES
ABSTRACT
The search for an effective method for teaching
mathematics is indispensable in most contemporary
teaching modalities . This study aims to verify the
applicability of teaching workshops flat and spatial
geometry to elementary students seeking foster
strengths and weaknesses presented by the method
using everyday objects such as auxiliary resources for
teaching such mathematical areas . By means of
questionnaire and observation, experimentation aims to
analyze the placement of students on a method that
uses objects of everyday life as teaching material,

providing better visualization and not needing a large
capacity for abstraction to verify in practice the
geometric entities given by each object . Finally the
research highlighted the positive acceptance by the
students during the workshop that developed a profile
as a researcher , but described in a straightforward
manner to the importance of traditional quality teaching
methods , encouraging the possible applicability of such
workshops for teaching content more specific requiring
large capacity for abstraction of the student .

KEY-WORDS: method, mathematics, auxiliary resources, educational materials.
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O ENSINO DE GEOMETRIA PLANA E ESPECIAL UTILIZANDO COMO RECURSOS DIDÁTICOS
OBJETOS COTIDIANOS: UM ESTUDO REALIZADO COM ALUNOS SÉTIMO ANO DA
E.M.E.F. ANTONIETA JUCÁ MARQUES
INTRODUÇÃO
Nas mais variadas áreas do ensino de matemática existem paradigmas sobre as
metodologias utilizadas pelos professores, assim como os resultados obtidos pela escola na
educação matemática do educando. Essa constante procura por um método de ensino eficaz
para a educação matemática começou a encontrar respostas viáveis para as suas perguntas
quando se relacionou os conhecimentos matemáticos necessários para os alunos com diferentes
métodos de ensino, dentre eles o que utilizava o material concreto como um recurso facilitador
para o processo de ensino aprendizagem de matemática. Essa busca apresenta uma grande
influência do movimento Escola Nova, que segundo Passos (2009) defendia os conhecidos
“métodos ativos” como recurso auxiliar para o ensino de matemática.
O projeto em tela tem por finalidade analisar o ensino de geometria plana e especial
utilizando como recursos didáticos objetos do cotidiano dos alunos, como uma busca para uma
ligação mais direta com os discentes. Visando desenvolver uma ponte pratica para a
aprendizagem dos mesmos. Aproveitando a possível aplicabilidade do projeto tendo em vista que
o ensino de geometria, quando se trabalhado de maneira concreta com os educandos possa ter
um caráter otimizador.
Com base no contexto, conteúdos que na maioria das vezes requeriam uma grande
capacidade de abstração dos alunos, passariam a fazer parte da visão global desses discentes, e
conceitos que na maioria das vezes eram tomados pelos alunos como entidades teóricas
começaram a ser vistas como algo realmente existencial.
Uma área matemática que se pode garantir que tem grande funcionalidade no ensino por
meio de materiais didáticos manipuláveis, é sem dúvida nem uma a geometria, seja ela plana ou
espacial. Isso está diretamente ligado a forma de conteúdo em que essa área matemática
costuma se apresentar, como gravuras e desenhos que na maioria das vezes requerem uma
grande capacidade de abstração dos alunos, obviamente se analisa a necessidade de se
representar pontos, retas, planos e formas geométricas para uma melhor compreensão do
conteúdo programático.
Diante das possíveis potencialidades de materiais cotidianos no ensino de matemática,
Scheffer (2009, p. 95) discorre sobre a importância da utilização de novos métodos no ensino de
geometria.
Nesse sentido, a exploração de vários tipos de investigação geométrica pode contribuir
para a concretização e relação entre situações matemáticas, além de desenvolver
capacidades como visualização espacial, representações, conexões matemáticas e
ilustração de aspectos da história e evolução da matemática.

A utilização de objetos cotidianos no ensino de geometria apresenta possível
aplicabilidade, não apenas pelo fácil acesso de professores ou alunos, mais também por na
maioria das vezes esses materiais não serem desconhecido dos discentes.
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Na formulação de um LEM (laboratório de ensino de matemática) sempre se utilizam
polígonos construídos por materiais que sejam descartáveis ou de uso especifico para a
construção daquele sólido, às vezes o aluno não conhece a natureza daquela forma, necessitando
em grande parte da intervenção do professor não só para mostrar as características da forma,
mas também para relacionar aquele material que está sendo construído com o assunto estudado
em sala de aula.
Já com a utilização de objetos cotidianos, não precisará de tantos passos, tendo em vista
que as estruturas que compõe uma mesa, por exemplo, não são totalmente desconhecidas dos
alunos. Em relação às potencialidades advindas do ensino de matemática através desse tipo de
material, Sheffer (2009, p. 97) acrescenta,
Esse tipo de atividade oferece oportunidade para os alunos aprenderem e questionarem
o vocabulário e as relações da matemática, reforçando a percepção espacial, a
descoberta e visualização. O exercício de observação, descrição, representação e análise,
encontradas e destacadas, favorece a formação de imagens, o que fundamenta o
pensamento geométrico.

Apesar das inúmeras possibilidades antes mencionadas para aperfeiçoar o ensino da
geometria, é possível observar que a disciplina ainda carece de atenção, seja por parte dos
professores, por não buscarem uma metodologia mais adequada para aguçar melhor a abstração
dos alunos, desenvolvendo assim algum tipo de deficiência nesse educando. Seja pelas
publicações nos livros didáticos que se direcionam mais para uma visão mais teórica das
entidades geométricas.
Tendo como uma das perspectivas centrais a dinamização do ensino através da
observação e a assimilação dos conteúdos abordados pelos diferentes tipos materiais concretos,
Passos (2009, p.77) discorre sobre a aplicação desses materiais e as suas potencialidades,
[...] Embora tenha ocorrido por parte de muitos professores, uma compreensão restrita
desse método, por entenderem que a simples manipulação de objetos levaria à
compreensão, estudos mostraram a existência de estreita relação entre a
experimentação e a reflexão.

A observação consiste em verificar por meio de uma oficina, o desempenho dos alunos do
sétimo ano da E.M.E.F. Antonieta Jucá Marques, na área de Geometria, com uma aula
direcionada, utilizando como material didático manipulável os objetos que se encontram na sala
de aula. Para se verificar potencialidades e possíveis deficiências apresentadas pelo método
aplicado.
MATERIAIS E MÉTODOS
A investigação foi feita a partir da aplicação de uma oficina prática com os alunos do
7° ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonieta Jucá Marques, escola pública
situada na zona urbana da cidade de Cedro - CE. Trinta e quatro dos trinta e seis alunos que
cursavam o sétimo ano participaram da experimentação.
De acordo com a professora os alunos apresentavam um bom perfil educacional,
apenas uma pequena parte apresentava dificuldades em conteúdos mais fundamentais, mas
Segundo a educadora essas eram deficiências que não atrapalhariam o desempenho dos
mesmos durante a aplicação da pesquisa.
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A oficina começou com a apresentação do conteúdo programática que naquela
ocasião se tratava de noções básicas de geometria plana e espacial. Após os momentos iniciais os
alunos foram divididos em equipes de 6 integrantes, e cada equipe recebeu um questionário
sobre o assunto estudado na aula e uma régua graduada de 50 centímetros, para que fossem
feitas as medições que eram pedidas no questionário.
O questionário foi formulado baseado nos objetos que pertenciam à sala de aula, e
indagava aos alunos assuntos como, perímetro, volume, área superficial de objetos como quadro
branco, mesa, armário tudo que estava ao seu alcance em sala de aula. Após a oficina, foram
tomados depoimentos de alguns alunos sobre a funcionalidade da aula interativa, buscando
evidenciar por meio das respostas, as potencialidades e debilidades do novo método pelos
discentes que foram submetidos à oficina.
RESULTADOS E DISCUSÕES
As observações em sala serviram para analisar o comportamento dos alunos diante
uma aula com um método diferenciado, assim também como observar a postura de pesquisador
demonstrada pelos alunos, tendo em vista que lhe foram ministradas aulas sobre o conteúdo
programático relacionado à geometria e os mesmos deveriam abstrair desses dados, um
conhecimento mais concreto, já que deveriam utilizar tais conhecimentos para obter noções
geométricas do seu ambiente escolar real.
Durante a aula os alunos demonstraram interação ao desvendar entre si as medidas e
as entidades geométricas apresentadas por cada objeto trabalhado em sala. De maneira geral, os
alunos participantes apresentaram uma maior assimilação dos conteúdos, pois, ao passo que
estavam aprendendo as fórmulas descritas no quadro podiam verificar de maneira real e
concreta a sua funcionalidade quando lhe aplicavam as medidas das arestas de cada objeto.
As descobertas em relação à área, ao volume e ao comprimento de lado serviam a
cada momento como motivação para a resolução do item seguinte que constava no questionário.
Após a aplicação da oficina foi feita uma entrevista semi-estruturada com os alunos
como modo de analisar as suas opiniões a respeito da aula diversificada, que fora ministrada
naquele dia. A primeira pergunta estava relacionada à opinião dos alunos a respeito da utilização
de métodos diferenciados nas aulas de matemática. As falas dos alunos apresentadas a seguir
mostram que:
Achei muito legal pois tive a oportunidade de conhecer novos métodos. E poder saber
que podemos também medir objetos com a utilização da régua. (Aluno C)
Eu achei uma aula muito divertida, principalmente na hora da explicação que foi muito
bem explicado o conteúdo e sentimos mais facilidade na hora de medir os objetos
(Aluno A)
Eu gostei muito porque aprendemos muito mais coma aula. E foi muito divertida (Aluno
B)

As opiniões dos alunos mostram uma afeição positiva pelo aspecto diferenciado e lúdico
que a aula propôs aos mesmos. Segundo os relatos, um dos alunos questionados evidenciou a
importância da aplicação de novos métodos de ensino como forma de motivação e
enriquecimento das aulas de matemática.
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Quando se fala em metodologia do ensino de matemática, obrigatoriamente se
relaciona a busca de maneiras viáveis de ensino, analisando a sua possível aplicabilidade em sala
de aula.
O segundo item questionava os alunos se o método havia tornado a aula mais dinâmica,
o posicionamento dos alunos a seguir mostra que:
Sim, porque não saímos dos conteúdos e da matemática. E estávamos ligados em medir
e calcular as medidas geométricas. (Aluno C)
Sim, por que não saímos do conteúdo que estudamos e aprendemos muito mais se
divertindo. (Aluno A)
Sim, no mesmo tempo que estávamos aprendendo, também estávamos nos divertindo.
(Aluno B)

O segundo tópico retratou de maneira positiva a aceitação dos alunos diante do
método desenvolvido, porém é importante ressaltar que os professores precisam estar
preparados para aplicar aulas utilizando métodos lúdicos, para que o conteúdo programático
tenha uma real ligação com a dinâmica que está para ser trabalhada com os alunos em sala, para
que essa aula não se torne apenas um momento de diversão sem apresentar desenvolvimento
no processo de ensino-aprendizagem.
A última indagação questionava os alunos se em aulas de cunho dinâmico, os
discentes sentiam uma maior facilidade de aprender os conteúdos matemáticos, segundo o
contexto suas falas apresentadas a seguir mostram que:
Sim, mas também é necessário usar o livro para o desenvolvimento do aluno mais ter
aulas dinâmicas é sempre bom que essa dinâmica esteja sempre ligada com o livro e a
matemática. (Aluno C)
Sim, mas também temos que usar o livro e de vez em quando uma dinâmica cai bem.
(Aluno A)
Sim, por que com aulas mais dinâmicas aprendemos mais. (Aluno B)

As respostas para a última indagação abordaram parâmetros interessantes,
mostrando o posicionamento dos alunos a respeito da aprendizagem desenvolvida na oficina.
Uma abordagem mais quantitativa em relação à entrevista semi-estruturada é a
observação dos dados da pergunta que questionava se na concepção dos alunos o método
empregado durante a aula diversificada, tornava o conteúdo mais simples de se compreender.
Para isso eles poderiam optar por três opções sim, não e em parte. O gráfico a baixo apresenta a
amostragem das opiniões dos alunos diante do questionamento:
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Analisando os dados do gráfico, observamos que vinte e seis alunos afirmaram que
uma abordagem concreta torna o conteúdo de mais fácil compreensão, dois dos alunos
questionados responderam que não e outros seis discentes responderam que em parte o
conteúdo se tornava mais fácil.
Diante das afirmações, os alunos indicaram a possível aplicabilidade da utilização do
método para o ensino de geometria, porém evidenciaram que o professor precisa estar
contextualizado com o conteúdo a ser trabalhado por meio do material concreto, para que exista
uma conexão entre o conteúdo programático e a dinâmica proposta.
CONCLUSÃO
Com a realização do trabalho procuramos evidenciar a aplicabilidade do ensino de
geometria por meio de materiais contextualizados com a realidade dos alunos, buscando verificar a
funcionalidade do método para o ensino dessa área matemática que necessita de grande capacidade
de abstração do educando. As observações em sala indicaram a aceitação da aula dinâmica pelos
alunos e por meio do questionário foi possível identificar a importância de aulas diversificadas para
tornar o ambiente escolar mais dinâmico e propicio para a aprendizagem. A partir dos depoimentos
observamos que o ambiente escolar necessita sim das aulas tradicionais, que utilizam livro, quadro
branco e pincel, porém tendo em vista a funcionalidade de oficinas que trabalham entidades de
maneira concreta nas aulas de geometria se faz necessário a implantação de um novo recurso para
ser trabalhado com os alunos nas aulas de matemática. A utilização de determinadas oficinas deve
estar ligada ao conteúdo a ser trabalhado, assim como a sua possível aplicabilidade por meio do
material concreto, para que a aula flua de maneira positiva e o ambiente se torne propicio para um
melhor desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. A investigação pode auxiliar os
docentes na maneira de avaliar os seus alunos por meio de trabalho direcionado em sala de aula,
onde os alunos estarão concentrados, participando e desenvolvendo uma visão geral e
axiomática da geometria seja ela plana ou espacial.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar o
conhecimento de símbolos matemáticos dos alunos das
turmas do integrado de Meio Ambiente e Agropecuária
de 2014 do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Acre. O método de pesquisa utilizado foi
o survey via questionários. Por meio da amostra
pesquisada pode‐se notar que a pesar dos discentes
conviveram com os símbolos matemáticos durante suas

vidas acadêmicas e sociais, eles não souberam fazer a
leitura correta dos símbolos utilizados para pesquisa.
Sendo então, necessário a implantação de projetos que
incentivem a leitura e interpretação de conteúdos
matemáticos dentro do instituto, o que vai implicar em
melhorias no índice do aprendizado da referida
disciplina.

PALAVRAS‐CHAVE: Símbolos Matemáticos, Alunos, Matemática, Leitura.

READING OF MATHEMATICAL SYMBOLS OF STUDENTS OF INTEGRATED ENVIRONMENT AND
AGRICULTURE OF FEDERAL INSTITUTE OF ACRE, CRUISE SOUTH CAMPUS
ABSTRACT
This study aims to analyze the knowledge of
mathematical symbols of students in the classes of the
Integrated Environment and Agriculture 2014, Federal
Institute of Education, Science and Technology of Acre.
The research method used was a survey via
questionnaires. Through the surveyed sample can be
noted that despite the students lived with mathematical

symbols during their academic and social lives, they do
not know the correct reading of the symbols used for
research. Since then, necessary to implement projects
that encourage reading and interpreting mathematical
content within the institute, which will result in
improvements in the rate of learning the discipline of
mathematics.

KEY‐WORDS: Mathematical Symbols, students, mathematics, reading.
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A LEITURA DOS SÍMBOLOS MATEMÁTICOS DOS ALUNOS DO INTEGRADO DE MEIO AMBIENTE E
AGROPECUÁRIA DO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE, CAMPUS CRUZEIRO DO SUL

INTRODUÇÃO
Ler e interpretar são habilidades fundamentais no âmbito escolar para que o aluno possa
absorver o que esta sendo estudado entre as disciplinas necessárias para sua formação
acadêmica. Tendo em vista que a matemática sempre foi tida como uma disciplina prática, há
uma grande dificuldade de se realizar a leitura desta matéria, então, entre os variados símbolos,
números e formulas Surge a precisão de averiguar como esta acontecendo à leitura e
compreensão desta disciplina dentro do espaço acadêmico, pois, sem a interpretação correta dos
símbolos, das formulas, números e entre outros conteúdos pertencentes à matemática, as
consequências podem ser graves para o aprendizado do discente. Aqui a preocupação ocorreu
em torno dos símbolos matemáticos utilizados em cálculos e fórmulas.
Os símbolos em geral sempre fizeram parte da vida homem a fim de representar algo. Segundo
dicionário da língua portuguesa (1999, p.636), símbolos é o que evoca, representa ou substitui
algo abstrato ou ausente.
A teoria da matemática é fundamentada por esses símbolos, que se associa com o surgimento
desta disciplina imprescindível para escola. Desde os tempos mais remotos, os homens
desenvolveram linguagens alternadas para representar sons e número. Tudo isto dependia de
uma civilização para outra, segundo a sua cultura e condições materiais. O emprego de letras em
matemática, para mencionar grandezas conhecidas e incógnitas, remonta ao tempo anterior de
Euclides. Os símbolos positivos e negativos somente sobrevieram a ter uso unânime na Inglaterra
logo que foram usados por Robert Recorde em 1557.
O sinal de X, como empregamos na multiplicação, é de 1657. Os dois pontos (:) devem‐se a
Leibniz (1684), uma vez que ele recomendava esta notação nas ocorrências em que se
necessitava de escrever a divisão somente numa linha. O matemático inglês Roberto Record,
também foi o precursor a utilizar o sinal = (igual) para simbolizar igualdade. E assim a simbologia
matemática foi surgindo ao longo das descobertas do homem mediante ao estudo aprofundado
das ciências em geral.
Entretanto, ainda dentro da matemática, os símbolos assumem papel importante de
abreviaturas, indispensáveis na resolução de problemas e explanação de teores, eles estão
presentes diretamente e indiretamente nos conteúdos abordados durante a vida acadêmica do
aluno. Visto em outro panorama são emergentes no cotidiano através das redes sociais e
aplicativos que permitem comunicação verbal, ou seja, alguns dos símbolos matemáticos se
tornaram uma forma de linguagem, é o que podemos perceber pelo Facebook e até o Whatsapp.
A saber, a tecnologia anda lado a lado com esses símbolos, afinal, a informática depende da
matemática para seu desenvolvimento.
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Este trabalho tem como objetivo analisar o conhecimento e a leitura dos símbolos matemáticos
dos alunos das turmas do integrado de meio ambiente e agropecuária de 2014 do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre.

MATERIAIS E MÉTODOS
O instituto federal do Acre campus Cruzeiro do Sul fica localizado na Estrada da Apadeq, s/n,
bairro Nova Olinda, (figura 1), possui em torno de 899 estudantes. Chegou em Cruzeiro do Sul no
ano 2010. Tem como finalidade a educação técnica, tecnológica e básica de jovens e adultos.

Figura 1‐ O Instituto Federal do Acre Campus Cruzeiro do Sul‐Acre.
A pesquisa deste trabalho teve como alvo os alunos dos cursos integrados de meio ambiente e
agropecuária. O curso integrado é o ensino médio juntamente com a educação profissionalizante
com duração de quatro anos. Os alunos utilizados nesta pesquisa ingressaram no curso este ano
de 2014.
Enquanto, método de pesquisa utilizado neste trabalho foi o survey via questionários. A pesquisa
survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações sobre características, ações
ou opiniões de um determinado grupo de pessoas, por meio de questionários (Freitas et al.
2000). De acordo com Pinsonnealt e Kraemer (1993), a pesquisa survey pode ser classificada de
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acordo com o seu propósito, sendo eles explanatórios, exploratórios e descritivos. O seguinte
trabalho se enquadra no propósito descritivo, no qual busca identificar quais situações e opiniões
manifestas em um grupo de alunos, verificando se a percepção dos fatos está ou não de acordo
com a realidade.
O questionário contou com duas questões: a primeira questão solicitava aos discentes que
nomeassem cada símbolos conforme se lê em seu significado, tais símbolos, foram vistos durante
o 5º ao 9º ano do ensino fundamental‐ tabela 1. A segunda questão de caráter descritivo foi
mais abrangente, pediu a opinião dos alunos sobre a importância dos símbolos em geral.
Tabela 1 – Símbolos matemáticos utilizados no questionário.
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Fonte‐http://joaquimprofessor.files.wordpress.com/2011/05/sc3admbolos‐matemc3a1ticos.pdf

A aplicação do questionário ocorreu no turno da manhã no horário de aula normal cedido pelo
professor. A amostragem dos discentes a participarem da pesquisa foi uma amostragem não
probabilística por conveniência (Freitas apud Bickman e Rog 1997), onde os participantes foram
escolhidos por estarem disponíveis, ou seja, apresentaram disposição para participar da
pesquisa.
Em respeito aos princípios contidos na Resolução nº 196/ 96 do Conselho Nacional de Saúde
(Brasil), no que diz respeito à participação dos sujeitos na pesquisa: foram explicados sobre os
objetivos do estudo, deixando claro de que os indivíduos poderiam se recusar a participar sem
que isso implique em qualquer prejuízo; e que tal participação não envolvia custo financeiro e
que não era previsto nenhum dano. Também foi assegurado o anonimato dos participantes.
Os dados estão apresentados basicamente de forma descritiva e em valores de porcentagem.
Alguns dados foram analisados utilizando o padrão encontrado em outros trabalhos (Vasconcelos
2005, Pereira et al. 2006), adaptando‐a para o objeto deste estudo. Foram criadas duas
categorias de indicadores de avaliação para as respostas, sendo eles: “Satisfatórias”, para os
questionários, nas quais os alunos demonstram ter um conhecimento significativo de símbolos
matemáticos; e “Insatisfatórias”, para quando os alunos demonstram ter um conhecimento
mínimo ou não saber nada sobre símbolos matemáticos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

O total de alunos do curso integrado de Meio Ambiente que responderam o questionário foi 20 e
do curso de Agropecuária 33, totalizando, assim, 53 alunos.
O resultado referente à questão que pedia a nomeação de cada símbolo conforme seu
significado revelou que todos os alunos já viram os símbolos apresentados ou a maioria deles,
embora, a maior parte das respostas tenham sido insatisfatórias (figura 2). Verificou‐se ainda,
que os símbolos mais nomeados foram os das quatro operações.

Figura 2‐ porcentagem obtida referente a questão número 1.
Percebeu‐se que os discentes se preocuparam com a questão um (1), que solicitava a nomeação
dos símbolos levando em conta seus significados e quase metade ignorou a número dois (2) onde
buscava a opinião dos alunos em relação aos símbolos em geral, (figura 3), ou seja, os discentes
não responderam esta questão, a partir de então, pode‐se notar, que apesar desses alunos
conviveram com esses símbolos durante suas vidas acadêmicas e sociais, tais símbolos, passam
despercebidos uma vez que não foram nomeados corretamente e nem interpretados, sendo
visível, assim as dificuldades na leitura da matemática.
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Figura 3‐ porcentagem obtida na questão 2.

CONCLUSÃO
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001, p. 53), instrumento norteador de apoio às práticas
pedagógicas, no tópico prática de leitura, apresenta a seguinte definição: “A leitura é um
processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir
dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe
sobre a língua: características do gênero, do portador, do sistema de escrita, etc.”
Analisando este conceito, vemos que, o exercício de ler é complexo, porém, quando se depara
com a leitura da matemática deduz‐se que não é necessário realizar‐se leitura, muitas das vezes
por se tratar de uma ciência exata, o que é na verdade um engano, tanto os símbolos como as
fórmulas matemáticas e números necessitam ser interpretados no contexto que pode ser um
problema matemático, por exemplo.
Assim, torna‐se notório a necessidade de implantação projetos que incentivem a leitura e
interpretação dos conteúdos matemáticos dentro do Instituto, o que vai implicar em melhorias
no índice de aprendizado da disciplina.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo mostrar a importância do ensino de Lógica Simbólica no
Ensino Médio, que modernamente passou a ser chamada de Lógica Matemática. E aponta
como vantagens o desenvolvimento do raciocínio lógico e principalmente da linguagem
porque a lógica alimenta‐se muito mais da língua do que da técnica ou linguagem
matemática. Estas vantagens também foram apontadas pelos alunos do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Jacobina, que tiveram a oportunidade de
conhecer um pouco a Lógica Matemática. É indispensável ao docente o ensino desta
competência afim de que o aluno se posicione na sociedade com mais e melhores
ferramentas. Buscaremos aqui justificar a necessidade e a importância de incluir este assunto
na disciplina de matemática no ensino médio, faremos um breve relato histórico,
discutiremos o que é lógica, as noções fundamentais para a lógica matemática, a construção
do conhecimento lógico matemático e descreveremos uma experiência em sala de aula.
Palavra – Chaves: Lógica. Ensino. Matemática. Raciocínio lógico.
ABSTRACT
This article aims to show the importance of the teaching of Symbolic Logic in High School,
which is now called modern Mathematical Logic. It highlights the advantages the
development of logical reasoning and the language primarily because the logic feeds more of
the language than the technical or mathematical language. These advantages have also been
noted by students of the Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia,
Campus Jacobina, who had the opportunity to know a little mathematical logic. It is
indispensable to teachers teaching this jurisdiction in order that the student position in
society with more and better tools. Here seek to justify the need and importance of
including this subject in the discipline of mathematics in high school, we will make a brief
historical account, we will discuss what is logical, the fundamental notions for mathematical
logic, the logical construction of mathematical knowledge and describe an experiment in
classroom.
Key‐Word: Logic, Education, Mathematics, Logical reasoning.
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Introdução
O ser humano em diversas situações precisa sustentar uma opinião ou defender um
ponto de vista sobre algum assunto. E nestas situações, é necessário argumentar, apresentar
justificativas convincentes e corretas. Assim, surge a necessidade de conhecer a Lógica, pois
a mesma trata da validade ou não de argumentos. Por isso, a relevância deste trabalho está
no intuito de mostrar a importância do ensino de Lógica Matemática no Ensino Médio,
buscando justificar a necessidade de incluirmos esse assunto na nossa prática pedagógica ao
lecionar a disciplina Matemática no Ensino Médio.
As instituições de ensino devem formar pessoas capazes de pensar de forma crítica o
meio em que vivem e, além disso, tomar decisões certas. Geralmente os objetivos apontados
para o ensino da matemática incluem o desenvolvimento da capacidade de pensar de modo
lógico/coerente, no entanto, na prática é possível perceber que tais objetivos não têm sido
alcançados. Os alunos egressos do nível médio apresentam deficiência em relação ao
conhecimento específico, dificuldade em leitura, interpretação e argumentação.
Portanto, acredita‐se que um estudo da Lógica Matemática, além de trazer os
benefícios já citados também deve ajudar os alunos a compreender como a matemática é
desenvolvida. É necessário desafiar os alunos para que eles possam vir a atuar como agentes
ativos e pensadores de teorias e hipóteses sobre o mundo. Para Sadovsky (2007) “desafiar
um aluno significa propor situações que ele considere complexa, mas não impossíveis”.
A pesquisa está dividida em partes. Inicialmente discutimos o que é lógica dentro de
um contexto histórico, é feita uma revisão de literatura com citações que reforçam os
conceitos que serão utilizados, depois tratamos do seguinte questionamento: Por que
ensinar lógica? E para responder a pergunta são apresentados exemplos, situações propostas
para aperfeiçoar as metodologias de ensino. Finalmente são apresentadas as considerações
finais e listadas as fontes que serviram para dar sustentação ao trabalho.
1 Que é lógica?
Etimologicamente, lógica vem do grego logos, que significa “palavra”, “discurso”,
“razão”. Pode‐se ainda dizer que seu estudo é um esforço no sentido de determinar as
condições que permitem tirar de determinadas proposições uma conclusão. Nos últimos
tempos a lógica evoluiu muito deixando de ser a teoria de argumentação válida para se
converter em disciplina de índole matemática.
A lógica formal trata das formas, dos argumentos válidos, ou seja, dos modos
legítimos de chegar a conclusões a partir de um conjunto de premissas. Historicamente, foi
Aristóteles quem iniciou um estudo sistemático nas formas de argumentação, em Mortari
(2001) encontramos a informação de que a lógica como disciplina intelectual foi criada no
século IV a.C., por um filósofo grego chamado Aristóteles. Ele buscou explicitar leis ou regras
que garantam uma argumentação competente. Aristóteles desenvolveu a teoria do
silogismo, um tipo rigoroso de argumentos, que a partir do encadeamento de enunciados
tira‐se uma determinada conclusão, o silogismo tem sempre duas premissas e uma
conclusão. Além disso, Aristóteles instituiu três princípios: o de identidade, o da não‐
contradição e o do terceiro excluído.
Mortari (2001) ainda cita George Boole como um dos criadores da Lógica Simbólica
ou Matemática, mas o grande avanço veio com Gottlob Frege com o uso de linguagens
artificiais (tem uma gramática rigorosamente definida, que não se altera com o passar do
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tempo), à moda da matemática, fez com que com a lógica contemporânea passasse a ser
denominada “simbólica” ou “matemática”. O marco inicial da Lógica Simbólica ocorreu no
ano de 1847 com a publicação das obras Mathematical analysis of Logic de George Boole e
Formal Logic de Augustus De Morgan.
De acordo com Tobias (1966), “a lógica é a ciência que coloca ordem nas operações
da razão a fim de atingir a verdade”. Para Copi (1978), “o estudo da lógica é o estudo dos
métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto”. Segundo
Mortari (2001), “lógica é a ciência que estuda princípios e métodos de inferência, tendo o
objetivo principal de determinar em que condições certas coisas se seguem (são
consequências), ou não de outras”. Seguindo esta linha podemos ainda citar Salmon:
A lógica interessa‐se pela justificação, não pela descoberta. A lógica
oferece métodos para a análise do discurso, e essa análise é
indispensável para exprimir de modo inteligível o pensamento e para
a boa compreensão daquilo que se comunica e se aprende.
(SALMON, 1987, p.29).
Segundo Mortari (2001) a lógica não procura dizer como as pessoas raciocinam, até
porque elas muitas vezes “raciocinam errado”, mas se interessa primeiramente pela questão
de que coisas que sabemos ou acreditamos constituem boa razão para aceitar a conclusão
alcançada.
O objetivo inicial da lógica era a análise de argumentos, porém hoje em dia ao se
aplicarem os princípios de linguagem algébrica nota‐se o grande papel da lógica em
investigações científicas de ponta, como é o caso da inteligência artificial, robótica. E outros
setores diversos como: engenharia de produção, administração, controle de tráfego e
programação flexível.
2 Porque ensinar lógica no nível médio?
Uma das principais tarefas da escola é ensinar a raciocinar. Pois, independente da
área, os alunos que conseguem se apresentar de forma oral ou escrita com um bom
encadeamento lógico são bem sucedidos na vida pessoal, profissional e acadêmica. Segundo
Neves (2012, apud Copi, 1978), “uma pessoa com conhecimento de lógica tem mais
probabilidades de raciocinar corretamente do que aquela que não se aprofundou no estudo
desse tema”. A lógica auxilia no desenvolvimento do raciocínio, da ordem das ideias e juízos.
Podemos ainda citar Siegel e Tomelin, para reforçar nossos argumentos:
A importância de se ensinar a pensar é reconhecida por professores e
escritores da educação. [...] É pela atividade crítica e criativa do
pensamento que nos libertamos da submissão de sistemas e pessoas
manipuladoras e desumanizadoras. Não considerar a importância de
uma atividade educacional voltada ao desenvolvimento do pensar é
subestimar a capacidade humana de raciocínio. (SIEGEL; TOMELIN,
2007, p.161).
Podemos alcançar tais objetivos por meio do ensino de Lógica Matemática, segundo
Machado (2008), “a associação forte entre lógica e matemática, em detrimento da língua, é o
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fato de que um estudo inicial de lógica costuma ser realizado admitindo‐se a possibilidade de
uma separação entre forma e conteúdo”. O ensino de lógica matemática não pode ser feito
como mera repetição dos livros, ou a título de memorização. É necessário despertar o
interesse do aluno, trazendo por meio de exemplos o conteúdo para próximo da sua
realidade, tornando o processo ensino‐aprendizagem interessante e prazeroso, para isto é
importante que o professor tenha dedicação e entusiasmo. Além disso, é necessário
estimular a inteligência Lógico ‐ Matemática destes alunos.
A inteligência Lógico – Matemática é uma das inteligências identificadas por Howard
Gardner. Gama (2013) no seu texto: A Teoria das Inteligências Múltiplas e suas implicações
para a Educação nos diz que: “Gardner chama a atenção para o fato de que, embora as
escolas declarem que preparam seus alunos para a vida, a vida certamente não se limita a
raciocínios verbais e lógicos.” Ele propõe que as escolas favoreçam o conhecimento de
diversas disciplinas básicas, que encorajem seus alunos a utilizar esse conhecimento para
resolver problemas e efetuar tarefas que estejam relacionadas com a vida na comunidade a
que pertencem.
É dentro desta perspectiva que defendemos o ensino de Lógica Matemática no Ensino
Médio. Pois, observa‐se que a maioria dos livros didáticos de matemática do Ensino Médio
não aborda Lógica Matemática. Apesar de, constar nos Parâmetros Curriculares Nacionais do
Ensino Médio (PCN) que a Matemática do Ensino Médio tem um valor formativo, que ajuda a
estruturar o pensamento e o raciocínio lógico dedutivo. Assim, aprender Lógica Matemática
é fundamental neste processo, não só para a ciência Matemática, porque estes
conhecimentos podem ser aplicados a situações diversas, utilizando‐os na interpretação de
problemas em outras áreas.
Venturi (2012), no texto “Desenvolver o raciocínio lógico é imprescindível” relata o
seguinte:
“Quando da visita de Howard Gardner, na plateia éramos 100
privilegiados educadores, a convite da Universidade Positivo. Julgo
que o maior mérito de Gardner foi valorizar e inserir no espectro das
Inteligências Múltiplas as Interpessoal e Intrapessoal. Quando
perguntado quais as mais valorizadas para o mercado de trabalho,
Gardner foi enfático:
‐ É a combinação da união do pensamento lógico à capacidade de
lidar com as pessoas.”
Segundo Moraes Filho (2007) “é necessário despertar em professore do Ensino Médio
e em nossos jovens alunos o espírito crítico, o raciocínio correto, o cuidado com a linguagem,
para que repassem esses conhecimentos às próximas gerações”.
3 Construção do Conhecimento lógico‐matemático
O conhecimento está diretamente ligado ao homem, à sua realidade. Todo educador
tem uma interpretação sobre o conhecimento, o que é, de onde vem e como chegar até ele.
É na sala de aula que o professor tem a oportunidade de criar e recriar o conhecimento junto
com seus alunos, tendo como objetivo a aprendizagem. Segundo Lakomy (2008) a
aprendizagem ocorre quando, por meio de uma experiência, mudamos nosso conhecimento
anterior sobre uma ideia, comportamento ou conceito.
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Para construir e reconstruir o conhecimento temos que passar por questões sócios,
políticas e culturais presentes no cotidiano do aluno. O conhecimento não é algo pronto e
acabado ou que cai do céu. O mesmo vale para o conhecimento lógico‐matemático, este não
é algo inato, mas construído por meio do contato social. Se pensarmos nos estágios
cognitivos descritos por Piaget, é no estágio Operações Concretas (7 – 13 anos) que a criança
desenvolve a capacidade de pensar de maneira lógica, porém com limitações concretas,
neste estágio a criança passa a ter necessidade de comprovação empírica das elaborações
mentais. Mas é no estágio Operatório Formal (após 13 anos) que o adolescente liberta‐se das
limitações concretas e torna‐se capaz de pensar e trabalhar utilizando‐se do raciocínio
hipotético‐dedutivo. Neste estágio observa‐se a capacidade de pensar em termos abstratos,
utilização da linguagem como instrumento para elaboração de hipóteses e pesquisas, o
pensamento opera através de três processos: a análise combinatória, a inversão e a
reciprocidade. Estes mecanismos continuarão se desenvolvendo nas demais fases da vida,
dependendo da estimulação vinda do meio.
Para promover a construção do conhecimento lógico‐matemático é importante que
desde as primeiras séries do ensino fundamental os professores promovam atividades que
encorajem o pensamento ativo, estimulem os alunos a fazer relações que os conduza à
compreensão de conceitos, isto pode ser feito de forma interessante através de jogos e
interpretação de textos.
4 Relato de Experiência
No início do ano de 2012 foi feito um trabalho com três turmas de 1o ano dos cursos
integrados de Informática e Eletromecânica no Instituto Federal da Bahia – IFBA, Campus
Jacobina. Tivemos cinco encontros com a duração de 100 minutos cada, nestes encontros
trabalhamos com os alunos Lógica Matemática.
No primeiro encontro estudamos proposição, negação e conjunção. Definimos
proposição ou sentença como toda oração declarativa que pode ser classificada em
verdadeira ou em falsa. As proposições são indicadas por letras latinas minúsculas, tais com
p, q, r, dentre outras.
[...] as proposições tem sido ainda identificadas com conjuntos de
mundos possíveis, pensamentos, conjunto de sentenças sinônimas,
estado de coisas, representações mentais e até mesmo com as
próprias sentenças declarativas. Por outro lado, muitos autores estão
convencidos de que proposições não existem. Afinal você não
consegue enxergar uma proposição, nem agarrar uma: proposições
não ocupam lugar no espaço, não são afetadas pela gravidade, nem
refletem a luz. Na melhor das hipóteses, dizem eles, as proposições
são complicações desnecessárias, e pode‐se muito bem trabalhar
apenas com sentença. (MORTARI, 2001, p. 13)
A seguir fomos adicionando ideias a respeito da negação e dos conectivos lógicos. A
negação é uma afirmação que geralmente é construída ao colocar a palavra não na
afirmação original. Indicamos simbolicamente a negação da proposição p por ~ p . Demos
início à noção de tabela‐verdade. A tabela‐ verdade é um dispositivo no qual aparecem todos
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os valores lógicos possíveis. Vimos que a afirmação e sua negação têm valores lógicos
opostos. A negação de “O sol é uma estrela” é “O sol não é uma estrela”.
Neste momento junto aos alunos ressaltamos que negar uma proposição não é
afirmar algo diferente do que foi afirmado, negar “Eu moro em uma casa” não é dizer “Eu
moro em um apartamento”. Outro ponto importante a ser observado é a dupla negação
permitida na língua portuguesa. Para Lógica Matemática uma dupla negação é como se
voltássemos à proposição original. Assim, quando falamos “Não tem ninguém em casa”
estamos negando a proposição “Tem ninguém em casa” cuja negação é “Tem alguém em
casa”.
Depois, no segundo encontro, inserimos a ideia de proposição composta como
sentenças formadas pela combinação de proposições usando‐se os conectivos. Os conectivos
são palavras que são usadas para juntar duas proposições simples formando uma proposição
composta. Os conectivos da lógica matemática que mencionaremos neste artigo são: e, ou,
se...então..., se, e somente se. Cada conectivo está associado a uma operação lógica e existe
um símbolo associado a cada um como mostra a tabela abaixo.
Operação
Negação
Conjunção
Disjunção
Condicional
Bicondicional

Conectivos
Não
E
Ou
se...então
se, e somente se

Símbolo
~





Tabela 1: Operações conectivos e símbolos

Quando proposições simples são ligadas pelo conectivo e, a proposição composta
resultante é a Conjunção das proposições simples iniciais. Por exemplo, a proposição: Sou
médica e professora. Uma conjunção é verdadeira apenas quando as proposições
constituintes são, ambas, verdadeiras. Indicamos simbolicamente por p  q .
Quando duas proposições simples são ligadas pelo conectivo ou, a proposição
composta resultante é a Disjunção das proposições simples inicial. Chamamos atenção para o
fato de que a partícula ou pode traduzir a ideia de possibilidades mutuamente exclusivas (ex:
ou é Baiano, ou é Pernambucano), como a de que pelo menos uma ocorre (ex: sou médica
ou professora). Na Lógica Matemática o conectivo ou é sempre usado no sentido do não
exclusivo. A disjunção só é falsa quando é constituída de duas proposições falsas. Indicamos
simbolicamente por p  q .
No terceiro dia tratamos de condicionais e bicondicionais. Vimos que condicional é
uma sentença composta geralmente formada pelas palavras “Se... então...” para combinar
sentenças simples. A condicional se p então q é falsa quando se tem, simultaneamente, p
verdadeira e q falsa. Trabalhamos bem a ideia de que partindo de uma proposição p falsa
tudo é possível, mas se p ocorrer existe o compromisso de q ocorrer para que a sentença
seja verdadeira. Indicamos simbolicamente por p  q .
Aproveitamos para falar de contra‐positiva e recíproca, termos que talvez eles já
tenham ouvido de algum professor, é comum dizermos que “A recíproca nem sempre é
verdadeira”. Dada a condicional p  q , temos que a condicional q  p é a recíproca da
primeira e a condicional ~ q  ~ p é a contra‐positiva da primeira. Um bom exemplo é a
condicional “Se quadrilátero é um quadrado então é um losango”, sua recíproca é “Se uma
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quadrilátero é um losango então é um quadrado” e a contra‐positiva é “Se um quadrilátero
não é um losango então não é um quadrado”. Note que a condicional e a contra‐positiva são
verdadeiras e que a recíproca nem sempre é, pois existem losangos que não são quadrados.
A bicondicional é a conjunção de duas condicionais (Se p então q e Se q então p). Na
sua forma simbólica tem‐se que: p  q é o mesmo que  p  q   q  p  . Utilizamos o
conectivo se, e somente se para construir uma bicondicional, por exemplo: “Um triângulo é
retângulo se, e somente se, possui um ângulo reto”. Assim, uma bicondicional só será
verdadeira se as proposições p e q são simultaneamente verdadeiras ou falsas.
Como negar conjunções, disjunções, condicionais? Isto foi feito no quarto encontro.
Negamos uma conjunção negando pelo menos uma das proposições simples que a
constituem. Negamos uma disjunção negando cada uma das proposições simples que a
constituem. Negamos a condicional se p então q, no caso em ocorre p e não ocorre q, no
caso em que a condicional é falsa. Por fim, falamos de sentenças quantificadas e suas
negações.
Nestes encontros os alunos sugeriram exemplos de proposições, o que indica o
interesse deles pelo tema e a vontade de construir e consolidar este conhecimento. E era
muito comum eles perguntarem se era aula de matemática ou português.
No quinto encontro os alunos resolveram questões de concurso, vestibulares e
questões abertas nas quais eles deveriam construir negações, recíprocas e contra‐positivas.
Pôde‐se observar que a maior dificuldade deles foi a interpretação das questões e não o
domínio da Lógica Matemática, a questão que segue abaixo, a grande maioria dos alunos não
sabiam o que ela pedia.
Questão:
Dadas as proposições:

1) Toda mulher é boa motorista.
2) Nenhum homem é bom motorista.
3) Todos os homens são maus motoristas.
4) Pelo menos um homem é mau motorista.
5) Todos os homens são bons motoristas.
A negação de (5) é:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
No final do ano de 2012, cinquenta e oito alunos voluntariamente responderam o
seguinte questionário:
1. Você acha importante o ensino de lógica para a sua formação?
( )sim
( ) não
2. A sua maior dificuldade ao estudar lógica foi?
( )a memorização das tabelas verdades;
( )a compreensão dos enunciados dos problemas.
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3. Estudar lógica te ajudou a compreender melhor situações‐problemas em outras áreas
(disciplinas)?
( ) sim. Quais?__________________________________________
( ) não
4. Na sua infância/adolescência costumava brincar com jogos que exercitavam o raciocínio
lógico (ex: quebra‐cabeças, jogos de tabuleiro, Sudoku, etc)?
( )sim
( )não
5. Com relação ao seu hábito de leitura (livros, jornais, revista, etc), você:
( ) lê muito
( ) lê raramente
( ) não lê
6. Qual foi o seu grau de dificuldade em aprender lógica?
( )alto
( )médio
(

)baixo

7. Descreva como foi estudar lógica, quais as dificuldades, o que isto mudou na sua forma de
pensar e interpretar.
Ao ler as respostas dadas constatamos que todos perceberam a importância do
ensino de lógica para a sua formação e que este novo conhecimento os ajudou nas
interpretações de textos e problemas das seguintes disciplinas: física, química, português,
história. Além disso, relataram que melhoram na interpretação de textos, aprenderam a
pensar mais nas questões, analisando o problema, ficaram mais ágeis e passaram a
compreender melhor os enunciados. Esta experiência foi diferente de tudo que eles viram
nos anos anteriores em outras escolas, pois tinham que interpretar textos e frases, o que
citam como maior dificuldade. Também os ajudou no desenvolvimento do raciocínio lógico. E
para sintetizar este relato cito a frase de um aluno “Com o tempo percebi que a lógica está
presente em tudo inclusive no nosso cotidiano, e mesmo passando o assunto continuei a
usá‐la”.
5 Considerações Finais
Enfim, a Lógica Matemática auxilia no desenvolvimento da linguagem, na
compreensão e coerência de textos, na interpretação de problemas de diversas áreas. Assim,
como o discurso da linguagem auxilia no desenvolvimento lógico‐matemático. Hoje,
observamos que, os livros didáticos não dão a devida atenção para o assunto. Cabe ressaltar
que a inserção deste conteúdo na disciplina de matemática irá fomentar o desenvolvimento
do raciocínio lógico dos estudantes, permitindo‐os uma visão mais crítica de outras
disciplinas, além de atender a exigências de entrevistas de emprego, concursos públicos e
vestibulares. Além disso, a lógica pode ser abordada nas disciplinas de Língua Portuguesa e
Filosofia, e estas disciplinas aliadas com a matemática podem desenvolver um trabalho
interdisciplinar sobre o tema em questão.
A inserção da lógica nos currículos das disciplinas citadas no parágrafo anterior pode
estimular o desenvolvimento do pensamento lógico dos estudantes, falamos isto partindo da
experiência com a disciplina de matemática, na qual observamos uma melhor compreensão
por partes deles dos enunciados de questões (não só de matemática), e de propriedades.
Além disso, a inserção da lógica permitirá que estes alunos façam também análises críticas
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em outras disciplinas e também permitirá o acesso a ferramentas que os ajude a resolver
problemas de forma analítica e crítica.
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RESUMO
O ensino de Matemática ainda está muito restrito ao uso de metodologias que utilizam formas padronizadas para
resolver questões, não privilegiando assim o desenvolvimento da criatividade, do processo investigativo e do
pensamento crítico e independente. Este artigo é um recorte do projeto de pesquisa “Matemática: construindo
conhecimentos a partir da resolução de problemas” do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior
– PIBIC Jr. o qual trata do uso da metodologia de “Resolução de Problemas” como uma ferramenta importante no
auxílio do ensino e da aprendizagem de Matemática e que foi desenvolvido na turma do primeiro ano do Curso
Técnico e Integrado em Manutenção e Suporte em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Sergipe, Campus Itabaiana. Portanto, a proposta desta comunicação é apresentar parte dos dados do
projeto obtidos a partir da turma investigada com base na resolução de problemas matemáticos.
PALAVRAS‐CHAVE: resolução de problemas, conhecimento, ensino e aprendizagem, desafio.

