
 

 

 

 

 

 

 

 

ANAIS 
 

 

 
 

 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: 

Matemática Pura, Matemática Aplicada e  

Educação Matemática. Tudo junto e misturado? 
 

 

 

 

Ji-Paraná, 22 a 25 de setembro de 2020 

  
 



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

1 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX SEMANA DE MATEMÁTICA 
 

A Matemática e algumas das suas ramificações: 

Matemática Pura, Matemática Aplicada e Educação Matemática, 

tudo junto e misturado? 

 

 

 

 
Anais da XX Semana de Matemática 

ISBN 978-85-7764-034-8 
https://www.youtube.com/channel/UCO-YG8QqvOR3J8e0l2wjq3Q/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 a 25 de setembro de 2020 

Ji-Paraná – RO – Brasil



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

2 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Gerada mediante informações fornecidas pelo(a) autor(a)

S471
Semana  da  Matemática:  A  Matemática  e  algumas  das  suas

ramificações:  Matemática  pura,  Matemática  aplicada  e  Educação
Matemática. Tudo junto e Misturado? (20. : 2020 : Ji-Paraná, RO

Anais da 20 Semana da Matemática: A Matemática e algumas das
suas  ramificações:  Matemática  pura,  Matemática  aplicada  e  Educação
Matemática.  Tudo  junto  e  Misturado?  /  [Comissão  científica]  Carlos
Alberto Almendras Montero … [et.al] -- Ji-Paraná, 2020.

ISBN: 978-85-7764-034-8

1. Pesquisa científica. 2. Ciência Matemática. 3. Ciência 
Estatística. 4. Evento Científico. 5. Formação de professores. 
6. Desenvolvimento Científico. I. Montero, Carlos Alberto Almendras. 
II. Título

 
CDU 51:001.89

Bibliotecário(a) Alex Almeida CRB 11.853



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

3 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA XX SEMAT 

 

Atividade Responsável 

Coordenação geral: 
Profa. Dra. Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão 

Dias 

Vice coordenação: Prof. Dr. Reginaldo Tudeia dos Santos 

Comissão de inscrições e Live 

Juliana Valin Campos 

Técnica de Laboratório/Informática, 

Comissão de certificados 

Profa. Dra. Lúcia de Fátima de M. Brandão Dias 

Prof. Dr. Nério Aparecido Cardoso 

Prof. Dr. Lenilson Sergio Candido. 

Juliana Valin Campos – Téc Lab/Informática 

Coordenação Científica 

Profa. Dra. Márcia Rosa Uliana 

Profa. Dra. Lúcia de Fátima de M. Brandão Dias 

Prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque 

Prof. Dr. Reginaldo Tudeia dos Santos 

Prof. Me. Carlos Alberto Almendras Montero 

Prof. Jhonys Gonçalves Pinto – Egresso do curso. 

Comissão das atividades remotas  

(moderador e coordenação de chat): 

Profa. Dra. Lúcia de Fátima de M. Brandão Dias 

Prof. Dr. Reginaldo Tudeia dos Santos 

Prof. Me. Carlos Alberto Almendras Montero, 

Prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque 

Prof. Dr. Lenilson Sergio Candido, 

Prof. Dr. Emerson da Silva Ribeiro 

Juliana Valin Campos – Téc Lab/Informática. 

Equipe de divulgação 

Prof. Dr. Lenilson Sergio Candido 

Prof. Dr. Nério Aparecido Cardoso 

Prof. Dr. Ricardo José Souza da Silva 

Juliana Valin Campos – Téc Lab/Informática. 

Camilla Silva de Gois – Técnica DAME 

Coordenação gráfica/visual 

Prof. Me. Carlos Alberto Almendras Montero 

Rodrigo Pedrete – Acadêmico do curso. 