PROBLEM SOLVING: AN ACTION TRAINING TO LEARN MATH
ABSTRACT
The teaching of mathematics is still very much restricted to using methodologies that use standardized
forms to resolve issues , not just focusing on the development of creativity, diligence and critical and independent
thinking . This article is an excerpt of the research project " Mathematics : building knowledge through problem
solving " Institutional Program for Scientific Initiation Scholarships Junior ‐ PIBIC Jr. which deals with the use of the
methodology to "Troubleshooting " as a tool important in assisting the teaching and learning of mathematics and
was developed in the first year class of the Technical and Integrated Course in Computer Maintenance and Support
at the Federal Institute of Education , Science and Technology of Sergipe , Campus Itabaiana . Therefore, the purpose
of this communication is to present part of the project data obtained from the class investigated based on
mathematical problem solving.
KEY‐WORDS: problem solving, knowledge, teaching and learning, challenge.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA AÇÃO DIDÁTICA PARA APRENDER MATEMÁTICA
INTRODUÇÃO
A Matemática está fundamentada na resolução de problemas. Fazer uso dessa
metodologia de ensino é importante para o desenvolvimento intelectual do indivíduo, fazendo
com que ele, não só aprenda os conteúdos ensinados, mas também, tenha condições de
continuar aprendendo Matemática e outras disciplinas.
A respeito da resolução de problemas, Brasil (2002, p.112) menciona: “A resolução de
problemas é peça central para o ensino de Matemática, pois o pensar e o fazer se mobilizam e se
desenvolvem quando o indivíduo está engajado ativamente no enfrentamento de desafios”.
Com o objetivo de fazer com que os alunos fixem os conteúdos transmitidos nas aulas,
geralmente, o professor propõem exercícios que costumam exigir fórmulas prontas para obter
uma solução. Tais exercícios não desenvolvem a criatividade do aluno, seu poder de investigação
e não promovem ainda um envolvimento do mesmo com a disciplina. Pelo contrário, cria‐se,
cada vez mais, uma séria aversão por parte de muitos discentes pela Matemática e desânimo por
parte do professor, prejudicando o ensino e a aprendizagem.
Os exercícios para fixação de conceitos e propriedades matemáticas são necessários,
como defende Brasil (2002, p. 113):
Isso não significa que os exercícios do tipo “calcule...”, “resolva...” devam ser eliminados,
pois eles cumprem a função do aprendizado de técnicas e propriedades, mas de forma
alguma são suficientes para preparar os alunos tanto para que possam continuar
aprendendo, como para que construam visões de mundo abrangentes ou, ainda, para
que se realizem no mundo social ou do trabalho.

Se os desafios não forem capazes de criar uma postura investigativa no discente, fazendo‐
o pensar, observar dados, interpretar informações, não haverá aprendizado satisfatório. Os
estudos e a própria experiência escolar nos mostram as inúmeras dificuldades enfrentadas pelos
alunos em solucionar os problemas que lhes são propostos em sala de aula.
[...] sabemos do fracasso dos alunos quando propomos a análise de situações onde
devem ser relacionados dados ou fatos diversos ou quando é necessária a tomada de
decisão entre diferentes e possíveis caminhos de resolução (BRASIL, 2002, p.112).

A ausência do uso de metodologias que facilitem o ensino e a aprendizagem de
Matemática é um dos fatores que têm deixado os alunos desestimulados pela disciplina. É
preciso apresentar a estes uma matemática desafiadora, capaz de torná‐los seres pensantes na
busca de soluções para problemas da vida escolar e fora dela. Afinal, segundo Polya (2006,
p.159), “Resolver problemas é uma atividade humana fundamental. De fato, a maior parte do
nosso pensamento consciente relaciona‐se com problemas”.
Nessa perspectiva de se trabalhar com problemas mais interessantes, podemos destacar a
importância do desenvolvimento do trabalho em grupo, como uma forma de levar os alunos a
interagir entre si, dividindo as dificuldades e compartilhando conhecimentos que poderão ser
úteis na resolução de um dado problema.
A respeito do trabalho em grupo Brasil (2002, p.129) menciona:
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A aprendizagem não se dá com o indivíduo isolado, sem possibilidade de interagir com
seus colegas e com o professor, mas em uma vivência coletiva de modo a explicitar para
si e para os outros o que pensa e as dificuldades que enfrenta.

Ao propor um desafio para seus alunos o professor, deve incentivá‐los a não desistir, deve
valorizar os erros e considerar os conhecimentos adquiridos no cotidiano dos mesmos, pois, de
acordo com D’Ambrósio (2011, p.22):
O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A todo instante,
os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, medindo, explicando,
generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, usando os instrumentos materiais
e intelectuais que são próprios à sua cultura.

No contexto de resolução de problemas, devemos ressaltar a importância de se abordar
desafios contextualizados à realidade educacional do aluno. Assim, por exemplo, para o aluno do
Curso Técnico e Integrado de Manutenção e Suporte em Informática, devemos, sempre que
possível, contextualizar um problema matemático com os objetivos do curso, na tentativa de
preparar os discentes para o enfrentamento de situações no decorrer do desempenho das suas
atividades profissionais.
A capacidade de contextualizar constitui uma das condições de êxito no
desenvolvimento das capacidades de compreender, relacionar, utilizar e praticar alguma
mediação teórica ou técnica na implementação de qualquer atividade humana (MOLL,
2010, p. 87).

O presente artigo tem por objetivo apresentar parte dos dados do projeto “Matemática:
construindo conhecimentos a partir da resolução de problemas” com base na análise de
resultados obtidos a partir da aplicação de um problema matemático que visava desenvolver o
senso crítico dos alunos, o trabalho em equipe e melhorar a aprendizagem dessa ciência.

MATERIAIS E MÉTODOS
A proposta do projeto “Matemática: construindo conhecimentos a partir da resolução de
problemas” foi de utilizar uma, dentre cada três aulas de Matemática da turma do primeiro ano
do Curso Técnico e Integrado em Manutenção e Suporte em Informática do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, Campus Itabaiana, para propor problemas dessa
ciência que não utilizassem meras formas padronizadas de resolução, mas que pudessem
estimular a criatividade, desenvolver o senso crítico e o processo investigativo dos alunos. A ideia
de se desenvolver este projeto foi motivada pelos resultados encontrados a partir da aplicação
de dois questionários no primeiro dia de aula do ano letivo 2013 nessa turma. Um questionário
socioeconômico e outro de conhecimentos prévios, nos quais buscamos caracterizar o perfil da
turma, bem como, identificar algumas informações a respeito do conhecimento matemático.
O citado projeto propôs dividir a turma, inicialmente, em grupos de quatro pessoas para
obter uma solução para um dado problema. A proposta de trabalhar com um grupo com esse
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número de integrantes foi de fazer com que os alunos que tinham mais facilidade com a
disciplina ajudassem os alunos com maior dificuldade e que estes, ao longo do trabalho, viessem
a desenvolver a confiança diante dos desafios propostos. À medida que os problemas foram
apresentados e resolvidos, e que se observou um envolvimento dos alunos no projeto, com base
nos resultados, progressivamente o número de alunos presentes no grupo era reduzido a fim de
obter uma maior participação dos discentes. Assim sendo, com o objetivo de verificar o
desenvolvimento dos alunos ao longo do trabalho, nos momentos finais do projeto, os alunos
tentaram resolver alguns problemas individualmente.
Para cada problema proposto, foi determinado um tempo médio de trinta minutos para
as discussões em grupo. Durante esse período, o professor juntamente com os alunos voluntários
e bolsista, auxiliavam os grupos com maior dificuldade, indagando‐os sobre as hipóteses do
problema, na tentativa de direcioná‐los a uma solução, porém com o cuidado de não interferir na
autonomia do raciocínio dos mesmos. Essa mediação do professor e dos alunos pesquisadores
teve como principal objetivo incentivar os estudantes a não desistir da investigação pela solução
do problema, fazendo‐os acreditar que eram capazes de chegar a uma resposta correta.
Após essa etapa de investigação e discussões, o professor e os alunos pesquisadores
recolhiam os problemas propostos e, em outro momento, se reuniam para fazer a correção dos
mesmos. Na semana seguinte à aplicação de cada desafio, um dos alunos pesquisadores discutia
e apresentava a solução do problema para a turma ou se fazia um convite para um grupo que
tivesse conseguido resolver a atividade a expor, para toda a turma, a resposta encontrada, o
processo de investigação utilizado e as dificuldades que tiveram para chegar à solução. Essa
etapa, que visava promover uma troca de informações e opiniões entre os grupos, os alunos
bolsista e voluntários e o professor, era finalizada com um breve comentário do docente sobre o
problema. O professor comentava sobre o desempenho de cada equipe, ressaltando a
importância do trabalho em grupo, valorizando os erros e as tentativas em solucionar o problema
e estimulando os alunos no desenvolvimento do gerenciamento de informações que os
ajudariam dentro e fora da sala de aula.
Os problemas apresentados abordavam o conteúdo programático que estava sendo
trabalhado em sala de aula ou retomavam conteúdos já vistos em outras séries. Também foram
propostas questões contextualizadas a outras disciplinas e/ou situações do cotidiano. O mais
importante, era levar o aluno a pensar, observar, rever conceitos, ter atitudes de autonomia, ou
mesmo, aplicar conhecimentos adquiridos no dia‐a‐dia para obter as soluções para os dados
problemas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A proposta deste artigo é relatar dados iniciais de dois questionários, um socioeconômico
e o outro de conhecimentos prévios, aplicados na turma investigada, bem como, apresentar o
primeiro problema proposto pelo projeto e os respectivos resultados observados com a aplicação
do mesmo.
O primeiro questionário apontou que dentre os 24 alunos, dez tinham uma faixa etária
entre 13 e 15 anos; outros dez tinham idades entre 16 e 17 anos e quatro alunos tinham idades
entre 18 e 23 anos. Além disso, obtivemos também a informação de que 8 alunos moravam em
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zona rural de Itabaiana e 8 na zona urbana desta cidade. Os demais alunos eram oriundos de
cidades circunvizinhas como Campo do Brito, São Domingos e Macambira. Apenas 17% dos
alunos possuíam ocupação remunerada e somente 25% disseram ter facilidade em aprender
Matemática.
No questionário de conhecimentos prévios, fizemos, entre outras, as seguintes perguntas:
“Você tem dificuldades de interpretar problemas matemáticos?” e “Você acredita que a
Matemática é uma disciplina que qualquer pessoa é capaz de aprender?”. A maioria dos alunos
respondeu positivamente para a primeira pergunta, o que nos permitiu rever a maneira como a
matemática tem sido trabalhada com esses alunos, no que diz respeito à metodologia
empregada. Todos os alunos responderam sim para a segunda pergunta, o que foi bastante
positivo, pois se eles acreditavam que podiam aprender Matemática já consideramos um avanço
nesse processo desafiador que é o ensino e a aprendizagem dessa ciência.
No que diz respeito, às questões problemas do projeto, apresentamos a análise do
primeiro problema cujo enunciado era: Eu lhe dou 3 números e um resultado, e vocês fazem as
operações matemáticas que quiserem, de tal forma que o resultado seja o que lhe dei. Observem
um exemplo: 2+2+2=6. Fácil, não?! Agora o resto é com vocês!
0

0 0=6

equação (1)

1

1 1=6

equação (2)

2+2+2=6

equação (3)

3

3 3=6

equação (4)

4

4 4=6

equação (5)

5

5 5=6

equação (6)

6

6 6=6

equação (7)

7

7 7=6

equação (8)

8

8 8=6

equação (9)

9

9 9=6

equação (10)

Para este desafio, dividimos a turma em cinco grupos de quatro integrantes. Nenhuma
equipe conseguiu resolver totalmente o problema. Porém, todos os grupos conseguiram resolver
a equação (4), a equação (6), a equação (7) e a equação (8). Para essas equações, a maioria dos
grupos apresentou as seguintes soluções:
3×3-3=6

equação (11)
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5÷5+5=6

equação (12)

6×6÷6=6

equação (13)

7-7÷7=6

equação (14)

Diante das soluções apresentadas, podemos verificar que a maioria dos alunos ficou
limitada ao uso dos sinais das quatro operações básicas: adição, subtração, multiplicação e
divisão.
Dois dos grupos conseguiram encontrar sinais matemáticos que tornavam a equação (5),
a equação (9) e a equação (10) verdadeiras. Para esses casos, as soluções apresentadas foram:
√4 + √4 + √4 = 6

equação (15)

3

equação (16)

8 +

3

8 +

3

8 =6

√9 × √9 - √9 = 6

equação (17)

Porém, nenhum dos grupos encontrou símbolos matemáticos para a equação (1) e para a
equação (2). Para essas equações era preciso utilizar fatorial. Os alunos, por serem do primeiro
ano do Ensino Médio, ainda não conheciam o citado conteúdo. Portanto, apresentamos
inicialmente o conceito de fatorial, bem como, alguns exemplos. Nesse caso, observamos como
os discentes iriam gerenciar seus conhecimentos diante desse novo conceito matemático. Os
resultados nos mostraram que as dificuldades foram imensas. Esse fato nos motivou ainda mais,
porque percebemos que teríamos muito que trabalhar na tentativa de promover melhorias no
ensino e na aprendizagem matemática dos alunos da turma investigada. Para esses dois últimos
casos, no entanto, as soluções se apresentam na equação (18) e na equação (19) a seguir.
(0! + 0! + 0!)! = 6

equação (18)

(1 + 1 + 1)! = 6

equação (19)

Esse desafio pode ser trabalhado também em turmas de oitavo e nono ano do Ensino
Fundamental, bem como, em todas as séries do Ensino Médio. O docente, porém, ao aplicar a
atividade, deve ter o cuidado de trabalhar antes, com turmas que ainda não viram, o conceito de
fatorial.
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CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos por meio da aplicação do primeiro problema, pudemos
notar um bom envolvimento dos discentes para com o projeto, apesar de alguns alunos terem
apresentado significativas dificuldades para interpretar os enunciados e obter a solução para os
desafios. Houve, ainda que pouco, resistência ao trabalho em equipe. Mas, no geral, os alunos se
sentiram desafiados pelo problema e ao longo do trabalho percebemos que os mesmos
observavam melhor cada detalhe da atividade, desenvolvendo assim o processo investigativo
necessário para obter uma solução para o desafio.
Portanto, espera‐se que o desenvolvimento das demais etapas do projeto de pesquisa
tenha aumentado o interesse dos discentes pela Matemática e contribuído para uma
aprendizagem significativa dessa ciência.
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RESUMO
A pesquisa “Análise de erros de Matemática
produzidos por estudantes do Curso de Engenharia
Civil na disciplina Resistencia dos Materiais” com
base nos autores que tratam sobre processo de
aprendizagem e erros cometidos neste processo, tem
o objetivo investigar e analisar e classificar os erros
cometidos por acadêmicos na resolução de
problemas na disciplina Resistência dos Materiais, a
qual é oferecida no Curso de Engenharia Civil no
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos‐
ITPAC‐ Campus de Porto Nacional. Através da
identificação desses erros, a pesquisa parte para o

intuito de descobrir o motivo pelo qual levou os
estudantes a cometer tais erros, e as possíveis formas
de utilizá‐los na reconstrução de conhecimentos
próprios na disciplina. Enfim, este estudo busca
contribuir para a reflexão das dificuldades, tanto no
ensino quanto na aprendizagem, na disciplina
estudada. A investigação se coloca em uma
perspectiva qualitativa, sendo que a análise dos erros
foi realizada com base na tipologia de Movshovitz‐
Hadar et al. (1987). Para analisar e categorizar os
erros, o processo foi dividido em duas atividades: um
teste inicial e duas avaliações institucionais exigidas.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino de matemática, avaliação, análise de erros, resistência dos
materiais.
ERROR ANALYSIS OF MATHEMATICS PRODUCED BY STUDENTS OF THE CIVIL ENGINEERING
DISCIPLINE RESISTANCE OF MATERIALS
Abstract: A search for "Error Analysis of Mathematics
produced by students of the Civil Engineering
discipline Resistance of Materials" on the basis of
authors who deal on the learning process and
mistakes in this process, have objective to investigate
and analyze and classify the errors made by students
in solving problems in Strength of Materials, this
discipline is offered in Civil Engineering Course at the
Institute Tocantinense Presidente Antônio Carlos‐
ITPAC‐Campus Porto Nacional. After identifying these
errors, the search party for the purpose of discovering

why it took students to commit such errors, and
possible ways of using them in rebuilding their own
knowledge in the discipline. Finally, this study seeks
to contribute to the reflection of the difficulties, both
in teaching and in learning the discipline studied. The
research is placed on a qualitative perspective, and
the error analysis was based on the typology of
Movshovitz‐Hadar et al. (1987). To analyze and
categorize the errors, the process was divided into
two activities: an initial test and two institutional
evaluations required.

Key‐words: Mathematics teaching, evaluation, error analysis, strength of materials.
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ANÁLISE DE ERROS DE MATEMÁTICA PRODUZIDOS POR ESTUDANTES DE UM CURSO DE
ENGENHARIA CIVIL NA DISCIPLINA RESISTENCIA DOS MATERIAIS
1. INTRODUÇÃO
Com base nas literaturas estudadas entende‐se que, a formação de um profissional da
construção civil, especialmente na área estrutural, deve ser bastante sedimentada no estudo e
compreensão dos esforços mecânicos, visto que estes esforços são o principal foco na área de
resistência dos materiais. Mas antes que este profissional chegue a compreender todos esses
esforços existe um amplo caminho a percorrer.
CAVASOTTO (2010), afirma que o aluno deve representar o principal agente neste
processo, não somente como um receptor de informações, mas sim como protagonista da
construção do próprio conhecimento, já que é a partir de suas interpretações e a importância e
significado atribuídas a estas é que de fato implica na construção do verdadeiro saber.
A palavra erro no dicionário Aurélio significa, “julgamento contrario à verdade, engano,
equivoco, opinião falsa”. Para LUCKESI (1998), ao erro tem sido relacionado à ideia de culpa e
castigo, sendo desta forma encarada como algo vergonhoso e censurável. Neste trabalho o erro
será considerado como uma oportunidade didática, uma ocasião para ajudar os alunos a
superarem suas dificuldades.
Segundo PINTO (2000), no processo de ensino e aprendizagem, o erro pode contribuir
positivamente, desde que seja modificada, por parte do educador, a atitude de condenação ao
aluno como se esse fosse o único culpado pelo erro, tomando‐se uma postura de tratamento
preventivo dos erros. Assim, se os erros forem tomados, não simplesmente como uma
incapacidade do aluno, mas no contexto de uma visão e postura construtivista, em que os
procedimentos sejam mais valorizados que os resultados, os erros poderão ser revestidos em
caminhos importantes para inserir novas metodologias no ensino. Considera‐se que numa
concepção de avaliação, mais preocupada com a formação do aluno em termos de aprendizagem
significativa e duradoura, que o erro deixado pelo aluno, torna‐se uma resposta a ser analisada
pelo professor, ou seja, o erro passa a ser um conhecimento, pois ele mostra o caminho do
acerto que está ali implícito.
No caso da engenharia dos materiais tem‐se que a resistência dos materiais significa a
capacidade do material resistir a uma força a ele aplicada. A resistência de um material é dada
em função de seu processo de fabricação e os cientistas empregam uma variedade de processos
para alterar essa resistência posteriormente. Estes métodos podem ser perfeitamente
quantificados e qualificados. Entretanto, tornar materiais mais fortes pode causar uma
deteorização de outras propriedades mecânicas.
Para o bom entendimento da disciplina de Resistência dos Materiais é necessário ter uma
boa base de matemática elementar. São exigências das características que essa disciplina
matemática possui, sendo assim escrever e se comunicar por meio da linguagem matemática,
assim também como ler e entender, mostrar‐se portador dessas habilidades é fundamental para
o sucesso desta cadeira.
SOUZA (2002) afirma que o conhecimento matemático possui peculiaridades próprias que
por vezes esbarram em dificuldades e obstáculos em relação ao processo de aprendizagem.
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Identificar e diagnosticar quais são estes empecilhos constitui‐se em uma poderosa ferramenta
metodológica que deve estar à disposição do corpo docente da instituição de ensino, para que a
partir do reconhecimento dos problemas, possa ser planejada a melhor forma de atuação no
sentido de promover a devida correção das dificuldades encontradas.
Para MALTA (2004), muitas das dificuldades encontradas no estudo da Matemática, estão
intimamente ligadas à deficiência do uso da linguagem escrita, pois parte do pressuposto de que
expressar de forma clara o raciocínio é equivalente à capacidade de entender resultados. O
desenvolvimento da capacidade de expressar o seu próprio raciocínio irá promover o
desenvolvimento da capacidade de compreensão da Matemática. E vai além:
Sem o desenvolvimento do domínio da linguagem necessária à apreensão de
conceitos abstratos (e, portanto extremamente dependentes da linguagem que os
constrói) nos seus diversos níveis, não pode haver o desenvolvimento do
pensamento matemático (também em seus diferentes níveis) (MALTA, 2004).

Neste sentido esta pesquisa surgiu com a preocupação de identificar o motivo pelo qual
são cometidos erros pelos alunos na resolução de questões referentes à disciplina Resistência
dos Materiais oferecida no Curso de Engenharia Civil no Instituto Tocantinense Presidente
Antônio Carlos‐ITPAC‐Campus de Porto Nacional‐TO.
O objetivo da pesquisa é identificar, analisar e categorizar os erros cometidos pelos alunos
na disciplina referida acima. Para analisar e categorizar os erros, o processo será dividido em
duas atividades: um teste inicial e duas avaliações institucionais exigidas. Sendo que a análise dos
erros será realizada com base na tipologia de MOVSHOVITZ‐HADAR et al. (1987). A investigação
partirá da perspectiva quantitativa com um enfoque maior na abordagem qualitativa. Quanto à
hipótese inicial deste estudo, pressupõe‐se que o motivo pelo qual os erros são cometidos é o
fato da falta de contato e identificação dos alunos com a linguagem escrita. Outra hipótese é que
tais erros podem ser revestidos em novas perspectivas de ensino e aprendizagem.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa caminha na perspectiva de fazer uma análise qualitativa das respostas dos
alunos, com uma discussão aprofundada sobre as dificuldades por eles apresentadas, apoiadas
em investigações já realizadas com o intuito de aproveitar os erros para questionar os estudantes
e auxiliá‐los a estabelecer seu conhecimento.
Nas palavras de BOGDAN E BIKLEN (1996) “A abordagem da investigação qualitativa exige
que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para
constituir uma pista que permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do objeto de
estudo”. Desta forma este trabalho busca‐se não somente identificar, descrever e classificar os
possíveis erros cometidos por esses estudantes, mas pretende‐se, entre outros aspectos,
descrever os erros cometidos, categorizando‐os e analisando suas possíveis origens na busca da
compreensão das dificuldades evidenciadas pelos alunos. Busca‐se, também, estudar dispositivos
de regulação que o professor possa usar na sala de aula para ajudar os alunos a tomarem
consciência dos seus erros e a usá‐los como fonte de aprendizagem.
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Dentro desta perspectiva, optou‐se por utilizar o caminho metodológico estabelecido por
CURY E CASSOL (2004), pelo qual as autoras propõem uma metodologia para análise de erros,
tomando como base a análise de conteúdo proposta por BARDIN (1979), o qual considera as
seguintes etapas: pré‐análise, exploração do material e tratamento dos resultados, as quais serão
mais bem detalhadas posteriormente.
Acredita‐se que categorizar os erros significa primeiro, com base nos conceitos
selecionados na etapa de identificação, separá‐los em categorias, codificando o tipo de erro
cometido. Sendo assim, necessário se fez identificar definições de categorias de erros que mais
facilmente se correlacionassem e permitissem atender aos objetivos deste estudo. Assim, com o
intuito de analisar e categorizar os erros utilizou‐se da proposta de MOVSHOVITZ‐HADAR et al.
(1987), que classifica os erros em seis categorias: A,B,C,D,E,F.
Código A – Considera‐se nesta categoria os erros relacionados à discrepância entre os
dados do problema e a forma como foram utilizados, ou seja, o aluno retira os dados do
problema, mas os utiliza de forma incorreta.
Código B – Nesta classe, estão os erros que se relacionam à tradução incorreta dos itens
de uma para outra linguagem.
Código C – Nesta categoria, são incluídos os erros que se relacionam com raciocínios
falaciosos, como, por exemplo, tirar conclusões inválidas de um conjunto de dados do problema.
Código D – Esta classificação inclui os erros que se relacionam às definições ou
propriedades que não se aplicam no caso, como o uso da propriedade distributiva para uma
operação que não goza dessa propriedade. Ou seja, distorções na utilização de definições ou
teoremas.
Código E – Neste caso, conforme os autores, “cada passo dado pelo aluno avaliado está
correto em si, mas o resultado final, da forma como é apresentado, não é a solução para o
problema proposto”. Em geral, isso acontece pelo fato de que o estudante não verifica a solução
encontrada.
Código F – Nesta classe, estão incluídos os erros computacionais, como os de manipulação
algébrica e os que envolvem o uso de algoritmos. Erros técnicos, erros de procedimentos passo a
passo, na retirada de informações de tabelas e até mesmo na manipulação de símbolos
algébricos elementares.
Para que se obtivesse o maior número de informações possíveis os instrumentos
utilizados foram; um teste inicial e duas avaliações Institucionais exigidas, já para análise dos
dados observou‐se os erros cometidos. A pesquisa foi efetuada no universo de 60 alunos, sendo
todos matriculados na disciplina Resistencia dos Materiais que foi oferecida no 4º período do
curso de Engenharia Civil no ano 2013 no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos‐
ITPAC‐Campus de Porto Nacional‐TO.
3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
3.1 Questão 1 do teste inicial
1. Apresente os diagramas de esforço solicitantes internos para estrutura representada abaixo e
carregamento externo indicado.
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Figura 1 – Questão 1
Através da questão 1 do teste inicial esperou‐se que o aluno desenvolvesse as seguintes
competências/habilidades: identificar uma expressão algébrica que representa o comportamento
da função; ler, interpretar e transcrever da linguagem corrente para a linguagem simbólica e vice‐
versa.
As respostas, apresentadas, foram categorizadas conforme a semelhança entre a tipologia de
erros apresentada como mostra a figura a seguir:
Tabela 1 ‐ Tabela 1‐Classificação dos erros cometidos na questão 1 do teste inicial
Tipos de erros

Quantidade

Comentários

A

16

Os erros desta categoria estão relacionados às dificuldades que os
acadêmicos apresentaram em após retirar os dados do problema,
representar corretamente os diagramas de esforços solicitantes.

B

07

Os erros classificados nesta categoria foram relacionados à
interpretação equivocada do carregamento externo está atribuído a um
trecho especifico.

F

09

Os erros apresentados foram de procedimentos passo‐a‐passo na
resolução de equação do primeiro grau no tocante a encontrar as
reações nos apoios da barra, ou seja, erro de matemática básica.

Fonte: Dados da pesquisa.
Uma questão bastante cobrada nos exercícios de estrutura isostática foi cobrada na
primeira avaliação para uma ideia prévia do conhecimento dos alunos em relação aos tópicos de
reação de apoio e representação de digramas. Diante das análises acima, destaca‐se, a que
obteve a maior frequência de resposta, como no caso dos 26 alunos que não souberam
representar graficamente funções de primeiro e segundo grau.
3.2 Questão 2 da primeira avaliação.
2‐Para a estrutura representada abaixo e seção transversal indicada, pede ‐ se:
a) A equação do cortante e do momento fletor para o trecho B – C;
b) Qual o valor dos esforços internos a uma distância de 1,25 m do ponto C em direção ao
ponto A;
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c) O valor da tensão de cisalhamento e da tensão normal a uma distância de 2,80 m do
ponto C em direção ao ponto A.

Figura 2 – Questão 2.
Tabela 2 ‐ Classificação dos erros cometidos na questão 2 da primeira avaliação
Tipos de erros

Quantidade

Comentários

A

08

Os erros desta categoria estão relacionados às dificuldades que os
acadêmicos apresentaram em após retirar os dados do problema, usa‐los
de maneira correta.

14

Os erros desta categoria estão relacionados às dificuldades que os
acadêmicos apresentaram em retirar os dados do problema, ou seja, a
maior dificuldade foi no sentido de interpretar os dados e posteriormente
de transcrevê‐los para uma linguagem algébrica matemática.

04

Os erros desta categoria estão relacionados a confusão feita por partes dos
acadêmicos em escrever as equações de esforços solicitantes da carga
distribuída como se fosse uma carga pontual, fazendo analogia a outro
exercício aplicado em sala.

17

Os erros apresentados foram de procedimentos passo‐a‐passo e também
erros de matemática básica na resolução de relações trigonométricas no
tocante a encontrar os valores de seno e cosseno de quarenta e cinco
graus para posteriormente as reações nos apoios da barra bem como os
diagramas de esforços solicitantes.

B

C

F

Fonte: Dados da pesquisa.
3.3 Questão 3 da primeira avaliação.
3‐A junta está submetida à força de 400 KN do elemento axial. Determine a tensão normal média
que atua nas seções AB e BC. Supor que o elemento é plano e tem 1,5 polegadas de espessura.
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Figura 3 – Questão 3.
Tabela 3 ‐ Classificação dos erros cometidos na questão 3 da primeira avaliação
Tipos de erros

Quantidade

B

24

F

07

Comentários
Os erros classificados nesta categoria foram relacionados à interpretação
equivocada dos dados, uma vez que os acadêmicos apresentaram
dificuldades em relação à percepção dos dados em três dimensões.
Os erros classificados nesta categoria foram de procedimentos passo‐a‐passo
na resolução de equação de primeiro grau e também erros de matemática
básica na resolução de relações trigonométricas no tocante a encontrar os
valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos para posteriormente
calcular as reações nos apoios e forças normais de tração e compressão.

Fonte: Dados da pesquisa.
Diante dos erros da questão, pode ser perceber mesmo se tratando de alunos de segundo
ano de faculdade, apresentam grandes dificuldades em relações trigonométricas.
3.4 Questão 2 da segunda avaliação
4 ‐ Uma luminária de 90 kg e sustentada por duas hastes (AB e AC), como mostra a figura.
Determine a tensão normal media em cada haste. Considere g = 9,8 m/s2 e θ = 43°.

Figura 4 – Questão 4.
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Tabela 4 ‐ Classificação dos erros cometidos na questão 2 da segunda avaliação
Tipos de erros
B

Quantidade
18

F

29

Comentários
Os erros desta categoria são relacionados à transformação de unidades de
medidas. Os acadêmicos retiraram os dados do problema e de certa forma os
procedimentos foram corretos, mas os dados estavam sem a conversão das
unidades o que acarretou no erro da questão.
Os erros apresentados foram de procedimentos passo‐a‐passo e também
erros de matemática básica na resolução de relações trigonométricas no
tocante a encontrar os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos
encontrados para posteriormente as reações nos apoios e forças normais de
tração e compressão.

Fonte: Dados da pesquisa.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através desta pesquisa foi possível a comprovação da hipótese que iniciou este trabalho.
Foi admissível perceber as dificuldades de contatos que os alunos possuem ao utilizar a
linguagem escrita, pois muitos deles não conseguiram interpretar o que a questão propunha,
também houve o uso errado dos dados e a dificuldade em relação à Matemática Básica.
Por meio de pesquisas conceituadas no Brasil e em outros países, citados no decorrer deste
trabalho, sobre o processo de ensino‐aprendizagem da Matemática pode‐se afirmar que, o erro é
um elemento fundamental e intrínseco no processo de construção do conhecimento. Sendo
assim, é pertinente considerar por meio deste trabalho que os professores trabalhem as
situações em que os erros estão presentes, para que os alunos percebam os caminhos que os
conduziram ao erro e as possíveis soluções que podem ser adotadas para solucionar os
empecilhos.
Por isso é importante entender o erro como, a maneira que aprendermos os vários modos
de como não fazer alguma coisa. Temos um exemplo claro da historia tão conhecida de Thomas
Edison: enquanto trabalhava no desenvolvimento de uma lâmpada elétrica. Lá pelas cinco mil
tentativas mal sucedidas, um dia um jovem jornalista o entrevistou perguntando: Sr. Edison, o
senhor já falhou 5000 vezes. Por que o senhor continua perdendo o seu tempo tentando
descobrir uma coisa que não dá certo? Ao que Edison respondeu: Meu jovem, você não entende.
Eu não falhei 5.000 vezes. Eu descobri 5.000 maneiras de não fazer um bulbo acender com a
eletricidade. Se eu continuar tentando, logo irei esgotar o estoque de maneiras erradas de fazer
isso e encontrarei a maneira certa.
Entende‐se que buscar alternativas para o aluno construir conhecimentos, a partir dos
seus erros, em qualquer área ou disciplina, é tarefa diária dos professores em todos os níveis de
ensino. Particularmente, em Resistência dos Materiais, a falta de domínio dos conteúdos de
Matemática básica reflete‐se diretamente no trabalho em sala de aula. Assim, a motivação
norteadora dessa pesquisa centrou‐se no intuito de contribuir para uma melhor aprendizagem da
Resistência dos Materiais dos alunos do segundo ano do curso de Engenharia Civil da FAPAC.
Durante o período de coleta de dados, foi possível perceber as dificuldades dos alunos
com relação aos conteúdos que são abordados na educação matemática nos níveis fundamental
e médio. Em função disso, em um primeiro momento, buscou‐se identificar quais eram os erros
mais frequentes ocorridos em suas resoluções, para então classificá‐los, tentando elucidar os
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caminhos de resolução adotados pelos estudantes. Paralelo a essa coleta de dados, buscou‐se
desenvolver, como estratégia de ensino, um conjunto de atividades e discussões de questões
envolvendo os erros mais frequentes e incidentes. Tais atividades foram disponibilizadas no
portal do aluno e posteriormente discutidas em sala de aula.
Desta forma entende‐se que a análise dos erros de raciocínio e de cálculo nos registros
escritos deveria fazer parte das recomendações de Avaliação, contida nas Diretrizes Curriculares
de Educação Básica em todo território Nacional, pois se trata de um assunto muito importante,
porque a partir dessa análise, o professor pode melhor encaminhar os conteúdos, contribuindo
para sua ação pedagógica no processo ensino e aprendizagem. Os erros observados na correção
da produção escrita dos estudantes (atividades, testes, provas), podem ser um indicador daquilo
que o professor precisa pesquisar para o aprimoramento de suas metodologias de ensino. Para
que isso aconteça é necessário que se lance um olhar mais significativo para esses erros
Acredita‐se que os dados obtidos com a pesquisa podem servir de base para futuras
propostas de trabalho, as quais considerem os erros cometidos pelos estudantes, como caminho
para a construção de conhecimentos. Os resultados obtidos, além de sinalizarem oportunidades
para a elaboração de estratégias de ensino, foram capazes de fornecer ao próprio professor a
possibilidade de uma reflexão quanto à metodologia de ensino adotada, oportunizando ao
educador adotar a análise de erros no processo diário de ensino da disciplina de Resistência dos
Materiais, além das demais disciplinas.
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RESUMO
O cigarro é o maior fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão no Brasil, este tipo de câncer é o
mais letal e uma das principais causas de morte no país segundo o INCA – Instituto Nacional do Câncer. Preocupados
com esta situação que atinge muitos brasileiros pretendeu-se avaliar o índice de fumantes no município de São
Raimundo das Mangabeiras situado ao Sul do Maranhão com aproximadamente 20.000 habitantes. Na cidade é
visível a quantidade de fumantes de várias faixas etárias desde 12 a 89 anos nos pontos de encontros sociais da
cidade, tais como, praça de alimentação, rodoviária e mercado municipal. Para realização deste trabalho foram
realizadas visitas à secretaria municipal de saúde, conversas com agentes comunitários de saúde e entrevista com
moradores das localidades urbanas: Centro, São José e Vila Cardoso e duas localidades rurais: Vale Verde e Morro do
Chupé afim de coletar dados que ainda estão sendo analisados, contabilizados e estudados estatisticamente para
fins de confecção de tabelas e gráficos.
PALAVRAS-CHAVE: Cigarro, Índice, Fumantes.

INDEX OF SMOKING ON POPULATION OF SAINT RAYMOND OF MANGABEIRAS-MA
ABSTRACT
Cigarette smoking is the biggest risk factor for developing lung cancer in Brazil, this type of cancer is the most lethal
and one of the leading causes of death in the country according to the INCA - National Cancer Institute. Concerned
with this situation that affects many Brazilians sought to assess the smoking rate in São Raimundo Mangabeiras
located south of Maranhão with approximately 20,000 inhabitants. The city is visible the amount of smokers in
various age groups from 12-89 years in the points of social gatherings in the city, such as the food court , bus and
municipal market . For this study, visits were made to the local health department, conversations with community
health workers and interviews with residents of urban localities: Center, St. Joseph and Villa Cardoso and two rural
localities: Green Valley and Morro do suck in order to collect data that are still being analyzed, recorded and
statistically analyzed for the purpose of making tables and graphs.
KEYWORDS: Cigarette; Index; Smokers.
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ÍNDICE DE TABAGISMO NA POPULAÇÃO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA
INTRODUÇÃO

A crescente urbanização influencia diretamente a população no que concerne às questões
relacionadas aos hábitos, atitudes e comportamentos, proporcionando à população um aumento
corrente de doenças crônicas degenerativas como: câncer e doenças cardiovasculares. Isso é
resultado, em grande parte do aumento de princípios ativos, principalmente de drogas lícitas
como o tabaco.
“O tabaco é uma planta cujo nome científico é o Nicotina tabacum, da qual é extraída
uma substância chamada nicotina. Começou a ser utilizada aproximadamente no ano
1000 a. C., nas sociedades indígenas da América Central, em rituais mágico religiosos,
com o objetivo de purificar, contemplar, proteger e fortalecer os ímpetos guerreiros,
além de que estes povos também acreditavam que essa substância tinha o poder de
predizer o futuro.” (INCA – CONTAPP, 2003)

A planta chegou ao Brasil provavelmente provocada pela migração das tribos tupis
guarani. No início utilizada no Brasil para fins curativos, por meio do cachimbo ou pelo ato de
mascar o tabaco.
O hábito de fumar teve início na Europa em 1580, introduzido por Walter Raleigh, pessoa
de confiança na corte de Elizabeth I da Inglaterra e também com a Rainha da França no século
XVII, Catarina de Medicis que utilizava o tabaco para aliviar suas enxaquecas. Os cigarros se
popularizaram a partir de 1881, quando foi inventada a máquina que os manufaturava.
O tabagismo é considerado um problema de saúde pública em razão da alta prevalência
de fumantes e da mortalidade decorrentes da doenças relacionadas ao tabaco. Estudar e tentar
popularizar políticas de prevenção contra os efeitos nocivos do cigarro.
“A prevalência de fumantes no mundo é 1,3 bilhão, considerando-se pessoas de 15 ou
mais anos, constituindo-se um terço da população global. Desses, 900 milhões estão em
países em desenvolvimento e 250 milhões são mulheres. O consumo anual de 7 trilhões
e 30 bilhões de cigarros, correspondendo a 20 bilhões por dia, cerca de 75000 toneladas
são diárias.” (Diretrizes Clínicas na Saúde Suplementar, 2011)

No Brasil, há 27,9 milhões de fumantes, consumindo 110 bilhões de cigarros, por ano,
acrescidos de 48 milhões procedentes de contrabando segundo as Diretrizes Clínicas na Saúde
Suplementar de 2011. O Brasil é o maior exportador e quarto maior produtor mundial de tabaco
depois da China, EUA e Índia.
Dentre as doenças causadas pelo cigarro, estão: câncer de pulmão, câncer de boca, câncer
de laringe, câncer de estômago, leucemia, enfisema nos pulmões, bronquite, trombose vascular,
aneurisma arterial, rinite alérgica, úlcera do aparelho digestivo, infecções respiratórias e angina,
além de redução da capacidade de memorização e impotência sexual. Aliam-se a isso,
preconceito, odor, má interpretação social, exclusão em determinados ambientes, enfim, os
tabagistas correm um sério risco de vida, e o vício pode acontecer a partir da primeira tragada.
Os malefícios não são causados apenas para os fumantes ativos, mas também para os
fumantes passivos que são as pessoas que respiram a fumaça tóxica causada pelo cigarro, que na
grande maioria das vezes são crianças. Os prejuízos são tantos que também agridem ao meio
ambiente, na cultura do tabaco ocorre o empobrecimento do solo, uso de pesticidas agressivos e
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fertilizantes, estima-se segundo as Diretrizes Clínicas na Saúde Suplementar que para fabricação
de trezentos cigarros uma árvore é derrubada.
Em São Raimundo das Mangabeiras cidade situada ao sul do Maranhão com
aproximadamente 20.000 habitantes, não ocorreu ainda nenhum trabalho específico de estudo e
identificação dos fumantes na cidade. Sabendo que devido as grandes pressões que a indústria
do tabaco vem enfrentando, a tomada de consciência da população contra o uso abusivo do
tabaco vem ganhando notório impulso nas comunidades. Este trabalho no entanto, tenta expor à
população através de panfletos e à Secretaria Municipal de Saúde através de relatório a
verdadeira situação sobre os fumantes da cidade.
METODOLOGIA
O processo de desenvolvimento do trabalho se deu por amostragem casual, as residências
foram selecionadas aleatoriamente e se uma residência fosse escolhida e não houvesse
possibilidade de realização da pesquisa a casa anterior ou posterior seria selecionada para
entrevista.
Foram entrevistados 30% da população nos três maiores bairros da zona urbana - São
José, Centro e Vila Cardoso segundo dados de 2012 da Prefeitura Municipal que totalizam
respectivamente 1107, 825 e 934 residências e 30% da população das localidades da zona rural –
Vale Verde e Morro do Chupé que apresentam respectivamente segundo dados de 2012 da
Prefeitura Municipal, 438 e 375 residências. Os entrevistados ficaram livres para recusar a
entrevista, a aceitação não foi unânime, mas foi bem aceita pela população. Foram encontrados
empecilhos que dificultaram a ação dos entrevistadores tais como omissão de dados por parte
dos entrevistados e confusão acerca do tema. As perguntas foram simples e diretas, associadas
ao número de fumantes e efeitos do cigarro.
Da entrevista as perguntas versaram sobre o conhecimento que as pessoas tem sobre o
uso abusivo de cigarros, sobre seus desejos e anseios de fumar e sobre sua rotina de tabagista.
As únicas informações pessoais dos entrevistados são idade, sexo e localidade de residência.
Dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Nesta data foram entregues
panfletos, com um breve resumo dos danos ocasionados pelo cigarro, bem como argumentos
favoráveis para a sua prevenção. Mesmo sendo no início da pesquisa, os panfletos tiveram
informações nacionais sobre o uso e o vício do cigarro.
O processo de desenvolvimento do trabalho se deu por amostragem casual, as residências
foram selecionadas aleatoriamente e se uma residência fosse escolhida e não houvesse
possibilidade de realização da pesquisa a casa anterior ou posterior seria selecionada para
entrevista.
Foram entrevistados durante os meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro de
2014, 30% das residências dos três bairros da zona urbana - São José, Centro e Vila Cardoso
segundo dados de 2012 da Prefeitura Municipal que totalizam respectivamente 1107, 825 e 934
residências e 30% da população das localidades da zona rural – Vale Verde e Morro do Chupé que
apresentam respectivamente segundo dados de 2012, 438 e 375 residências. Os entrevistados
ficaram livres para recusar a entrevista, a aceitação não foi unânime, mas foi bem aceita pela
população. Foram encontrados empecilhos que dificultaram a ação dos entrevistadores tais
como omissão de dados por parte dos entrevistados e confusão acerca do tema. As perguntas
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simples e diretas, associadas ao número de fumantes e efeitos do cigarro na família eram
respondidas de caneta pelo próprio entrevistador.
Da entrevista, as perguntas versaram sobre o conhecimento que as pessoas tem sobre o
uso abusivo de cigarros, sobre seus desejos e anseios de fumar e sobre sua rotina de tabagista.
As únicas informações pessoais dos entrevistados são idade, sexo e localidade de residência. São
visíveis as motivações pelas quais muitos entrevistados fazem uso do tabaco, pois percebemos
que à medida que nos afastávamos da zona urbana, visto que os bairros São José e Vila Cardoso
localizam-se nos limites urbanos da cidade os moradores deixavam de ter acesso aos serviços
básicos de limpeza pública e saúde, ou seja, à medida que nos aproximávamos da periferia da
cidade o número de fumantes aumentava.
Na primeira etapa da trabalho, foram confeccionados panfletos sobre o Dia Nacional de
Combate ao Fumo, dia 29 de agosto, e foram entregues nos lugares mais movimentados da
cidade, bem como no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Maranhão – Campus
São Raimundo das Mangabeiras. Mesmo sendo no início da pesquisa, os panfletos continham
informações nacionais sobre o uso abusivo de cigarros e doenças causadas.
No decorrer dos meses de Setembro e Outubro foram elaboradas duas apresentações
acerca do tema do projeto, sendo uma para a turma de AGRO 20, tentando conscientizar os
alunos e sua família sobre os malefícios do uso abusivo do fumo e outra apresentação no
Minicurso – Drogas e DST’s realizado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2013.
Foram entregues panfletos no Dia 31 de Maio que é o Dia Mundial de Combate ao Tabaco
desde 1987, com um breve resumo do presente trabalho de pesquisa mostrando os dados já
tabulados da cidade de São Raimundo das Mangabeiras, assim como aconselhamentos para o
não uso de cigarros.
O processo de desenvolvimento do projeto teve duração de um ano onde ao final foi
entregue na Secretaria Municipal de Saúde um relatório de pesquisa para serem tomadas
devidas providências de conscientização pela comunidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram estabelecidos em gráficos mostrando a real situação das localidades
pesquisadas. A seguir são apresentados gráficos que condizem a algumas das perguntas
realizadas durante as entrevistas em algumas localidades.
Das entrevistas realizadas nas cinco localidades selecionadas, foram entrevistados um
total 526 homens e 578 mulheres, sendo que as entrevistas ocorriam entre 08 da manhã e 11 da
manhã e das 14 às 17 da tarde. O gráfico abaixo mostra a totalidade da pesquisa.
FIGURA 1 – Total de pessoas pesquisadas
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FIGURA 2 – Total de fumantes

Do total de entrevistados encontramos 189 mulheres e 283 homens fumantes. O fato de
encontramos mais homens fumantes que mulheres, já era esperado, pode estar relacionado, de
acordo com os próprios entrevistados, pela ingestão de bebiba alcoólica, pelo fato de sentirem a
necessidade de distração enquanto acordam e trabalham, associam o termo “fumar por esporte”
quando não querem atribuir o fato de serem viciados em cigarros e até mesmo por terem
aprendido com os pais desde criança, pois seus pais cultivavam tabaco.
FIGURA 3 – Idade das mulheres fumantes do Bairro Vila Cardoso
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O gráfico acima mostra as idades das mulheres fumantes no Bairro Vila Cardoso, onde
podemos notar que o intervalo de idades com maior quantidade de fumantes está 52 e 59 anos.
Mas é interessante frisar que este Bairro é um bairro da periferia da cidade, que faz limite
com a zona rural e que estas mulheres já fumam a algum tempo, são em geral são donas de casa
e passam muito tempo ociosas, associando o hábito de fumar à distração.
Figura 4 – Idade dos homens fumantes no bairro Vila Cardoso

A maior incidência de fumantes nesta faixa etária são jovens entre 17 e 25 anos, são
pessoas que adquiriram bem cedo o hábito de fumar, ligado ao alcoolismo, a falta de estudos e
falta de emprego.
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Figura 5 – Idade das mulheres fumantes na Localidade Vale Verde

No povoado Vale Verde, localidade situada na Zona Rural da cidade, a situação já muda
um pouco, pois o mais alto índice de mulheres fumantes encontram-se iguais entre as faixas de
37 a 43 anos e 44 a 50, isso porém pode ser atribuído ao modo de vida às vezes rútico típico de
zona rural de cidades pequenas. Atribuindo ao hábito de fumar a preocupações, insônia e por
viverem sozinhas.
Figura 6 – Idade dos homens fumantes na Localidade Vale Verde

A faixa etária de destaque dos homens fumantes desta localidade estão entre 36 e 46
anos de idade, atribuindo ao hábito, suas próprias maneiras de viver na zona rural.
Podemos assim dizer até então que mulheres e homens da zona urbana consomem mais
cigarros que os homens e mulheres da zona rural.
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Quando perguntado às pessoas na entrevista sobre a frequência com que fumam, as
respostas foram as mais diversificadas. Fumar todos os dias foi a resposta mais comum, destas
que fumam todos os dias, relataram ainda que consomem um maior número de cigarros pela
manhã, nas primeiras horas do dia e após o almoço. Podemos destacar também que não são
apenas os cigarros industriais usados mas também os manufaturados (parroncas e pitacos).
No Dia Mundial de Combate ao Tabaco dia 31 de maio de 2014 foi entregue em eventos e
à comunidade da cidade com a finalidade de promover conhecimentos sobre o assunto panfletos
com informações referentes ao uso abusivo do tabaco e a dados coletados durante a pesquisa. A
Secretaria Municipal de Saúde do Município recebeu um relatório contendo todos os dados
quantitativos pesquisados, com as devidas explicações de como ocorreu o processo investigativo
da pesquisa sobre tabagismo, a intenção é que o município tome medidas para amenizar a
situação mesmo sabendo que na cidade o índice não é tão alarmante, mas sempre preocupante,
visto que, o tabagismo já é considerado uma epidemia mundial, evitável.
CONCLUSÃO
Podemos inferir com este trabalho que os dados apresentados estão dentro do esperado
para o tamanho populacional da cidade. Percebemos assim que educação e consciência podem
caminhar juntas para favorecer com que estes números não se tornem ainda mais agravantes.
Tentamos com este trabalho de pesquisa mostrar a verdadeira situação do uso do cigarro
industrial e manufaturado em São Raimundo das Mangabeiras, identificar os fumantes, sua faixa
etária, sexo, entender os motivos pelos quais fumam e conhecer mais sobre este mal que atinge
muitos brasileiros, fazendo com que a população se conscientize sobre os efeitos maléficos
causados pelo uso abusivo do cigarro, visto que a tomada de decisão sobre o seu uso é
questionada e estudada até hoje, mas infelizmente o hábito de fumar ainda é um
comportamento social aceito pela comunidade.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos primeiramente a Deus, por ter nos encaminhando aos estudos e às
pesquisas, aos colaboradores do trabalho que ajudaram a realizar as entrevistas e aos
entrevistados que muito contribuíram para o levantamento dos dados.
REFERÊNCIAS
1. BANCO MUNDIAL, 1999. A epidemia do tabagismo: Os governos e os aspectos econômicos do
controle do Tabaco. The World Bank, agosto.
2. DIRETRIZES CLÍNICAS NA SAÚDE SUPLEMENTOS. Tabagismo. Associação Médica Brasileira e
Agência Nacional de Saúde Suplementos. Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, 2011.
3. FERREIRA, A. B. H. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Segunda edição. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1986. p.405
4. IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Pecuária Municipal. 2010.
http//www.sidra.ibge.gov.br/cgi-bin. Acessado dia 08 de abril de 2012.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

5. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Livreto: Drogas. Coordenação Nacional de Controle do
Tabagismo e Prevenção Primária do Câncer. CONTAPP, 2003.
6. INSTITUO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ DE ALENCAR GOMES E SILVA. A situação do tabagismo no
Brasil: Dados dos inquéritos do Sistema Internacional de Vigilância, da Organização Mundial da
Saúde, realizados no Brasil, em 2002 e 2009. Rio de Janeiro: INCA, 2011.
7. MINISTERIO DA SAÚDE. Instituto Nacional de Câncer/Fundação Getúlio Vargas. Cigarro Brasileiro.
Análises e Propostas para Redução do Consumo. Rio de Janeiro, 2000.
8. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Assistência à Saúde. Instituto Nacional de Câncer - INCA.
Estimativas da Incidência e Mortalidade por Câncer. Rio de Janeiro: INCA, 2002.
9. MINISTERIO DA SAÚDE, 2002. Instituto Nacional de Câncer. Estimativas da Incidência e
Mortalidade por Câncer no Brasil. Rio de Janeiro.
10. MINISTÉRIO DA SAÚDE (1996). Instituto Nacional de Câncer. Falando sobre tabagismo. Rio de
Janeiro, 2ª edição -1996. 71p.
11. ROSEMBERG, J. Pandemia do tabagismo – Enfoques Históricos e Atuais São Paulo – SES, 2002.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

A UTILIZAÇÃO DO TUX MATH COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA NO ENSINO DE
EXPRESSÕES NUMÉRICAS VISANDO MELHORIAS NA APRENDIZAGEM
D. F. Damasceno (IC)¹; G. S. Silva (PQ)²; J. C. Ribeiro (PQ)³
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) ‐ Campus São Raimundo Nonato, e‐mail:
david110101@gmail.com ² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) – Campus São
Raimundo Nonato, e‐mail: gesivaldo@ifpi.edu.com.br ³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Piauí (IFPI) ‐ São Raimundo Nonato; e‐mail: janete.ribeiro@ifpi.edu.br – Departamento de Matemática – Campus
‐ São Raimundo Nonato
1

RESUMO
O presente artigo resulta de pesquisa desenvolvida
através do PIBIC 2013, que foi aplicada na Unidade
Escolar Professor José Leandro Deusdará, localizado na
Cidade de São Raimundo Nonato‐PI, escola da rede
pública de ensino estadual, com o objetivo de criar
estratégias e metodologias computacionais que reduza
as dificuldades dos alunos quanto às quatro operações
numéricas através do Tux Math, um jogo computacional
que possibilita interação entre o concreto e o abstrato,
construindo uma corrente de conhecimento eficaz. A
metodologia
deste
projeto
foi
desenvolvida
especificamente com os alunos das turmas do 7º ano A
e B do ensino fundamental. Os resultados foram obtidos

a partir de um pré‐teste acerca dos conhecimentos
básicos sobre as expressões numéricas, em seguida
ocorreram encontros no laboratório de informática com
auxílio do aplicativo educacional Tux Math, e finalizou
com a reaplicação do teste. Os resultados mostraram
que o aplicativo Tux Math, tornou as aulas de
matemática, atraentes, lúdicas, estimulantes, e
significativas, e deu ao professor um novo mecanismo
no ensino e aprendizagem de matemática.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino, tecnologia, Matemática.

USING THE TUX MATH AS A TOOL IN TEACHING METHODOLOGY OF EXPRESSIONS IN ORDER
NUMBER IMPROVEMENTS IN LEARNING
This article results from research conducted by
PIBIC 2013 which was applied to the School Unit
Professor José Leandro Deusdará, located in São
Raimundo Nonato ‐ PI school in the public state
education, with the goal of creating strategies and
computational methodologies to reduce students'
difficulties on the four numerical operations through Tux
Math, a computer game that allows interaction between
the concrete and the abstract, building a chain of
effective knowledge. The methodology of this project

was developed specifically with students of the classes
of 7th grade A and B of elementary school. The results
were obtained from a pre ‐test on the basic knowledge
of numerical expressions, then, meetings were held in
the computer lab with the help of educational app Tux
Math, and finished reapplying the test. The results
showed that the application Tux Math, became the
math classes, attractive, entertaining, stimulating, and
meaningful, and gave the teacher a new mechanism in
teaching
and
learning
mathematics.

KEY‐WORDS: Education, Technology, Mathematics.
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INTRODUÇÃO
Educação é a estratégia desenvolvida pelas sociedades para possibilitar a cada individuo
atingir seu potencial criativo e estimular e facilitar a ação comum, com vista a viver em
sociedade, exercitando a cidadania plena (D´AMBROSIO, 1996, apud TAVARES , 2013).
A utilização de recursos computacionais que possibilite uma melhor assimilação dos
conteúdos pelo discente é de suma importância para o desenvolvimento de suas habilidades,
contribuindo desta forma para a formação crítica educativa (TARJRA, 2000). O trabalho
resultante de estudos investigativos sobre ferramentas metodológicas para o ensino da
matemática computacional deve ser algo incansável para pesquisadores e professores, e nunca
deverá ser uma rotina programável e estática, mas estruturas dinâmicas que possibilite a
interação do aluno com a prática através de recursos computacionais.
O que leva Alfonsin a afirmar: “Os modelos computacionais, que tenham fins didáticos,
deverão ser dinâmicos para que possibilite uma melhor interação do aluno com a realidade”. O
aplicativo Tux Math é um recurso computacional que permite ao usuário desenvolver um
raciocínio lógico rápido e eficiente, pois é um divertido jogo educativo com o famoso PinguimTux,
que vai ensinar matemática para crianças de uma forma muito mais divertida.
O jogo é uma espécie de Space Invaders, onde os meteoros são acompanhados por
operações matemáticas e para destruí‐los você terá que resolver os problemas. O personagem
principal do jogo é o Pinguim Tux, que destrói todos os meteoros com suas armas de raio laser,
ativada pelas soluções matemáticas.
O uso do Tux Math no processo educacional torna‐se viável, pois, comumente os alunos
não têm interesse na utilização da tabuada como forma de aprender as operações fundamentais
da matemática. Contudo, o Tux Math desenvolve a vontade de aprender, de lidar com as
operações matemáticas. O jogo possui várias fases e quem souber resolver mais continhas,
consegue ir mais “longe” nas etapas.
O aplicativo Tux Math emergiu com a pretensão de facilitar o desenvolvimento do
processo ensino aprendizagem, em especial da matemática, no contexto educacional atual, e
também com o objetivo de aproximar o aluno das tecnologias digitais. Sua utilização permite
uma aprendizagem diversificada e construtiva favorecendo a socialização de uma ferramenta de
grande importância para o desenvolvimento de outras habilidades, tanto no contexto
educacional como em relações humanas.
Compreende‐se que a tecnologia é instituída não apenas com máquinas modernas, mas
sim com pessoas capacitadas que possuam a compreensão do funcionamento da ferramenta.
Assim se utiliza do máximo do que a tecnologia pode oferecer na capacitação e melhoria da
educação básica.
MILANI (2001, p.175) afirma que “O computador, símbolo e principal instrumento do
avanço tecnológico, não pode mais ser ignorado pela escola. No entanto, o desafio é colocar todo
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o potencial dessa tecnologia a serviço do aperfeiçoamento do processo educacional, aliando‐a ao
projeto da escola com o objetivo de preparar o futuro cidadão”.
Entende‐se que o desenvolvimento educacional aliado ao uso de ferramentas
tecnológicas que possibilita a interação com o lúdico, o computador mostra‐se fundamental na
construção desta inovação na educação matemática. Mas, entende‐se que para se potencializar a
sua funcionalidade de forma eficaz é preciso a formação de um ciclo que viabilize a integração
com o professor ‐ aluno.
A utilização de recursos computacionais torna‐se necessário por serem um elo entre
teoria e prática, facilitando a absorção do conhecimento, através de visualização do
comportamento dos fenômenos físicos. Gerando motivação, e acarretando a busca do
conhecimento pelo aluno.

MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia consistiu‐se inicialmente numa revisão bibliográfica, feita através de
leituras e observações de textos e livros sobre a temática discutida. Em seguida foi desenvolvido
um roteiro dividido em três etapas que explicava como utilizar o aplicativo educacional.
A primeira etapa foi dedicada à apresentação do projeto aos alunos das duas turmas
envolvidas. Em seguida passou‐se à aplicação de um pré‐teste que abordou os conhecimentos
acerca das expressões numéricas do ensino matemático fundamental. Este pré‐teste buscou
revelar as possíveis dificuldades apresentadas pelos alunos.
Na segunda etapa foram analisados os dados coletados para que se pudesse verificar as
dificuldades que os mesmos possuíam em relação ao conteúdo em questão. De posse destes
dados foram iniciadas as atividades para serem respondidas com o auxílio do aplicativo Tux Math.
Realizou‐se quatros encontros no laboratório de informática, nos quais foram
desenvolvidas questões sobre expressões numéricas envolvendo as operações de adição,
subtração, divisão e multiplicação, de forma lúdica e interativa com todos os alunos no intuito de
proporcionar a formulação de sólidos conceitos acerca do conteúdo abordado.
A terceira e última etapa foi reservada para a aplicação do pós‐teste, ou seja, foi utilizado
o mesmo instrumento da verificação inicial, referentes aos conhecimentos das expressões
matemáticas desenvolvidas nos encontros no laboratório com as turmas dos 7° anos A e B do
ensino fundamental.
No desenvolvimento das atividades foi necessária a utilização dos seguintes materiais:
 Data show;
 Computador;
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 Aplicativo Educacional Matemático: Tux Math, e
 Impressora.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente realizamos a aplicação do pré‐teste aos discentes das turmas do 7º ano A e B
do ensino fundamental, percebeu‐se que em ambas as classes os alunos possuíam dificuldades
em relação as quatro expressões numéricas da matemática básica (adição, subtração, divisão e
multiplicação), assim como as associações destes conteúdos a situações problemas do cotidiano.
Notou‐se que na realização das questões ao solicitar o exercício do raciocínio em relação
à adição e subtração juntas, uma parte dos alunos efetuavam as operações corretas, mas no
momento que precisaram colocar os sinais de positivo ou negativo se atrapalhavam, percebendo‐
se um conflito com os resultados das operações, pois onde o resultado era negativo colocavam
positivo e quando era positivo colocavam negativo. O que os impossibilitava de calcular de forma
significativa que sinal utilizar no final de cada operação.
Na realização das operações de divisão e multiplicação os alunos de ambas as classes
novamente demonstraram dificuldades em efetuar de forma correta os cálculos. Observou‐se
que alunos efetuaram as operações de multiplicação deixando em branco as operações de
divisão. E no momento em que foi apresentada expressões com as quatros operações
matemáticas juntas, todos os alunos demonstraram dificuldade sobre por qual operação iniciar o
seu cálculo.
As últimas questões constavam de problemas que remetiam ao cotidiano fazendo‐se
necessário o uso das operações matemática para a sua resolução. Nesta etapa foram obtidos dois
resultados diferentes. A turma do 7° ano A acertou um maior número de alternativas, tendo
saldo positivo em relação à quantidade de alternativas que possuíam as questões. A Tuma do 7º
ano B, obteve um resultado inferior, o saldo desta classe foi negativo, apresentando mais erros
do que acertos.
Enfim, na aplicação do pré‐teste pode‐se perceber que os alunos não obtiveram um
resultado expressivo e significativo na construção dos seus conhecimentos em relação às
operações com as expressões numéricas da matemática básica. Vale ressaltar que durante a
resolução das atividades muitos se esforçaram em realizar o que se pedia, recorrendo a algumas
regras fundamentais para a resolução de expressões numéricas, no entanto acabaram por
confundi‐las, fato que resultou no baixo rendimento como mostra os gráficos 1 e 2.
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Gráfico 1: Análise prévia dos questionários do 7º ano A.
Fonte: Dados empíricos do estudo.
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Gráfico 2: Análise previa dos questionários do 7º ano B.
Fonte: Dados empíricos do estudo.

Iniciando as atividades com o auxilio do aplicativo educacional Tux Mah no laboratório de
informática, percebeu‐se em todos os alunos das duas turmas grande entusiasmo com uma
perspectiva positiva para realização das atividades. Todos se mostraram interessados,
apreensivos e curiosos para participarem das aulas, devido ser um jogo computacional que se
aprende de forma lúdica e desafiadora.
Para Valente (2002), a informática contribui como um recurso auxiliar no processo de
ensino e aprendizagem, no qual o foco é o aluno. Neste sentido, a tecnologia faz parte da vida do
aluno.
A realização da pesquisa utilizando o aplicativo Tux Math, sucedeu‐se no período de
quatro encontros, contabilizando um mês. Nesse mesmo período foram notados alguns pontos
positivos nos alunos como, comportamento, respeito aos colegas de jogo, concentração,
atenção, motivação, participação, curiosidade. Estas atitudes no transcorrer em aulas tradicionais
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tornam‐se muitas vezes difíceis de manifestar com precisão pelos dos alunos, devido vários
fatores que influenciam no ensino e aprendizagem dos mesmos.
Despertar a motivação dos discentes proporciona ao professor de matemática condição
essencial para o sucesso da aprendizagem, principalmente no entendimento da disciplina que
por muito tempo classificou‐se como o bicho papão dos alunos. A concentração é outro fator
aliada à curiosidade que irá se tornar peças fundamentais na aprendizagem significativa, assim
alunos curiosos e concentrados possuem maiores facilidades no ensino matemático.
O aplicativo Tux Math, virou atração entre as duas turmas, os alunos quando sabiam que
iriam para o laboratório de informática jogar, perdiam a hora, sempre querendo ficar mais,
mesmo não podendo permanecer, e sempre querendo participar.
Não percebiam que estavam adquirindo conhecimento matemático de forma lúdica. O
interesse de todos era passar de fase para pontuar cada vez em que obtivesse este êxito. O jogo
também despertou o espírito de companheirismo, pois quando um coleguinha da cadeira ao lado
não conseguia acertar, aquele que apresentava facilidade em resolver, ajudava o outro para
passar a fase seguinte, mostrando a construção e a troca de conhecimento.
Ao término dos exercícios usando o aplicativo educacional Tux Math, foi realizado o pós‐
teste para verificar a contribuição deste no ensino e aprendizagem das expressões numéricas
com os alunos das duas turmas, 7º ano A e B.
O pós‐teste tratava‐se de questões idênticas a do pré‐teste, esta etapa se fez necessária
para que pudéssemos fazer uma análise comparativa do rendimento dos alunos, e assim
descobrir de quais formas o jogo “Tux Math” auxiliou na aprendizagem das expressões numéricas
envolvendo as quatro operações básicas da matemática.
Analisando os testes dos alunos de ambas as turmas foram possíveis constatar um
aumento expressivo no número de alternativas corretas, acima de 50 %. Esse mesmo percentual
se configurou tanto nas expressões numéricas de adição, subtração, divisão e multiplicação,
quanto nas questões contextualizadas.
Mesmo considerando o curto intervalo de tempo em que foram aplicados o pré‐teste, os
exercícios com o auxílio do aplicativo e, o pós‐ teste pudemos verificar um desenvolvimento
significativo como mostra os gráficos 3 e 4.
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Gráfico 3: Análise posterior dos questionários do 7º ano A.
Fonte: Dados empíricos do estudo.

Alternativas
250

208

208

100

Erros

208
179

200
150

Acertos

149

134
74

59
29

50

26 22

4

26 21

5

0
1º Questão

2º Questão

3º Questão

4º Questão

5º Questão

Gráfico 4: Análise posterior dos questionários do 7º ano B.
Fonte: Dados empíricos do estudo.

CONCLUSÃO
A execução da pesquisa mostrou que o uso de jogos lúdicos computacionais matemáticos
proporciona aos discentes rendimentos expressivos, influenciando significativamente no ensino e
aprendizagem dos mesmos. E quando são apresentados aos alunos de forma atraente, levam o
aluno a aprender brincado.
Foi constatado que o jogo “Tux Math” além de contribui para a evolução da aprendizagem
dos alunos desperta o interesse dos mesmos pela matemática, sendo que o mesmo propicia ao
participante o interesse, curiosidade, o raciocínio lógico e a desafios fazendo com que o discente
analise os seus atos e busque novos caminhos para as resoluções matemáticas.
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Assim os resultados dos testes confirmaram que o jogo “Tux Math” favorece na melhoria
no desempenho dos alunos na resolução de situações matemáticas. O uso desse aplicativo
possibilita não apenas resultados quantitativos, mas, também qualitativos, desenvolvendo a
autonomia, com o auxilio de ferramentas computacionais, contribuindo para ampliar o raciocínio
lógico dedutivo, facilitando a atuação nas situações cotidianas onde o conhecimento matemático
é solicitado.
É importante ressaltar que este jogo é um recurso computacional educativo
complementar a disciplina de matemática, cabe ao professor possuí formação adequada para
utilizar este recurso em suas aulas, eficientemente planejadas com objetivos definidos e claros
para que obtenha resultados significativos.
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RESUMO
Pesquisas são realizadas na área de educação
matemática e partem da suposição de que a disciplina é
efetivamente central na formação dos indivíduos e na
sua inserção social. O jogo é um elemento utilizado na
sala de aula, que irá atuar internamente no educando,
possibilitando chegar a uma estrutura de pensamento.
O objetivo foi analisar como os jogos são utilizados no
processo de ensino e aprendizagem na matemática. A
metodologia utilizada foi através de observações em
campo, que buscou a informação diretamente com os

sujeitos pesquisados. A investigação também se deu em
caráter de pesquisa bibliográfica e descritiva. Analisou‐
se os dados obtidos e, pode‐ se constatar que os jogos
na matemática são, portanto, auxiliares na aquisição de
conhecimentos, no desenvolvimento do raciocínio
lógico‐dedutivo, na capacidade em resolver problemas,
na organização, na concentração, na atenção e,
consequentemente, aumenta as interações do
educando com outras pessoas.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação, jogo, matemática.

HOW THE GAME FEATURE IN TEACHING OF MATHEMATICS
ABSTRACT
Research in this area of mathematics education
and depart from the assumption that the discipline is
actually central in the formation of individuals and their
social integration. The game is an element used in the
classroom, which will act internally on educating,
enabling to reach a structure of thought. The aim was to
analyze how games are used in the process of teaching
and learning in mathematics. The methodology used
was through field observations, which sought
information directly with research subjects. The

research also was in character and descriptive literature.
We analyzed the data obtained, and it can be seen that
the games in mathematics are therefore aids in
acquiring knowledge, developing the logical deductive
reasoning, the ability to solve problems in organization,
concentration, attention and hence increases the
interactions of the learner with others.

KEY‐WORDS: Education, game, mathematics.
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INTRODUÇÃO
O uso de jogos, como estratégia e/ou recurso didático no processo de aprendizagem da
Matemática em alunos do 5º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Brigadeiro João
Camarão Telles Ribeiro.
O jogo é um elemento usado na sala de aula, que irá atuar internamente no educando,
possibilitando chegar a uma estrutura de pensamento. Mas até que ponto o uso dos jogos
matemáticos colaboram com o ensino e aprendizagem dos educandos do 5º ano do ensino
fundamental?
Uma das áreas indispensáveis do conhecimento que também faz parte da vida da
humanidade é a matemática. Durante muito tempo tem sido estudada e desenvolvida para
responder a diversas necessidades culturais.
Inúmeras metodologias são criadas para que o ensino da matemática não se torne
monótono, tradicional e de difícil entendimento. Entre essas metodologias, apresentam‐ se os
jogos. Kishimoto (1994) descreve jogo como uma ação lúdica envolvendo situações estruturadas
pelo tipo de material. Segundo Antunes (2003), a palavra jogo na sua origem etimológica latina,
tem o sentido especificamente de divertimento, brincadeira, passatempo. Os jogos infantis
podem até incluir competição, mas visam estimular o crescimento e a aprendizagens e seriam
mais bem definidos como representação interpessoal entre dois ou mais sujeitos, mesmo que um
dos sujeitos seja imaginário, realizada dentre de determinadas regras.
Esse conceito já mostra que existe uma diferença entre usar um objeto como brinquedo
ou como jogo. O brinquedo quanto ao seu uso não tem regras fixas; o jogo por sua vez, inclui
intenções lúdicas; estimula a flexibilidade do pensamento e mantém um controle entre os
jogadores e uma relação interpessoal dentro de determinadas regras.
Entre os teóricos que mais contribuíram para o jogo se tornar um recurso didático para a
educação matemática, destacam‐se Piaget e Vygostsky. Com algumas divergências teóricas, estes
autores defenderam a participação do aluno no processo de aprendizagem, dependendo do
papel que o jogo exerce na construção dos conceitos matemáticos, seja como material de ensino,
seja como o de conhecimento feito ou se fazendo. Na concepção Piagetiana, o jogo assume
característica de promotor da aprendizagem do educando. Ao ser colocado diante de situações
de brincadeira, o educando compreende a estrutura lógica do jogo e, consequentemente, a
estrutura matemática presente no jogo.
Segundo Piaget, o uso direto do aluno sobre os objetos do conhecimento é o que
ocasiona a aprendizagem que está subordinada ao desenvolvimento, “... o jogo é um elemento
do ensino apenas possibilitador de colocar o pensamento do sujeito como ação. O jogo é o
elemento externo que irá atuar internamente no sujeito, possibilitando‐o a chegar a uma nova
estrutura de pensamento” (MOURA, 1994, p.21).
Para Vygostsky, o jogo é visto como um conhecimento feito ou se fazendo. Seu uso requer
planejamento que permite aprendizagem dos elementos sociais em que está inserido. Ele
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também afirmava que através das brincadeiras com regras estabelecidas a criança aprende a agir
numa esfera cognitivista. Segundo ele, o brinquedo estimula a curiosidade e a autoconfiança,
proporcionando desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), “à medida que vamos nos
integrando ao que se denomina uma sociedade da informação crescente e 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
conhecimento e valores, de trabalhar cooperativamente. (1999, p. 251).
Para que o jogo passe a ser um recurso didático que auxilie o aluno a agir livremente
sobre suas ações e decisões, fazendo com que ele desenvolva, além do conhecimento
matemático, a posicionar‐se criticamente frente a algumas situações, deverá ser usado de forma
cooperativa.
Por isso, que os jogos devem ser utilizados ocasionalmente para sanar as dificuldades que
se produzem na atividade escolar diária.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa é uma atividade de observação, que visa descrever a respeito dos jogos
matemáticos como estratégias de ensino e aprendizagem. Segundo Chizzotti (2001, p. 20)
[...] Pesquisa é uma busca sistemática e rigorosa de informações, com a finalidade de descobrir
a lógica e a coerência de um conjunto, aparentemente, disperso e desconexo de dados para
encontrar uma resposta fundamentada a um problema bem delimitado, contribuindo pra o
desenvolvimento do conhecimento de uma área ou uma problemática específica.

O presente estudo está embasado em observações de pesquisa de campo que segundo
Gonsalvez (2003, p.62) busca a informação diretamente com sujeitos pesquisados. Exige um
encontro mais direto do pesquisador com o campo onde o fenômeno ocorre, a fim de reunir as
informações de que precisa.
Nesta perspectiva, observamos a matemática como ciência que se apresenta num
processo de interação social, no desenvolvimento de comunicação, no estímulo de resolução de
problemas e aperfeiçoamento do conhecimento adquirido. Segunda Moura (1994, p.80)
“O jogo, na educação matemática, passa a ter caráter de material de ensino quando
considerado promotor de aprendizagem. A criança, colocada diante de situações lúdicas,
apreende a estrutura lógica da brincadeira e, deste modo, apreende também a estrutura
matemática presente.”

Em nosso caso, a matemática assume um papel importante por meio do jogo,
constituindo‐se em uma prática pedagógica dinâmica.
 Tipo de Pesquisa
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De modo geral, nossa investigação se deu em caráter de pesquisa bibliográfica e
descritiva: pesquisa bibliográfica utilizada com o intuito de analisar teorias sobre os jogos
matemáticos, para melhor compreensão da realidade estudada, bem como seus conceitos, sua
utilização no ensino‐aprendizagem e o uso dos mesmos como estímulos cognitivos; descritiva,
devido o estudo consistir na busca do registro das características de um determinado objeto de
estudo, referindo‐se a todas as pesquisas que se preocupam em conhecer as características do
fenômeno e não tanto as causas (Gonsalvez, 2003, p. 61).
Segundo Santos (2006, p.27), pesquisas descritivas caracterizam‐se pela realização de
levantamento das características do objeto de investigação. Feitas através de observações
sistemáticas.


Universo e amostra

A instituição utilizada para a pesquisa foi a Escola Estadual Brigadeiro João Camarão Telles
Ribeiro.
Os educandos e o educador foram observados com o objetivo de analisar se os jogos são
utilizados na disciplina de matemática dentro do processo de aprendizagem e nas relações
interpessoais, e como é feita a sua introdução a disciplina e quais os resultados que, em relação
ao ensino‐aprendizagem são obtidos.
O instrumento de coleta de dados foi a observação sistemática, que se caracteriza pela
realização de levantamentos das características do objeto de pesquisa, que são 35 alunos do 5º
ano e uma educadora.


Análise dos dados

Pesquisa de natureza descritiva com o intuito de registrar os fatos das realizações de
jogos na matemática. O pesquisador é o principal instrumento e o foco da pesquisa é no ponto
de vista dos educandos e da educadora, onde todos os dados obtidos são descritos e analisados.
Os sujeitos participantes da pesquisa foram alunos na faixa etária de 09 a 10 anos,
matriculados no 5º ano, do turno matutino da escola e a professora/educadora formada em
pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas e pós‐graduada em psicopedadogia. A escola
oferece atendimento ao referido ano, somente no turno matutino com duas turmas.
O procedimento de pesquisa foi realizado em duas fases: a primeira foi a realização de
pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão; na segunda fase foi a observação em campo e o
registro dos dados. Por falta de tempo não aplicamos questionários, onde para essa pesquisa
poderia ser mais elucidadora.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro momento, considerado por nós, como a observação feita em uma sala de
aula do 5º ano, da escola estadual Brigadeiro João Camarão Telles Ribeiro, foi apresentada a
professora/educadora quais seriam os itens a serem observados. Foram estes:
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a)
b)
c)
d)

Observar se são utilizados jogos em sala de aula;
Quais são os objetivos da utilização dos jogos na sala de aula;
Observar como os jogos são utilizados no processo de ensino‐aprendizagem;
Observar como os jogos estimulam o crescimento e a aprendizagem nas
representações interpessoais entre os educandos.