 



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

4 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA – PARECERISTAS  

 
NOME Título IES 

Abel Ahbid Ahmed Delgado Ortiz Dr. UNIR/PV 

Angelo Alberti Dr. UFS 

Bianca Santos Chisté Dra UNIR/RM 

Carlos Alberto Salazar Mercado Dr. IFSMG 

Carma Maria Martini Me UNIR/JP 

Cristiane Talita Gromann de Gouveia. Dra PGECN/UNIR/Rolim 

Elihebert Saraiva Me UNIR/ARQ 

Ewerton Rodrigues Andrade Dr UNIR/PVH 

Fábio dos Santos Dr UFS/Aracaju 

Fernanda Vital de Paula Dra UFT 

Flávio de Souza Pires, Dr Fac. Cat. SP 

Gilcimar Bermond Ruezzene Me UNIVAG 

Gleison Guardia Me IFRO/JPR 

Jackson Itikawa Dr UNIR/PVH 

Jaquelyne Macedo Ortega Me IFRO/PVH 

José Roberto Ribeiro Júnior Me UNIR/JPR 

José Vilani de Farias Dr IFRN 

Juan Carlos Torres Espinoza Dr --- 

Kássia Anita de Freitas R. Ferreira Me IFMT 

Kécio Gonçalves Leite Dr. UNIR/JP 

Leonardo Mota de Andrade Me IFRO/JPR 

Lidiane Maria Ferraz Rosa, Dra UFV 

Marcela Bonet Becher Schavaren Me SEDUC/MT 

Márcio Costa Araújo Filho Me. UNIR/JP 

Marizete Nink de Carvalho Me UNIR/PVH 

Mateus Allegri Dr. UFS 

Michelle Cristine Pinto T. Martine Me UNIVAG 

Neidimar Vieira Lopes Gonzales, Me UNIR/JPR 

Paulo Sérgio Dutra Dr UNIR/JPR 

Peterson da Paz Me SEMED/VLH 

Rosana Maria Martins Dra UFMT/RDN 

Sergio Candido de Gouveia Neto Dr UNIR/VLH 

 

 



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

5 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 
O Departamento de Matemática e Estatística (DME) da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), Campus Ji-Paraná, realiza neste ano de 2020 a vigésima edição da Semana de 

Matemática (SEMAT).  

A SEMAT tem como objetivo propiciar uma semana de discussões, com o intuito de 

divulgar para a comunidade os trabalhos científicos desenvolvidos por pesquisadores da UNIR e 

de outras instituições nas áreas de Matemática e de Educação Matemática, levando ao seu 

propósito maior: contribuir para a formação dos acadêmicos, bem como com a formação 

continuada da comunidade e o desenvolvimento dessas áreas de conhecimento.  

No decorrer da SEMAT são apresentadas palestras e mesas redondas proferidas por 

professores do Campus e pesquisadores convidados, além da apresentação de comunicações orais 

e pôsteres de trabalhos científicos e relatos de experiências, bem como a realização de oficinas e 

minicursos. O evento congrega toda a comunidade rondoniense, principalmente pesquisadores e 

professores, além de alunos de graduação e pós-gradução.  

Excepcionalmente, neste ano de 2020, em razão da pandemia do Coronavírus, que tem 

vitimado muitas pessoas pelo mundo a XX SEMAT foi realizada inteiramente de forma remota. 

Os trabalhos científicos que seriam apresentados presencialmente, assim como as palestras e mesa 

temática, se deram todos com transmissão via redes sociais. Quanto as oficinas e minicursos que 

tradicionalmente são realizadas no evento, não ocorreram, uma vez que essas atividades exigiam o 

formato presencial. 

Para a edição vigésima da SEMAT foi adotado como tema central “A Matemática e 

algumas das suas ramificações: Matemática Pura, Matemática Aplicada e Educação 

Matemática, tudo junto e misturado?”, tendo por objetivo a promoção de um encontro para a 

socialização de pesquisas, bem como o intercâmbio entre pesquisadores, acadêmicos e 

professores de diferentes níveis de ensino, na área de Matemática pura, Matemática Aplicada 

e Educação Matemática. 

A composição destes Anais é resultado da submissão de artigos nas áreas de: Educação 

Matemática, Matemática Pura, Matemática Aplicada e Estatística, totalizando 36 trabalhos, sendo 

10 resumos expandidos e 26 trabalhos completos, de autoria de docentes e alunos de graduação, 

pós-graduação lato e stricto sensu de instituições de ensino das 5 regiões brasileiras. Os trabalhos 

passam a ser apresentados a partir das próximas páginas. 
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Palestrante: Prof. Dr. Arlucio, da Cruz Viana – UFS 

Tema: A Matemática pura no Brasil: formação, áreas de 

pesquisa e desenvolvimento científico. 