Foram observados por nós, que os jogos são utilizados em sala de aula, e tem dias
determinados (terça‐feira e sexta‐feira), faz parte do horário elaborado pela professora. Quando
precisa de mais espaço físico para realização dos jogos, são utilizados pela professora/educadora
e pelos educandos o refeitório e a biblioteca da escola.
Durante o período de observação foi utilizados dois jogos pela turma, o primeiro foi
denominado brincando com o material dourado e o segundo o brincando com as operações e
expressões.
O primeiro jogo tem como objetivos, demonstrar a construção da dezena, da centena e
do milhar, reconhecer o valor relativo e absoluto dos algarismos, resolver adições entre números
naturais e identificar as trocas de unidades para dezena, de dezenas para centena e de centenas
para milhar e vice‐versa, para os educandos foi necessário criar estratégias de resolução,
desenvolver a sua concentração, despertar sua curiosidade e desenvolver o espírito de
competição, consciência de grupo e companheirismo. Para esse jogo os educandos tiveram uma
aula para relembrar construção de unidade, dezena, centena e milhar. O material utilizado pelos
educandos e pela educadora foi sete caixas de material dourado que a escola já possuía e um
dado comum para o começo do jogo, os educandos foram distribuídos em sete equipes de cinco
alunos. A dinâmica do jogo foi explicada para os educandos, que consistia em revezar um a um,
conforme ordem pré‐determinada, a professora/educadora ia determinando quantas peças cada
educando iria pegar na primeira rodada, na segunda rodada os educandos iriam falar quantas
unidades teriam, na terceira rodada foram acontecendo as trocas de unidades, dezenas,
centenas e milhar e vice‐versa, para todos os momentos os educandos tiveram que se comunicar,
emprestando peça dos seus companheiro de equipes.
O segundo jogo tem como objetivos construir expressões numéricas que resultem num
determinado resultado e identificar a ordem de resolução das operações aritméticas, utilizando
os símbolos de associação, os educandos teriam que ter como pré‐requisitos para esse jogo
operações entre números naturais. Para os educandos foi necessário criar estratégias de
resolução, desenvolver a sua concentração, despertar sua curiosidade e desenvolver o espírito de
competição, consciência de grupo e companheirismo. O material utilizado pelos educandos e
pela educadora foram sete: roleta de cassino, três dados comuns, lápis, papel e borracha que a
escola já possuía, para o começo do jogo, os educandos foram distribuídos em sete equipes de
cinco alunos. A dinâmica do jogo foi explicada para os educandos, que consistia em revezar um a
um, conforme ordem pré‐determinada, a professora/educadora ia determinando. Os educandos
tiveram que observar o número sorteado na roleta e obter como resultado de operações entre
os números mostrados nos dados. Previamente a professora/educadora estimulou o tempo.
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Os jogos têm dois objetivos: um é a recreação, onde os educandos têm momentos de
descontração, comunicação, criatividade, capacidade de cumprir regras, senso cooperativo, a
socialização e tomar iniciativa de liderança; o outro objetivo é a aquisição de conhecimentos,
especialmente conteúdos matemáticos, que desenvolve o raciocínio lógico‐dedutivo, capacidade
de resolver problemas, a autoconfiança, a organização, concentração, atenção e aumentando as
interações do educando com outras pessoas.
O uso dos jogos no ensino da matemática tem o objetivo de fazer com que os educandos
gostem de aprender a disciplina, mudando a rotina da sala de aula e despertando o interesse dos
educandos. A aprendizagem por meio de jogos, como dominó, palavras cruzadas, memória, tiro
ao alvo e outros permitem que os educandos façam da aprendizagem um momento interessante
e até divertido (Lara, 2005, p. 14).
Os jogos têm que ser planejados, e utilizados para sanar as lacunas que se produzem na
atividade escolar diária. Neste sentido verificamos que há três aspectos que justificam a
incorporação do jogo nas aulas. São estes: o lúdico, o desenvolvimento de técnicas intelectuais e
a formação de relações sociais.
Jogar não é estudar nem trabalhar, porque jogando, o educando aprende, sobretudo, a
conhecer e compreender o mundo social que o rodeia (Moura, 1994).
Os jogos em sala de aula são importantes, ocupando o horário dentro do planejado, de
modo que permita que a professora/educadora explore todo o potencial, processos de solução,
registros e discussões sobre possíveis caminhos que poderão surgir. Para aprendizagem a
professora/educadora utiliza os jogos de duas formas: a primeira forma é antes de explicar o
conteúdo, assim despertando a curiosidade dos educandos, fazendo com que os mesmos
elaborem o conceito relativo ao jogo e ao conteúdo específico em relação à disciplina de
matemática; segunda forma é depois de explicar o conteúdo aos educandos, fazendo com que
eles voltem a jogar, tendo a alternativa de criar regras, utilizando o conteúdo explicado pela
professora/educadora, com isso, os alunos desenvolvem a aprendizagem do conteúdo de forma
clara e organizada. Os jogos são utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e prepara os
educandos para aprofundar os itens já expostos em sala de aula. Devem ser escolhidos e
preparados com cuidados para levar os educandos a adquirir conceitos matemáticos de grande
importância no cotidiano.
Segundo Borin (1996), “outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de
matemáticas é a possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos
educandos que temem a matemática e sentem‐se incapacitados para aprendê‐la. Dentro da
situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, notamos que,
ao mesmo tempo em que estes educandos falam matemática, apresentam também um melhor
desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem”.
Para Ceturión et al. (2004), “para que os jogos produzem os efeitos desejados é preciso
que sejam de certa forma, dirigidos pelos educadores”. Partindo do princípio que os educandos
(crianças) pensam de maneira diferente dos adultos e de que nosso objetivo não é ensiná‐los a
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jogar, devemos acompanhar a maneira como as crianças jogam, sendo observadores atentos,
interferindo para colocar questões interessantes (sem perturbar a dinâmica dos grupos) para, a
partir disso, auxiliá‐las a construir as regras e a pensar de modo que elas entendam.
Os jogos matemáticos não são as únicas formas lúdicas de aprimoramento de conteúdos
ou de evolução de currículo, mas é uma das mais bem aceitas pelos educandos. A escolha de um
jogo não deve ser aleatória, é necessário selecionar um conteúdo, relacionar conceitos, pensar
em matérias, estudar contextos, observar os educandos e refletir sobre a eficácia do que é
proposto. Com certeza, aplicar um jogo matemático que tenha relação direta com um conteúdo
é muito trabalhoso, mas a resposta dos educandos é mais satisfatória do que a tradicional aula
exposta no quadro.
A interação, a comunicação com outros colegas tornará a linguagem cotidiana e a
linguagem matemática uma ponte de diálogo entre os educandos e entre eles e o educador. A
comunicação entre eles, a identificação, a relação do jogo com o conteúdo matemático tornará
mais fácil e acessível a compreensão dos pontos importantes para uma perfeita comunicação
matemática que são: compreender enunciados orais e escritos; exprimir oralmente e por escrito
enunciados de problemas e conclusões; interpretar e utilizar representações matemáticas.
Durante a aplicação do jogo a professora/educadora esteve atenta às reações dos
educandos, se realmente estavam mentalmente envolvidos, se conseguiam identificar e
interpretar as regras e se estavam superando as dificuldades ou procurando uma estratégia.
Esses são pontos identificadores foi necessário para a professora/educadora avaliar se realmente
o jogo aplicado estava sendo aproveitado em todos os objetivos propostos.
Segundo a professora/educadora Raimunda Socorro Miguês “o jogo deve ser visto pelo
como uma das várias estratégias metodológicas e o sucesso da sua aplicação está diretamente
ligada ao planejamento como o conteúdo que será abordado”.
CONCLUSÃO
Este estudo foi desencadeado a partir de pesquisas realizadas na área de educação
matemática, que partem da suposição de que a disciplina é efetivamente central na formação
dos indivíduos e na sua inserção social. Ao iniciarmos essa pesquisa, foi interessante lembrarmos
que nenhum assunto será de todo esgotado.
Nós observamos que os jogos são utilizados na sala de aula especialmente com dois
objetivos: a recreação e a aquisição de conhecimentos. Na recreação não são utilizados somente
para brincar por brincar, mas levam ao educando momentos de descontração, fazendo com que
ele se comunique melhor com os colegas, use termos adequados em uma instituição de ensino e
se dirija aos outros de forma educada, e desperte a criatividade. Além disso, estimula esse
educando a utilizar um único jogo de várias formas, criando regras ou cumprindo regras pré‐
existentes. O censo cooperativo e a socialização dos jogos é muito importante para que esse
educando viva em sociedade, respeitando a pluralidade cultural e eliminando preconceitos que
possam existir, além de incentiva‐ lo a tornar‐se líder em diversas situações.
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Já na aquisição de conhecimentos dos conteúdos matemáticos, os jogos ajudam no
desenvolvimento do raciocínio lógico‐dedutivo, pois segundo Piaget, a atividade direta do
educando sobre os objetos de conhecimento é o que ocasiona aprendizagem, isto é, a ação do
sujeito mediante o equilíbrio das duas estruturas cognitivas. O que sustenta a aprendizagem é o
desenvolvimento cognitivo e a capacidade de desenvolver problemas é fundamental no estudo
da disciplina matemática, pois a resolução dos problemas não pode ser de forma mecânica, o
educando deve saber utilizar outros caminhos de resolução, só assim o professor/educador
conseguirá detectar nos educandos as dificuldades reais e suas limitações. Durante o desenrolar
do jogo, é possível o educador observar que o educando passou a ser mais crítico, ficou alerta e
confiante, expressando o que pensa, também elaborando perguntas e tirando conclusões sem
necessidade de interferência ou aprovação do educador.
A aprendizagem através de jogos permite que o educando faça da aprendizagem um
processo interessante e até divertido. Por isso é que devemos escolher principalmente os jogos
quando o conteúdo a ser estudado for abstrato, difícil e desvinculado da prática diária, não nos
esquecendo de respeitar as condições de cada educando. Essas atividades não devem ser muito
fáceis nem muito difíceis, e ser testadas antes de sua aplicação, a fim de enriquecer as
experiências através de propostas de novas atividades, propiciando mais de uma situação.
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RESUMO
Dentre fatores que dificultam o ensino/aprendizagem
do Cálculo Diferencial e Integral (CDI), merecem
destaque a natureza epistemológica reconhecidamente
complexa do tema e os processos mentais requeridos
para sua compreensão. Este cenário pedagógico torna‐
se, naturalmente, mais complexo na chamada Educação
a Distância (EaD) por envolver variáveis típicas de
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Neste
contexto, a tecnologia web pode exercer papel
epistemológico importante dado sua universalidade na
Internet. Este trabalho propõe a especificação e o
desenvolvimento de uma plataforma inteligente

destinada ao ensino de CDI em ambiente de web
semântica. A proposta faz uso da tecnologia web
semântica tanto por ser uma tendência no estado da
arte em ambientes virtuais, quando pelo uso que essa
tecnologia faz de ontologias cujo modelo de dados
representa objetos de um domínio e seus
relacionamentos, permitindo inferência sobre estes
objetos. A expectativa é que a representação do
conhecimento por ontologias agregue valor diferenciado
às metodologias na concepção de uma plataforma mais
adaptada à EaD/AVA para CDI.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino de Cálculo Diferencial e Integral, web semântica, educação à distância.

AN INTELLIGENT PLATFORM IN ENVIRONMENT OF WEB SEMANTICS INTENDED FOR DISTANCE
LEARNING OF DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS
ABSTRACT
Among the factors that hinder the teaching/learning of
the Differential and Integral Calculus (DIC), worth
admiring, is the admittedly complex epistemological
nature of the subject and the mental processes required
for the understanding. This pedagogical scenario
becomes naturally more complex on Distance Education
(DE) situations by engaging typical variables of Virtual
Learning Environments (VLE). In this context, web
technology can play an important epistemological role
given its universality on the Internet. This paper
proposes the specification and development of an

intelligent platform for the teaching of CDI in semantic
web environment. The purpose makes use of semantic
web technology both to be a trend in the state of the art
of virtual environments, while the use of this technology
makes ontology whose data model is a domain of
objects and their relationships, allowing inferences
about these objects. The expectation is that the
knowledge representation for ontologies adds,
differentiated value methodologies in designing a more
suitable platform for DE/AVA to CDI.

KEY WORDS: Teaching of Differential and Integral Calculus, semantic web and distance education.
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UMA PLATAFORMA INTELIGENTE EM AMBIENTE DE WEB SEMÂNTICA DESTINADA AO ENSINO À
DISTÂNCIA DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
INTRODUÇÃO
A Matemática é indispensável em diversas áreas do conhecimento humano, necessária à
formação do individuo, pois além de estar presente no seu cotidiano, expressa uma linguagem do
pensamento humano. O educador deve buscar alternativas para tornar o seu ensino significativo,
procurando também abordá‐lo a partir do desenvolvimento da realidade à qual o estudante está
inserido.
O ensino de Matemática se mostra hoje limitado, tornando‐se um exercício repetitivo e
sem sentido para a solução de problemas, o que desenvolve o raciocínio abstrato e a capacidade
formal, mas não conduz a uma concepção mais profunda dos seus conceitos pelos estudantes.
A justificativa do ensino de Matemática apresentada aos estudantes, muitas vezes se
resume à importância para a sua aplicação em exercícios ou para o desenvolvimento do
raciocínio que abrangem apenas formas quantitativas da realidade (ÁVILA, 2007).
Para Ávila, a intuição é a faculdade que permite obter o conhecimento de uma forma
direta. De modo frequente, muitos se referem a algum fato “intuitivo”, querendo dizer que se
aborda algo cuja verdade é facilmente perceptível. É bom lembrar que “intuitivo” não é sinônimo
de “fácil”. Há muitas verdades difíceis de serem alcançadas que são percebidas pela intuição
(ÁVILA, 2007).
Com a evolução da Matemática e a sua subdivisão em vários ramos, a linguagem, as
notações e as definições formais adquiriram papel essencial. A evolução e, consequentemente, a
complexidade das simbologias que representam os objetos matemáticos são consequências da
generalização das formas de abstração, cognição e memória necessárias para a apreensão destas
entidades conceituais abstratas peculiares da Matemática.
A mediação repassada pelo método formalista não assume como prioritário o ato de
promover de modo frutífero a produção e a diversificação de representações mentais do
estudante. Por outro lado, a intuição assume um papel essencial, tanto na investigação como no
processo de ensino da Matemática e, consequentemente, no ensino/aprendizagem do CDI.
As práticas desenvolvidas no locus acadêmico tomam sentido completamente contrário
do percurso histórico com vistas a esvaziar o papel da intuição. Com efeito, Artigue (2002, p. 118)
nos informa que “os primeiros resultados provenientes da investigação realizada nos níveis
universitários podem ser considerados negativos”.
Mais adiante, a autora aponta que os resultados obtidos “proporcionam evidências
estatísticas das limitações tanto das práticas educativas tradicionais como das práticas que
favorecem um enfoque formal e teórico, que refletem o estilo Bourbaki” (ARTIGUE, 2002, p.
119). O grupo Bourbaki criticou diversos pressupostos defendidos pelos matemáticos que
sustentavam a validade dos conhecimentos obtidos por meio da intuição.
Dois aspectos são relacionados a este conceito, aptos a funcionar como fatores que
dificultam o seu ensino/aprendizagem. O primeiro refere‐se à sua natureza epistemológica
reconhecidamente complexa (ARTIGUE, 2003). O segundo, diz respeito aos processos mentais
requeridos na compreensão desta ideia (ARTIGUE, 2003; TALL, 2002).
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Este cenário pedagógico torna‐se, naturalmente, mais complexo na chamada Educação a
Distância (EAD) por envolver variáveis típicas de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).
Neste contexto, a tecnologia web pode exercer papel epistemológico importante dado sua
universalidade na Internet. Este trabalho propõe a especificação e o desenvolvimento de uma
plataforma inteligente destinada ao ensino de CDI em ambiente de web semântica baseada em
registro de representação semiótica. A proposta faz uso da tecnologia web semântica tanto por
ser uma tendência no estado da arte em ambientes virtuais, mas pelo uso que a web semântica
faz de ontologias cujo modelo de dados representa objetos de um domínio e seus
relacionamentos, permitindo inferência sobre estes objetos. A expectativa é que a representação
do conhecimento por ontologias agregue valor diferenciado às metodologias baseadas em
representação semiótica na concepção de uma plataforma mais adaptada à EAD/AVA para CDI.
Este artigo aborda o uso de um aparato computacional como apoio ao processo de
ensino/aprendizagem do CDI, bem como propõe possíveis soluções metodológicas para a
melhoria deste. O segundo tópico tem como referência a criação de um sistema inteligente, ou
seja, de uma plataforma (framework) baseada em ontologias. O terceiro tópico abrange a
metodologia que será utilizada na pesquisa, que é fundamentada nos princípios da Engenharia
Didática e, por fim, são apresentados os desafios a serem resolvidos na área de web semântica
com foco no ensino de CDI, a fins de motivar e promover mais pesquisas nesta área em crescente
expansão.
O USO DE TECNOLOGIAS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA
Diversas metodologias têm sido extensamente utilizadas para o ensino de CDI. A
mediação didática que envolve a exploração destas pode proporcionar a evolução do
conhecimento do estudante de Cálculo. No entanto, mesmo utilizando estas mediações, não se
percebe modificações significativas e parte das dificuldades dos alunos no processo cognitivo do
CDI permanecem. Este cenário pedagógico torna‐se, naturalmente, mais complexo na chamada
Educação a Distância (EaD) por envolver variáveis típicas de Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVA).
Como optamos por utilizar um aparato computacional como apoio ao processo de
ensino/aprendizagem do CDI, necessitaremos de alguns cuidados no que diz respeito às
potencialidades e limitações do instrumento tecnológico.
É inegável que o ambiente de lápis e papel para a aprendizagem desta teoria apresenta
barreiras intransponíveis, tanto para o ensino como para a aprendizagem. É tanto que
encontramos com facilidade investigações apoiadas em suporte tecnológico. O ambiente
fornecido pelo computador, no entanto, pode prover e provocar aprendizagens indesejáveis e,
facilmente, conduzir o aluno ao erro.
Neste contexto, a utilização de recursos tecnológicos em ambientes de aprendizagem de
matemática permite “perspectivar o ensino da matemática de modo inovador, reforçando o
papel da linguagem gráfica e de novas formas de representação, e relativizando a importância do
cálculo e da manipulação simbólica”. (PONTE; OLIVEIRA; VARANDAS, 2003).
Um “conceito matemático não é um objeto monolítico. Um simples conceito pode ser
compreendido a partir de vários pontos de vista e pode apresentar diversas representações,
adaptando‐se ao local onde o conceito é utilizado”. (DOUADY, 1984, p. 84). Deste modo, o
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cuidado com a visualização e a percepção dos objetos, propriedades intuitivas não pode se
restringir apenas ao ambiente computacional, mas também quando usamos as tecnologias do
lápis e papel, embora na aprendizagem do CDI “os microcomputadores podem fornecer
desenhos móveis que proporcionam um poderoso suporte cognitivo para estas imagens
mentais.” (TALL, 1997, p. 5).
Certamente, perante tais argumentos das décadas de 1980 e 1990, vislumbramos a larga
contribuição que o uso de tecnologias trouxe para o ensino de Matemática. Estas posições se
mantêm e esta categoria do discurso ainda se preserva de modo atual. Percebemos isto quando
analisamos os estudos de Borba e Villarreal (2005).
Borba e Villarreal (2005, p. 51) lembram que, “de 1980 até 1990, observamos uma
tendência dos matemáticos educadores com o trabalho envolvendo múltiplas representações.”.
Além disso, as múltiplas representações de um software têm sido desenvolvidas para
calculadoras e computadores com tanta rapidez que se torna difícil lidar com estas. Mais adiante,
os autores destacam que, desde o fim dos anos 1990, as pesquisas sobre esta temática
decresceram consideravelmente, persistindo nos experimentos que envolviam Geometria.
Borba e Villarreal (2005, p. 77‐78) apontam alguns fatores que contribuíram para o
abandono, por parte dos pesquisadores, deste tipo de abordagem. Por outro lado, eles relatam
que a evolução das calculadoras e computadores mudou a natureza das relações estabelecidas
entre o homem e a mídia. Como consequência, percebemos o retorno das investigações que
tomam como objeto de estudo as múltiplas representações, embora a terminologia específica
não seja mais adotada.
Em todo o caso, vemos a ocorrência, no passado como em tempos mais atuais, de
mudanças, evolução e adaptação das relações entre homem e máquina, refletindo até nas
abordagens e pontos de vista assumidos em pesquisas empíricas que analisam tal relação. Vemos
que as próprias terminologias são descartadas e/ou modificadas para o desenvolvimento mais
preciso da interpretação dos fenômenos e dos dados.
Apesar dos grandes avanços nas pesquisas relacionadas à Informática na Educação, o
sistema educacional brasileiro ainda não consegue absorver as tecnologias desenvolvidas. Com o
intuito de modificar este cenário, esta pesquisa especificará um sistema que auxiliará o professor
a introduzir técnicas de ensino colaborativo de CDI em uma sala de aula virtual.
O USO DO COMPUTADOR E A WEB SEMÂNTICA
Devido a grande quantidade de variáveis e a dificuldade de se entender e utilizar as
teorias de aprendizagem de forma prática é necessário elaborar um sistema que possa
“raciocinar” em cima dos dados do ambiente (variáveis) para escolher de forma “inteligente” a
melhor teoria de aprendizagem. Além disso, é essencial que o sistema apresente de forma
simples como utilizar as informações contidas nestas teorias para que seja possível utilizá‐las em
cenários reais de ensino.
Uma das possíveis soluções para criar tal sistema inteligente é a construção de uma
plataforma (framework) baseada em ontologias. Através de ontologias, um programa de
computador pode interpretar de forma semântica os conceitos encontrados nas teorias de
aprendizagem.
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De fato, o uso de engenharia de ontologias para construções de conhecimento de forma
sistemática tem mostrado resultados positivos (DEVEDZIC, 2006). As ontologias têm sido
utilizadas com sucesso para resolver diversos problemas relacionados á formação de grupos e ao
planejamento de atividades colaborativas.
Barros et al. (2002) mostram que o uso de ontologias traz diversos benefícios para
planejar atividades colaborativas com o intuito de resolver problemas de Geometria. Finalmente,
um estudo realizado por Isotani e Mizoguchi (2008) identificou que o uso de ontologias e teorias
de aprendizagem para formação de grupos e planejamento de atividades colaborativas influencia
positivamente na aprendizagem do aluno.
Apesar dos grandes avanços na área da aprendizagem colaborativa assistida pelo
computador e engenharia de ontologias nos últimos anos, não é de conhecimento dos autores a
existência de plataformas inteligentes que utilizem tais tecnologias para auxiliar o professor a
desenvolver atividades colaborativas.
Através do uso de uma plataforma inteligente que faz uso das teorias de aprendizagem
para criar atividades pedagógicas significativas e facilitar a introdução do ensino colaborativo em
sala de aula, podemos melhorar sensivelmente a qualidade do ensino de CDI nas universidades
brasileiras.
O sistema será desenvolvido utilizando ontologias e tecnologias da web semântica. As
ontologias serão desenvolvidas utilizando diversos conceitos provindos de diferentes teorias de
aprendizagem. Através da representação formal e explícita que as ontologias oferecem e,
utilizando ferramentas de inferência que a web semântica proporciona, será possível criar um
sistema inteligente que auxilie o professor durante a formação de grupos e o planejamento de
atividades colaborativas para uso em salas de aula virtuais.
Através do experimento que realizaremos, em conjunto com o professor de Matemática,
verificaremos se o sistema auxiliou o professor a introduzir de forma adequada o ensino
colaborativo de CDI.
Portanto, temos como objetivo especificar formalmente e desenvolver um protótipo de
uma plataforma suportada por mecanismos computacionais inteligentes, destinada a ambientes
virtuais de aprendizagem das disciplinas de CDI em ambientes de web semântica, integrando a
visão de ontologias às metodologias baseadas em registro de representação semiótica.
Para esta metodologia utilizaremos as seguintes ações que nortearão esta pesquisa:
 Estudo bibliográfico dos temas‐chave da pesquisa: ensino de CDI, EaD, AVA,
registro de representação semiótica, ontologias, web semântica.
 Levantamento de metodologias existentes para CDI.
 Análise da interoperabilidade entre domínios representados por ontologias e o
universo das metodologias existentes.
 Modelagem de nova uma metodologia que atenda requisitos da web semântica.
 Especificação formal de uma plataforma destinada a ambientes virtuais de
aprendizagem em ambientes de web semântica que suporte a nova metodologia
acima.
 Desenvolvimento de um protótipo suportado por mecanismos computacionais
inteligentes, integrando a visão de ontologias às metodologias existentes.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia que utilizaremos nesta pesquisa é fundamentada nos princípios da
Engenharia Didática. Nessa teoria Michele Artigue idealiza o trabalho do pesquisador análogo ao
de um engenheiro, subdividindo os elementos em sala de aula, com uso de sequências didáticas
(MACHADO, 2008, p. 233‐247). Utilizamos esta metodologia para construirmos as ferramentas de
ensino e aprendizagem. Segundo esta pesquisadora, a engenharia didática se caracteriza por ser
um experimento baseado sobre realizações didáticas em sala de aula, ou seja, a construção,
efetivação, observação e análise de sequências de ensino (ARTIGUE, 1988).
Esta abordagem metodológica se originou na preocupação com uma ideologia de
inovação presente na educação, que permite realizar experimentações em sala de aula,
independentemente de fundamentações teóricas. Ela se relaciona também com a valorização do
saber prático do educador, concordando que teorias desenvolvidas ausentes da sala de aula são
insuficientes para abranger a complexidade que são os processos de ensino e de aprendizagem.
Nessa perspectiva, a questão consiste em afirmar a possibilidade de atuarmos fundamentados
em conhecimentos matemáticos e didáticos, destacando a importância da realização didática
como prática de investigação.
O educador que desenvolve suas atividades utilizando essa metodologia consegue dar
significado ao que ensina na medida em que trabalha a partir dos obstáculos expostos pelos
alunos. Estes obstáculos, quando trabalhados corretamente, conduzem ao desenvolvimento de
uma autonomia intelectual.
Enquanto metodologia de pesquisa, o uso da engenharia didática transcorre por quatro
fases: análise preliminar, análise a priori, experimentação e análise a posteriori. Na análise
preliminar são feitas considerações a respeito do quadro teórico geral e os conhecimentos já
adquiridos sobre o assunto em questão. É feita uma análise dos conteúdos considerados pelo
ensino, fazendo‐se uma análise de como está se desenvolvendo atualmente o ensino do objeto
em estudo. É feita uma análise da concepção dos alunos de suas dificuldades apresentadas
diante do assunto abordado, observando‐se os entraves que impossibilitam os processos de
ensino e de aprendizagem.
Dizemos que a análise preliminar é a análise dos conteúdos que se almeja abordar no
desenvolvimento dos materiais junto ao aluno. São importantes nesse contexto, os estudos sobre
os processos educacionais desenvolvidos em classe, como os meios, os instrumentos e a
mediação do professor, pretendendo dar elementos à construção da análise a priori.
A análise a priori consiste na elaboração de sequências didáticas e do experimento para a
ação em classe, em que serão estabelecidas variáveis de controle que possibilitem avaliar o
processo de elaboração de material e atividades. Nesta fase, concebemos e estruturamos as
atividades e os momentos didáticos que foram desenvolvidos com os alunos.
Esta fase consiste numa análise feita sobre o assunto em estudo. Estão presentes nesta
fase duas etapas: em primeiro detalhamos o objeto e em segundo a previsão de melhorias para o
ensino e aprendizagem. É neste momento em que serão estabelecidas hipóteses que serão
investigadas pela proposta didática a ser elaborada. As hipóteses elaboradas se estabelecem
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como elemento fundamental, pois serão elas que iremos confrontar com os resultados da
sequência didática para verificarmos se elas são válidas ou não.
Na terceira fase aplicaremos a sequência didática, em que colocamos em prática o
conhecimento teórico e didático do professor. A sequência didática sugerida deverá ser
desenvolvida com uma metodologia de ensino que tenha uma perspectiva de construção de um
saber reflexivo e indagador.
A experimentação é a execução das metodologias desenvolvidas nas análises anteriores,
ou seja, é a realização de cursos em que recorremos à pesquisa‐ação de forma experimental em
educação. Observamos o envolvimento dos estudantes, registrando as atividades desenvolvidas
no decorrer do curso. Nesse caso, o material produzido anteriormente é analisado por uma
sequência didática e logo após se deve fazer a análise a posteriori.
Artigue (1988) diz que, na fase experimental, é necessário deixar claro os objetivos e as
condições de realização da pesquisa e estabelecermos um contrato didático para aplicarmos os
instrumentos de pesquisa e os registros das observações feitas durante a experimentação.
A análise a posteriori é a fase de interpretação dos resultados da experimentação e seu
objetivo é dar um feedback para a construção de uma nova análise a priori para uma nova
experimentação, idealizando o desenvolvimento de atividades como uma atualização dos
processos em questão. Esta fase se apoia sobre todos os dados colhidos durante a
experimentação que constam nas observações feitas durante cada sessão de ensino bem como
das produções dos alunos feitas em classe ou fora dela. Nela é verificado se o aprendizado foi
consolidado, determinando assim a validação, ou não, da sequência didática utilizada.
Na engenharia didática, a fase de validação da sequência didática é feita durante todo o
processo de desenvolvimento da proposta em meio a uma constante confrontação entre os
dados obtidos na análise a priori e na análise a posteriori, onde é verificado se as hipóteses feitas
no inicio da pesquisa foram confirmadas.
Diante do conhecimento das fases que delineiam a engenharia didática é possível
perceber o novo horizonte que esta abordagem metodológica veio dar às práticas educativas
desenvolvidas em sala de aula, tendo em vista a possibilidade de se considerar a própria prática
de ensino como objeto de investigação, sujeitando‐a a mudanças na medida em que se observam
os resultados alcançados. Portanto, a Engenharia Didática constitui‐se um referencial
metodológico importante e viável para os processos de ensino e de aprendizagem já que permite
a compreensão dos efeitos causados pelas práticas docentes desenvolvidas em sala de aula.
Para os procedimentos metodológicos que serão adotados para a coleta dos dados, serão
considerados vários momentos. Será necessário o desenvolvimento de experimentos para a
exploração da plataforma inteligente no ambiente de web semântica. Os dados serão coletados
em momentos diferentes que envolverão:
I. Realização de um questionário estruturado de diagnóstico. Este questionário consistirá
em uma sequência de questões estruturadas, formuladas com o objetivo de identificar o grau de
conhecimento dos estudantes.
II. Curso de capacitação, utilizando um guia rápido de referência da plataforma
mencionada anteriormente.
III. Aplicação de um módulo, contendo os exercícios que formaram a metodologia
proposta neste trabalho, em que o grupo de estudantes se submeterá a um trabalho cujo
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objetivo principal é identificar, de modo empírico, a manifestação de determinadas “categorias”
do raciocínio intuitivo no contexto da resolução de problemas do CDI.
IV. Aplicação de um novo questionário de diagnóstico. Este questionário será elaborado
com questões que possibilitem aos estudantes relatar suas impressões sobre o modelo de
trabalho desenvolvido bem como dar sugestões para novos trabalhos.
A implementação do modelo proposto será documentada através das atividades
realizadas durante a terceira etapa. Esta documentação permitirá a utilização de quadros e
tabelas comparativos entre os resultados obtidos, gerando assim informações que permitirão
verificar se o modelo proposto conseguiu alcançar seus objetivos.
A partir destas situações, será possível coletar os dados necessários, no entanto, cada um
destes momentos envolverá procedimentos metodológicos diferentes no preparo do curso e dos
experimentos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A vasta literatura concernente ao ensino de CDI sugere que a incorporação de recursos
tecnológicos na abordagem de conceitos de Cálculo permite que a natureza geométrica e
dinâmica do Cálculo seja resgatada. Podemos observar, que ao longo dos anos, não houve
mudanças substanciais na forma como grande parte dos conceitos de Cálculo são abordados. A
abordagem de tais conceitos, ainda pauta‐se em tecnicalidades, formalismo e rigor, aspectos
estes que distanciam e muito da forma como estes conceitos foram construídos e formalizados. É
nesse sentido que entendemos a necessidade do resgate do CDI por meio de recursos
tecnológicos.
Embora exista um reconhecimento sobre as potencialidades e possibilidades advindas da
utilização de recursos das tecnologias digitais na abordagem de conceitos de CDI, sabemos que
essa característica por si só não é suficiente para que sejam integradas a estas aulas as
tecnologias.
Nesse sentido, uma aula de Cálculo que leve em conta a utilização de tais recursos não se
constitui em uma tarefa simples, nem tampouco em uma mudança instantânea, ou seja, não se
espera que o professor mude sua prática imediatamente, mas que seja a ele dada a
oportunidade de momentos de formação, que possibilitem repensar sua prática vinculada ao uso
das tecnologias digitais.
É possível ao professor de Cálculo transcender as didáticas tradicionais de ensino e utilizar
uma abordagem metodológica da investigação matemática, por meio de atividades exploratórias
e investigativas e das potencialidades didático‐pedagógicas advindas de ambientes
computacionais como as ontologias.
Uma importante funcionalidade das ontologias vem do fato delas possibilitarem a
utilização de mecanismos de inferência para criar um novo conhecimento a partir do
conhecimento existente. As ontologias também têm servido, em algumas áreas, como uma
maneira de unificar certos conhecimentos e conceitos, servindo assim como um elemento
estruturador.
As pesquisas em web semântica têm oferecido novas perspectivas para a educação na
Web. Por um lado, a web semântica oferece padrões e estruturas formais para representar e
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anotar o conteúdo educacional de forma semântica, permitindo que um computador ou agentes
de software possam “compreender” e utilizar adequadamente a informação na Web. Dessa
forma, viabiliza‐se a criação de sistemas educacionais mais inteligentes e com maior
interoperabilidade.
Dessa forma, o principal objetivo deste artigo foi apresentar os desafios a serem
resolvidos na área de web semântica com foco no ensino de CDI, assim, motivar e promover mais
pesquisas nesta área em crescente expansão. A Informática na Educação está em crescente
expansão e possui o potencial para resolver os diversos problemas apresentados propondo
soluções que possivelmente terão impacto muito positivo na qualidade do ensino.

REFERÊNCIAS
ARTIGUE, M. Engenharia Didáctica: Recherches en didactique des mathematiques. Grenoble, La
Pensée Sauvage Editions, 1988.
ARTIGUE, M. Analysis. In: TALL. D. Advanced Mathematical Thinking. New York: Klumer
Academic Publishers, 2002.
ARTIGUE, M. Qué se Puede Aprender de la Investigación Educativa en el Nível Universitário?,
Boletín de La Asociatíon Venezolana, v. 10, nº 2, 2003, p. 117‐134.
ÁVILA, G. S. Várias faces da matemática. São Paulo: Blucher, 2007.
BARROS, B., VERDEJO, M. F., READ, T. MIZOGUCHI, R. Applications of a Collaborative Learning
Ontology. In Proceedings of the Mexican International Conference on Artificial Intelligence,
LNCS 2313, 2002, p. 103‐118.
BORBA, M.; VILLAREAL, M. Human with‐media and the reorganization of Mathematical Thinking:
Modeling, Visualization and Experimentation, New York: Springer, 2005.
DEVEDZIC, V. Semantic Web and Education. Springer, 2006.
DOUADY, R. Jeux de cadres et dialetique outil‐objet dans l’enseignement de mathématiques
(thése d´etat). Paris: Paris VII, 1984, p. 245.
ISOTANI, S., MIZOGUCHI, R. I. In: Proceedings of the International Conference on Intelligent
Tutoring Systems, LNCS 5091, 2008, p. 646‐655.
MACHADO, S. Educação Matemática: Uma (nova) introdução. 3. ed. São Paulo, EDUC, 2008.
PONTE, J. P.; OLIVEIRA, H.; VARANDAS, J. M. O contributo das tecnologias de informação e
comunicação para o desenvolvimento do conhecimento e da identidade profissional. In:
FIORENTINI, D. (Ed.). Formação de professores de matemática: explorando novos caminhos com
outros olhares. Campinas: Mercado de Letras, 2003, p. 159‐192.
TALL, D. From School to University: the effects of learning styles in the transition from elementary
to advanced mathematical thinking. In: THOMAS, M. O. (Ed.) Proceedings of The Seventh Annual
Australasian Bridging Network Mathematics Conference, University of Auckland, 1997, p. 9‐26.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

TALL, D. Advanced Mathematical Thinking. Mathematics Education Library, v. 11, London:
Klumer Academic Publishers, 2002.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

A MATEMÁTICA ESCOLAR E A QUESTÃO AMBIENTAL
R. A. Silva (PQ)¹; C. S. F. Xavier (IC)²
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) ‐ Campus Campina Grande. E‐mail:
romulo_celia@hotmail.com. ² Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) ‐ Campus
Campina Grande. E‐mail: cinthiasany@gmail.com
1

(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador

RESUMO
Na presente pesquisa, estamos investigando como
abordar o tema transversal “Meio Ambiente” na
disciplina de Matemática, de acordo com as orientações
dos PCN para os temas transversais. Tendo em vista que
a Matemática é uma ciência que faz parte da vida das
pessoas e uma ferramenta que nos auxilia a
compreender os fatos, a interpretar resultados e a
resolver diversos problemas do cotidiano. Com relação
às questões ambientais, estas se tornam cada vez mais
importantes, devido a isso a escola e a sociedade devem
refletir para que possamos viver em uma sociedade mais
equilibrada com o meio ambiente. O objetivo desse

projeto de pesquisa é desenvolver propostas de
atividades que explorem o tema do meio ambiente na
disciplina de matemática no ensino médio permitindo
uma compreensão do papel do cidadão consciente na
preservação dos nossos recursos e do consumo
consciente de tais recursos. Apresentaremos aos alunos
propostas de projetos, através de problemas que
contribuam no processo de exploração e compreensão
dos conceitos matemáticos a serem estudados em sala
de aula e que tenham uma relação com o tema do meio
ambiente.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação Matemática, Educação Ambiental, Temas transversais, Sustentabilidade.

SCHOOL MATHEMATICS AND ENVIRONMENTAL ISSUES
ABSTRACT
In this research, we are investigating how to approach
the transversal theme “Environment” in mathematics
that is a science that is part of people’s live and a tool
that helps us understand the facts, interpret results and
solve
many
everyday
problems.
Regarding
environmental issues, they become increasingly
important and because of this school and society should
reflect that we may live in a more balanced society with
the environment. The objective of this research project
is to develop proposals for activities that explore the

theme of the environment in the discipline of
mathematics in high school allowing an understanding
of the role of concerned citizen in the preservation of
our resources and the conscious consumption of such
resources. Students present project proposals through
problems that contribute to the process of exploration
and understanding of the mathematical concepts to be
studied in the classroom and have a relationship with
the subject of the environment.

KEY‐WORDS: Mathematics Education, Environmental Education, Cross‐cutting themes, sustainability
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A MATEMÁTICA ESCOLAR E A QUESTÃO AMBIENTAL
INTRODUÇÃO
A contextualização do ensino de matemática na sociedade atual com experiências
concretas e diversificadas, transpostas da vida cotidiana para as situações de aprendizagem visa
retirar o aluno da sua condição de expectador passivo para a de um cidadão mais reflexivo e
consciente do seu papel na sociedade atual. Desse modo, entre os chamados temas transversais
no ensino‐aprendizagem de Matemática, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN ‐ (BRASIL,
1998), apresentam uma importante discussão em torno de seis eixos temáticos: Ética; Orientação
Sexual; Meio ambiente; Saúde; Pluralidade Cultural e Trabalho e Consumo.
Ao explorar a temática do Meio ambiente no ensino de Matemática, identificamos a
necessidade de compreender melhor seu papel social e sua importância na compreensão dos
fatores que determinam nossa relação enquanto sociedade consumidora e consciente da forma
como nossas ações podem interferir a médio e longo prazo na qualidade de vida do nosso
planeta.
Dheher e Seibert (2009) afirma em seus trabalhos que a questão ambiental emergiu após
a Segunda Guerra Mundial o que provocou mudanças na maneira como o homem vê o mundo,
pois pela primeira vez ele percebeu que os recursos naturais são finitos e que o uso incorreto
destes pode acarretar o fim de sua própria existência.
Assim como outras áreas de conhecimento, a Matemática surgiu da necessidade que o
homem teve em compreender e transformar a natureza para que fosse possível resolver seus
problemas no seu cotidiano. Portanto, essa ciência é muito mais que números e seu
conhecimento pode possibilitar a interferência do homem na construção de uma sociedade mais
consciente.
Tratando‐se da Matemática escolar, um número significativo de educadores vem
tentando encontrar soluções satisfatórias para questões relativas ao processo de ensino‐
aprendizado da Matemática, pois atualmente o ensino desta disciplina nas escolas se dá
principalmente de forma mecânica e muitas vezes sem uma reflexão sobre os seu papel e a
formação de um cidadão mais consciente, onde muitas vezes, os alunos apenas reescrevem no
caderno o que já foi escrito no quadro pela professora durante as aulas. Entretanto, é
recomendada uma metodologia diferenciada, principalmente para os alunos que apresentam
maiores dificuldades em abstrair as situações problemas que a disciplina exige.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM):
“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. (PCN+, p.
111).”

Sabendo disso, os PCNs indicam que a abordagem de temas de relevância social, como a
Educação Ambiental, pressupõe o desenvolvimento do aluno, tanto como pessoa quanto como
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Comentado [A1]: afirmam

cidadão, apresentando dessa forma a capacidade de se posicionar perante as questões que
interferem à vida coletiva e se possível apontar soluções viáveis em relação ao consumo
consciente.
Segundo Perrenoud (2000, p. 48), é preciso estabelecer relações entre as teorias
subjacentes aos conteúdos e as atividades de aprendizagens, bem como, observar e avaliar os
alunos em situações de aprendizagem que promovam uma abordagem mais formativa. Tendo
em vista, que o trabalho do professor na sociedade atual exige a compreensão das necessidades
e demandas dos alunos envolvidos, sendo necessário compreender e desenvolver uma formação
continuada capaz de trabalhar com suas demandas.
Dheher e Seibert (2009) traz o ensino da Matemática como contribuição para que os
alunos se tornem desmotivados e apáticos durante seu processo de aprendizagem, pois diante
de cálculos complicados e aparentemente sem aplicação nenhuma, não é estranho que os
estudantes não se sintam motivados a aprender. Cabe ao professor, e esse é um grande desafio,
lançar mão de metodologias que proporcionem ao aluno dotar de significado aquilo que a ele
está sendo exposto, de forma que estimule o interesse, a curiosidade e a vontade de aprender,
contribuindo assim para uma aprendizagem significativa. Com isso, é necessário que se quebre a
dicotomia existente entre a matemática que é ensinada nas escolas e aquela que é utilizada na
resolução dos problemas cotidianos.
Nesse trabalho, o nosso objetivo é explorar o tema transversal da educação ambiental
dentro da disciplina de Matemática através de uma pesquisa que explore conceitos matemáticos
relacionados à construção e tratamento das informações relativas ao tema em gráficos, tabelas e
pôsteres informativos sobre questões pertinentes em relação ao tema como: o uso racional da
água e o reaproveitamento e descarte do óleo de comida.
Também estamos explorando de que forma algumas coleções de livros didáticos do
ensino médio exploram tal temática, para identificar se exploram o tema de forma satisfatória ou
se podemos propor sugestões de atividades complementares aos livros na forma de pequenos
projetos, buscando fundamentar os conceitos matemáticos estudados pelos alunos do ensino
médio.
Buscando ter um melhor aproveitamento desta disciplina, tendo em vista que o ensino de
Matemática no Brasil apresenta resultados muito baixos, conforme indicadores do IDEB e de
outros instrumentos de avaliação da qualidade do ensino público no nosso país ‐ entre 2005 e
2011, no Ensino Médio, tivemos o pior desempenho no período, a taxa de aprovação cresceu
apenas 5,7% e a proficiência média em Matemática cresceu apenas 3,5 pontos ‐ e que as
atividades a serem desenvolvidas possam contribuir para melhorar a aprendizagem dos alunos
envolvidos, e favorecer experiências ligadas à formação inicial do professor de Matemática (INEP,
2012).
Comentado [A2]: Mudar o título para Metodologia

JUSTIFICATIVA
Baseado na importância de se trabalhar projetos relacionados ao tema, esta pesquisa
busca respostas de como trabalhar a Matemática, integrando o tema transversal “Meio
Ambiente” através de projetos de trabalho interdisciplinares, ao contextualizar o ensino da
Matemática com outras áreas do conhecimento. A pesquisa está sendo realizada na Escola
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Estadual Escola Estadual De Ensino Fundamental e Médio Félix Araújo Campina Grande – PB, com
alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio.
Nessa instituição, na disciplina de Biologia, está sendo realizado um projeto sobre a
sustentabilidade na escola que visa abordar a importância da reciclagem de óleo de cozinha,
visando à produção de sabão. A partir daí, buscaremos contextualizar o ensino da Matemática e
investigar os conteúdos conceituais de Matemática e de outras áreas do conhecimento e
procedimentais envolvidos no decorrer do projeto. Num primeiro momento realizamos um
questionário semiestruturado com 12 questões, a fim de identificarmos o conhecimento
ambiental dos alunos do ensino médio da referida escola, além disso, foi pedido aos alunos que
coletassem em recipientes o óleo usado em suas residências durante o mês de maio, através de
uma tabela.
Ao longo do projeto iremos apresentar uma série de atividades que visem contribuir para
que os alunos envolvidos compreendam a importância de tal temática no processo de formação
de cada indivíduo na atual sociedade, permitindo uma compreensão do papel do cidadão
consciente na preservação dos nossos recursos e do consumo.
RESULTADOS PARICAIS DO PROJETO
Segundo Martins (2001), um dos objetivos dos projetos de trabalho é estabelecer relações
interdisciplinares destinadas a globalizar os saberes de outras áreas do conhecimento em torno
de um determinado tema ou problema.
No primeiro contato com os alunos foi aplicado um questionário com 67 alunos do 1º e do
2º ano. Alguns resultados estão apresentados a seguir:
1. Você já leu algum texto ou reportagem sobre a importância do meio ambiente para
sua vida?

Figura 1 – importância do meio ambiente para sua vida
2. Na sua casa o óleo de cozinha é utilizado com frequência?
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Figura 2 – frequente utilização do óleo
3. Você sabe quais são os impactos que o óleo de cozinha causa se descartado de forma
incorreta no meio ambiente?

Figura 3 – Impactos que o óleo de cozinha causa se descartado de forma incorreta no meio
ambiente
4. Na sua escola existe a coleta de óleo usado?

Figura 4 – existência de coletores na escola
Foi perceptível que apesar da existência do projeto ambiental na escola, alguns temas e
quais atitudes podem ajudar ou prejudicar o meio ambiente, são poucos conhecidas pelos
alunos.
A partir daí, este projeto semeará uma pequena semente no ambiente escolar, pois o
meio ambiente e a conscientização é um tema discutido em todo mundo e há a necessidade de
mudar hábitos e de tomar atitudes para que possam minimizar os problemas ambientais.
Portanto, esse projeto propiciará uma reflexão sobre estes problemas, pois os alunos terão
oportunidade de pesquisar sobre o assunto, percebendo através da Matemática a situação do
nosso planeta.
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Comentado [A3]: De que forma? Deve especificar de que forma
será utilizada a Matemática, por ex. “através de uma pesquisa que
explore conceitos matemáticos relacionados à construção e
tratamento das informações relativas ao tema em gráficos, tabelas e
pôsteres informativos”.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
Segundo Martins (2001, p. 68), a pedagogia moderna direciona‐se cada vez mais para a
preparação do aluno consciente do seu papel como cidadão mais consciente e útil à sociedade, e
para tanto procura implantar atividades didáticas, voltadas para o aluno no seu meio ambiente. A
execução deste projeto de pesquisa busca contribuir para a redução da defasagem apresentada
por muitos dos estudantes de Matemática na rede pública de ensino.
Através de um trabalho de planejamento das atividades desenvolvidas ao longo do
projeto, tem como relevância social contribuir para a inserção da comunidade envolvida, no
processo de ensino‐aprendizagem em Matemática.
Espera‐se neste projeto, contribuir para que os alunos envolvidos possam melhorar o
nível de seus conhecimentos matemáticos, contribuindo na sua inserção social e melhorando a
sua qualidade de vida à medida que possam dar continuidade aos seus estudos, diminuindo a
evasão escolar relacionada a dificuldades de aprendizagem. Buscaremos com o projeto
apresentar um conjunto de atividades e propostas com materiais didáticos de manipulação
relacionados ao ensino‐aprendizagem em Matemática, criando à possibilidade de inclusão destes
no ensino médio, tomando como referência as dificuldades encontradas pelos alunos do ensino
médio do IFPB, Campus Campina Grande e da Estadual Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Félix Araújo Campina Grande – PB.
A aplicação do questionário nos ajudou a identificar as principais dificuldades sobre o
tema e ao longo do projeto iremos apresentar uma série de atividades que visem contribuir para
que os alunos envolvidos compreendam a importância de tal temática no processo de formação
de cada indivíduo na atual sociedade.
REFERÊNCIAS
BRASIL. ASSESSORIA DE IMPRENSA INEP/MEC. Estatística do IDEB. Disponível em:
<http://portal.inep.gov.br/web/portal‐ideb/planilhas‐para‐download>. Acesso em 16 de
novembro de 2013.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas
transversais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio): Matemática / Secretária de
Educação Média e Tecnológica. Brasília, DF: MEC / SEF, 2005.
DREHER, M. R.; SEIBERT, T. E. A matemática e o Tema Transversal “Meio Ambiente” através do
método de projetos de trabalho. In: X EGEM, 2009, Ijuí/RS
MARTINS, J. S. O trabalho com projetos de pesquisa: do ensino fundamental ao ensino médio.
3. ed. Campinas, SP: Papirus, 2001.
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Comentado [A4]: E sobre a Matemática, o que foi identificado?

PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
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RESUMO
A pesquisa que foi realizada na cidade de Floriano, por
meio de um levantamento bibliográfico, que visou o
entendimento e a aplicação dos conceitos de Geometria
Analítica com um tratamento Vetorial. Quando
iniciamos qualquer estudo queremos que ele seja de
alguma maneira útil às pessoas, aqui meu objetivo é
expor a importância da Álgebra Vetorial vista de forma
interdisciplinar, e expor seu papel de suma importância.
Um dos objetivos da educação matemática em si é
justamente mostrar como podemos utilizar o

conhecimento teórico na prática, que também é um dos
objetivos de nossa pesquisa. Mostrando que a Álgebra
Vetorial, e a Matemática em si, são de simples
aprendizado, e que há meios de torná-la mais simples, e
do gosto de todos, fazendo com que brote do aluno
vontade de estudá-la e de compreendê-la. Além de
expor suas Aplicações em outros campos que não a
Matemática.

PALAVRAS-CHAVE: Vetor, Álgebra Vetorial, Física, Aplicação, Geometria Analítica.

A STUDY OF VECTOR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS
ABSTRACT
The survey that was conducted in the city of Floriano,
through a literature survey, which targeted the
understanding and application of the concepts of
Analytical Geometry with Vectors treatment. When we
start any study we want it to be in a useful way for
people, my goal here is to expose the importance of
Vector Algebra interdisciplinary view, and expose its role
of
paramount
importance.
One of the goals of mathematics education itself is to

show how we can use theoretical knowledge in practice,
which is also one of the goals of our research. Showing
that the Vector Algebra, and Mathematics itself, are
simple to learn, and that there are ways to make it even
simpler, and to everyone's taste bud causing the student
will study it and understand it. In addition to exposing its
Applications in fields other than mathematics.

KEY-WORDS: Vector, Vector Algebra, Physics, Introduction, Analytic Geometry.
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UM ESTUDO DA ÁLGEBRA DOS VETORES E SUAS APLICAÇÕES
INTRODUÇÃO
Temos alguns problemas com relação ao aprendizado de matemática, em particular, a
compreensão da importância da Álgebra Vetorial, de maneira que houvesse a identificação dos
seus conceitos base na Geometria Analítica, e aplicação destes conceitos em problemas teóricos
e práticos, para que a partir disso pudéssemos identificar conceitos avançados relativos à Álgebra
Vetorial.
Um estudante do Ensino Superior em qualquer curso de Ciências Exatas quando começa o estudo
da Geometria Analítica Vetorial, geralmente não consegue ver um vínculo entre essa disciplina e
a Geometria Analítica estudada no Ensino Médio. O mesmo ocorre com o estudante de nível
médio que não consegue associar o conhecimento que está sendo repassado como algo aplicável
a sua vida.
Embora, o aluno, no Ensino Médio, tenha tido contato com o conceito de vetor em disciplinas
como a Física Geral e Química, porém não consegue relacionar o conceito de vetor com a
Geometria Analítica. Portanto, os saberes de áreas distintas, assim por dizer, são vistos, algumas
vezes, como dois extremos, pois os alunos não têm uma visão multidisciplinar dos
conhecimentos.
Logo, procurar mostrar que todos os campos têm uma relação de semelhança, e que os assuntos
abordados em uma disciplina são aplicados em outra, não necessariamente da mesma área. Essa
é uma tarefa árdua, mas contribuir para o aperfeiçoamento do processo de ensino
aprendizagem, na disciplina Álgebra Vetorial, é de suma importância, pois fomentamos que, esse
processo de aprendizagem possa ocorrer de maneira mais simples e efetiva.

MATERIAS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada na cidade de Floriano, estado do Piauí, por meio de uma pesquisa
bibliográfica, que visou o entendimento das bases que norteiam o estudo da Álgebra Vetorial. No
primeiro momento, foi realizado um levantamento bibliográfico dos conceitos de vetores e suas
propriedades.
Após isso, foi feito uma busca de problemas que, podem ser resolvidos e/ou demonstrados
através dos conceitos estudados, utilizando como ferramentas a Geometria Analítica. E por fim, o
entendimento de como e onde são aplicados tais conceitos, propriedades, fórmulas e teoremas
da Álgebra Vetorial.
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RESULTADOS E DISCURSÃO
A matemática é uma das áreas que possibilita a associação dos seus conhecimentos com as mais
diversas áreas. Na Antiguidade, os matemáticos não eram somente matemáticos, eles estavam
inseridos em outros diversos campos do saber. E nos estudos queriam ver a aplicação da teoria
criada, queriam transformar os seus cálculos em algo mais tangível a todos.
Os estudantes das academias quando iniciavam seus trabalhos almejavam o mesmo, pois eram
movidos por um espirito de curiosidade. Contudo, hoje nos falta tais estudantes que viam em
tudo uma inter-relação, que não olhavam para assunto como algo isolado - seus pensamentos
eram globais. A falta dessa empolgação faz de nós seres inertes e com pensamentos também
parados e isolados entre si.
A interdisciplinaridade foi sendo deixada de lado ao passar dos tempos. E a visão das correlações
do estudo de um conteúdo da matemática e sua aplicação em outra área não é nítida para os
estudantes dos nossos dias, pois além dos conteúdos serem, muitas vezes, vistos isoladamente,
não é trabalhado suas aplicações.
O título de nosso projeto é UM ESTUDO DA ÁLGEBRA VETORIAL E SUAS APLICAÇÕES, e aqui
queremos ressaltar principalmente as aplicações dos conteúdos vistos quando é estudada a
Álgebra Vetorial. Portanto, tornando-a algo mais palpável para nosso entendimento, para que
então, o estudante de nível médio possa ver as correlações dos conteúdos que lhes são
mostrados com alguma outra área e com a própria matemática. Esse é um dos nossos objetivos,
como também associar o nosso conhecimento da Álgebra Vetorial com o algum outro campo, no
nosso caso será a Física, por ser algo possui fácil assimilação e com aplicações mais perceptíveis.
No início dos nossos estudos, tivemos de fixar em nossas mentes o conceito de Vetor. Mas afinal,
o que é um vetor? Alguns autores ao abordar os conteúdos de vetor não estabelecem uma
definição, outros como Paulo Winterle, o coloca sobre dois tratamentos que se completam, um
geométrico e um algébrico.
A grande vantagem da abordagem geométrica é possibilitar predominantemente a
visualização dos conceitos que são apresentados para estudo, o que favorece seu
entendimento. Posteriormente, os mesmos assuntos e ainda outros serão abordados sob
o ponto de vista algébrico, mais formal e abstrato (WINTERLE, 2000, p.1).

Essa noção nos permite trabalhar os assuntos relativos a vetores através de comparações, o que
nos possibilita ter uma visão imediata do que está sendo colocado em discursão. Logo, o
aprendizado se torna mais fácil e efetivo. Então vamos às comparações. Como disse a priori
vamos fazer uma interação da Álgebra Vetorial com suas aplicações na Física.
Na Física, o conceito de vetor é dito de uma maneira superficial, normalmente como algo que
possui módulo, direção e sentido. Na matemática, quando estudamos Vetores temos algumas
ideias incorporadas como de plano, reta, e suas relações, ou seja, conhecimentos de Geometria
Analítica, em que a definição para vetor no plano é colocada de forma a retomar tais conteúdos
já abordados.
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Para Elon L. Lima (2005, p. 85) “Os vetores no plano serão definidos como classes de equipolência
de segmentos orientados.” Na Álgebra Vetorial assim como na Geometria Analítica os vetores
são tratados no plano, também são tidos como segmentos de reta orientados que são
equipolentes, ou seja, têm o mesmo comprimento, são paralelos ou colineares e têm o mesmo
sentido. Com isso, chegamos a uma definição algébrica.
No entanto, ela não é de fácil assimilação, por isso é melhor lembrarmo-nos do que estudamos
em Física, em que são colocados dois tipos de grandezas, a escalar e a vetorial, esta última é,
claro, o nosso foco.
O entendimento da direção e sentido de um vetor é essencial para esse estudo. A direção pode
definida pela reta que forma o vetor, e o sentido por uma seta na extremidade dessa reta.
Portanto, o cálculo do módulo do vetor é igual ao da distância entre dois pontos, já que a noção
de reta é obtida por tal axioma, além de utilizar para isso o teorema de Pitágoras.
||v|| = √x2+y2

equação (1)

Um vetor não precisa ter necessariamente uma trajetória retilínea como nos vem em mente
inicialmente, ele pode descrever, por exemplo, a trajetória de uma partícula. Mas também por
ser representado por um segmento orientado, um segmento de reta, ele possui particularidades
inerentes ao estudo de retas.
Quando possuímos dois os mais vetores eles podem ser paralelos; iguais, se tiverem módulo,
direção e sentido iguais; unitário, quando o valor do módulo do vetor for igual a um; ortogonal,
quando formarem um ângulo de reto; e coplanares, dois vetores são sempre coplanares, já
quando se trata de três podem ou não serem coplanares.
A partir disso nota-se que da mesma maneira que retas podem formas figuras planas, ou sólidos
geométricas, os vetores também têm essa capacidade. Embora, não conseguirmos perceber a
princípio. Mas, além disso, podemos somar dois vetores, quando, por exemplo, quisermos
calcular o deslocamento de uma partícula, o vetor deslocamento total de nossa partícula pode
alcançado com a soma dos deslocamentos parciais dos dois outros vetores que a compõem.

Figura 1 – Soma de Vetores.
Na Física, além do cálculo do deslocamento de um corpo podemos perceber a aplicação da soma
de vetores ao calcular o valor da força resultante, pois é esta é a soma de duas forças, estas
estando ou não envolvidas em um sistema de coordenadas que contenha ângulos formados a
partir de tais vetores, relacionando nesse cálculo as relações trigonométricas.
F = F1 + F2

equação (2)
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Há mais conteúdos físicos cujas fórmulas para calcular o valor de determinada grandeza pode ser
calculada por meio das fórmulas de vetores, como por exemplo, o trabalho. O trabalho é uma
grandeza escalar, porém seu cálculo envolve duas grandezas vetoriais, força e deslocamento e as
noções físicas que são usadas para calculá-lo são na verdade aplicação de produto escalar.

Figura 2 – Forma esquemática do Trabalho.
O produto escalar, como o próprio nome sugere, é produto de dois o mais vetores de um
sistema. Para Paulo Winterle (2000, p.52) “O produto escalar de dois vetores não nulos é igual ao
produto de seus módulos pelo cosseno do ângulo por eles formado.” No entanto, para
chegarmos a resolver questões de trabalho utilizando de um tratamento vetorial, temos que ter
intrínsecas noções de projeções de vetores, do cálculo do ângulo entre dois vetores, para enfim
chegar a essa interpretação das questões.
Entretanto, a definição de produto escalar não só têm implicações físicas, como também
matemáticas. A demonstração de dois princípios decorre da utilização de produto escalar. A
Desigualdade de Schwarz e a Desigualdade Triangular, ambas têm implicações principalmente na
própria matemática, e esta última demonstrada através da primeira. A Desigualdade Triangular
permite-nos expressar a ideia intuitiva, de que a soma de dois lados de um triangulo excedo o
comprimento do terceiro.
E a Desigualdade de Cauchy-Schwarz possibilita definir o ângulo entre dois vetores, e estabelece
a condição de ortogonalidade de dois vetores. Ambas as desigualdades possuem diversas
aplicabilidades matemáticas e, por conseguinte físicas.
Os produtos entre vetores são operações que trazem um apelo geométrico bem
interessante e que serão muito úteis na compreensão das definições, propriedades e
resoluções de alguns problemas, pois estes produtos estão relacionados com as
grandezas comprimento (produto interno), área (produto vetorial) e volume (produto
misto), gerado por vetores em certas condições (SOUZA, p.102).

O produto vetorial como foi colocado tem implicações no cálculo de áreas, e para realizamos o
produto vetorial de dois vetores recorremos à utilização de matrizes, assim como também é
utilizada para calcular a área de figuras planas na Geometria Analítica. O produto vetorial contém
algumas particularidades que indicarão direção, sentido e o comprimento do produto desses dois
vetores. A direção do vetor formado a partir do produto vetorial de dois vetores é que
simultaneamente ortogonal a cada um dos vetores.
O sentido do produto vetorial pode ser compreendido utilizando a regra da mão direita, conceito
físico, com ela é determinado o sentido da corrente de um condutor e isso é determinando
quando envolvemos o condutor com os dedos e apontamos o polegar no sentido da corrente.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Reis e Silva (1994, p.100) faz uma analogia que também nos permite entender a forma que é
indicada o sentido do produto vetorial “ como sendo aquele que um saca-rolhas avança quando
sua extremidade é colocada na origem comum dos vetores e ele é girado no sentido do primeiro
para o segundo.”

Figura 3 – Regra da Mão Direita.
E por fim, o comprimento do produto vetorial de dois vetores não nulos é dado por meio do
produto deles com o seno do ângulo formado. Como resultado dessas particularidades podemos
calcular a área, por exemplo, de um paralelogramo.
Há aplicação de vetores no espaço tridimensional é perceptível com o produto misto, que
trabalha com três vetores, cada um com três coordenadas. Com ele podemos calcular o volume
de um paralelepípedo. Tal conhecimento pode torna-se muito útil em cursos como Engenharia
Civil, Arquitetura, todos aqueles que trabalham com a noção de espaço tridimensional.

Figura 4 – Produto Misto.
Pode ser notada a vasta atuação dos conhecimentos de Álgebra Vetorial, assim como da
Geometria Analítica, em outro campo que não a Matemática. Com o intuito de ampliar a visão de
conteúdos em nossas vidas.
CONCLUSÃO
A falta de uma visão notória de inter-relações de fórmulas e da correlação entre teoremas,
princípios, postulados e etc., é uma grave deficiência dos alunos e em parte também dos
professores, que não mostram essas interações.
Quando trabalhamos na Geometria Analítica com equação de reta poderíamos retomar ao
conteúdo de velocidade média a disciplina e mostrar a semelhança entre as fórmulas e ainda
colocar o porquê desse acontecimento. Transformando assim, o conhecimento em algo
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interligado e interdependente. E por dizer, forçando o aprendizado e tornando–o algo
extremamente prazeroso.
Essa prática é algo essencial ao aprendizado dos alunos, pois, muitas vezes, o seu desinteresse
vem justamente do fato de não conseguirem ver a aplicação do conteúdo abordado com seu
cotidiano, por não verem suas relações.
Então, como propostas para melhorar o aprendizado dos alunos estão colocando uma questão
que muito vem sendo debatida ultimamente, trata-se da forma como são repassados os
conteúdos da Matemática, mas não só dela, esta é uma problemática que afeta a todas as outras
áreas, pois a dificuldade de aprendizado deve algumas vezes a falta de concentração no que é
exposto, uma vez que nos dias atuais há várias ferramentas que os tiram atenção, então para
tomá-la para o assunto abordado é necessário um esforço gigantesco.
Na nossa realidade o professor está modificando a si mesmo em prol da educação, ou seja, ele
está mudando a didática aprendida na sua formação e adequando-a as mudanças sociais
ocorridas ao longo dos tempos no ambiente escolar. Mas está deve ser uma via de mão dupla,
que ao mesmo tempo em que o professor aprimora sua didática e o aluno esforça-se para
aproveitar o que lhe sendo repassado, tendo um retorno.
Devemos utilizar todas as ferramentas ao nosso alcance para melhorar o aprendizado, e a
interdisciplinaridade, para nosso, é um dos melhores meios para que tal objetivo seja alcançado,
além da inclusão de mídias interativas.
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RESUMO
Este estudo trata de métodos utilizados por alguns
professores de Matemática que atuam no IFBaiano
Campus Guanambi. Estes métodos visam possibilitar a
efetivação dos processos de ensino, aprendizagem e
avaliativos para estudantes que possuem algum tipo de
deficiência visual. São usados, com os alunos cegos ou
com baixa visão, objetos que permitem aos estudantes a
compreensão da Matemática do ensino médio em todos
os seus aspectos e áreas de estudo (raciocínio lógico,
aritmética, álgebra, geometria, etc.). São utilizados
materiais ópticos e não‐ópticos, junto com objetos

manipuláveis que são adquiridos prontos ou
confeccionados na instituição. Também são elaboradas
orientações didáticas, apostilas e listas de exercícios que
possibilitam a autonomia dos estudantes, no que diz
respeito a sua aprendizagem. O uso dos materiais
escritos é associado aos objetos manipuláveis com a
utilização de programas computacionais conhecidos
como leitores de tela, principalmente o NVDA. Com essa
proposta verifica‐se que os estudantes, cegos e com
baixa visão, conseguem compreender os assuntos
lecionados e lograr êxito na disciplina.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação Matemática, deficiente visual, materiais manipulativos, leitores de tela.

TEACHING, LEARNING AND EVALUATIVE’S INCLUSIVE PROCESSES OF STUDENTS WITH VISUAL
DISABILITIES
ABSTRACT
This study deals with methods used by some
mathematics teachers working in IFBaiano Campus
Guanambi. These methods are designed to allow the
effectiveness of teaching, learning and evaluation for
students who have some type of visual impairment. Are
used with students who are blind or have low vision,
objects that allow students understanding of
mathematics students in all aspects and areas of study
(logical, arithmetic, algebra, geometry). Materials are
used for optical and non‐optical, along with manipulable

objects that are purchased ready or constructed in the
institution. Are also developed teaching guidelines,
handouts and lists of exercises that enable the
autonomy of students, regarding their learning. The use
of written materials is associated with manipulable
objects with the use of computer programs known as
screen readers, especially NVDA. With this proposal it is
found that students with low vision and blind, unable to
understand the subjects taught and succeed in the
discipline.

KEY‐WORDS: Mathematics Education, visually impaired, manipulative materials, screen readers.
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PROCESSOS INCLUSIVOS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIATIVO NA INCLUSÃO DE
ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL
INTRODUÇÃO
Os indivíduos público alvo da educação Especial tem direito a ter acesso a turmas do
ensino regular (BRASIL, 1996). Apesar da existência de normativas legais que permitem o
processo de inclusão de alunos deficientes nas escolas, muitos profissionais que atuam na área
educacional afirmam não estarem preparados para enfrentar tal desafio (FERNANDES; HEALY,
2007).
Quando se fala sobre estudantes com deficiência visual a situação não é diferente. O fato
de muitos conteúdos escolares, e materiais didáticos, exigirem visualização (figuras, tabelas,
quadros, gráficos, símbolos, letras, números, etc) faz com que esses estudantes, e seus
professores, se questionem sobre o que podem utilizar para que os processos de ensino,
aprendizagem e avaliativo aconteçam. Como nem sempre é possível encontrar respaldo nas
práticas cotidianas e nos aparatos institucionais é preciso utilizar recursos didáticos que possam
auxiliá‐los a compreender os conteúdos, possibilitando a aprendizagem na sala de aula e em
estudos autônomos.
Este artigo traz algumas contribuições e reflexões para o ensino de Matemática a alunos
com deficiência visual. Diferente de alguns trabalhos já existentes, onde o foco do estudo está no
ensino de geometria, aqui a álgebra e a aritmética são as subáreas de Matemática em que os
recursos didáticos a serem apresentados podem se enquadrar.
As sugestões apresentadas foram sugeridas por alunos e professores de matemática,
durante aulas de Matemática a estudantes com deficiência visual do curso de Ensino Médio
Integrado ao Técnico em Informática do Instituto Federal Baiano (IFBaiano), Campus Guanambi.
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: CEGOS E BAIXA VISÃO
Segundo Barraga (1985) deficiente visual é a pessoa que tem uma redução da acuidade
visual central ou a perda subtotal do campo visual. Essa definição engloba pessoas que
conseguem normalizar sua acuidade visual com o uso de óculos ou lentes de contato, o que não
se enquadra no objetivo desse estudo. Entretanto, para Baumel e Castro (2003), a deficiência
visual é mais restrita e possui duas categorias: cegueira e baixa visão.
O indivíduo cego é aquele que sofreu alguma “alteração grave ou total de uma ou mais
das funções elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor,
tamanho, distância, forma, posição” (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p.15). A cegueira pode ser
congênita (ocorrer desde o nascimento) ou adquirida (geralmente decorrente de traumas).
Baixa visão é a nomenclatura utilizada para pessoas que apresentam um grau reduzido de
visibilidade, que não pode ser corrigia com o uso de lentes corretivas. É uma pessoa “limitada em
visões de longa distância, mas consegue utilizá‐la a poucos centímetros de si” (PEREIRA, 2012, p.
14).
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Diferente de alunos cegos, os estudantes “com baixa visão podem usá‐la para muitas
atividades escolares, como a leitura e a aprendizagem visual e devem complementar com objetos
em alto relevo” (BARRAGA, 1985, p. 13). Para ter acesso a materiais didáticos utilizados
regularmente no ambiente escolar, os alunos com baixa visão necessitam alguns recursos, que se
subdividem em dois grupos: ópticos e não‐ópticos.
Alguns exemplos de recursos ópticos são as lentes, lupas, óculos, telescópios. Porém o
uso destes instrumentos depende do caso de cada aluno, logo não são todos que utilizam. Já os
recursos não‐ópticos são aqueles que auxiliam os alunos cegos e os com baixa visão a serem
independentes em sala de aula. Alguns exemplos destes recursos são os materiais escritos com
letras ampliadas ou em braile, a carteira adaptada (inclinada) para facilitar a leitura, cadernos
com pautas pretas espaçadas, guia de leitura (tiposcópios), gravadores, bonés, CCTV (circuito
fechado de televisão) que amplia até 60 vezes as imagens, etc.
Atualmente no curso de nível médio integrado ao técnico em informática do IFBaiano,
Campus Guanambi, existem três estudantes com deficiência visual: dois cegos e um com baixa
visão. Este estudo reconhece que é preciso considerar a diversidade de cada um dos estudantes,
que tem suas particularidades e especificidades, por isso aqui se fala em necessidades específicas
e não necessidades especiais, já que o primeiro termo é mais individual e busca verificar a
necessidade de cada um dos estudantes. Para exemplificar essa situação é o fato de existir, no
mesmo curso, dois alunos cegos, entretanto o processo de ensino utilizado com um pode não se
adequar ao outro. São pessoas diferentes, com necessidades distintas e histórias de vidas
completamente desassociadas, assim é preciso conhecer as diferenças dentro da diversidade.
O aluno com baixa visão, Romágno, possui 19 anos e estudou na instituição durante o ano
de 2012, no curso de nível médio integrado ao técnico em Agroindústria, mas devido sua
deficiência, decidiu ingressar no curso de informática por acreditar que está área permite
melhores oportunidades de trabalho. Romágno possui menos de 30% de acuidade visual em
apenas um dos olhos, o que impede a visualização de informações escritas no quadro branco
durante as aulas e leitura dos livros didáticos convencionais sem o auxilio de materiais ópticos e
não‐ópticos. O estudante só consegue ler materiais didáticos específicos com fonte Times New
Romam, tamanho 32 e possui dificuldade na diferenciação de cores.
Juliana é colega de sala de Romágno, e juntos estão cursando o primeiro ano do curso. Ela
estudou até o nono ano do ensino fundamental, possui 30 anos e é cega há mais de 12 anos.
Apesar de dificuldades relacionadas ao convívio familiar a mesma decidiu, após muitos anos,
voltar aos estudos com o objetivo de ingressar no mercado de trabalho e ter uma vida
independente. Juliana realizou cursos de mobilidade (a fim de aprender a utilizar a bengala/guia)
e curso de escrita braile.
Outro aluno do curso, e autor/colaborador desse estudo, é Willian. Cursando a segunda
série do curso de informática, ele possui 21 anos e perdeu sua visão há quatro anos em um
acidente de trabalho. Willian possui o ensino médio completo (realizado em uma escola pública
da sua cidade de origem – Malhada/BA) e decidiu retornar seus estudos com o objetivo de
adquirir novos conhecimentos que permitissem a formação para o trabalho. O estudante
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participou, durante o ano de 2012, do projeto de Acessibilidade Virtual1, que tinha o objetivo de
verificar e avaliar a acessibilidade de sites. Atualmente ele ministra palestras motivacionais e
almeja realizar um curso superior para dar continuidade a seus estudos. Diferente de Juliana, ele
não tem conhecimento da escrita braile e todo seu estudo é realizado através de computadores e
recursos táteis.
BRAILE E LEITORES DE TELA
Quando se fala em aprendizagem escolar geralmente se imagina a utilização de livros
didáticos ou paradidáticos. Para alguns alunos deficientes visuais a leitura desses livros, bem
como a escrita, quando possível, deve acontecer de forma diferenciada.
Os alunos com baixa visão conseguem escrever utilizando lápis de ponta 6B, marcadores
de ponta média ou grossa e cadernos com linhas grossas e espaçadas. Entretanto e preciso
atentar ao fato desses alunos demandarem mais tempo na escrita e a dificuldade que terão para
ler o que escreveram. Já a leitura de livros é possível utilizando recursos visuais que permitem a
ampliação das letras, tais como lupa, lupa eletrônica e computador com monitor de alta
polegada.
Outra maneira de ler e escrever, que é útil para estudantes de baixa visão e utilizada por
alguns alunos cegos, é através do sistema Braille. Este sistema, que é universalmente utilizado
por pessoas com deficiência visual, foi criado por Louis Braille em 1829. Consta de seis pontos em
alto relevo, dispostos em duas colunas com três pontos cada uma, em que as diferentes
marcações e sequências representam diversos símbolos, letras e número (PEREIRA, 2012). A
utilização do sistema Braille requer que o estudante faça, na maioria dos casos, um curso, visto
que é necessário três aprendizagens: uma para ler, outra para escrever utilizando punção (em
que é preciso escrever de trás para frente) e uma terceira utilizando a maquina de escrever em
braile (perkins). Para a utilização do braile no ambiente escolar é preciso que professores, ou a
equipe pedagógica que apoia o estudante, também tenham conhecimento da escrita, afinal, de
nada adianta o estudante realizar uma avaliação em braile se não houve um profissional
capacitado para realizar a correção.
Com ou sem a utilização da escrita braile, os estudantes cegos e com baixa visão também
podem utilizar leitores de tela (Figura 1), que são programas computacionais que transformam o
texto na tela do computador em dados falados. Os estudantes podem utilizar esses programas
através de um teclado comum, dispensando o uso do mouse. Os principais leitores de tela são o
JAWS (Job Acess With Speech), DOSVOX (desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro), o ORCA (que também é um ampliador de tela) e o NVDA (Non Visual Desktop Access).
No Campus Guanambi cada um dos estudantes com deficiência visual tem preferência por
uma das formas de leitura e escrita. O aluno com baixa visão, Romágno, faz uso da lupa
eletrônica, de um computador com monitor de alta polegada e do leitor de tela NVDA. Para

Esse projeto conta com a participação dos Institutos Federais do Rio Grande do Sul (IFRS), do Ceará (IFCE) e Baiano
(IFBAIANO), além de se desenvolver em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão(MPOG).
1
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realizar anotações o mesmo utiliza marcadores permanentes de ponta grossa em um caderno de
pauta grossa, adaptado para este fim.
Os dois estudantes cegos utilizam o leitor de tela NVDA para realizar leitura e escrita.
Juliana, que sabe ler e escrever com o sistema braile, o utiliza em associação aos leitores de tela,
apenas na disciplina matemática. Ela associa a leitura de textos (utilizando o NVDA) com
materiais manipulativos que contem dados em braile. Os textos e os materiais, chamados de
auxiliares, são confeccionados pela professora da disciplina (autora desse artigo).
TECNOLOGIA MÓVEL
Os estudantes cegos e com baixa visão, como dito anteriormente, dependem de textos
(livros) em braile, lupas para ampliação e computadores para estudarem. Entretanto, assim como
os demais estudantes, eles podem utilizar de dispositivos móveis como auxiliares no processo de
aprendizagem. A introdução desses aparelhos (noteboks, netbooks, celulares, smartphones,
tablets, …) no cotidiano dos estudantes – dentro ou fora da escola, fez surgir um novo modo que
possibilita a efetivação do processo de aprendizagem, com ou sem a intermediação do professor.
Denominado m‐learning2, esse processo de aprendizagem é definido como a
aquisição de qualquer competência ou conhecimento usando tecnologias móveis, em qualquer
lugar e momento (Moura, 2011).
Alguns dispositivos móveis – tablets e smartphones‐ já veem de fábrica com aplicativos
que possibilitam a utilizaram por pessoas com algum tipo de deficiencia (motora, auditiva, de fala
ou visual). No caso, dos estudantes cegos e com baixa visão contam com duas funcionalidades
específicas. A primeira, especificamente para pessoas com baixa visão, é referente a
modificações na tele do dispositivo. É possíve invertera tonalidade de cores que aparecem nno
ecrã (Figura 01), dar zoom em determinados trechos ou ampliar as fontes para leitura. A segunda
possibilidade, pode ser usada por qualquer deficiente visual, se refere a leitores de tela,
entretando o utilizado é especifico para esses aparelhos.