20h30m Divulgação dos Trabalhos Científicos 

Palestra 2 

20h35m 

Palestrante: Prof. Dr. João Paulo dos Santos – UNB 

Tema: Geometria Diferencial: teoria e aplicações 
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

ATIVIDADE/HORÁRIO RESPONSÁVEL 

Palestra 3 

19h30m 

Palestrante: Prof. Dr. Fernando Guedes Cury-UFRN 

Tema: A Educação Matemática no Brasil: formação e 

objeto de pesquisa, áreas e centros de formação. 

20h30m Divulgação dos Trabalhos Científicos 

Palestra 4 

20h35m 

Palestrante:  Profa. Dra. Rita de Cássia P. Mariani-UFSM 

Tema:  Registros de Representação Semiótica: 

epistemologia, aprendizagem e ensino 
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MATEMÁTICA APLICADA 

ATIVIDADE/HORÁRIO RESPONSÁVEL 

Palestra 5 

19h30m 

Palestrante: Prof. Dr. Sidarta Araújo de Lima – UFRN 

Tema: A Matemática Aplicada no Brasil:  desafios na 

formação de recursos humanos, pesquisa e interação com 

a indústria. 

20h30m Divulgação dos Trabalhos Científicos 

Palestra 6 

20h35m 

Palestrante: Prof. Dr. Luiz Carlos Radtke – UFRN 

Tema: Modelagem Matemática e Numérica do Processo 

de Recuperação de Petróleo. 
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MESA TEMÁTICA 

ATIVIDADE/HORÁRIO RESPONSÁVEIS 

Mesa Temática 

19h30m às 21h00m 

Professores convidados: 

Dra. Rita de Cássia Pistóia Mariani - UFSM, 

Dr. Luiz Carlos Radtke - UFRN, 

Dr. João Paulo dos Santos- UNB. 

Tema: Matemática Pura, Matemática Aplicada e 

Educação Matemática. Tudo junto e misturado? Quais as 

diferenças e afinidades? 

Encerramento do evento 

21h as 21h15m 

Anfitriã: Profa. Dra. Lúcia de Fátima de Medeiros 

Brandão Dias UNIR/UFS 
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Resumo: 

Este trabalho trata-se da descrição de uma oficina com foco no ensino de Matemática, que foi aplicada a uma 

turma de sétimo ano em uma escola pública, denominada Colégio Estadual Nosso Senhor do Bonfim, em 

outubro de 2019. A atividade foi desenvolvida com 16 alunos, na faixa etária entre 12 e 13 anos. Esta oficina foi 

executada com o objetivo de proporcionar um momento de aprendizado para os alunos a partir do reforço dos 

conteúdos matemáticos envolvidos. Esta teve relação com a segunda unidade temática da Base Nacional Comum 

Curricular do componente curricular Matemática, a Álgebra. Destaca-se neste relato o Jogo da Linguagem 

Algébrica, projetado para explorar a linguagem algébrica e a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, 

diferenciando-a da ideia de incógnita. Como resultados da oficina percebeu-se que a maioria dos alunos entende 

que o aprendizado de Matemática é importante e que este aprendizado pode acontecer a partir dos jogos. Ainda, 

os alunos conseguiram compreender a linguagem algébrica utilizada, contemplando as habilidades e os objetos 

do conhecimento da BNCC vinculados à atividade.  

Palavras-chave: BNCC; Linguagem Algébrica; Ensino de Matemática.  

1. Introdução 

O presente trabalho é a descrição de uma oficina com foco no ensino de Matemática, 

que foi aplicada a uma turma de sétimo ano em uma escola pública, denominada Colégio 

Estadual Nosso Senhor do Bonfim. Localizada no município de Morro Redondo/RS, a escola 

atende em torno de 400 alunos, do Ensino Fundamental ao Ensino Médio e seu 

funcionamento ocorre em dois períodos, diurno e noturno, dispondo de três turmas de Ensino 

Médio a noite para que alunos maiores de idade e/ou que trabalham durante o dia possam 

concluir seus estudos na Educação Básica.  

A atividade a seguir foi desenvolvida com uma turma de sétimo ano da escola, na qual 

estavam matriculados 16 alunos e suas idades variavam entre 12 e 13 anos de idade. Esta 

oficina foi executada com o objetivo de proporcionar um momento de aprendizado para os 
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alunos a partir do reforço dos conteúdos matemáticos envolvidos. A atividade realizada tem 

relação com a segunda unidade temática do componente curricular da Matemática da nova 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Álgebra.  