Figura01‐ Dois iPhones na tela de Acessibilidade(com e sem inversão de cores)
Fonte: http://img.wonderhowto.com
2

Aprendizagem móvel (Mobile Learning).
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Muitos deficientes visuais optam por utilizar smathphones e tabets da Apple (iPhone e
iPad), pois eles são vendidos com o VoiceOver (já instalado), um programa que permite ao
usuáro escutar tudo que está acontecendo na tela.
Essa tecnologia possibilita que o estudante com deficiencia visual escute textos na
internet, faça anotações escritas ou em áudio, leia artigos em PDF, envie e receba email, entre
em contato com profesores e colegas utilizando mensagens instanteneas e organize sua agenda
de estudo, anotadado datas e horários de reuniões e avaliações, por exemplo.
Além disso, esses dispositivos são totalmente compatíveis com vários monitores em
braille. É possível conectar um monitor em braille sem fio e “ler usando o VoiceOver, inclusive
braille com e sem contrações e equações, usando o Código Nemeth. Os monitores braille com
teclas podem ser usados para controlar seu dispositivo com iOS quando o VoiceOver estiver
ativo.”(Aplle,2014)
PROCESSOS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIATIVO
Com essas ferramentas, que possibilitam a leitura e a escrita para estudantes com
deficiência visual, os processos de ensino, aprendizagem e avaliativo de matemática se tornam
possível e eficaz. Todos os alunos tem, como qualquer estudante, a obrigação de frequentar as
aulas, junto com seus colegas que não tem deficiência visual. A metodologia de ensino utilizada
pelos docentes do Campus Guanambi, nas turmas em que há alunos com deficiência visual,
consiste em uma explanação dos conteúdos, com fala clara e pausada, sempre questionando a
todos os alunos da turma sobre a compreensão do que foi lecionado. Paralelamente a
explanação os alunos com deficiência visual são orientados particularmente, a fim de esclarecer
dúvidas e certificar os docentes sobre a efetivação da aprendizagem.
Em alguns casos, os estudantes Romágno, Willian e Juliana não conseguem compreender
o assunto ou a resolução de exercícios que são realizados na sala de aula e, para sanar este
problema, os mesmo dispõem de um horário de acompanhamento exclusivo, fora do horário de
aula, com seus professores de matemática. Esse atendimento exclusivo faz com que os
estudantes possam compreender os conteúdos e possibilita que os mesmos tenham um
momento para sanar dúvidas que surgiram após a aula, visto que eles, diferente de seus colegas,
não conseguem copiar em cadernos os exercícios e os conteúdos que são explanados em sala.
Durante esses atendimentos os estudante e professores tentam encontrar meios que
possibilitem o ensino de determinados conteúdos, a resolução de problemas/exercícios, a
aprendizagem autônoma (fora da instituição e sem a ajuda do professor) e a realização de
avaliações.
O ensino de geometria não preocupa os docentes e estudantes, visto que a instituição
dispõe de diversos materiais de plástico e madeira que possibilitam o aprendizado. A dificuldade
está no ensino de aritmética e álgebra, que são áreas da Matemática que necessitam de
visualização para serem compreendidas.
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MATERIAIS DIDÁTICOS MANIPULATIVOS
Para lecionar matemática aos alunos com deficiência visual do Campus Guanambi, são
utilizados materiais que chamados de manipulativos, que aqui são subdivididos em dois grupos:
prontos e elaborados. Os materiais manipulativos prontos são aqueles que podem ser comprados
e utilizados sem que seja necessário nenhum tipo de alteração, tal como o material dourado e os
sólidos geométricos. Já os materiais elaborados são aqueles que não podem ser comprados
prontos e devem ser construídos usando matérias primas como barbante, cola, arame, etc.
A utilização dos materiais elaborados acontece já na primeira série do ensino médio. No
início do ano letivo é realizada uma revisão de conteúdos do ensino fundamental, dentre eles as
quatro operações numéricas. Os estudantes com deficiência visual podem utilizar calculadoras de
“falam”, entretanto esse material não pode ser utilizado por eles durante a realização das
avaliações (que são realizadas, sempre que possível, na sala de aula junto com os outros colegas).
Assim eles podem utilizar o soroban, também conhecido com ábaco, que é uma calculadora de
origem oriental que possibilita a realização das operações. Apenas Juliana sabe utilizar soroban,
entretanto ele prefere realizar suas avaliações sem o uso deste material auxiliar.
Outros conteúdos de matemática como funções, lógica, fração e progressão aritmética e
geométrica podem ser lecionados utilizando letras, números e símbolos de plástico ou e.v.a. (Etil
Vinil Acetato). O professor pode “escrever” para os estudantes com deficiência visual, as mesmas
sentenças que estão escritas no quadro, para isso, basta utilizar esse material em plástico ou
e.v.a. em cima de uma mesa. Dai o estudante pode, através do tato, compreender o assunto que
está sendo explanado. Em 2012, durante as primeiras aulas utilizando esses materiais, os
estudantes reclamavam da movimentação que os números ou letras faziam ao serem
manuseados, por exemplo, dois elevado ao expoente três (2³) poderia parecer o número vinte
três (23), já que os todos os números tem o mesmo tamanho, a única diferença estava na forma
como eram posicionados. Atualmente são utilizados quadros magnéticos, e os materiais de
plástico e e.v.a. foram imantados, a fim de evitar que se movimentassem quando os alunos
estiverem manuseando.
No ensino de conjuntos e função, para a explicação e criação de diagramas de Venn e de
gráficos, os docentes e alunos utilizam dois métodos distintos. Com todos os estudantes
deficientes visuais é utilizado o multiplano. Trata‐se de uma placa quadrada com furos que
podem ser preenchidos e ligados com elásticos. O multiplano também possibilita o ensino e a
aprendizagem de estatística, produtos notáveis, sistemas lineares e operações com polinômios.
Outra metodologia está associada à criação de gráficos e diagramas usando cola em alto relevo,
tachinhas sem ponta e barbante, em papel de 120g/m2 (o mesmo utilizado para escrever em
Braille).
Todos esses materiais apresentados são utilizados durante os processos de ensino e de
aprendizagem com a presença do professor de matemática, bem como para a realização das
avaliações. Como já mencionado anteriormente, as avaliações destes estudantes acontecem na
sala de aula, junto com os outros alunos da turma. Trata‐se da mesma avaliação, entretanto os
alunos Romágno, Juliana e Willian, dispõem de maior tempo para respondê‐las.
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Para realizar as avaliações esses estudantes devem se dispor na frente da sala de aula, ao
lado da mesa do professor, que lê, pausadamente, a primeira questão e aguarda que o aluno
apresente a resolução. Ao terminarem uma questão os alunos sinalizam para o professor, para o
mesmo copie a resposta que foi apresentada, e inicie a leitura da próxima questão. Durante o
processo avaliativo os alunos utilizam os mesmo materiais usados durante as aulas (com exceção
da calculadora), sendo que toda a resposta escrita deve ser dada no quadro magnético e os
gráficos feitos no multiplano. Sempre que necessitam de algum número ou letra em e.v.a. para
responder as questões da prova eles podem solicitar ao professor, ou simplesmente procurar
entre os materiais que se encontram dispostos, de forma organizada, na frente do quadro
magnético. A correção das avaliações dos estudantes com deficiência visual deve acontecer junto
com a dos outros alunos, obedecendo às mesmas exigências.
A utilização desse método permite que os estudantes façam a avaliação junto com seus
colegas de turma e que sejam avaliados de forma semelhante, já que a mesma avaliação é
aplicada. Outra vantagem é que os estudantes podem se adaptar as mesmas condições que são
exigidas em exames como o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), cuja prova é semelhante
para todos e os alunos com necessidades específicas possuem um tempo a mais para a realização
do certame.
CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um grande desafio na educação de estudantes com deficiência visual encontra‐se no
processo de aprendizagem autônoma, aquele em que os alunos devem estudar sem a presença
do professor. Por terem dificuldade em utilizar livros didáticos os alunos não dispõem dos
mesmos materiais que seus colegas. É preciso que os professores, com o apoio de uma equipe
pedagógica especializada, construa materiais didáticos que possam ser utilizados pelos
estudantes cegos e com baixa visão. Entretanto a construção desse material não é simples. É
preciso conhecer as especificidades de cada estudante: se utiliza leitores de tela, se faz uso de
lupa eletrônica, se sabe ler em braile, etc.
Após descobrir quais recursos o estudante sabe utilizar é preciso que o professor e a
equipe de apoio pedagógico aprendam a usar esses recursos. Um exemplo dessa necessidade são
os leitores de tela, caso o professor disponibilize para seu estudante uma apostila com
expressões do tipo f(x) = x² + 2x ‐ 3, a mesma não será interpretada corretamente pelo programa,
o que acarretaram na não compreensão do assunto pelo estudante.
No Campus Guanambi, cada estudante conta com o apoio de um monitor, que sabe
utilizar os recursos, para auxiliar os docentes na elaboração desses materiais, esse apoio é muito
importante para que os alunos recebam todo o material em um prazo que possibilite o estudo
para as avaliações. Os estudantes são apoiados a usar tecnologia móvel para seus estudos visto
que estas possibilitam uma aprendizagem autônoma em qualquer lugar e momentos, sem que
seja necessário depender do espaço físico da instituição e da presença de outras pessoas ao lado
de estudante.
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Mesmo com esse recursos, alguns professores preferem criar seus próprios materiais
físicos e acompanhar os estudantes durante seus estudos. Uma metodologia que está sendo
utilizada com sucesso é a associação entre leitores de tela ou recursos ópticos (lupa eletrônica)
com materiais manipuláveis. As apostilas que são criadas para os estudantes, sempre que
necessário, fazem referência a exemplos táteis que se encontram em um caderno denominado
material de apoio. Essas apostilas ou listas de exercício são resumidas, devido às dificuldades que
os estudantes tem em estudar pelo computados. O material é digitado, preferencialmente no
formato doc ou docx, para que os estudantes possam realizar suas anotações. Já o material de
apoio, que acompanha as apostilas, são ilustrações, em alto relevo e braile, dos exemplos que
estão na apostila ou nos exercícios. Para fazer as figuras no material de apoio são utilizados cola
relevo, barbante, tachinhas sem ponta, e.v.a.( Etileno Acetato de Vinila) e cartolina. Para a escrita
braile usou‐se reglete e punção, tudo em papel de 120g/m².
O objetivo na recriação desses materiais é de poder adequá‐los as condições da
instituição (financeiras), dos docentes e dos estudantes. Em alguns casos, considerando a
escassez de materiais prontos disponíveis para o ensino de todos os conteúdos é preciso criar
novos objetos que possibilitem efetivação dos processos de ensino, aprendizagem e avaliativo,
entretanto essa criação considera as necessidades e habilidades de cada estudante, sempre
considerando suas especificidades.
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RESUMO
Os jogos didáticos no ensino de matemática constituem‐
se em um dos recursos pedagógicos utilizado para
potencializar a aprendizagem dos estudantes. O jogo
possibilita a apresentação de conteúdos de modo
atrativo ao mesmo tempo em que favorece a elaboração
de estratégias de resolução e busca de soluções. Este
artigo visa relatar uma atividade desenvolvida pelos
estudantes na disciplina de matemática com a
construção e confecção de jogos matemáticos com o
conteúdo de frações. A pesquisa foi desenvolvida junto
aos estudantes do 6º ano do ensino fundamental de
uma escola do município de Manaus no ano de 2013. A
investigação partiu como proposição da disciplina de

Estágio Curricular Supervisionado do Curso de
Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do
Amazonas (IFAM). Para isso, buscou‐se desenvolver um
processo dialógico junto aos sujeitos da pesquisa,
principalmente o professor da escola. A definição dos
objetivos educativos, dos processos metodológicos e de
espaços e tempos para a investigação constituíram‐se
em objeto de negociação entre os sujeitos da pesquisa.
Este estudo constatou que a confecção e manuseio dos
jogos possibilitam o conhecimento matemático e
favorecem a interação entre os sujeitos da prática
educativa bem como possibilitaram a construção de
saberes para o exercício docente.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino de frações, jogo didático, conhecimento matemático.

“IS FRACTION PART OF A WHOLE?”: BUILDING AND LEARNING WITH THE DIDACTIC GAME
ABSTRACT
The didactic games in teaching mathematics constitute
one of teaching resources used to enhance the learning
of students. The game enables the presentation of
content so attractive at the same time that it
encourages the development of strategies for resolution
and search for solutions. This article aims at reporting an
activity developed by students in the discipline of
mathematics with the construction and manufacture of
games with mathematical content of fractions. The
research was carried out among the students of the 6th
year of primary school in the city of Manaus in the year
2013. The research went as proposition of the discipline

of Supervised Curricular Training the Degree Course in
Mathematics of the Federal Institute of Amazonas
(IFAM). For this, we attempted to develop a dialogic
process together with the subjects of the research
especially the teacher of the school. The definition of
educational objectives, the methodological processes
and spaces and times for research were subject to
negotiation between the subjects of the research. This
study found that the manufacture and handling of
games allow the mathematical knowledge and promote
the interaction between the subject of educational
practice.

KEY‐WORDS: Teaching fractions, didactic game, mathematical knowledge.
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“FRAÇÃO É PARTE DE UM TODO?”: CONSTRUINDO E APRENDENDO COM O JOGO DIDÁTICO
INTRODUÇÃO
A matemática como área do conhecimento que compõe a matriz curricular da educação
básica tem sido considerada por muitos estudantes como um dos bichos papão, sendo
responsabilizada muitas vezes pelos gestores escolares como um dos componentes curriculares
com maior índice de reprovação escolar. Logo, as instituições educacionais de formação de
professores na área de matemática têm empreendido esforços no sentido de desenvolver um
processo formativo que possibilite aos futuros professores a reflexão sobre a prática educativa
que permita a superação das dificuldades para a aprendizagem do conhecimento matemático.
A investigação apresentada neste texto busca relatar a realização de uma atividade no
ensino de matemática no 6º ano do ensino fundamental que consistiu na confecção e manuseio
de um jogo didático com o conteúdo de frações.
Apresenta‐se o artigo em três partes. Na primeira seção apresentam‐se os aspectos
históricos e educativos dos números racionais, mais especificamente com a fração. Em seguida,
discute‐se o jogo didático no ensino da matemática trazendo alguns estudos e investigações
realizadas sobre esta temática. Para finalizar, relata‐se a vivência com o processo de construção e
manuseio de um jogo com os estudantes de uma escola da cidade de Manaus.
Procura‐se neste artigo, relatar o processo vivenciado como estudante de um curso de
licenciatura em matemática, buscando apresentar elementos que apontem para uma nova
possibilidade de ensinar o conhecimento matemático no ensino fundamental.
FRAÇÕES É PARTE DE UM TODO?
Quando o homem percebeu que os números naturais não eram suficientes para indicar
partes das coisas inteiras ele teve necessidade criar os números fracionários ou racionais. A
palavra fração é derivada do latim e significa “parte de um todo”.
O conjunto dos números racionais é definido pela razão, divisão ou a fração formada por
dois números inteiros. Os números racionais têm características diversas e podem ser
apresentados em forma de fração (própria, imprópria ou aparente).
Segundo Santos (2011), o sistema dos números racionais e fracionário surgiu no Antigo
Egito, às margens do rio Nilo, por volta do ano de 3.000 a.C, sob o reinado do faraó Sesóstris. A
economia egípcia estava assentada principalmente no cultivo de terras e, para que tal modo de
produção ocorresse de uma forma eficaz, terras cultiváveis eram divididas entre os habitantes. A
medição dificilmente era finalizada por um número inteiro, logo a resposta encontrada para lidar
com a dificuldade imposta por tal situação consistiu na criação dos números fracionários.
A organização desse sistema numérico era baseada no conceito unitário, de modo que a
maioria das frações apresentava o seu numerador constituído pelo numeral 1 (um) –
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representado por um sinal de forma oval e alongada. Tais frações eram denominadas frações
unitárias ou egípcias. Enquanto os egípcios utilizavam de frações unitárias na maioria das vezes,
os babilônicos faziam uso de frações cujo denominador era 60 (sessenta). Para os babilônios e
egípcios, os números inteiros e fracionários estavam estritamente ligados às necessidades
práticas.
Segundo Silva (2008), os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos sob
a forma de fração com numerador e denominador inteiros e, além disso, o denominador
diferente de zero. Esses nomes, numerador e denominador, tem razão de ser: “denominador”
significa “aquele que dá o nome”, no caso o “nome” tem o significado do todo que se está
trabalhando; “numerador” significa “aquele que dá o número de partes consideradas”.
A introdução dos estudos dos números racionais depende exclusivamente das frações. O
estudo das frações, por influência da matemática moderna, era trabalhado geralmente como
grandeza contínua, dificultando a sua compreensão. Para Toledos (1997, p.167 apud SILVA,
2008), o processo de ensino de fração está fundamentado num processo prático de repetição,
deixando de lado a construção de conceitos fundamentais e necessários de fração.
Santos (2011) sugere que o estudo de fração seja fundamentado em situações problemas
do cotidiano do estudante e, principalmente, com ludicidade. Portanto, o jogo didático pode
contribuir com a aprendizagem desse conteúdo matemático na medida em que se promove a
busca de soluções, o desenvolvimento crítico, a intuição e a criação de estratégias para a
resolução do desafio proposto no jogo.
Por sua vez, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental – Matemática
(PCN‐Matemática) justificam o ensino das frações pelo fato destas serem fundamentais para o
desenvolvimento de outros conteúdos matemáticos (proporções, equações, cálculos algébricos),
e também em situações que envolvem cálculos com dízimas periódicas. Além disso, os PCN
apontam que a participação em jogos de grupo representam uma conquista cognitiva,
emocional, moral e social para o estudante e um estimulo para o desenvolvimento de sua
competência matemática.
JOGO DIDÁTICO NO ENSINO DE MATEMÁTICA
É comum se ouvir que os jogos didáticos utilizados no processo de ensino possibilitam a
aprendizagem de maneira lúdica e divertida principalmente em áreas do conhecimento
consideradas de mais difícil compreensão como a matemática.
Conforme os PCN’s (2000), um dos aspectos relevantes nos jogos é o fato de provocarem
nos alunos um desafio genuíno, gerando ao mesmo tempo mais interesse e prazer pela disciplina.
Por isso é tão importante sua implantação na cultura escolar, cabendo ao professor analisar e
avaliar a potencialidade educativa dos mais variados tipos de jogos existentes e sua interface
com o aspecto curricular.
Kishimoto (2001) destaca que o jogo é uma atividade que sempre esteve presente em
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diferentes culturas e sociedades, fazendo parte do desenvolvimento histórico destas. Além disso,
os jogos podem ser para os alunos, um recurso fundamental para que os mesmos passem a
entender e a utilizar regras que serão empregadas no processo de ensino‐aprendizagem, de
matemática, na apropriação dos diferentes conteúdos, superando a utilização das cansativas
listas de exercício de fixação, cujo objetivo era a memorização de fórmulas e dados. A utilização
de jogos contribui, ainda, para a formação de atitudes sociais como respeito mútuo, cooperação,
obediência às regras, senso de responsabilidade e justiça, iniciativa, seja pessoal ou grupal.
De acordo com estes autores, desenvolver o raciocínio lógico, tomar a decisão e resolução
de problemas constituem elementos básicos do ensino da matemática. Portanto, os professores
devem procurar alternativas que elevem a interação e apropriação do conhecimento pelos
estudantes, desenvolvendo a autoconfiança, a organização, a atenção e socialização. Nessa
perspectiva os jogos são recursos pedagógicos eficazes para a construção do conhecimento
matemático e na perspectiva de Albuquerque (2009) há três aspectos que justificam a
incorporação do jogo nas aulas de matemática: a ludicidade, o desenvolvimento de técnicas
intelectuais e a formação de relações sociais.
A pesquisa desenvolvida por Albuquerque (2009) com o objetivo de elaborar um conjunto
de jogos com uso dos recursos naturais da fauna e da flora do Amazonas verificou que a
aplicação do jogo “favorece a aquisição e retenção de conhecimentos, em clima de alegria e
prazer” (p.81). Para a autora, o jogo é uma importante estratégia para o ensino e a
aprendizagem de conteúdos abstratos e complexos, favorecendo a motivação interna, o
raciocínio, a argumentação, a interação entre alunos e entre professores e alunos.
Albuquerque (2009) afirma que os jogos trabalhados em sala de aula devem ter regras e
podem ser classificados em três tipos:
a) Jogos estratégicos: desenvolvem as habilidades de raciocínio lógico no qual os alunos
leem as regras e buscam caminhos para atingir o objetivo final, discutindo e pensando
em estratégias para isso.
b) Jogos de treinamento: são utilizados pelo professor como recurso pedagógico junto
aos estudantes que apresentarem dificuldades em conteúdos específicos da
matemática.
c) Jogos geométricos: objetiva o desenvolvimento da habilidade de observação e do
pensamento lógico. Trabalham‐se as figuras geométricas. Semelhança de figuras,
ângulos e polígonos.
Moura (2001) acredita que todos os educadores devem analisar essa tendência de
maneira relevante, pois estarão assim, assumindo seu verdadeiro papel, podendo refletir sobre
novas propostas de ensino, considerando os múltiplos e variados elementos da ação pedagógica
do professor. Nessa perspectiva, pode tornar o jogo na educação matemática, como um material
de ensino indispensável às aulas.
Pode‐se concluir que o trabalho com jogos matemáticos traz benefícios para estudantes e
professores, dentre eles, a avaliação sobre os conteúdos aprendidos no qual o estudante verifica‐
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se sua forma de resolução é mais apropriada e condizente para o problema, definindo ou
redefinindo as estratégias utilizadas no jogo em interação com seus colegas e professores. O
professor por sua vez deve ficar atento quanto à escolha do tipo de jogo e a estratégia e
objetivos por ele trabalhados, possibilitando a detecção da dificuldade de assimilação de
conteúdos da parte dos alunos.
Diante destas referências para o uso de jogos como recurso de ensino de matemática,
considera‐se importante uma pesquisa sobre o seu uso no ensino de frações junto a estudantes
do ensino fundamental trazendo elementos que possam avaliar sua eficácia e eficiência na
construção do conhecimento matemático. Nesse sentido, diferentemente do que se vislumbrou
nos estudos apresentados, o que se buscou nesta investigação foi envolver os estudantes na
confecção, produção, elaboração e manuseio do jogo favorecendo o aprender a ser, o aprender a
fazer e o aprender a fazer juntos, como será demonstrado na próxima seção.
APRENDENDO FRAÇÕES COM A CONSTRUÇÃO E MANUSEIO DE JOGOS
A aprendizagem é um processo no qual estudantes e professores aprendem mediados por
um objeto do conhecimento. Na visão de Freire (1996), “não há docência sem discência, as duas
se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de
objeto, um do outro” e assim conclui “quem ensinar aprende ao ensinar e quem aprende ensina
ao aprender”. Assim, a imersão no ambiente escolar como estudante do curso de licenciatura em
matemática permitiu ensinar e aprender, construir e se reconstruir no processo de interação,
intervenção e reflexão sobre o processo educativo.
Assim, na disciplina Seminário de Estágio uma das exigências refere‐se a elaboração de
um projeto de aprendizagem com a carga horária mínima de 20h a ser desenvolvido na escola
onde se desenvolve o Estágio Curricular Supervisionado. O projeto de aprendizagem configura‐se
em um planejamento que deverá ser discutido e negociado com o professor orientador‐campo
(profissional docente da escola) e acompanhado pelos professores do IFAM.
Durante a disciplina, discutiu‐se sobre as possíveis atividades a serem desenvolvidas na
escola, dentre elas, o desenvolvimento de um projeto de organização do laboratório matemático.
Logo, pensou‐se em um projeto que contribuísse na melhoria do laboratório de matemática da
escolar, porém com um diferencial: a contribuição dos estudantes na construção dos jogos.
Propôs‐se e discutiu‐se junto ao professor orientador‐campo que apreciou
consideravelmente a proposta. Assim, definiram‐se os objetivos educativos, os processos
metodológicos e os espaços e tempos para a construção de jogos didáticos pelos alunos do sexto
ano do ensino fundamental.
A primeira semana foi designada a elaboração e planejamento do projeto de
aprendizagem. Após a escolha do tema e dos procedimentos a serem realizados com os alunos,
realizou‐se uma pesquisa para se avaliar quais os jogos seriam elaborados pelos estudantes.
Selecionou‐se jogos de fácil montagem e apresentou‐se ao professor orientador‐campo que
opinou entre os mais adequados para serem montados em sala de aula (jogos nem simples
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demais para os alunos e nem complexos demais para o processo de montagem). Dado o tempo
pedagógico necessário para a construção e confecção, optou‐se em fazer o dominó que conteria,
ao invés de valores prontos, equações que envolvessem fração, potenciação e radiciação.
Escolhido o jogo, foi elaborado um modelo do dominó para que se tivesse um parâmetro
de montagem. O modelo serviu também, para que obtivéssemos melhor noção do tempo que a
elaboração do jogo levaria em sala de aula.
Com o modelo pronto e funcional, o professor orientador‐campo reservou um tempo de
aula para que explicássemos aos alunos sobre o trabalho a ser realizado. Dividiu‐se a turma do 6º
ano em cinco equipes. Cada equipe com quatro alunos (variando no caso de algum aluno faltar
no dia em questão) e também foi solicitado que trouxessem o material que viria a ser utilizado na
elaboração do jogo (cartolina ou papel‐cartão, tesoura, régua, lápis e pincel).
Apesar de ser um jogo simples, o dominó demorou para ser elaborado, principalmente
porque os alunos necessitaram recortar cada peça de modo que todas ficassem do mesmo
tamanho e foram necessários duas horas/aula para concluí‐lo. Enquanto os estudantes
elaboravam o jogo, fazia‐se o acompanhamento às equipes, auxiliando‐as e esclarecendo as
dúvidas.
Após a conclusão da confecção do dominó, os estudantes utilizaram‐no na sala de aula.
Entusiasmados apresentaram o jogo aos outros estudantes do ensino fundamental. Os
professores das outras turmas levaram os estudantes para a sala de aula do sexto ano e os
estudantes ficavam por uma hora/aula manipulando, brincando, aprendendo o conteúdo de
frações por meio do jogo.
À medida que os estudantes do sexto ano apresentavam o jogo de dominó com frações
aos estudantes dos outros anos do ensino fundamental percebia‐se maior segurança quanto ao
conteúdo de frações. O jogo promoveu um momento de descontração, de ludicidade e de alegria
e de prazer intelectual pelas descobertas e pelos desafios apresentados pelo jogo.
O conteúdo de fração que até então era considerado um obstáculo dentro do conteúdo
da matemática escolar, passou a ser sentido como um conteúdo vivo, dinâmico, onde os erros e
acertos se tornavam parte do processo de aprender o conhecimento matemático.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao assumir a docência em sala de aula, ainda como estagiária do Curso de Licenciatura em
Matemática, percebeu‐se a diferença entre o período de observação participante desenvolvida
no primeiro semestre de 2013 e a coordenação e mediação de um processo de ensino junto aos
estudantes do ensino fundamental. Salienta‐se que os diálogos entre a pesquisadora, o professor
orientador‐campo e as professoras‐orientadoras contribuíram consideravelmente na definição
das atividades pensadas, elaboradas e desenvolvidas no sexto ano do ensino fundamental.
Considera‐se que o estágio supervisionado efetivou a vivência do processo educativo e,
principalmente, das metodologias, didáticas e ferramentas de ensino aprendidas no curso de
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formação docente. A avaliação e reflexão da docência possibilitaram identificar as nuances da
prática educativa bem como favoreceu a consolidação de saberes docente ainda em processo de
desenvolvimento profissional.
Quanto ao jogo constatou‐se que os estudantes tornam‐se mais participantes e
protagonistas quando desafiados a realizarem uma atividade educativa que estimule seu pensar,
sua criatividade e sua ação. Durante a confecção dos jogos, surgiram muitas dúvidas que
desencadearam o pensar sobre novas formas de realizar o trabalho individual e coletivo. A
distribuição de tarefas entre os membros da equipe suscitou discutir o objetivo da atividade e as
etapas necessárias para que a equipe tivesse êxito.
Outra constatação importante neste processo foi verificar que o jogo didático, seja ele
voltado para matemática ou para qualquer outro componente curricular, é uma forma dos
alunos aprenderem ou reforçarem um conteúdo já estudado de uma forma divertida, além de
outros fatores benéficos dos jogos já citados anteriormente.
O relato de uma experiência na sala de aula torna‐se um instrumento primordial no
processo de formação docente, pois se constitui no momento de analisar, refletir, identificar e
direcionar novas trajetórias na formação profissional individual e ao mesmo tempo contribuir
com os processos formativos da instituição de ensino responsável pela formação docente bem
como com o desenvolvimento dos estudantes da educação básica.
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RESUMO
Neste trabalho, apresentamos o estudo sobre a
Formação de professores: Uma análise do curso de
Licenciatura em Matemática de uma Instituição pública
do Estado do Amazonas, entendendo sua proposta e
natureza. Desenvolvemos a pesquisa junto aos alunos
do 6º e 8º período do curso de Licenciatura em
Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amazonas, com o intuito de entender a
proposta e natureza do curso oferecido pela instituição.
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um

questionário, sendo feito através de entrevista
estruturada. Especificamente neste artigo trazemos os
dados desta investigação que se referem às justificativas
pela opção pelo curso de licenciatura em matemática e
às expectativas dos alunos em relação ao curso. Os
dados obtidos indicaram que os estudantes optam pelo
curso principalmente por gostarem da disciplina de
Matemática, pela vontade de ser professor, e pelo
amplo mercado de trabalho que a profissão oferece.

PALAVRAS‐CHAVE: Formação de professores, Licenciatura em Matemática, Ensino de Matemática.

AN ANALYSIS OF COURSE DEGREE IN MATHEMATICS OF A PUBLIC INSTITUTION OF STATE IN
THE AMAZON PERSPECPECTIVA OF TEACHER EDUCATION
ABSTRACT
In this paper, we present the study on teacher
education: An analysis of the Bachelor's Degree in
Mathematics from a public institution of the State of
Amazonas, understanding and tender nature. We
developed a survey of students in the 6th and 8th period
Degree in Mathematics from the Federal Institute of
Education, Science and Technology of Amazonas, in
order to understand the nature of the proposal and
course offered by the institution. As an instrument for

data collection was used a questionnaire being done
through a structured interview. Specifically in this article
we bring the data from this research relate to the
reasons for the choice of the degree course in
mathematics and the expectations of students in the
course. The data indicated that students choose the
course mainly because they like the discipline of
mathematics, the desire to be a teacher by profession
and admiration for the influence of parents.

KEY‐WORDS: Teacher training, graduation in Mathematics, Teaching Mathematics.
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UMA ANÁLISE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS NA PERSPECPECTIVA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
INTRODUÇÃO
Segundo PEPI (2002, p.205) anteriormente, a formação de professores era uma mescla de
bacharelado, que acentua a formação para a pesquisa, e licenciado, que enfatiza a formação do
professor. Os cursos dirigiam essa formação para bacharel e/ou licenciado, estabelecendo as
características específicas para ambos – em quatro anos, normalmente com três para um curso e,
depois, com mais um para o outro. Hoje o aluno deve optar entre o bacharelado e a licenciatura,
pois não existe a complementação, como anteriormente, no mesmo curso.
A lei 9394/96 – LDB (Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional), de 1996, e os Pareceres
do Conselho Nacional de Educação nºs 009/2001, de 07/05/2001, 27/2001, de 02/10/2001, e
28/2001, de 02/10/2001, reformularam o processo de formação de professores (cursos de
licenciatura), com a comprovação das resoluções do CNE/CP Nº 1, de 18/02/2002, e CNE/CP Nº 2,
de 19/02/2002.
O professor é visto hoje como um elemento‐chave do processo de ensino‐aprendizagem.
Sem a sua participação e empenho é impossível imaginar qualquer transformação significativa no
sistema educativo, cujos problemas não param de se agravar.
Ser professor é tomar para si conhecimentos de povos passados e transmiti‐los a gerações
presentes como herança social corrente ao longo dos anos. É ter vocação para desempenhar essa
função tão bela e necessária à humanidade, mas também é ter compromisso com a formação
pessoal e de tantas outras pessoas que sonham em poder gerir suas próprias vidas através das
competências e habilidades ofertadas pelos processos de ensino. Educar é tornar alcançável a
independência cognitiva do aprendiz, é formar educandos compromissados com o zelo
planetário, bem como, com a manutenção de uma sociedade igualitária e despreconceituada.
Sem dúvida, um dos temas mais discutidos e polêmicos no que diz respeito ao ensino da
matemática moderna é a formação de professores de matemática. Para debater sobre esse
assunto, faremos uma análise sobre o curso de licenciatura em matemática na tentativa de
chegar a um dos fatores indicadores dos fracassos do ensino da matemática atual, as
competências e habilidades dos recém‐licenciados em matemática, seus limites profissionais,
suas necessidades, seus medos e os reflexos dessas realidades no ensino da matemática.
Enfim a qualidade da formação que vem sendo ofertada aos futuros professores ou
professores já em exercício condiz com as atuais necessidades da escola e do trabalho docente?
Pois o trabalho do docente é complexo e desafiador, o que exige professor críticos – reflexivos.
Segundo Hargreaves et al. (2001), em referência a Gramsci (1971), todas as pessoas são
intelectuais, mais apenas algumas têm a função de intelectual. Os professores pertencem a esse
grupo. São eles que ajudam a formar as nossas futuras gerações.
Os cursos de formação de professores de matemática são os grandes responsáveis pelo
preparo do profissional da docência, seu embasamento teórico, seu ingresso no universo da
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pesquisa, sua postura profissional, seus conhecimentos mais profundos dos conteúdos
matemáticos a ser lecionados e toda uma estrutura lógico‐cognitiva necessária ao bom
desempenho do que se dispõe a ensinar matemática.
Cada vez mais, nos cursos de licenciatura em matemática, demonstra‐se a priorização dos
conceitos abstratos e a subordinação dos conteúdos pedagógicos, que na verdade formam a
alma do professor, seja ele mediador de qualquer área do saber. Além disso, existem poucas
matérias que contemple as das bases pedagógicas, bem como, dos conteúdos históricos da
matemática e suas aplicações.
A formação do professor de matemática engloba alguns atributos que são quase
inaplicáveis nas salas de aulas da educação básica. Há sempre uma grande ênfase nos conteúdos
de cálculos diferenciais e integrais, física teórica e experimental, equações diferenciais,
geometria diferencial, em fim, uma série de conceitos abstratos que estão distantes das
aplicações curriculares dos ensinos fundamental e médio.
De forma alguma tira‐se a grandiosa importância dessas disciplinas, uma vez que cada
uma delas são responsáveis pelo desenvolvimento lógico‐matemático, pelas ideias espaciais ou
de áreas, pela compreensão dos fenômenos naturais ou até mesmo pelas diversas aplicações
matemáticas a outras áreas do saber como a física, química, engenharia, biologia, astronomia,
etc. Mas, se os cursos de licenciatura em matemática tem como mola mestra a formação de
professores de matemática habilitados a ensinar turmas do ensino fundamental e médio, não
seria o caso de trabalhar conteúdos compatíveis com essa realidade? Não seria ideal que se
trabalhasse com os futuros professores de matemática os métodos de ensino, as diversas
correntes pedagógicas e os conteúdos aplicáveis às turmas que futuramente irão lecionar? Será
que os cursos atuais de licenciatura em matemática formam professores de matemática ou
simplesmente matemáticos?
1. MÉTODO OU FORMALISMO
Pelo fato de que esta disciplina de matemática é uma das que mais reprova e que é
temida pelos alunos na Educação Básica, diante disto, não há como deixar de refletir sobre a
possível relação da formação do professor. Outro fator é a falta de professores nessa área.
A partir das discussões desencadeadas em sala de aula o curso de Licenciatura em
Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), surgiu o
interesse em desenvolver uma pesquisa com o intuito de analisar o curso, buscando entender a
proposta e sua natureza. Segundo o Projeto Político Pedagógico (2009), um dos objetivos
específicos do curso é:
“Formar profissionais capacitados para o exercício do magistério,
atuando na Educação Básica (de 5ª a 9ª série do Ensino Fundamental e
Ensino Médio) pautando‐se em uma leitura crítica contextualizada e
interdisciplinar sobre os diversos aspectos que constituem a formação da
sociedade, de forma que atenda a oferta de trabalho e o potencial
socioeconômico regional.”
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A coleta de dados desta pesquisa foi feita através de uma entrevista estruturada,
elaborado de forma coletiva pelo professor orientador e aluno, aplicado aos alunos do 6º e 8º
período que ingressaram no curso no período de 2010 a 2011. Esta entrevista foi composta de
onze perguntas.
Segundo Dessen e Borges (1998), a utilização de mais de um recurso permite o
desenvolvimento de pesquisas estruturadas, uma coleta de dados mais abrangente, favorecendo
a compreensão do fenômeno estudado e, consequentemente, uma maior diversidade e riqueza
de informações.
Bogdan e Taylor (1986) referem que nos métodos qualitativos o investigador deve estar
completamente envolvido no campo de ação dos investigados, uma vez que, na sua essência,
este método de investigação baseia‐se principalmente em conversar, ouvir e permitir a expressão
livre dos participantes. Na mesma linha de pensamento, os autores atrás referidos dizem que a
investigação qualitativa, por permitir a subjetividade do investigador na procura do
conhecimento, implica que exista uma maior diversificação nos procedimentos metodológicos
utilizados na investigação.
Salientamos que todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento,
autorizando o uso dos dados que poderão se utilizadas em futuras publicações, desde que seu
anonimato e o sigilo da autoria de suas respostas sejam garantidos.
2. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Muitas são as pesquisas realizadas sobre a formação de professores, tema que vem sendo
discutido com muita ênfase pela comunidade científica, e a qualidade dessa formação, de
responsabilidade das instituições de ensino superior, está cada vez mais sendo exigida. As
transformações sociais revelam que estamos em “novos tempos” e necessitando de alternativas
para nos adequar às demandas apresentadas pelo mercado de trabalho, ou seja, por pessoas
altamente qualificadas. E por isso que por ano cerca de 20 mil estudantes em buscam o sonho,
de uma vaga num curso de graduação. Naturalmente esta busca pode ser relacionada com a
necessidade de maior qualificação requerida pelo mercado de trabalho e com a realização
pessoal dos indivíduos. A seguir apresentaremos parcialmente os resultados de nossa pesquisa:
Dentre os alunos do curso de Licenciatura em Matemática que participaram da pesquisa
temos que a maioria com 57% ingressou no ano de 2011 como mostra o gráfico 01 abaixo.
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Gráfico 01 ‐ Fonte: Construção própria com dados obtidos no questionário da pesquisa.
Vale ressaltar que a cada ano a instituição oferece 32 vagas para o curso no turno
vespertino. Desta forma, fazendo uma comparação com a quantidade de participantes da
pesquisa, podemos observar a grande diferença entre estes números. Neste sentido,
entrevistamos os estudantes, quanto ao motivo que os levou a escolher este curso. Dentro deste
contexto podemos observar no (gráfico 02) aspectos predominantes nas respostas, os quais
ocasionaram para escolha do curso de Matemática.

Gráfico 02 – Fonte: Construção própria com dados obtidos no questionário da pesquisa.
Após a análise das respostas dos alunos a esta pergunta, percebemos é que predomina na
escolha do curso relacionada ao gosto pela matemática, sendo importante ressaltar que este
gosto refere‐se à matemática da educação básica. Os alunos MF‐11 e EF‐09 evidenciam essa
afirmação.
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É porque eu sempre me identifiquei com o curso de matemática, eu
sempre gostei de matemática, eu acredito que seja uma ótima
opção no mercado de hoje. (MF‐11)
Eu escolhi o curso de licenciatura em matemática porque é uma
disciplina que eu gostava e sempre me dediquei a ela durante meu
período de ensino fundamental e médio, então foi por isso que eu
escolhi fazer matemática e por ser uma ciência exata. (EF‐09)
Nesta e em outras respostas vamos ver mais de um fator determinante na opção pelo
curso, neste caso temos o gosto pela matemática associado ao desejo da docência e amplo
mercado de trabalho:
Eu escolhi o curso de matemática porque eu tenho uma afinidade
com esse curso, facilidade em entender a matéria e também a
facilidade que existe entre o campo de trabalho hoje, o acesso é fácil
e necessitasse de professor e por isso eu escolhi. (PR‐11)
Eu escolhi o curso de licenciatura em matemática porque eu gosto
de ensinar matemática, desde pequeno eu ensino matemática, a
minha infância, a juventude foi toda voltada a ensinar matemática
para o ensino médio e fundamental. (WG‐11)
De qualquer forma, independente do motivo que direcionou a escolha, uma vez inserido
em um curso de graduação, o acadêmico deve buscar se conhecer e ao longo do curso buscar se
questionar se de fato este é o caminho que o levará a realização pessoal e profissional. Quando
ingressa, pode ser que não haja maturidade suficiente para uma escolha autônoma e diante da
jornada na universidade possa então criar meios de optar de forma segura. É o que podemos
perceber nesta análise, quando os acadêmicos estão repensando este futuro.
Em outra categoria de perguntas, procurávamos saber se hoje se pudesse você mudaria
sua escolha, especificamente relacionados à escolha do curso, o gráfico 03 é baseado nas
respostas dos licenciando de matemática.
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Gráfico 03 – Fonte: Construção própria com dados obtidos no questionário da pesquisa.
Observamos que 86% das respostas nos mostram que os acadêmicos do curso de
Licenciatura em Matemática não pretendem mudar sua escolha pelo curso. Os alunos WG‐11 e
AC‐10, além de expressar essa ideia, mostram não mudariam sua escolha.
Não eu, não mudar a minha escolha, e continua voltada a educação
matemática, sempre eu vou escolher essa área que envolve a
matemática é minha prioridade. (WG‐11)
Não mudaria, pelo motivo de que, me habilita e minha afinidade em
si, ela facilita que eu possa compreender a matemática, se eu fosse
mudar, eu já tive essa oportunidade de mudar, mais não mudei,
então não vai ser agora nem hoje, nem, quem sabe talvez, lá no
futuro, mais mudar não. (AC‐10)
Apenas 14% dos alunos responderam que si tivessem a oportunidade mudaria de curso, pois não
era o que esperava.
Há uma diferença em relação à matemática que os alunos da Licenciatura discutem e aprendem
no curso e a matemática que eles vão ter que ensinar para seus futuros alunos. A partir dessa
discussão o gráfico 04 mostra a opinião dos alunos em relação ao que lhes foi perguntado: “Você
considera que seu curso lhe preparou ou está preparando bem para enfrentar o desafio de
ensinar matemática?”.

Gráfico 04 ‐ Fonte: Construção própria com dados obtidos no questionário da pesquisa.
Como vimos 72% dos alunos entrevistados acreditam que estão sendo bem preparados para enfrentar o
desafio de ensinar matemática. Nesse sentido, Leite (2006, p.69) diz:
É preciso superar um modelo de formação que considere o
professor apenas como um transmisor de conhecimento, que se
preocupe apenas com formação de atitudes e obdiência, de
passividade e subordinação dos alunos, que trate os alunos
como assimiladores de conteúdos, a partir de simples práticas
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de adestramento que toma como mote as memorizações e
repetições de conhecimentos que pouco tem a ver com a
realidade dos alunos.

A contribuição do saber didático para o desenvolvimento profissional implica a
valorização da reflexão sobre o que é fazer Matemática, o que constitui seu processo de criação e
aplicação e sua relação com a realidade extramatemática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos dados que obtemos na pesquisa observamos algumas questões relacionadas
à formação inicial de professores de Matemática no Instituto Federal do Amazonas ‐ IFAM, que
vão desde a escolha do curso de Licenciatura de Matemática.
Em linhas gerais vimos que a escolha pode ter origem ainda no ensino fundamental ou ser
uma necessidade requerida pelo mercado de trabalho. Feita esta escolha, surge uma nova etapa,
na qual se criam expectativas ligadas aos professores, disciplinas, conteúdos e avaliações, sendo
elas satisfeitas ou não no decorrer da graduação. Acreditávamos que se essas expectativas
fossem atendidas poderiam influenciar na decisão de permanência no curso, porém, a pesquisa
revelou que, em vários casos, o contrário acontece. Ou seja, deparamo‐nos com casos de alunos
que a partir do momento em que o curso atende às suas expectativas, mesmo não sendo àquelas
que tinham como as primeiras opções, decidem permanecer no curso.
Com base nas respostas, observamos que independente da satisfação com o curso de
Licenciatura em Matemática, muitos acadêmicos dão seguimento à graduação, pois gostam da
área e querem ser professor. Entretanto, neste mesmo contexto, os alunos que desejam mudar
sua escolha, procuram cursos relacionados com a matemática, geralmente nas Engenharias.

REFERÊNCIAS
BOGDAN, Robert; TAYLOR, Steve Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La
búsqueda de significados. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1986.
BRASIL: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996.
DESSEN, M. A. C.; BORGES, L. M. Estratégias de observação do comportamento em Psicologia do
Desenvolvimento. In: ROMANELLI, G.; BIASOLI‐ALVES, Z. M. Diálogos Metodológicos sobre
prática de pesquisa. Ribeirão Preto: Legis Summa, 1998. p. 31‐ 49.
HARGREAVES, A. O ensino como profissão paradoxal. Pátio, Porto Alegre, ano 4,
n.16, p. 13‐18, fev./abr. 2001.
LEITE, Y. U. F. O lugar das políticas pedagógicas na formação dos professores. Anais XIII ENDIPE,
Recife, 2006.
PEPI, Roberto Cantieri. Formação de professores na Matemática. São Paulo, 2002.
Projeto do Curso de Licenciatura em Matemática do CEFET‐AM. Manaus, 2009.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

A HISTÓRIA DE NEWTON EM QUADRINHOS: UMA ABORDAGEM HISTORICA E CIENTIFICA COMO
FERRAMENTA SUPORTE DE LEITORES NO ENSINO FUNDAMENTAL.
G. S. Silva (PQ)¹ ; G.K.F. Costa (ES)2
1
Instituto Federal do Piauí (IFPI) ‐ Campus São Raimundo Nonato ‐, 2 Instituto Federal do Piauí (IFPI) ‐ Campus
São Raimundo Nonato – Departamento de Matemática ‐ Campus‐São Raimundo Nonato e‐mail:
gesivaldo@ifpi.edu.br, greicesrn@gmail.com

RESUMO
As primeiras manifestações das Histórias em
Quadrinhos no Brasil aconteceram no começo do
século XIX na busca de novos meios de comunicação e
expressão gráfica e visual. O avanço da imprensa da
tecnologia e dos novos meios de impressão
possibilitou o desenvolvimento desse meio de
comunicação de massa, no entanto, as HQs se
difundiram como materiais de comunicação. Nesses
materiais apareciam figurinos que facilitava a
interpretação das leituras. A partir desses elementos
textuais propomos a construção de uma revista
educativa que vise educar e ensinar a matemática
dentro de uma perspectiva histórica visando alcançar

um público de leitores em massa sobre os
personagens reais da matemática. No intuito de
contribuir com novos métodos através da leitura
acredita‐se que um importante papel do professor é
ajudar os alunos a gostarem de Matemática não só de
conhecer as operações básicas que modelam essa
disciplina, mas entender como surgiu e quem foram
os personagens principais desse conhecimento
matemático fazendo com que o aluno desenvolva
auto‐estima e que através do ensino aliado as
histórias consigam melhores resultados de
aprendizado nesta disciplina.

PALAVRAS‐CHAVE: HQ, Ensino, História da Matemática.