De acordo com a BNCC “[...] essa unidade temática deve enfatizar o desenvolvimento 

de uma linguagem, o estabelecimento de generalizações, a análise da interdependência de 

grandezas e a resolução de problemas por meio de equações ou inequações” (BRASIL, 2018, 

p. 270). Como apresentado no documento, é possível perceber que a atividade proposta, ou 

seja, o Jogo da Linguagem Algébrica1, pode ser aplicado para trabalhar a unidade temática 

Álgebra. Além de subsídio na BNCC, ressalta-se que este jogo foi construído pelos alunos o 

que, conforme Ribeiro (2012, p. 46) 

[...] pode desencadear um processo de determinado conteúdo matemático específico, 

de modo que o jogo matemático apresente ideias corretas e claras. Nesse 

movimento, acompanhar a produção dos jogos pelos alunos é possível que o 

professor perceba evidências de dificuldades especificas dos alunos em 

determinados conteúdos. 

Refletindo sobre as palavras da autora os alunos, ao construírem seus próprios jogos 

matemáticos com algum conteúdo específico, neste momento a álgebra, poderão apresentar 

dificuldades, as quais podem ser detectadas pelo professor. Sendo assim, o professor ao 

perceber as dificuldades de seus alunos pode pensar em estratégias para superá-las e tornar o 

ensino e a aprendizagem em matemática mais fáceis e prazerosos.  

2. A oficina com o Jogo da Linguagem Algébrica 

O objetivo inicial do trabalho foi realizar uma pesquisa sobre a proposta da BNCC 

para o ensino de Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental (EF), a partir do eixo de 

Álgebra e, na sequência, analisar a construção de um jogo por parte dos alunos. 

Foi realizada uma leitura cuidadosa da BNCC dos anos finais do EF voltado para o 

ensino de Matemática, com foco no componente curricular ao qual se apresentou esta 

proposta, ou seja, a matemática, de forma a analisar qual habilidade e objeto de conhecimento 

melhor se enquadraria. 

                                                
1 Atividade disponível em:  

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/roteiropedagogico/recursometod/417_curiosidades.pdf .  

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/roteiropedagogico/recursometod/417_curiosidades.pdf


 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

13 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

Baseado nessa investigação foi proposto um jogo para que se possa ensinar a disciplina 

de Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental de acordo com as unidades temáticas 

da nova base que vem sendo implementada por escolas que compõe o ensino básico e que 

também vem sendo discutidas por profissionais que atuam nessas.  

Para este trabalho descreve-se então a oficina realizada com a turma do sétimo ano no 

Colégio Bonfim no dia 15 de outubro de 2019 com a turma que tem suas aulas no turno 

vespertino. A realização da oficina deu-se a partir de um jogo relacionado a unidade temática 

Álgebra da nova base. Destaca-se neste escrito o Jogo da Linguagem Algébrica, projetado 

para ser desenvolvido com turmas de alunos na faixa etária dos 13 anos. O objetivo é fazer 

com que o aluno seja capaz de traduzir algebricamente informações apresentadas em uma 

situação-problema.  

Os materiais necessários para que o jogo se realize é um grupo de cartelas com 

expressões algébricas escritas por extenso, e outro grupo de cartelas com as mesmas 

expressões escritas na linguagem simbólica matemática. Estas últimas foram construídas 

pelos alunos, enquanto as cartelas com as expressões algébricas escritas em linguagem 

materna foram disponibilizadas no quadro ao grupo de alunos. 

Na figura a seguir são apresentados os dois tipos de cartela, porém as sentenças não 

estão na mesma ordem. Isto ocorreu, pois era disponibilizada uma cartela em linguagem 

natural e os alunos deveriam fazer a identificação correspondente em linguagem matemática 

na outra cartela. A equipe que fizesse a correspondência correta pontuava obtendo um ponto a 

cada acerto. 

Figura 1 – Modelos de cartelas. 