A HISTORY OF NEWTON IN COMICS: AN APPROACH HISTORICAL AND SCIENTIFIC SUPPORT AS A
TOOL OF READERS IN ELEMENTARY EDUCATION
ABSTRACT
The first manifestations of Comics in Brazil occurred in
the early nineteenth century in search of new media,
and graphics and visual expression. The advancement of
media technology and new print media enabled the
development of this medium of mass communication,
however, the comic became popular as communication
materials. These materials appeared costumes that
facilitated the interpretation of the readings. From these
textual elements we propose the construction of an
educational journal that aims to educate and teach
mathematics within an historical perspective aiming to

reach a mass audience of readers about the real
characters of mathematics. In order to contribute new
methods through reading it is believed that an
important role of the teacher is to help students to like
mathematics not only the basic operations that shape
the discipline, but to understand how it came about and
who were the main characters of this mathematical
knowledge by having students develop self‐esteem
through education and allied stories achieve better
learning
outcomes
in
this
discipline.

KEY‐WORDS: HQ, Education, History of Mathematics.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

1.INTRODUÇÃO
As primeiras manifestações das Histórias em Quadrinhos no Brasil aconteceram no
começo do século XIX na busca de novos meios de comunicação e expressão gráfica e visual. O
avanço da imprensa, da tecnologia e dos novos meios de impressão possibilitou o
desenvolvimento desse meio de comunicação de massa.
O precursor na criação de histórias em Quadrinhos no Brasil foi o cartunista Italiano
Angelo Agostini, radicado no Brasil. Agostini foi autor de desenhos de teor cômico, mas ainda
assim de cunho crítico. Utilizava‐se em suas histórias dos cortes gráficos que viriam a ser um dos
elementos determinantes na futura criação das histórias em quadrinhos.
De acordo com PALHARES (2008), em 30 de janeiro de 1869 surgia, então, a primeira
história em quadrinhos brasileira era As Aventuras de Nhô Quin publicada pela revista Vida
Fluminense, do Rio de Janeiro, a história contava, em episódios, as desventuras de um homem
simples do interior do Brasil.
Em 1905, começaram a ser publicadas histórias em quadrinhos na revista “O Tico Tico”
que não teve rival a altura até a década de 1930 quando quadrinhos americanos passaram a ser
publicados no Brasil.
O período que vai de 1930 a 1945 foi marcado pelo jornal Gazeta que lançou a Gazeta
Infantil ou Gazetinha caracterizada pela publicação de quadrinhos tanto estrangeiros quanto
nacionais, ela deixou de circular em 1950. Das revistas importadas, as principais eram o Gato
Félix e o Fantasma.
Em 1939, surgiu a revista Gibi. A rigor, a palavra significava "moleque" e ficou tão popular
entre seus leitores que emprestou seu nome para designar todos os tipos de HQ no Brasil.
No ano de 1963, o Brasil possuía 37 revistas do gênero foi nesse período que surgiram as
revistas O Estranho Mundo de Zé do Caixão, Histórias Caipiras de Assombração, Histórias que o
Povo Conta e Sexta Feira 13, mas a censura da ditadura militar acabou com o gênero no país, pois
as HQs dessa época sofreram interferência direta do governo que na época se deparava com as
grandes manifestações populares. Esse tipo de produção chamava a atenção das autoridades que
perceberam o fascínio e a preocupação de seu poder como comunicação de massa. Tinha o
objetivo de repassar mensagens que fosse contra o movimento da ditadura e de seus líderes, ou
seja, as HQs sempre foram revistas educativas que tentaram nesse período de ditadura ensinar o
povo a dizer não as repressões do governo ditatorial.
No contexto atual propomos uma revista educativa que vise educar e ensinar a
matemática dentro de uma perspectiva histórica visando alcançar um público de leitores em
massa sobre os personagens reais da matemática.
A motivação que nos leva a propor um trabalho de pesquisa nessa perspectiva são as
mesmas que motivaram os mais famosos produtores de histórias em quadrinhos para um público
infantil, como Maurício de Sousa com a Turma da Mônica e Ziraldo com a Turma do Pererê e o
Menino Maluquinho. Esses autores conseguiram atingir um público recorde de leitores, afinal
quem não conhece a turma da Monica?
No intuito de contribuir com novos métodos através da leitura, acredita‐se que um
importante papel do professor é ajudar os alunos a gostarem de Matemática não só de conhecer
as operações básicas que modelam essa disciplina, mas entender como surgiu e quem foram os
personagens principais desse conhecimento matemático fazendo com que o aluno desenvolva
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auto‐estima, e que através do ensino aliado as histórias consigam melhores resultados de
aprendizado nesta disciplina.
Esta pesquisa visa vencer o atraso, mudando a realidade e visão que os alunos têm da
fantástica ciência exata, matemática, mostrando desde cedo a importância dela a partir da sua
origem. E ao mesmo tempo descobrir como a história (de Newton) contada em quadrinhos
poderá contribuir no ensino da matemática no ensino fundamental?
Por que os professores ensinam tantos teoremas, postulados, axiomas matemáticos e
não se preocupam em mostrar a história dos criadores desses, cálculos, teoremas? É inegável a
necessidade de integrar diferentes linguagens nas aulas em todos os níveis de ensino. A utilização
das diferentes linguagens para o ensino da matemática através da história vem contribuindo para
a dinamização do cotidiano da sala de aula diversificando a prática do ensino dessa disciplina,
permitindo melhor compreensão por parte dos alunos, quanto à mensagem que o professor
deseja que ele receba.
Segundo Palhares (2008), o profissional da educação vive em constante desafio de
desenvolver práticas pedagógicas mais eficientes, mantendo‐se assim sempre atualizados sobre
novas metodologias.
No primeiro número da Revista de História da Matemática (HM) para professores,
publicada em março de 2013, o professor Ubiratan D’Ambrósio, internacionalmente reconhecido
pelos seus trabalhos em História da Matemática e Etnomatemática, fala sobre a importância da
(HM) no desenvolvimento e entendimento da própria matemática e de seu ensino e
aprendizagem. Em síntese, ele acredita que a HM serve para situar a Matemática como uma
manifestação cultural, assim como são manifestações culturais a linguagem, os costumes, os
valores, as crenças e os hábitos. Ela também pode mostrar que as manifestações culturais se dão,
de modo diversificado, em todos os povos e em todos os tempos. A HM pode, ainda, mostrar
que a Matemática que se estuda nas escolas é uma das muitas formas de matemática
desenvolvidas pela humanidade, para destacar que essa matemática teve sua origem nos
primórdios das civilizações e se organizou nas culturas da antiguidade.
Esse conhecimento da história da matemática é algo muito importante no ensino,
porque desenvolve no aluno a característica de refletir, não só como é ensinada, mais como se
originou essa metodologia de ensino aliada ao aspecto histórico. É uma alternativa de estimulo
em sala de aula, pois faz o aluno desenvolver o espírito investigatório, através da sua curiosidade
pelos fatos históricos.
As referências históricas ao introduzir no ensino, se podem ser
extraordinariamente benéficas do ponto de vista do aluno, como motivação e
interesse, não o são menos para o professor. Elas constituem um desafio
aliciante aos seus conhecimentos e a sua criatividade e dão‐lhe oportunidades
de pesquisa de textos, que podem levar a descobertas interessantes e
inesperadas. A preparação dos temas fá‐lo‐ão entrar na aventura humana e
cultural em que quer introduzir os seus alunos, muitas vezes até acompanhado
por eles, envolvido também na investigação. (ESTRADA, 1993, p. 20).

Portanto, o ensino aliado à história, tem o objetivo de discutir as relações existentes,
entre a matemática e as culturas que originaram esses estudos, mostrando ao aluno que tipo de
ferramentas era utilizado para resolver os problemas propostos da época.
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No entanto, parte da ideia de que a compreensão da abordagem histórica pode
acontecer de diversas maneiras utilizando‐se de diferentes documentos ou artefatos fugindo
assim, da tradição do livro didático que pouco aborda sobre á história da matemática e suas
contribuições para o ensino.
Portanto, a escolha da proposta de uso de histórias em quadrinhos para o ensino busca
romper com a metodologia centrada apenas no livro didático como fonte de informação e
reflexão a respeito da história de Newton e/ou ciências no processo ensino‐aprendizagem.
Buscando então possibilidades de tornar o trabalho em sala de aula mais prazeroso tanto para o
aluno quanto para o professor.
A imagem e o texto complementando‐se devem dar conta de passar ao leitor todo um
passado, presente ou futuro, de tal forma que o enredo leve o leitor á fazer parte do cenário
histórico contado através dos quadrinhos. O quadrinho é uma coletânea de informações
necessárias para a compreensão do enredo. Cada quadrinho deve ser como um retrato fiel ao
exato instante em que a cena ocorre dando sentido à sequência de quadrinhos tanto os que
antecederam, como os que virão.
Para isso, cada quadrinho traz vários elementos que devem apresentar equilíbrio entre
si, como os personagens principais e secundários, seu posicionamento na cena, as expressões
faciais e corporais, o cenário, a perspectiva, o enquadramento, o jogo de sombra, luz e cores. O
cenário deve conter todos os elementos que a cena requer, é imprescindível a presença de cada
um dos componentes para o enriquecimento da cena.
Como se percebe em sala de aula, a maior dificuldade que os alunos têm hoje na
aprendizagem de disciplinas exatas é a interpretação textual dos problemas contextualizados, na
maioria dos casos não conseguem assimilar o contexto nem tampouco fazer a leitura detalhada
das imagens, o que para muito professores é um problema de fundamentação. O projeto que
está sendo proposto visa reeducar os alunos, resgatando a leitura de imagens e tirinhas,
fomentando no educando um sentido real da leitura e interpretação textual.
Os quadrinhos é uma leitura prévia que todo aluno nas séries iniciais faz, muitas vezes
incentivado pelos professores, pais ou pelos próprios colegas. No entanto na maioria dos casos
são leituras de personagens irreais (Fictícios). O que propõe por meio desse trabalho é que ao
despertar o interesse desses leitores pelos quadrinhos, que seja uma leitura de personagens
reais, onde terão oportunidade de conhecer desde cedo à história de grandes matemáticos,
como Newton e suas contribuições para as ciências.
Nesse sentido é de grande importância a utilização do HagáQuê ‐ que é um software
educativo de apoio à alfabetização e ao domínio da linguagem escrita. Trata‐se de um editor de
histórias em banda desenhada (BD) com um banco de imagens com os diversos componentes
para a construção de uma BD (cenário, personagens, etc) e vários recursos de edição destas
imagens.
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2. RECURSO COMPUTACIONAL HQ
Todos conhecem o caráter lúdico das histórias em quadrinhos (HQs) e muitos a
consideram uma forma de arte. Além de entreter, as HQs podem auxiliar no processo de ensino‐
aprendizagem dos mais diversos conteúdos, como geografia, matemática, história, português e
idiomas estrangeiros. Baseado nestas características positivas das HQs surgiu a proposta de
desenvolvimento do software HagáQuê, um editor de histórias em quadrinhos com fins
pedagógicos. O HagáQuê foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores em tecnologia
educacionais da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em 1999, liderada pelo Eduardo
Tanaka, um dos precursores do projeto, de modo a facilitar o processo de criação de uma história
em quadrinhos por uma criança ainda inexperiente no uso do computador, mas com recursos
suficientes para não limitar sua imaginação. E, como resultado do crescente uso por pessoas com
necessidades especiais, o software vem passando por um processo de redesign visando melhorar
sua acessibilidade.
Segundo Camargo (2008), No sítio “Hagáquê” apresenta tudo sobre o editor de texto.
Contêm publicações, downloads, histórias produzidas por alunos utilizando o software,
perguntas frequentes, livro de visitas, links, e até contato com o criador do “Hagáquê”, Eduardo
Tanaka. Consiste em um grande recurso para o professor se informar e tirar suas dúvidas.
Acessando o sítio o professor encontra inúmeras atividades programadas e realizadas, bem
como, os procedimentos utilizados para produção de textos em oficinas com o uso do
“Hagáquê”.
Como proposta de atividade sugere‐se a criação de uma história em quadrinhos em
meio eletrônico, o recurso contém os passos para auxiliar o professor no desenvolvimento dessa
atividade, como o planejamento da história com os alunos, instalação do “Hagáquê”, e as
possibilidades de trabalho utilizando o software.
3. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
A pesquisa está sendo desenvolvida, no entanto foi realizado inicialmente um estudo
de cunho bibliográfico sobre a vida e obra de Newton, logo em seguida foi feita análise de
caricaturas de personagens conhecidos, nesta intenção escolhemos aleatoriamente os HQs dos
personagens da Turma da Mônica, Homem Aranha, Bem 10, e Naruto, em seguida foi criado os
personagens tomatinho e a professora pandora, que contarão a história de vida de Newton.
A proposta é resgatar a história de Isaac Newton através dos quadrinhos, incentivando
leitores a partir do ensino fundamental, é um desafio constante que os professores enfrentam,
então produzir um material que apresente este efeito na vida de leitores juvenis, é uma proposta
trabalhosa, mais que exitosa, pois um material bem produzido que leve aos estudantes e
interessados uma obra onde o passado de um grande e fascinante cientista torne‐se presente e
imortal na vida desses leitores, que os mesmos possa descobrir a partir de suas leituras que os
grandes homens da ciências foram humanos normais e que tiveram uma infância simples.
Esse trabalho está sendo divulgado em escolas públicas municipais, da cidade de São
Raimundo Nonato, onde pretende‐se entrevistar os professores e alguns alunos sobre a revista
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produzida com o HQ, após essas análise da aceitação do trabalho, será distribuída nas escolas
como paradidático de apoio aos professores das séries iniciais.
A página abaixo do livro que propomos fazer é uma página do livro a Viagem na
história de Newton, que conta através de um diálogo entre a professora Pandora e o aluno
Tomatinho, a história da vida desse grande matemático, físico e astrônomo. Essa material
trabalha o nascimento de Newton, perca do pai, orfandade ainda criança, rejeição do padastro, a
infância pobre na fazenda do avô, suas primeiras engenhocas, vida acadêmica e principais
descobertas realizadas.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Hoje se sabe que os quadrinhos são armas poderosas para ensinar crianças a lê tendo
em mente essa visão busca‐se através dos quadrinhos contar a história da matemática em
especial a de Isaac Newton e suas obras, despertando leitores das séries iniciais para uma busca
dos heróis reais da matemática.
Esse artigo é parte de uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, que busca
desenvolver uma revista em Quadrinhos que conte a História da matemática para leitores das
séries iniciais, vale ressaltar que o livro já está sendo montado e testado nas escolas públicas do
município de São Raimundo Nonato, Piauí. A proposta busca inserir no cenário educacional, uma
obra em quadrinho de personagens reais, para que os leitores juvenis percebam que esses
grandes líderes das ciências e matemática foram geniais, no entanto, seres humanos normais que
tiveram uma infância pobre que passaram por grandes dificuldades, e conseguiram desenvolver
várias descobertas em seus períodos.
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RESUMO
Este artigo se propôs a apresentar a importância dos
recursos didáticos no ensino escolar e na prática
pedagógica, além de enfatizar a importância de um
laboratório de ensino com materiais acessíveis para os
alunos e para a comunidade escolar. O intuito é oferecer
subsídios para que professores vislumbrem novas
práticas pedagógicas em sala de aula para qualificar o
ensino e organizar situações que provoquem a
curiosidade e busca de soluções em questões
envolvendo Simetria e Reflexão; tornando a
aprendizagem mais significativa e possibilitando utilizar
o conhecimento científico em situações do cotidiano.
Caracterizou‐se como uma pesquisa exploratória de
abordagem qualitativa através de um questionário
aplicado a um grupo de alunos e apresentação dos
materiais concretos para fundamentar a discussão a
respeito dessa pesquisa. Utilizou‐se também revisão
bibliográfica. Espera‐se contribuir para que os docentes

e todos os profissionais envolvidos nesta modalidade de
ensino percebam a necessidade de se inovar nas
práticas pedagógicas e o uso de metodologias voltadas
para o processo ensino‐aprendizagem utilizando
métodos que possa abranger todos os aspectos que um
processo de avaliação requer. Tem o intuito de
contribuir para uma discussão acerca das referidas
metodologias no Ensino de Simetria e reflexão, o seu
aprimoramento e possível transformação na perspectiva
de ampliar a discussão dos aspectos teóricos e
metodológico no ensino. Este trabalho foi elaborado
com o intuito de contribuir para uma discussão acerca
da Didática, das metodologias dos processos avaliativos
adotados dos docentes do curso objeto de estudo deste
trabalho, tendo em vista o seu aprimoramento e
possível transformação no desempenho didático,
procurando aproximar a teoria da prática com a
possibilidade de gerar a aprendizagem nos alunos.

PALAVRAS‐CHAVE: Contribuição, ensino, prática pedagógica, Reflexão, Simetria.
APPLICATION OF CONCRETE OBJECTS WITH USE OF SYMMETRY AND REFLECTION

ABSTRACT
This article proposes to present the importance
of teaching resources in school education and teaching
practice, and emphasize the importance of a teaching
lab with accessible materials for students and the school
community. The intent is to provide grants for teachers
envisage new teaching practices in the classroom to
qualify and organize teaching situations that provoke
curiosity and seeking solutions on issues involving
symmetry and reflection; making learning more
meaningful and enabling use scientific knowledge in
everyday situations. Was characterized as an
exploratory qualitative study through a questionnaire
administered to a group of students and presentation of
concrete to support the discussion of this research
material. We also used literature review.
It is expected to contribute to the teachers and
all professionals involved in this type of education

realize the need to innovate in teaching practices and
use of methodologies aimed at teaching‐learning
process using methods that can cover all aspects of an
evaluation process requires. Aims to contribute to a
discussion of these methodologies in the teaching of
symmetry and reflection, their improvement and
transformation possible in order to expand the
discussion of the theoretical and methodological aspects
in teaching. This work was developed with the aim of
contributing to a discussion of didactics, the
methodologies of evaluation processes adopted from
faculty members object of this work, with a view to its
improvement and possible transformation in teaching
performance, looking closer to the theory of practice
with the ability to generate learning in the students.

KEY‐WORDS: Contribution, teaching, teaching practice, Reflection Symmetry
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APLICACÃO DE OBJETOS CONCRETOS COM USO DA SIMETRIA E REFLEXÃO
INTRODUÇÃO
O presente projeto teve como objetivo a aplicação de materiais concretos no Ensino
utilizando modelagem matemática com aplicações de Simetria e Reflexão e por fim a alocação
dos objetos no Laboratório de Modelos Matemáticos do IFPI Campus Teresina Central servindo
de apoio didático para alunos, professores e para a comunidade em geral. Os materiais
produzidos tiveram o objetivo de integrar as diversas áreas do conhecimento, através de um
tratamento interdisciplinar e/ou transdisciplinar, articulado com a práxis pedagógica em uma
turma do 3º ano do Ensino Médio. O trabalho tratou‐se de uma pesquisa experimental através de
um estudo de campo. A pesquisa inicial foi feita através de um questionário aplicado aos alunos
para avaliar os conhecimentos prévios dos mesmos e em seguida foi feita a apresentação dos
modelos concretos, com a intenção de divulgar junto aos professores a importância dessa
metodologia.
Os materiais utilizados proporcionaram aos alunos o estimulo à pesquisa e a busca de
novos conhecimentos. O propósito do uso desses materiais concretos no ensino escolar foi fazer
o aluno adquirir a cultura investigativa preparando‐se para enfrentar o mundo com ações
práticas, sendo sujeito ativo no processo do conhecimento. Foram importantes tanto o recurso
quanto à discussão e resolução de uma situação problema ligada ao contexto do aluno, ou ainda,
à discussão e utilização de um raciocínio mais abstrato, tendo como objetivo formar um aluno
reflexivo com relação ao seu contexto social, cabendo ao professor ser mediador na construção
desse conhecimento, oferecendo condições para que o aluno acompanhe essas transformações.
Este projeto se propôs a apresentar a importância dos recursos didáticos no ensino escolar e na
prática pedagógica, além de enfatizar a importância de um laboratório de ensino com materiais
acessíveis para os alunos e para a comunidade escolar.
O intuito é oferecer subsídios para que professores vislumbrem novas práticas pedagógicas
em sala de aula para qualificar o ensino e organizar situações que provoquem a curiosidade e
busca de soluções; tornando a aprendizagem mais significativa e possibilitando utilizar o
conhecimento científico em situações do cotidiano. Utilizar recursos didáticos no processo de
ensino e aprendizagem é importante para que o aluno assimile o conteúdo trabalhado,
desenvolva sua criatividade e habilidade ao manipular objetos diversos que poderão ser
utilizados como recurso pelo professor.
Freire (1996, p. 24) lembra que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. O aprendizado deve vir seguido da
ação: "Nada deve ser dado à criança, no campo da matemática, sem primeiro apresentar‐se a ela
uma situação concreta que a leve a agir, a pensar, a experimentar, a descobrir, e daí, a mergulhar
na abstração" (Azevedo, p. 27). Os objetos espelhados foram confeccionados e apresentados
para que os alunos pudessem identificar as propriedades referentes à Simetria e Reflexão. O uso
de material concreto propicia aulas mais dinâmicas e amplia o pensamento abstrato por um
processo de retificações sucessivas que possibilita a construção de diferentes níveis de
elaboração do conceito (PAIS, 2006).
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Este material teve como objetivo desenvolver os conteúdos de uma forma atrativa, com
envolvimento dos alunos e motivação por parte dos mesmos, fazendo com que se sintam
participantes ativos na aquisição de informações e construção do conhecimento.
O educador continua indispensável, é ele quem cria as situações e utilizar dispositivos
iniciais capazes de suscitar problemas que levem os alunos a se organizarem por meio da reflexão
e obriguem os mesmos a encontrarem soluções para as questões propostas. Assim, o professor é
fundamental em sala de aula, é ele quem apresenta o desafio proposto e deve ser o líder da
situação, saber gerenciar o que acontece, tornando o meio o mais favorável possível,
desencadeando reflexões e descobertas. É o professor que tem influência decisiva sobre o
desenvolvimento do aluno e suas atitudes vão interferir fortemente na relação que ele irá
estabelecer com o conhecimento.
Segundo Diniz (2007), ao aluno, de acordo com essa visão, caberá o papel daquele que
busca e constrói o seu saber através da análise das situações que se apresentam no decorrer do
processo. Rêgo e Rêgo (2000) destacam que é premente a introdução de novas metodologias de
ensino, onde o aluno seja sujeito da aprendizagem, respeitando‐ se o seu contexto e levando em
consideração os aspectos recreativos e lúdicos das motivações próprias de sua idade, sua imensa
curiosidade e desejo de realizar atividades em grupo.
MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente foram feitos pesquisas bibliográficas, em seguida foram confeccionados os
objetos que darão suporte às atividades com o objetivo de humanizar o ambiente escolar,
favorecendo o trabalho em grupo e o diálogo entre os estudantes. Iniciou‐ se as atividades
fazendo levantamento de conhecimentos prévios dos alunos, em seguida foram aplicados
questionários baseado nas atividades práticas que seriam realizadas. Foram socializadas as
concepções apresentadas pela turma, identificando semelhanças com visões históricas,
problematizando questões relativas à Natureza da Ciência favorecendo a argumentação e a
comunicação, além da aprendizagem de conceitos e temas científicos.
Os Materiais concretos foram aplicados em uma turma do 3º ano do Ensino Médio em
uma escola da rede estadual, Gabriel Ferreira, localizado no bairro Vermelha zona sul de
Teresina. A pesquisa foi desenvolvida da seguinte forma: inicialmente, foi feito uma análise da
estrutura conceitual da matéria, identificando os conceitos relevantes ao ensino e aprendizagem
referente à Simetria e reflexão. Em seguida, com o intuito de avaliar os conceitos relacionados a
esses conteúdos aplicou‐se um questionário, foi feito uma sondagem dos conhecimentos prévios
dos alunos sobre o tema, tanto do ponto de vista conceitual como prático. As questões
abordaram as características da luz e alguns fenômenos do cotidiano. Após a análise dos
resultados, iniciou‐se a aplicação dos experimentos com os objetos. A turma foi dividida em
grupos, para propiciar a troca de experiências e interação no processo de ensino. Tais
experimentos envolvem modelos matemáticos através de materiais concretos com espelhos
onde foram trabalhada Simetria e Reflexão.
Após a apresentação e desenvolvimento das atividades, algumas discussões sobre o
conteúdo abordado enfatizaram a parte conceitual bem como os aspectos matemáticos
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envolvidos na teoria. Com o intuito de verificar se houve uma aprendizagem significativa, ao final
aplicou‐se novamente o questionário utilizado na sondagem inicial.

Figura 1‐ Materiais elaborados e confeccionados
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Figura 2‐ Algumas figuras utilizadas nas atividades

Figura 3‐ Atividade realizada em sala de aula
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RESULTADOS
Os alunos encontraram um pouco de dificuldade, pois devido ao atraso no inicio das aulas
relataram que viram o conteúdo rapidamente e superficialmente. A maioria dos alunos não
souberam conceituar, nem tipificar Simetria e reflexão. No questionário aplicado todos que
responderam foram unanimes em relatar que em nenhum momento tiveram aulas com materiais
concretos. Os alunos relataram a importância da utilização dos mesmos quando disseram: “Que
as aulas deveriam ser dadas com o auxilio de materiais concretos para que não se tornem
monótonas”. Houve uma participação de 100% da turma, todos participaram das atividades e
tiraram duvidas.
Para os educandos estudar Simetria e Reflexão com o uso de materiais concretos foi
importante porque com uso de materiais a aula fica “muito interessante, seria legal se toda aula
de matemática tivesse esses materiais”, como comentou um dos alunos pesquisados. Os alunos
ficaram muito satisfeitos com a apresentação dos objetos, pois ali, conforme enfatizaram era
novidade para a turma. Ao final das atividades foram unanimes ao dizer que acharam
interessante, legal e que na prática conseguem entender melhor o assunto, acharam a aula
diferente da que “estão acostumados” e com isso nos mostrou “novos ângulos de
aprendizagem”, conforme relataram.
Ao final das atividades 80% da turma relataram que aprenderam o conteúdo ensinado,
15% disseram que precisariam de mais aulas para “fixar melhor o conteúdo”, 5% disseram que
sentiram dificuldades porque era a primeira aula que tiveram nesse modelo e que iriam estudar
mais para poder se “aprofundar no assunto”.
Os relatos dos alunos que participaram da atividade destacam que a aula prática
contribuiu de forma significativa em sua formação acadêmica, pois se verificou com o
experimento o que se conhecia apenas na teoria, assim ficou evidenciado que teoria e prática é
essencial no processo ensino‐aprendizagem.

Gráfico 1‐ Aceitação dos alunos: primeiro contato com os materiais
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Gráfico 2‐ Participação dos alunos nas atividades

Gráfico 3‐ Aproveitamento dos alunos ao final das atividades
CONCLUSÃO
O estudo realizado permite‐nos concluir que modelos de ensino que leva em conta o
caráter experimental tornam‐se mais significativo porque leva o estudante a associar este
conhecimento à sua vida cotidiana ao mesmo tempo em que funciona como uma ponte para a
transição do pensamento concreto para o abstrato, contribuído com a organização do
pensamento e com o desenvolvimento do raciocínio lógico. O professor não precisa apenas
“ensinar” os alunos, mas, atuar como mediador nesse processo deve desenvolver mecanismo
que facilitem a aprendizagem.
A utilização dos materiais manipuláveis foi uma possibilidade de contextualizar os
conteúdos sobre Simetria e Reflexão, relacionando com situações mais concretas e promovendo
uma aprendizagem significativa.
Com os resultados da análise da pesquisa e relatos dos alunos, é interessante pensar‐se
numa evolução significativa na compreensão dos procedimentos envolvidos nas atividades e
contribuição significativa ao processo de aprendizagem individual e coletiva dos alunos,
confirmando que a aplicação de uma metodologia com materiais concretos para o ensino seja de
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efeito positivo despertando o interesse de educadores para novas abordagens de ensino no
processo educacional.
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RESUMO
Os números complexos surgiram por volta de 1700 a.c.,
embora só tenham sido formalizados no século XIX.
Séculos antes da formalização dos números complexos,
alguns matemáticos já afirmavam que equações
polinomiais sempre possuíam raízes. O suíço L. Euler
(1707‐1783), em 1742, enunciou que um polinômio com
coeficientes reais pode ser fatorado como um produto
de fatores lineares e fatores quadráticos. Euler também
enunciou que um polinômio com coeficientes reais que
tem “raízes imaginárias” tem então uma raiz da forma
√ 1, com e números reais. Ele já utilizava
extensivamente números complexos e a notação
√ 1. Desde então, este resultado, conhecido como o

Teorema Fundamental da Álgebra (TFA), passou a ser
estudado e demonstrado de várias formas possíveis.
Podemos encontrar com facilidade demonstrações
analíticas, geométricas e topológicas, porém
dificilmente algébricas e, menos ainda, elementares, do
TFA. Neste trabalho, abordaremos uma demonstração
algébrica e elementar do principal teorema da álgebra.

PALAVRAS‐CHAVE: Teorema fundamental da álgebra, função algébrica, função transcendental.

UMA DEMONSTRAÇÃO ALGÉBRICA E ELEMENTAR DO TEOREMA FUNDAMENTAL DA ÁLGEBRA
ABSTRACT
The complex numbers emerged around 1700
B.C., although they have only been formalized in the
19th century. Centuries before the creation of complex
numbers some mathematicians have said polynomial
equations always had roots. The swiss L. Euler (1707‐
1783), in 1742, held that a polynomial with real
coefficients can be factored as a product of linear
factors and quadratic factors. Euler also held that a
polynomial with real coefficients that has " imaginary
roots" then has a root of the form
√ 1, with
and
real numbers . He already used extensively
complex numbers and the notation
√ 1. Since

then, this result, known as the Fundamental Theorem of
Algebra (TFA), began to be studied and demonstrated in
a number of ways. We can easily find analytical,
geometrical and topological statements but never
algebraic, the TFA. In this paper, we discuss an algebraic
and elementary statement of the main theorem of
algebra.

KEY‐WORDS: Fundamental theorem of algebra, algebraic functions, transcendental function.
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UMA DEMONSTRAÇÃO ALGÉBRICA E ELEMENTAR DO TEOREMA FUNDAMENTAL DA ÁLGEBRA

INTRODUÇÃO
Albert Girard (1595‐1632), em sua obra “L’invention Nouvelle em l’Algèbre”, de 1629, foi
o primeiro matemático a afirmar que equações polinomiais com coeficientes reais sempre
possuem soluções sem, entretanto, demonstrar o fato. Posteriormente, em 1742, o suíço L. Euler
(1707‐1783) enunciou que um polinômio com coeficientes reais pode ser fatorado como um
produto de fatores lineares e quadráticos mas conseguiu apenas uma prova parcial deste
resultado para polinômios reais de grau menor ou igual a seis. Já nesta época, Euler utilizava os
números complexos e a notação
√ 1.
Em 1799 K. F. Gauss (1777‐1855) apresenta uma demonstração para o TFA que foi
considerada a primeira demonstração correta do TFA. Porém, sua demonstração continha
“erros” que só seriam corrigidos no século XX. Em 1816 Gauss apresenta uma segunda prova do
TFA. Porém, esta demonstração utilizava um resultado que só seria provado posteriormente. No
mesmo ano Gauss mostra sua terceira prova do TFA, esta, baseada na teoria da integração. Por
fim, em 1849 Gauss apresenta uma quarta prova do TFA, desta vez o teorema é enunciado para
polinômios com variável e coeficientes complexos.

Comentado [F4]: fonte?

Comentado [F5]: Fonte?

Nos anos seguintes vários outros matemáticos exibiram suas demonstrações das formas
mais variadas possíveis, porém, todas não elementares usando recursos avançados como:
integração em uma variável complexa, indução, contradição e resultados superiores do Cálculo.
O problema em provar o TFA de forma elementar está na necessidade de utilizar o
mínimo possível de ferramentas matemáticas. O que não significa que a prova seja simples. A
prova apresentada aqui é “simples” para um estudante que conhece as propriedades de números
complexos vistas nos livros de matemática nível médio e um resultado básico apresentado no
primeiro ano de cursos de Cálculo nas universidades.
Comunmente o TFA é provado em cursos de uma variável complexa nos bacharelados de
matemática e física e/ou nos cursos de pós‐graduação em matemática e física. Muitas vezes é
demonstrado utilizando a Teoria de Galois ou Topologia Algébrica, que são teorias sofisticadas.
Uma das demonstrações, a de J. Argand (1768‐1822), apresentada em 1806 e baseada
numa ideia de d’Alembert, é considerada fácil mas não elementar pois faz uso da extração das
raízes n‐ésimas de um número complexo arbitrário. Tal operação de radiciação não é trivial. De
um modo geral a operação de radiciação em é feita utilizando a representação polar de um
cos
∙
número complexo, isto é, utilizando a Fórmula de Moivre cos
∙ sen
sen
, onde ∈ .

onde

Lembre que uma função é algébrica se satisfaz uma equação polinomial
,
é um polinômio com coeficientes inteiros. Por exemplo, a função raiz quadrada,
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, é algébrica pois satisfaz a equação polinomial
,
0, já que
√ , com ∈
,√
0. A grosso modo, uma função é algébrica se ela pode ser
√
obtida através de uma combinação finita das operações de soma, subtração, multiplicação e
radiciação. Se uma função não é algébrica ela é dita transcendental.
De posse destas definições podemos perceber que o número de Euler, , é transcendental
pois não é raiz de um polinômio com coeficiente inteiros e as funções trigonométricas e a função
exponencial (consequentemente a função logarítmica) são funções transcendentais, pois são
formalizadas utilizando a teoria de séries infinitas ou equações diferenciais.
Desta forma, as demonstrações do TFA que utilizam a radiciação arbitrária de um número
complexo arbitrário, que utilizam a Fórmula de Moivre, que utilizam derivação e/ou integração,
ou que utiliza o conceito de ângulo não são elementares.
Com isto, os requisitos para uma prova elementar do TFA seriam: não utilizar integração,
nem séries, nem derivadas; não usar trigonometria (Fórmulas de Moivre); não utilizar fórmulas
para extrair a raiz n‐ésima de números em . Já a extração de raízes quadradas de um número
complexo é admissível pois a função raiz quadrada é algébrica e as fórmulas para as raízes
quadradas de um número complexo arbitrário são conhecidas e dedutíveis.
MATERIAIS E MÉTODOS
Alguns fatos elementares da teoria dos números complexos devem ser recordados para
uma melhor compreensão da nossa demonstração.
Dado um número complexo
de parte real de ,
, e o número

, com , ∈ e
√ 1, chamamos o número
de parte imaginária de ,
.

∈ , chamamos de:

Sendo

a) o conjugado de o número complexo
b) o módulo de o número real positivo | |
2

Note, também que | |
| | e|
|
| |

.
√

.

. Além disso, temos as identidades |
| | .
2

Em determinado momento será importante compreender que dado
⋯
, um polinômio complexo de grau , temos que lim |
| |→

|

| |

|

∞.

Além disso, considerando o mesmo polinômio de grau ,
, não é difícil verificar que, para
é um polinômio na variável com termo independente igual a
∈ , a translação
e cujo termo dominante é
(o mesmo de
). Mais ainda, se ∈ 1,2, … , é o menor
valor em que
0 num polinômio
, podemos reescrever
na forma
,
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equação (1)
3

onde

é um polinômio de grau

.

É importante, também, ressaltar a existência de raízes quadradas de um número
complexo da forma
√

∙

√

∙

∈ , de

1e

, as quais são, conhecidamente, da forma
, com

| |

se

0, e

0

1.

Aplicando tal fórmula repetidamente obtemos todas as 2 −raízes ,
.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O procedimento para demonstrar o TFA consiste em subdividi‐lo em duas afirmações. A
primeira é a mais profunda e utiliza a continuidade de , porém é considerada de fácil
verificação. Ela garante a existência de um ponto de mínimo para uma função contínua, sob
determinadas hipóteses. A segunda afirmação é conceitualmente simples, contudo mais difícil de
provar. Ela estabelece que, dado um polinômio complexo e não constante então o valor da
| em seu ponto de mínimo global é zero.
função |
Passemos, então, ao nosso resultado.
Teorema Fundamental da Álgebra: Seja
um polinômio em , com
| |
| | assume um mínimo em , isto é, existe
∈ tal que |
0.
para tal temos que
Demonstração. Considere um polinômio
∈ , para todo e
0. Tomando‐se a função |

1. Então,
| para todo ∈ e

⋯
, com
|, sabemos que lim |
| |→

1e
∞, ou

|

| | 0 | se | |
| é uma
seja, existe um raio
0 tal que |
e, como a função |
função contínua no disco compacto centrado na origem
0,
∈ ∶| |
, pelo
| restrita a 0, assume um valor
Teorema de Bolzano‐Weierstrass, segue que a função |
|, para todo ∈ 0, . Além
| |
mínimo em um ponto ∈ 0, , ou seja, temos |
|. A segunda
| | 0 | |
disso, se
∉ 0, , ou seja, se | |
, então |
|, para todo ∈ . Isto é,
| |
desigualdade segue do fato que 0 ∈ 0, . Portanto, |
|.
é ponto de mínimo global (absoluto) da função |
A equação (1) pode ser vista como
⋯
com

∈

e

,

equação (2)

.

Assim, podemos supor sem perda de generalidade que o valor
0 e assim temos,
é, podemos assumir que
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0. Isto

é assumido em

4

|

|

|

| ,∀ ∈ .

equação (3)

0, já vimos que existe o menor ∈ 1, … , tal
Além disso, na equação (2), sendo
que o coeficiente do monômio
(o número ) é não nulo. Então, destacando
obtemos a
seguinte simplificação para :
,
onde

equação (4)
0

é um polinômio e

0.

Considerando o círculo unitário centrado na origem,

∈

∶ | |

1,

|
| 0 | , e pela equação (4)
0 e ∈ , utilizando a equação (3), |
|
| 0 |
0
0
segue que, | 0
| 0 |
0, que, simplificando, dividindo por
0 e fixando
∈
obtemos
|
|
0, ∀
0 com a expressão no lado esquerdo contínua em
2
0
para todo

∈ 0, ∞ . Logo, em

0 temos
,

para

arbitrário em

equação (5)

.

Seja
0 0 . Pelo princípio da decomposição em fatores primos podemos escrever
1 na equação (5) temos
0. Escolhendo tal que
2 , com ímpar. Substituindo
1, temos
1 e concluímos
0 e, portanto,
0.
Escolhendo agora um complexo tal que
obtemos
e
e então, substituindo os valores e em (5) obtemos a dupla de desigualdades
0. Portanto,
0 e, como 0
0, então 0
0.∎

CONCLUSÃO
A demonstração do Teorema Fundamental da Álgebra apresentada neste trabalho se
baseou em resultados da teoria dos números complexos vista no ensino médio e num resultado
visto nos primeiros momentos da disciplina de Cálculo. Além disso, não fez uso de elementos que
transcendem a álgebra, se configurando assim num resultado bastante elementar e que pode ser
compreendido por qualquer aluno dos semestres iniciais dos cursos de Matemática, Físicas e das
engenharias.
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RESUMO
O presente trabalho descreve a pesquisa realizada sobre
a matemática dos fractais no ensino médio. Os objetos
fractais surgem nos trabalhos de Mandelbrot (1960)
como uma geometria da natureza. Esta geometria
chamou atenção dos pesquisadores por seus objetos
intrigantes, com cores, detalhes, representação da
natureza, melhores que a geometria euclidiana.
Observou‐se que os objetos fractais possuem dimensões
não inteiras, diferentes da definida por Euclides
(325a.C.–265a.C.). Como arcabouço teórico para o
estudo dos padrões dos fractais utilizou‐se conceitos de
Funções, Progressões Geométricas, Semelhança,
Geometria e Trigonometria. Utilizou‐se o software livre

MuPAD para construção, visualização e análise desses
objetos. Verificou‐se com simplicidade um mundo
formado por objetos infinitamente pequenos, que,
quando agregados, formam objetos fractais de
tamanhos imponentemente gigantescos em detalhes e
às vezes em tamanho. O estudo foi desenvolvido de
forma interdisciplinar e ampliou os conhecimentos dos
investigadores em relação a matemática, física, história
da tecnologia, geografia, artes, e informática. Verificou‐
se que é possível trabalhar os fractais com os conteúdos
do ensino médio. Como contribuição, disponibilizaram‐
se tutoriais acerca da construção, análise e aplicação dos
fractais nas diversas áreas do conhecimento.

PALAVRAS‐CHAVE: Fractal; dimensão fractal; auto‐semelhança; funções iteradas; sistema de Lindenmeyer.

THE GEOMETRY OF FRACTALS IN SECONDARY EDUCATION
ABSTRACT
This paper describes the research conducted about the
math of fractals on high school. The fractal objects arise
in the work of Mandelbrot (1960) as a geometry of
nature. The geometry of fractals called us enough
attention for their intriguing objects with colors, details,
representation of nature, better than Euclidean
geometry. We have seen that the fractal objects do not
have integer dimension. Described by Euclid (325 BC ‐
265 BC) more than two thousand years. Motivated to
study the patterns of fractals as theoretical framework
we used concepts of functions, Geometric Progressions,
Similarity, Geometry and Trigonometry. Thus, we made
a study of fractals in terms of the contents of the first

Comentado [RG1]: Na pág.9 vc se refere a uma expressão
logarítmica. Sugiro que insira a expressão <Logaritmos> após a
palavra Geometria.
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separadas por vírgulas, após o Resumo. Digitá‐las em letras
minúsculas, com alinhamento justificado. Não devem conter ponto
final.
Comentado [RG3]: Verificar tradução.

year of high school. We use free software MuPAD to
build step by step these objects. Checked with
simplicity, a world made up of infinitely small objects,
which, when aggregated, form fractal objects imposingly
gigantic sizes, always more than we could imagine. The
study was developed in an interdisciplinary way and
expanded the knowledge of researchers towards
mathematics, physics, history of technology, geography,
art and computer. It was found that the fractal is
possible to work with the content of high school. As a
contribution, took time tutorials about the construction,
analysis and application of fractals in various areas of
knowledge.