  
     Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
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Esta tarefa é realizada em equipes e apresenta as seguintes regras: 1) divide-se a turma 

em das equipes; 2) cada equipe escolhe um integrante para participar de cada rodada, de modo 

que todos participem pelo menos uma vez; 3) a rodada consiste em localizar, o mais rápido 

possível, a sentença em linguagem matemática correspondente à expressão escrita por extenso 

que o professor irá apresentar; 4) vence o grupo que encontrar mais vezes as cartelas corretas. 

Após o término da oficina foi aplicado um questionário aos 16 alunos com o intuito de 

analisar a opinião dos estudantes que participaram da oficina. 

3. Resultados e discussões 

No dia em que se aplicou a oficina foi possível notar que os alunos responderam de 

maneira significativa a proposta de atividade bem como a aplicação do questionário, que será 

mais detalhado nessa seção. Este questionário continha três perguntas, a saber: i) Achas que 

aprender matemática é importante?,  ii) Já tinhas jogado algum jogo de matemática alguma 

vez durante as aulas de matemática? e iii) Gostou de participar desta atividade? 

O objetivo do questionário era fazer uma avaliação da atividade pelos alunos e 

também verificar se estes acham importante a utilização do jogo nas aulas de matemática. 

Neste texto vamos apresentar apenas o resultado de uma delas, conforme o gráfico abaixo. 

Figura 2 – Questão 1 do questionário 

 
 

Fonte: Os autores, 2020. 
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Analisando o gráfico representado acima pode-se perceber que grande parte da turma 

(75%) compreende que o aprendizado de Matemática é importante. Outra percepção é que 

uma pequena parte desta (6%) entende que a Matemática não tem muita importância. Esses 

dados se revelam mediante alguns relatos que os alunos fizeram. Vamos descrever aqui os que 

chamaram bastante atenção no ato de aplicação da oficina. O primeiro foi que “precisamos 

saber matemática, pois ela está presente em tudo” (Aluna L2) já o segundo com um aspecto 

mais negativo que diz o seguinte: “pra que aprender essas expressões se não vou usar 

depois?” (Aluno G). 

Como esta oficina tinha por objetivo, além de promover o aprendizado de álgebra, 

analisar qual(is) habilidade(s) e objeto(s) do conhecimento que a BNCC dispõe em suas 

unidades temáticas, e nesse caso especificamente, na segunda unidade foi possível verificar a 

utilização do objeto de conhecimento “linguagem algébrica: variável e incógnita” (BRASIL, 

2018, p. 306) e a habilidade “(EF07MA13) que tem como proposta compreender a ideia de 

variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, 

diferenciando-a da ideia de incógnita.” (BRASIL, 2018, p. 307). Nessas condições, 

fundamentado na BNCC e suas habilidades é possível elaborar aulas diferentes, como foi o 

caso do Jogo da Linguagem Algébrica, usado na oficina.  

4. Considerações finais 

Com esta prática, pode-se verificar, enquanto futuros professores de Matemática, 

em processo de formação, a necessidade de uma aproximação mais direta com a docência 

e o ambiente de sala de aula, a importância e necessidade de utilizar o jogo nas aulas, pois 

com este os alunos podem sentir mais prazer em aprender matemática por meio deste 

recurso e também utilizar sua criatividade quando forem construídos por eles mesmos.  

Outra conclusão é que a habilidade e o objeto de conhecimento da nova base que 

foram utilizados como bases para a realização da oficina ficaram evidentes na aplicação. 

Destaca-se também que o jogo tem uma influência positiva no aprendizado dos alunos nas 

aulas de Matemática, pois se distancia da aula tradicional em alguns aspectos, como a 

simples reprodução dos conteúdos, por exemplo, a partir dos momentos dinâmicos e 

descontraídos que são proporcionados durante o processo.  

                                                
2 As letras referem-se as inicias dos nomes dos alunos.  
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Resumo: 
Resolver questões olímpicas exige estudo e preparo, trata-se não apenas de dominar um conteúdo, mas de saber 

como lidar com diferentes situações que são apresentadas nas provas. Este estudo tem por objetivo explorar 

maneiras possíveis de resolver problemas, que abordam o conjunto dos números naturais nas olimpíadas de 

matemática, a fim de melhorar o desempenho dos que se preparam para elas, em especial as Olimpíadas 

Pernambucanas de Matemática (OPEMAT). Para isso traremos uma questão desta olimpíada que envolva o 

conjunto dos números naturais, vendo diferentes métodos de resolvê-la e analisaremos aspectos importantes que 

contribuem com o estudo. Mostraremos por que os documentos oficiais, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), afirmam que é preciso o aluno desenvolver a habilidade 

de resolver problemas e como estes indicam o estudo dos números naturais. Além disso veremos qual a 

influência destes documentos na elaboração das provas da OPEMAT. 

Palavras-chave: Resolução de problemas; Questões olímpicas; Números naturais. 

1. Introdução 

O estudo de resolução de problemas vem sendo amplamente investigado nas últimas 

décadas, tendo como um dos pioneiros George Polya (1978). Não se trata de um método 

recente, mas sim já explorado por outros pesquisadores. O objetivo deste trabalho é mostrar 

como podemos usar de maneira eficiente essa metodologia. É importante esclarecer a 

diferença entre exercícios e problemas. Problemas provocam reflexão e conjecturas, enquanto 

que exercícios são mecânicos e a estratégia para resolvê-los pode ser memorizada pelo aluno 

(SOUTO; GUÉRIOS, 2017). As olimpíadas de matemática trazem problemas que instigam o 

aluno a buscar soluções e não apenas a repetir algo já visto. Segundo Washington Alves 

(2010) olimpíadas são vistas pelos alunos de forma positiva por incentivá-los a buscar mais 

conhecimento para participar das provas. Um dos objetivos da Olimpíada Pernambucana de 

Matemática (OPEMAT) é “contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de Matemática 

                                                
3  Estudante de graduação do curso de Licenciatura em Matemática 
4  Estudante de graduação do curso de Licenciatura em Matemática  
5  Professora adjunta da Universidade de Pernambuco  
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e aprendizagem nas escolas pernambucanas” (2019). Por essa razão, sua realização é tão 

relevante no contexto estadual. 

2. Desenvolvimento 

Os documentos oficiais trazem informações acerca do conjunto dos números naturais. 

Na BNCC, vemos que a partir do 6º ano é indicado a introdução do conceito de números 

primos e compostos, já no 7º ano é abordado os múltiplos e divisores de números naturais 

(2017). Ela tem como uma das suas propostas a resolução de problemas envolvendo números 

naturais usando não somente “as operações fundamentais”, mas também “estratégias 

diversas”. No Ensino Médio, os números naturais não são mais apresentados de forma 

introdutória aos alunos, isso porque entende-se que eles já adquiriram esse conhecimento nas 

séries anteriores. Isso afeta diretamente a OPEMAT, pois, no nível 3 (específico para o 

Ensino Médio), as questões que tratam dos naturais estão em menor número em relação aos 

demais níveis dando lugar aos conjuntos dos números Inteiros, Racionais e Reais (OPEMAT, 

2019). Se tratando dos naturais os PCNs afirmam que “sua utilidade é percebida pelas 

crianças antes mesmo de chegarem à escola; elas conhecem números de telefone, de ônibus, 

lidam com preços, numeração de calçado, idade, calendário”.  

Acredita-se que uma forma eficiente de estudar matemática possa ser através de 

resolução de problemas e não apenas mecanicamente.  

Desse modo, o ensino de matemática por meio da Resolução de Problemas 

apresenta-se como uma proposta metodológica interessante para favorecer o 

desenvolvimento do pensamento produtivo do aluno, contribuindo para a 

compreensão, formulação de conjecturas, elaboração de hipóteses e reflexões. 

(SOUTO, F. C. F; GUÉRIOS, E. C., 2017, p. 2) 

Com isso percebemos a relevância desse método, tendo em vista a expansão de 

possibilidades de explorar fronteiras que ultrapassam a simples repetição, mas incitam o 

raciocínio dos estudantes fazendo com que eles enxerguem diversas maneiras de resolução. 

3. Metodologia 

Aqui trazemos uma questão da OPEMAT e faremos a análise de diferentes maneiras 

de resolvê-la. Partindo das observações seja possível o aluno ampliar as possibilidades ao se 

deparar com diferentes questões e não apenas copiar o raciocínio de maneira mecânica. Ao 

estudarmos as questões pretendemos responder às seguintes perguntas: 
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● O que se pede? 

● Qual(is) assunto(s) matemático(s) é(são) abordado(s)? 

● Qual(is) método(s) de resolução? 