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.
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A MATEMÁTICA DA GEOMETRIA DOS FRACTAIS NO ENSINO MÉDIO

INTRODUÇÃO
O artigo visa apresentar à comunidade acadêmica a importância em incluir a geometria
dos fractais como conteúdo conceitual da disciplina de matemática. O tema é fruto de
observações do relacionamento que o professor de matemática fazia do conteúdo curricular com
a história da matemática. A pergunta motivacional que levou ao tema foi: de fato, o quanto de
matemática tem a nossa natureza? É possível realmente organizarmos a dinâmica da natureza ou
a estudarmos com padrões matemáticos?
Considerando que somos alunos do Curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino
Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRR), aliamos nossa curiosidade
com nosso conhecimento de software. O IFRR possui atualmente cinco Campi, somos alunos do
Campus Boa Vista (CBV). Deste modo, começamos, através de algoritmos, construir alguns
fractais. No princípio nos admiramos com suas cores, detalhes, desenhos. Apresentamos alguns
questionamentos ao professor de matemática. E solicitamos dele que nos tirassem algumas
dúvidas.
Esse nosso entusiasmo ganhou forças quando o professor comentou que a geometria dos
fractais pode estar distante da sala de aula, contudo não estará distante de nós no ENEM e
vestibulares. Ele apresentou ao grupo algumas questões envolvendo objetos fractais em
vestibulares e ENEM. Assim, vimos uma possibilidade de estudarmos de maneira mais
aprofundada essa geometria. Comentou ainda que esta geometria poderia contribuir com outros
conhecimentos importantes, não somente para entrar numa universidade, também poderia
desenvolver nosso raciocínio lógico, nossa álgebra, nossa aritmética, além de contribuir para uma
nova percepção da matemática e do mundo.
No estado da arte, que construímos sobre o que a história da matemática dispunha acerca
do conteúdo em tela, encontramos vários matemáticos que relacionaram a dinâmica de
fenômenos da natureza com conceitos matemáticos, principalmente conceitos relacionados às
geometrias. Pitágoras de Sâmos (580 a.C – 500 a.C), segundo Boyer (1974, p. 63), acreditava que
tudo era número. Platão (427 a.C. – 347 a.C.) sobre a entrada de sua escola escreveu, “que
ninguém que ignore a geometria entre aqui”. Boyer (1974, p. 63) menciona que essa fascinação
pela geometria fez com que Platão, “o criador de matemáticos”, associasse, num esquema
cósmico, os cinco sólidos de Platão aos quatro elementos de Empédocles, fogo, terra, água e ar,
unindo‐os com o quinto elemento, o sólido regular dodecaedro como o símbolo do universo.
Euclides (c. 330 a. C. ‐ 260 a. C.) foi um matemático fascinado pela geometria, suas obras
estavam repletas desse conhecimento. Entre muitas lendas, há uma que em resposta a Alexandre
o grande, ele disse que “não há uma estrada real para a geometria” Boyer (1974, p. 74). Outros
matemáticos, assim como os anteriores, continuaram obstinados em transcreverem em padrões
matemáticos fenômenos ocorrentes na natureza. O matemático italiano, de grande influência na
idade média, Leonardo de Pisa (1180‐1250), conhecido como Fibonacci, criou um cenário
imaginário com condições ideais para modelar matematicamente a procriação de coelhos.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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O objetivo era descobrir, quantos pares de coelhos iriam existir depois de um ano. Assim,
Fibonacci propôs no século XIII, a seguinte sequência numérica (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,
...). Tal sequência tem uma lei de formação simples, cada elemento, a partir do terceiro, é obtido
somando‐se os dois anteriores. A sequência de Fibonacci pode aparecer de diversas formas na
natureza, como no desdobramento dos galhos de uma arvore e na disposição das folhas ao redor
do caule. A segmentação da superfície de uma pinha e a disposição de escamas de alguns peixes
são alguns exemplos de números da sequência de Fibonacci.
Galileu Galilei (1564 – 1642) afirmou que “A natureza está escrita em números e que, por
isso, sua verdadeira compreensão só seria possível quando se conseguir expressá‐la em
linguagem matemática”, em uma de suas célebres frases, Galileu aponta seu encantamento pela
matemática, “a matemática é o alfabeto com que Deus usou para escrever o universo”.
Esta pequena ilustração histórica nos faz perceber que a concepção de números da
natureza vem formulando pensamentos desde as mais remotas épocas. E que ao longo da
história essa concepção se torna cada vez mais aperfeiçoada. Esse conceito, de representação da
natureza, aprimorou‐se com a “Geometria dos Fractais”. As primeiras idéias, desta geometria,
surgiram por volta de 1960, através do matemático Benoit Mandelbrot (1925 – 2010).
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Foi com essa motivação que nasceu nosso objetivo de pesquisa. Compreender e aplicar a
geometria dos fractais com os conteúdos de matemática que tínhamos visto no Ensino Médio, de
forma interdisciplinar, envolvendo matemática, física, história, geografia, artes e informática.
Além dos livros didáticos, contamos com várias literaturas que o professor dispunha em seu
acervo particular, livros da biblioteca e artigos disponíveis em meios eletrônicos. O projeto de
pesquisa foi cadastrado na Diretoria de Pesquisa, Pós‐graduação e Inovação (DIPESP) do Campus
Boa Vista.
Além do aporte teórico descrito no parágrafo anterior, utilizamos como contribuição à
construção, visualização e análise dos objetos fractais o software MuPAD. O referido software
oferece uma boa interface de usuário para a geração de gráficos, ou para depurar programas
escritos na linguagem MuPAD. O programa traz uma ferramenta que auxilia a construção de
belíssimos objetos fractais de forma amigável ao usuário, utilizando como suporte o Sistema de
Lindenmayer.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para informação sobre a geometria dos fractais e seus intrigantes objetos utilizamos a
pesquisa bibliográfica. Fizemos, como ponto de partida de nossa investigação, uma revisão
bibliográfica para construção do estado da arte do assunto em questão. Usamos livros didáticos e
paradidáticos, revistas, internet e artigos científicos que fizessem menção à temática em tela.
Comentado [RG9]: não foi citado nas referências

Conforme Oliveira Netto, (2008, p.44):
A pesquisa bibliográfica tem por objetivo o levantamento dos dados e
informações contidos nas fontes documentais. Nesse sentido, considerando a
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capacidade de armamento de dados de cada memória particular, em geral adota‐
se o método de fichamento para a coleta e conservação de tais informações [...].

Comentado [RG10]: recuo esquerdo de 5cm sem parágrafo. Já
fiz a correção deste; corrija os outros.

Após o fichamento, as informações obtidas foram inclusas na pesquisa como registro
teórico. Dividimos a pesquisa bibliográfica em três momentos. O primeiro momento foi para
construirmos um estado da arte acerca do que a história da matemática traz sobre a
compreensão da dinâmica da natureza através da matemática. No segundo momento montamos
um corpus de análise, selecionamos livros didáticos, livros paradidáticos, revistas e artigos. O
objetivo era classificar os conteúdos de matemática, física, história da computação, geografia e
informática, relacionados ao tema. O terceiro momento foi construir um material teórico sobre a
geometria dos fractais do ponto de vista dos conteúdos do ensino médio. Neste material teórico
ficou registrado as fases anteriores da pesquisa bibliográfica e nossas contribuições acerca do
assunto.
Utilizamos a observação da natureza para compararmos os conceitos da geometria dos
fractais com alguns objetos naturais, como flores, plantas, árvores, legumes, cristal de gelo.
Pesquisamos em livros órgão do corpo humano: aparelho respiratório, batimentos cardíacos,
sistema sanguíneo. Outro tipo de observação foi a em objetos construídos pelo homem: sistemas
eletrônicos, transmissores de áudio, construções prediais, modelos matemáticos para interpretar
a dinâmica da natureza.

Comentado [RG11]: livros e órgãos
Comentado [RG12]: <sem compreensão> refazer

Para construção dos objetos fractais utilizamos o Sistema de Lindenmayer. O Sistema de
foi proposto pelo Biólogo AristidLindenmeyer, 1980, formalizou a descrição do crescimento das
plantas dando‐lhe o nome de L‐System. O L‐System é uma ferramenta muito útil para a criação
de objetos realísticos que acontecem na natureza em particular estruturas de ramificação de
plantas. A interpretação gráficados L‐systems foi baseado no estudo Seymour Papert –
Turtlegraphics. O estudo consiste em estabelecer regras fixas para cada símbolo. Um símbolo ou
objeto é gerado a cada repetição de acordo com algumas regras de substituição.

Comentado [RG13]: retirar

Com alguns símbolos, “F, +, ‐, [, +”, pode se construir um belo arbusto fractal. No qual,
“F” significa avance e desenhe uma reta, “+” significa vire a esquerda (sentido anti‐horário)
um ângulo α, “‐“ vire a direita (sentido horário) um ângulo α, “*“ indica o início de ponto
de ramificação e “+” indica o fim desse ponto de ramificação. Existem outros símbolos que
auxiliam a construção de fractais mais complexos, tais símbolos podem ser visualizados,
explicados e exemplificados no trabalho completo. Utilizamos, também, outros métodos como: o
sistema de colagem, o sistema de funções iteradas e transformações lineares.

Comentado [RG19]: pode‐se

Para visualização dos objetos fractais utilizamos o software MuPAD. O MuPAD é um
Sistema Algébrico Computacional (SAC), constituído por pacotes de software que desenvolvem
trabalhos desde as mais simples operações matemáticas ás mais complexas. Desenvolvido na
Universidade de Paderborn na Alemanha suas ferramentas endereçam aos matemáticos,
engenheiros, cientistas computacionais, naturais e, mais generalizadamente, a todos que
precisam de um auxílio computacional matemático, como professores, alunos e fascinados pela
computação algébrica.
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Comentado [RG14]: Aristid Lindenmeyer
Comentado [RG15]: em 1980
Comentado [RG16]: no qual
Comentado [RG17]: ,
Comentado [RG18]: gráfica dos

Comentado [RG20]: vc não cita esse símbolo no início deste
parágrafo.

Comentado [RG21]: às
Comentado [RG22]: ,
Comentado [RG23]: ,

A versão que utilizamos foi a Mupad light 2.5.3, é uma versão livre. Possui poderosas
ferramentas que possibilitam construções de programação orientada a objeto; possui o MuPAD
módulo de conceito dinâmico, pode‐se, através deste, adicionar ao kernel programas escritos em
C ou C + +; pode‐se definir os mais variados tipos de dados, pois existe uma gama de operações
existentes e as funções podem ser sobrecarregadas; Possui um poderoso depurador de código‐
fonte; ainda traz suporte para geração de fractais pelo Sistema de Lindenmayer.
Para análise e interpretação dos objetos fractais utilizamos conceitos de conjuntos,
funções exponenciais, funções logarítmicas, progressão geométrica, conceitos de geometria
plana e espacial, construção de algoritmos.

Comentado [RG24]: que se trata de uma versão livre.
Comentado [RG25]: <não compreendi>
Comentado [RG26]: possui

Comentado [RG27]: espacial e construção

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em relação as geometrias euclidianas e fractais, as análises e interpretações feitas pela
equipe nos fazem acreditar que ambas as geometria se completam. Partimos do pressuposto que
alguns padrões da geometria fractal precisam das formas da geometria euclidiana para existirem.
Tentando uma analogia através da teoria dos conjuntos. Verificamos que os livros de matemática
ensinam que o conjunto dos números reais inclui todos os conjuntos. Hoje sabemos que todos
“os demais conjuntos” são muita coisa. Podemos afirmar, segundo o que estudamos, que estão
contidos no conjunto dos números reais apenas os conjuntos dos números naturais, racionais e
irracionais, enquanto que outros como o conjunto dos números complexos fogem a regra.

Comentado [RG28]: às

Essa mesma analogia usamos para afirmar que a geometria fractal veio completar a
geometria euclidiana, em outras palavras, podemos dizer que a geometria euclidiana está
contida na geometria fractal.

Comentado [RG30]: Usamos essa mesma analogia

Comentado [RG29]: faz

Comentado [RG31]: euclidiana. Em outras palavras,

Geometria
Fractal
Geometria
Euclidiana

Comentado [RG32]: reconstrua a figura usando o paint, por
exemplo, ou refaça a figura. Na impressão está “quebrando”.

Figura 1: A geometria euclidiana está contida na geometria fratal.
Desta forma, a Geometria Fractal surgiu para completar os antigos conceitos de
geometria que estamos acostumados ver na escola, os conceitos da conhecida Geometria
Euclidiana, como afirma Gleick (1989, p. 89), ao expressar‐se das formas geométricas de Euclides,
diz que “Euclides fez delas uma geometria que durou dois milênios, a única geometria conhecida
da maioria das pessoas, até hoje”.

Comentado [RG33]: Não cita nas referências

Em relação a riqueza de detalhes dos objetos fractais e a semelhança mais próxima da
natureza. Percebemos que isso só foi possível graças ao surgimento dos computadores que
despertaram os cientistas e o fizeram enxergam tal possibilidade. Assim, nas últimas décadas do
século XX, com o advento dos computadores, a ciência ganha novas ferramentas de perceber a

Comentado [RG34]: Não está havendo conexão do início deste
parágrafo com o restante do conteúdo. A 1ª linha da a impressão
que se trata de um tópico. <refazer>
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dinâmica e a complexidade de fenômenos da natureza. Alguns matemáticos já entendiam que a
Geometria Euclidiana não expressava essa dinâmica e complexidade.
As formas que Euclides estudou – linhas retas e círculos – tiveram tanto sucesso
na explicação do universo que os cientistas ficaram cegos para suas limitações,
classificando as formas que não se encaixavam dentro do esquema de Euclides como
“não‐intuitivas” e até “patológicas”. (Leismoir‐Gordon et al, 2000, p. 9, grifo do autor).

Comentado [RG35]: recuo esquerdo de 5cm sem parágrafo.
Comentado [RG36]: Não cita nas referências
Comentado [RG37]: Não visualizo na citação onde ocorreu o
“grifo do autor”

Com o passar do tempo, essas ideias foram tornando‐se mais robustas e fizeram nascer a
ciência dos fractais. Auxiliada pelos computadores a Geometria dos Fractais ganha seu espaço a
nível mundial, Barnsley (2000) no prefácio de seu livro, “Fractals Everywhere”, diz que,
A geometria fractal fará com que você veja as coisas diferentes, É perigoso ler
mais. Você arrisca perder a visão infantil de nuvens, florestas, flores, galáxias, folhas,
penas, rochas, montanhas, torrentes de água, tapetes, tijolos e muito mais. Nunca mais
você interpretará estes objetos da mesma forma.

Mais foi com seu criador, Benoit Mandelbrot (1925‐2010), que a Geometria dos Fractais
define‐se como uma linguagem matemática que descreveria melhor as formas encontradas na
natureza. A grande charada foi desvendada, há um fenômeno de semelhança presente na
natureza.

Comentado [RG38]: Não cita na referência

Comentado [RG39]: recuo esquerdo de 5cm sem parágrafo.
Comentado [RG40]: .

Comentado [RG41]: :

Se tirarmos uma foto de uma couve‐flor, por exemplo, e ampliarmos consideravelmente,
verificaremos que a imagem da ampliação é a mesma da imagem original (não ampliada).

Comentado [RG42]: Semelhança

Figura 2: semelhança das partes com o todo.
Em relação às observações dos objetos fractais na natureza e em objetos feitos pelo
homem. Verificamos que os objetos da natureza possuem conceitos fractais, contudo, possui
algumas limitações. Vejamos alguns objetos extraídos da natureza ao nosso redor. A esses
objetos, chamaremos de fractais naturais.
As partes dos fractais naturais são apenas memória do todo. Pois, aprendemos nas aulas
de química que um fractal natural é constituído por uma estrutura molecular composta por
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Comentado [RG43]: Não está havendo conexão do início deste
parágrafo com o restante do conteúdo. A 1ª linha da a impressão
que se trata de um tópico. <refazer>
Comentado [RG44]: todo, pois aprendemos

átomos e suas partículas elementares que nada se assemelham com o todo, dito de outra
maneira, com sua forma original.

Comentado [RG45]: A

Figura 3: a samambaia é auto‐semelhante.

Comentado [RG46]: Vc está usando hífen em alguns e outros
não. Verifique a ortografia correta.

Podemos encontrar auto semelhança ou auto similaridade, em muitos objetos da
natureza. Uma árvore, um brócolis, uma couve‐flor, plantas ornamentais, flores,
caracóis/caramujos, são auto semelhantes.
Fizemos, em casa mesmo, a observação de congelamento de uma porção de agua,
pudemos presenciar a formação de cristais de gelo, constatamos neles a auto semelhança.
Experiências simples assim podem ser feitas em nosso dia‐a‐dia para verificar a auto semelhança
em objetos da natureza.

Comentado [RG47]: Vc está usando hífen em alguns e outros
não. Verifique a ortografia correta.
Comentado [RG48]: Vc está usando hífen em alguns e outros
não. Verifique a ortografia correta.
Comentado [RG49]: água
Comentado [RG50]: .
Comentado [RG51]: Pudemos
Comentado [RG52]: Vc está usando hífen em alguns e outros
não. Verifique a ortografia correta.
Comentado [RG53]: Vc está usando hífen em alguns e outros
não. Verifique a ortografia correta.

Figura 4: arvores, litorais, raios e nuvens são exemplos de fractais naturais.
Perceber que há muitos fractais naturais em nossa volta. Concluímos que um fractal
natural é constituído de partes auto semelhantes ou auto similaridade em outras literaturas.
Alertamos que a alto‐semelhança dos fractais naturais não se estende muito quando escolhemos
partes muito pequenas. Pois, pequeniníssimas partes possuem uma semelhança distorcida com o
todo. Entendemos que os fractais naturais são “auto afins, ou seja, são cópias reduzidas
distorcidas de si próprias” Janos (2008, p. 70, grifo do autor)
No estudo dos fractais matemáticos, vimos desde os clássicos aos mais complexos.
Notamos como o infinito pode parecer tão pequeno e o quão belo é a geometria dos fractais. Os
fractais clássicos analisados foram: conjunto de cantor; curva de Koch simples, floco de neve,
tapete de Sierpinski e esponja de Menger.
O famoso fractal Conjunto de Cantor ficou conhecido na literatura de Georg Cantor (1845‐
1918) em 1883, muito embora tenha sido descoberto em 1874 nove anos antes de Cantor ter
introduzido o conceito em sua teoria por Henry John Stephen Smith (1826‐1883). De fato, talvez
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Comentado [RG54]: Cantor

o Conjunto de Cantor foi o primeiro objeto a ser reconhecido como um fractal. O Conjunto de
cantor é gerado a partir dos seguintes passos (algoritmos) abaixo.
Passo 1: Desenhe um seguimento de reta do tamanho que quiseres, o nosso terá 1 (um)
metro de comprimento.

Comentado [RG55]: Cantor
Comentado [RG56]: segmento

Passo 2: Divida o seguimento original em 3 (três) partes iguais e retire a parte central.

Comentado [RG57]: segmento

Passo 3: Faça o mesmo para os dois seguimentos de reta que restaram no passo 2.

Comentado [RG58]: segmentos

Continue com o mesmo procedimento nos seguimentos de retas restantes. O que
teremos no final? O famoso fractal (conjunto) de cantor, conhecido também como poeira de
cantor.

Comentado [RG59]: segmentos
Comentado [RG60]: Cantor
Comentado [RG61]: Cantor

Figura 5: Construção do Conjunto de Cantor.
Os fractais matemáticos também são auto semelhantes. Perceba que as cópias menores
são idênticas com a figura original. O diferencial da auto semelhança do fractal matemático é que
ela se estende às menores partes.

Comentado [RG62]: Vc está usando hífen em alguns e outros
não. Verifique a ortografia correta.
Comentado [RG63]: Vc está usando hífen em alguns e outros
não. Verifique a ortografia correta.

Comentado [RG64]: Figura 6

Figura 7: Auto‐semelhança no Conjunto de Cantor.

Comentado [RG65]: Vc está usando hífen em alguns e outros
não. Verifique a ortografia correta.

Além da auto semelhança podemos perceber, através da função exponencial, o
comportamento dos fractais. A figura abaixo ilustra o comportamento do Conjunto de Cantor. A
figura 8.a mostra o crescimento da quantidade de caixa f(x) em função dos passos x. A figura 8.b
apresenta o tamanho das caixinhas f(x) em função das iterações x. A figura 8.c dá uma ideia do
tamanho final do Conjunto de Cantor, vimos que ele tende a desaparecer, mas não desaparece,
se transforma em uma poeira, conhecida na literatura como Poeira de Cantor.
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Comentado [RG66]: Vc está usando hífen em alguns e outros
não. Verifique a ortografia correta.
Comentado [RG67]: 7.a
Comentado [RG68]: 7.b
Comentado [RG69]: 7.c
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da figura.

Comentado [RG70]: 7.a
Comentado [RG71]: 7.b
Comentado [RG72]: 7.c

Figura 8: Comportamento do Conjunto de Cantor.

Comentado [RG73]: Figura 7

No Conjunto de Cantor temos que N(s) resultará em 2 e o tamanho “s” resultará em 1/3.
Substituindo na equação (1) teremos:

Comentado [RG74]: Em que outro lugar aparece esse “N(s)”
para que se refira a ele neste parágrafo.

equação (1)

Comentado [RG76]: Use o “equation” do próprio word para
reconstruir a fórmula acima.

Resolvendo a equação (1) teremos que a dimensão fractal do Conjunto de Cantor será
aproximadamente de 0,63. Ou seja, o Conjunto de Cantor possui uma dimensão maior que um
ponto e menor que uma reta.

Comentado [RG77]: Desenvolva o cálculo para comprovar esse
valor

Comentado [RG75]: Idem N(s)

Comentado [RG78]: O leitor precisa de mais informações para
compreender melhor essa expressão.

CONCLUSÕES
Percebemos na pesquisa as inúmeras abordagens das matemáticas vinculadas a uma
tentativa de descrever a dinâmica da natureza. Essa abordagem da natureza se dava com
elementos matemáticos (alfabeto) que representavam/lembravam números inteiros, pontos,
retas, quadrados, círculos, entre outras figuras da geometria euclidiana.

Comentado [RG79]: da matemática

Notamos o quanto a geometria euclidiana foi importante e se enraizou nos trabalhos e
descobertas matemáticas até os dias de hoje. Para que não tenhamos dúvidas, basta olharmos
para o que aprendemos e ensinamos de geometria em nossas escolas, toda a geometria vista nas
escolas e cursinhos é puramente geometria euclidiana. Alicerçadas em seus postulados, axiomas
e teoremas, a geometria euclidiana parece se encaixar perfeitamente nos trabalhos
matemáticos. Talvez, seja essa a assertiva que a mantem segura a mais de 2200 anos. Talvez seja
por isso que confundimos suas formas com formas da natureza ao nosso redor.
A construção dos fractais nos fez perceber o quanto é bela e interessante à matemática
da natureza. Modelar objetos da natureza com essa fascinante geometria, fez, nós alunos do
ensino Técnico em Informática e Secretariado com orientação de nosso professor de matemática,
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Comentado [RG80]: a
Comentado [RG81]: não foi citado na Introdução

visualizarmos o que para nós era abstrato demais. Ficou mais prazeroso trabalhar os conteúdos
do ensino médio. Construir progressões geométricas sabendo que era um mapa de uma figura
bastante intrigante trouxe conhecimento e bastante satisfação.
Conseguimos compreender a aplicação da matemática aos fractais, calculando as
dimensões fractais, conhecemos o software MuPAD e através dele aprendemos a construir
fractais no computador, utilizando alguns conhecimentos básicos de lógica de programação.
Esta pesquisa nos possibilitou ter uma nova percepção sobre dimensões, medidas de
objetos, constantemente utilizados e vistos em nosso dia‐a‐dia e enxergar a matemática na
natureza. Pudemos ter uma nova visão de como a matemática está presente na natureza,
entendendo suas formas estruturais, com o auxílio de nosso conhecimento de matemática,
integradas ao estudo de ramificação das plantas, afim de, aplicar à lógica de programação com o
auxilio do software MuPAD, que possibilitou reconstruir a interpretação gráfica de algumas
plantas fractais. De início parecia ser algo totalmente complexo, mas com o decorrer das
atividades aplicadas pelos professores, percebemos que não é.
O estudo nos fez entender que a geometria da natureza está presente em muitas áreas do
conhecimento. Além da matemática, aprendemos um pouco mais de história, geografia, biologia,
lógica, programação e artes. Os pesquisadores aprimoraram competências de resolver
problemas; de trabalhar em grupo e tomar decisões de forma colaborativa mediante as situações
problemas; de reconhecer, aplicar e socializar os o conhecimento dos fractais em várias áreas.

Comentado [RG82]: não aparece no resumo. Física está no
resumo e não aparece aqui.

Comentado [RG83]: retirar
Comentado [RG84]: conhecimentos
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ANÁLISE DA INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DA MATEMÁTICA E DO CURSO TÉCNICO
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo defender a necessidade da
utilização de novos instrumentos para avaliação da
aprendizagem da matemática escolar. Buscou – se fazer
uma pesquisa que pudesse fundamentar a idéia,
mostrando o que dizem os educadores matemáticos.
Procedendo assim, surgiu a necessidade de se fazer uma
ligação com o cotidiano, onde faz – se presente uma
análise das possíveis situações que podem ocorrer
quando estamos avaliando por meio de uma avaliação
tradicional contextualizada, ou seja, uma prova com um
novo modelo, como um instrumento significativo na
validação do conhecimento que foi apropriado pelo
aluno. Com isso percebeu – se a importância da

interdisciplinaridade, que é um assunto que vem virando
moda nos últimos anos nos currículos escolares, e não é
diferente em matemática. Porém, este assunto não é
uma coisa nova em educação, já que tem sido debatida
desde a década de 70. Para tanto foi efetuado uma
pesquisa com uma turma de alunos da Escola Estadual
de Ensino Profissional Professo José Victor Fontenelle,
do curso do 2º Ano do Ensino Médio, onde foi feito a
comparação entre dois tipos de questões: contextualiza,
e a não contextualizada, e com isso foi verificado como é
realizada a aprendizagem dos estudantes, de maneira a
interpretar cada situação problema destinados ao curso
em que estão estudando.

PALAVRAS‐CHAVE: Contextualização, Interdisciplinaridade, aprendizagem, aluno, cotidiano.

INTERDISCIPLINARITY ANALYSIS OF TEACHING MATH AND TECHNICAL COURSE
ABSTRACT
This article aims to defend the necessity of using new
tools to evaluate the learning of school mathematics.
We tried to do a search that could support the idea,
showing what they say Brazilian mathematics educators.
By doing so, the need to make a connection with
everyday life, where it is present an analysis of possible
situations that can occur when we are evaluating using
traditional contextualised assessment, ie a test with a
new model, as a significant tool in the validation of the
knowledge that has been appropriated by the student.
With that realized ‐ the importance of interdisciplinarity,
which is a subject that has becoming fashionable in

recent years in school curricula, and is no different in
mathematics. However, this issue is not a new thing in
education, since it has been debated since the 70s.
Therefore, we conducted a survey with a group of
students from the State School for Professional Teaching
Profess José Victor Fontenelle, of course 2nd Year high
school, where he was made the comparison between
two types of questions: contextualizes, and not
contextualized, and it was found to student learning in
order to interpret each problem for the course they are
studying situation was realized .

KEY‐WORDS: Contextualization, interdisciplinarity, learning, student, everyday.
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ANÁLISE DA INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DA MATEMÁTICA E DO CURSO TÉCNICO

INTRODUÇÃO
O ensino mundial já passou por diversas transformações, atualmente são comuns os
professores antes de iniciar um conteúdo novo, falar de uma maneira geral sobre a aplicabilidade
do mesmo no cotidiano, dessa forma, o acesso a informação fica bem mais fácil, e os alunos
compreendem melhor a disciplina. Para os mais especializados, essa maneira de ensinar está
dentro dos padrões de contextualização envolvendo conhecimentos adquiridos em sala de aula e
levando a prática do cotidiano.
De acordo com o dicionário, contextualizar significa introduzir, inserir um certo tema no
tempo e espaço. De forma geral, ela vem ser o ato de vincular o conhecimento à sua origem e à
sua aplicação.
Silva (2009) destaca que a origem do termo contextualização vem do latim, da palavra
contextus, do verbo contexère que significa “entrelaçar, reunir, tecendo”, derivado de texère
(tecer). Para o autor, contexto pode ser considerado um entrelaçar de assuntos, categorias, como
contexto histórico, contexto matemático, contexto de outras disciplinas, contexto interdisciplinar,
contexto transdisciplinar, etc.
Silva afirma também que, no ensino da matemática, a contextualização pode ser feita em
situações reais ou dentro da própria matemática, tecendo uma rede de significados entre vários
assuntos diferentes.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/ 96) traz em vários dos seus artigos,
que acredita na compreensão desses conhecimentos para o uso do cotidiano, como exemplifica o
artigo 28º, que diz que “os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente”, ou seja, deve – se
levar em conta a realidade de cada aluno, assim como suas experiências vividas, áreas de atuação
profissional, enfim, ensinar levando em conta o contexto dos estudantes.
Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que são guias que orientam a
escola e os professores na aplicação do novo modelo, estão estruturados sobre dois eixos
principais: a interdisciplinaridade e a contextualização. Os PCN afirmam que é possível generalizar
a contextualização como recurso para tornar a aprendizagem significativa ao associá‐la com
experiências da vida cotidiana ou com os conhecimentos adquiridos espontaneamente. Mas,
chama a atenção para o fato de que é preciso:
...cuidar para que essa generalização não induza à banalização, com o risco de perder o
essencial da aprendizagem escolar que é seu caráter sistemático, consciente e deliberado.
Em outras palavras: contextualizar os conteúdos escolares não é liberá‐los do plano
abstrato da transposição didática para aprisioná‐los no espontaneísmo e na
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cotidianeidade. Para que fique claro o papel da contextualização, é necessário considerar,
como no caso da interdisciplinaridade, seu fundamento epistemológico e psicológico.
(Brasil, 2000, p. 81).

Outro modo de facilitar a aprendizagem para os educandos é a interdisciplinaridade, que
corresponde ao processo de integração recíproca entre várias disciplinas e campos de
conhecimento. Constitui uma associação de disciplinas, por conta de um projeto ou de um objeto
que lhes sejam comuns.
A interdisciplinaridade é a integração de dois ou mais componente curriculares na
construção do conhecimento. Ela surge como uma das respostas à necessidade de uma
reconciliação epistemológica, processo necessário devido à fragmentação dos conhecimentos
ocorrido com a revolução industrial e a necessidade de mão de obra especializada.
Essa modalidade de ensino buscou conciliar os conceitos pertencentes às diversas áreas do
conhecimento a fim de promover avanços como a produção de novos conhecimentos ou mesmo,
novas sub – áreas, como por exemplo as disciplinas de bioengenharia, bioquímica, lingüística,
biofísica, entre outras.
A idéia de contextualizar os conteúdos vistos em sala de aulas faz com que o aluno sinta
gosto de estudar. O aluno será mais do que um espectador, mas ele passará a ser um protagonista
do seu ensino, um agente que poderá resolver os problemas passados em sala.
Com isso ele não fará mais ao professor as mesmas perguntas, tais como: “Para que estou
aprendendo isso?” ou “Quando eu usarei isso em minha vida?”. Se o aluno estiver habituado a
trabalhar com questões contextualizadas, o professor sempre de forma a trabalhar a aplicação do
conteúdo, o aluno não sentirá dificuldades em fazer a aplicação do mesmo, e a responder a tais
questões.
Para que isso ocorra, em momentos de aulas, o professor já deve ir criando situações
comuns ao dia a dia dos alunos, em seus exemplos, trazendo o cotidiano para a sala de aula, e
aproximando o conhecimento cientifico ao dia a dia do estudante. Para isso podem ser abordados
assuntos ligados a cultura, ambientais, política, econômicos, fenômenos físicos, dentre outros.
Quando o professor utiliza esse recurso, que é a contextualização, estará mais propenso a
ter êxito em preparar os alunos não só para uma memorização, mas na verdade, estará
preparando os educandos para a vida.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado com uma sala da Escola Estadual de Ensino Profissional
Professor José Victor Fontenelle, situado no município de Viçosa, no Estado do Ceará, uma turma
do 2º ano do ensino médio, do curso técnico de Fruticultura, contendo 38 alunos.
Foi analisada a diferença de acertos com relação a questões referentes a uma avaliação,
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sendo elas contextualizadas com o curso dos referidos alunos, e as outras questões referentes a
uma abordagem mais direta do conteúdo.
O conteúdo que a sala estava estudando era referente a Matrizes, onde se abordava, a
construção da mesma, as operações que envolviam adição e subtração de matrizes, e a igualdade
entre as mesmas.
A elaboração das avaliações é de fundamental importância, para que os conteúdos
estudados em sala tenham significado em seu cotidiano para a aprendizagem. Segundo Dante:
“A Matemática está presente em praticamente tudo o que nos rodeia, com maior ou
menor complexidade. Perceber isso é compreender o mundo à nossa volta e poder atuar
nele. E a todos, indistintamente, deve ser dada essa possibilidade de compreensão e
atuação como cidadão.” (DANTE, 2008, p.11)

Agindo dessa forma, utilizando questões referentes ao dia a dia, o aluno se mostra capaz
de resolver as atividades propostas com as ferramentas necessárias. Não se entende por avaliação
contextualizada um modismo necessário com o objetivo de preparar os alunos para testes
nacionais que estão presentes no Brasil. O que realmente deve – se verificar é o quanto aluno
aprende com essas questões, é o ganho pedagógico que se tem quando aproximamos em uma
avaliação as realidades onde vivem os alunos hoje.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com esse trabalho foi observado que quanto mais o aluno estiver ligado na questão, mais
fácil será a compreensão para a resolução do mesmo. Neste artigo será feita uma comparação
entre tais questões: as contextualizadas e as não contextualizadas, verificando a quantidade de
alunos que acertaram cada estilo de questão.
Os alunos da pesquisa são do curso técnico em fruticultura, por conta disso, a questão
contextualizada trazia sempre algo que estava presente na área deles, e próximo a realidade
deles, como por exemplo, o nome dos lugares, feiras, frutas, entre outros. Vejamos as questões:
QUESTÃO 01 – Uma equipe de alunos da turma de Fruticultura da Escola Profissional Professor
Juca Fontenele, fez uma pesquisa para verificar a quantidade de mudas que são vendidas nos
primeiros dias do mês de Março. Os alunos tabularam os seus respectivos resultados formando
tabelas, onde a matriz F indica a quantidade de plantas vendidas na Feira, e a matriz C, a
quantidade de mudas vendidas no Quatiguaba. Nesses dois locais foi verificado a venda de plantas
frutíferas, (linha 1), e de plantas ornamentais (linha 2). As matrizes a seguir apresentam os
resultados das pesquisas dos alunos nos três primeiros dias do mês de Março de 2014.
F=

eC=
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Como é representado matricialmente a venda de mudas frutíferas e ornamentais dos dois locais
juntos nos três primeiros dias do mês de Março?
A)

B)

D)

E)

C)

A questão acima aborda o assunto referente a adição entre matrizes, para soluciona – la, o
aluno deverá somar número a número, que estão na mesma posição na tabela, o nível da questão
é relativamente fácil, levando ao aluno uma breve interpretação sobre o assunto. Mesmo que o
aluno não soubesse o que é matriz, e tudo o que o assunto contempla, ainda assim, o aluno com
os conhecimentos prévios que possui, e utilizando o raciocínio lógico ainda terá a possibilidade de
responder o item acima.
Agora comparando – se a questão anterior com a questão abaixo, teremos a diferença da
não contextualização, a questão aborda de uma maneira bem direta, contempla o mesmo
assunto, porém aborda ainda uma matriz especifica que é a identidade, mas ainda o que se avalia
é a operação de adição entre as matrizes, um assunto cujo os alunos mesmos disseram em uma
das aulas, que era de fácil compreensão.
QUESTÃO 02 – Dada a Matriz A =

, e sabendo que a matriz identidade é igual a

.A

soma da matriz A com a matriz identidade de ordem 2, apresenta que resultado se somarmos a 2ª
linha da matriz resultante:
A) 0
B) 1
C) 2
D) 8
E) 13
Tabela 01: Comparativo de acertos entre as questões 01 e 02
Questão
01
02

Acertos (%)
84 %
24 %

Erros (%)
16 %
76 %

Na tabela 01 fica claro a diferença em número o quanto a questão contextualizada ajuda
na percepção de aprendizagem dos estudantes, na questão 02, somente 9 alunos de um total de
38 que acertaram, a maioria da sala não obteve êxito. Quando foram questionados qual era a
dificuldade da questão, os alunos relataram que tinham dúvida na matriz identidade, não sabendo
o que fazer com ela, sendo que na questão o enunciado estava claro na palavra “soma”. E com
relação a primeira questão, os alunos relacionaram ela como simples, devido ao fato de estar
relacionado com o curso técnico deles, facilitando a compreensão do enunciado, o que resultou
em 32 pessoas com acertos na referida questão, e somente 06 pessoas erraram a questão, quando
interrogados o motivo do erro, eles afirmaram em ter sido, falta de atenção.
Outra questão que iremos comparar, se refere a operação de subtração entre matrizes, e a
interpretação do mesmo conteúdo.
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QUESTÃO 03 – Consideremos as produções diárias de Frutas de manga e goiaba, nos tipos:
exportação, nacional e refugo, de uma empresa de produção de frutas nos meses de janeiro e
fevereiro do ano de 2014. Obs.: Refugo é o material produzido, porém não comercializado.
Produção de Janeiro
Fruta / Tipos M
G
Exportação 200 190
Nacional
180 150
Refugo
120 100
Produção de Fevereiro
Fruta / Tipos M G
Exportação 220 205
Nacional
210 170
Refugo
130 110
Por qual das alternativas abaixo fica representado a resposta correta sobre a diferença de
frutas produzidos a mais no mês de Fevereiro / 2014?
A) Foram produzidos 20 frutas a mais da Goiaba do tipo Refugo.
B) Foram produzidos 10 frutas a mais da Manga do tipo Nacional.
C) Foram produzidos 15 frutas a mais da Goiaba do tipo Exportação.
D) Foram produzidos 30 frutas a mais da Goiaba do tipo Exportação.
E) Foram produzidos 15 frutas a mais da Manga do Tipo Nacional.
A questão comparada agora, é mais algébrica, onde os alunos trabalharão com variável X, o
qual muitos possuem muitas dificuldade, mas com relação a essa em especifico e a dedicação que
eles tiveram com a disciplina, não houve muitos erros, devido em exercícios já ter sido trabalhados
com uma questão parecida.
QUESTÃO 04 – Se A =

A)

B)

,B=

eC=

C)

, então a matriz X tal que A + B – C – X = 0 é:

D)

E)

Tabela 02: Comparativo de acertos entre as questões 03 e 04
Questão
01
02

Acertos (%)
71 %
61 %
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Aqui a diferença não foi tão alta devido a dificuldade em interpretação que os alunos
possuem, mas ainda assim, a contextualizada é de mais fácil compreensão do que uma questão
que solicita que o aluno somente faça cálculos para encontrar a resposta, mas sem uma
abordagem significativa de onde aplicar aquele conhecimento.
Os professores devem fixar suas avaliações mais na parte do dia a dia do aluno, para
facilitar a sua aprendizagem, principalmente nas áreas das exatas (matemática, e física), que é
onde os alunos possuem mais dificuldades.
“Aprender Matemática é aprender a resolver problemas. Para isso é preciso apropriar‐se
dos significados dos conceitos e procedimentos matemáticos para saber aplicá‐los em
situações novas. Assim, é fundamental que tais conceitos e procedimentos sejam
trabalhados com a total compreensão de todos os significados associados a eles”. (DANTE,
2008, p.11)

CONCLUSÃO
Assumir a contextualização da avaliação como um instrumento capaz de investigar onde é
o erro e o acerto de nossos alunos, é poder proporcionar ao aluno e ao professor uma situação
didática significativa no processo de ensino aprendizagem.
Ao aluno pode – se propiciar um grande enriquecimento para sua formação, pois, se está
inserido elementos de sua vida diária dentro dos conteúdos escolares. Ensinar os conteúdos de
uma forma diferenciada, encaixando os conteúdos dentro de situações de vivencia de cada
estudante.
De acordo com o PCN de matemática, BLUMENTHAL diz o seguinte:
“... visam levar o aluno a compreender e transformar o mundo à sua volta, estabelecer
relações qualitativas e quantitativas, resolver situações – problemas, comunicar – se
matematicamente, estabelecer as intraconexões matemáticas e as interconexões com as
demais áreas do conhecimento, desenvolver sua autoconfiança no seu fazer matemático e
interagir adequadamente com seus pares. A Matemática pode colaborar para o
desenvolvimento de novas competências, novos conhecimentos, para o desenvolvimento
de diferentes tecnologias e linguagens que o mundo globalizado exige das pessoas. ''Para
tal, o ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que forem exploradas
metodologias que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a
argumentação, o espírito crítico e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa
pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento a confiança na própria capacidade de
conhecer e enfrentar desafios.''”(MEC/SEF, 1997,p.31)

Logo, mudar esse padrão de avaliação é formar o estudante como um todo, não apenas
como alguém que faz meramente um cálculo, sem nem interpretar o que fez, que não sabe onde
aplica e o significado daquele conteúdo.
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Aos professores, essa nova metodologia de avaliação pode ser uma possibilidade de
diagnóstico com mais argumentos, mais significado. Através desse instrumento é possível
conhecer melhor a potencialidades de cada aluno.
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