● Como avaliamos o(s) método(s)? 

● Que contribuição(ões), esse(s) método(s) pode(m) trazer para o estudo de problemas? 

Prova de 2015, questão 1 do nível 1: 

Quantos números entre 100 e 999 são ímpares e tem pelo menos 2 algarismos 

iguais? 

● O que se pede? 

Quantos números entre 100 e 999 são ímpares e tem pelo menos 2 algarismos iguais. 

Neste caso a questão foi objetiva, porém outros enunciados podem ser mais contextualizados. 

O primeiro passo é entender o que teremos que responder, se isso não ficar claro para o aluno 

ele dificilmente conseguirá chegar ao resultado correto. 

● Qual(is) assunto(s) é(são) matemático(s) abordado(s)? 

Conjunto dos naturais, números ímpares, algarismos. 

● Qual(is) método(s) de resolução? 

Método 1   

Escrever todos os números de 100 a 999 (conjunto A) e listar em um subconjunto 

(conjunto B) todos os elementos têm que ser ímpares e ter pelo menos dois algarismos iguais: 

A: (100, 101, 102, 103, …, 996, 997, 998, 999) 

B: (101, 111, 113, ..., 233, …, 997, 999) 

Depois contar o número de elementos de B que é 130 elementos. 

● Como avaliamos o método 1? 

Atinge com precisão o objetivo. Havendo poucos números para se analisar, seria 

excelente seu uso, pois o resultado é encontrado fácil e rapidamente, no entanto, com uma 

grande quantidade não. Além disso é um método intuitivo e mecânico. 
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● Que contribuição(ões), esse método pode trazer para o estudo de questões? 

Quando precisarmos do número de vezes que um evento acontece dentro de um 

conjunto de eventos, escrevemos todos os eventos e separamos os que buscamos contando-os. 

Método 26 

Entre 100 e 999, existem 900 números, dos quais 450 são ímpares (chamaremos de 

conjunto A), pois em um conjunto de números naturais consecutivos que tem uma quantidade 

par de elementos está contido um subconjunto com a metade do número de elementos, sendo 

todos ímpares, por exemplo, conjunto {1, 2, 3, 4} e subconjunto {1,3}. Contaremos a 

quantidade dos elementos de A que se escrevem com 3 dígitos diferentes (chamaremos de 

conjunto B). Nos elementos de B existem 5 possibilidades para o dígito das unidades, sendo 

elas 1, 3, 5, 7 e 9. Escolhido o dígito das unidades, o dígito das centenas deve ser diferente de 

zero e do dígito que foi escolhido para as unidades, assim temos 8 possibilidades. Escolhidos 

os dígitos das unidades e centenas, o dígito das dezenas deve ser diferente dos dígitos das 

unidades e das centenas, podendo ser zero, assim, existem 8 possibilidades. 

Consequentemente, pelo princípio multiplicativo, existem 8.8.5 = 320 elementos em B. Se 

retirarmos o conjunto B (320 números) do conjunto A (450 números) vão restar apenas os 

números que se escrevem com 2 ou mais dígitos iguais. Dessa maneira, concluímos que 

existem 450 − 320 = 130 números ímpares entre 100 e 999 que se escrevem com pelo menos 

dois dígitos iguais. 

● Como avaliamos o método 2? 

Consegue chegar ao resultado final correto. Usa-se de habilidades matemáticas 

sofisticadas, demanda pouco de execução de cálculos e possui raciocínio avançado.  

● Que contribuição(ões), esse método pode trazer para o estudo de questões? 

Há situações que podemos usar o seguinte procedimento: Seja o conjunto A a soma de 

dois subconjuntos que chamaremos de B e C, ou seja, “A = B + C”. Sabendo os números de 

elementos de dois desses conjuntos, conseguimos encontrar o número de elementos do 

terceiro. No método 2, o conjunto A era os números ímpares entre 100 e 999 (450 elementos). 

                                                
6 Baseado no gabarito que a OPEMAT fornece com adaptações.  

Disponível em <https://www.opemat.com.br/uploads/provasgabaritos/2015-nivel1-gabarito.pdf> 
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O subconjunto B era os números ímpares de três algarismos diferentes (320 elementos). O 

subconjunto C era os números ímpares com pelo menos dois algarismos iguais (n elementos). 

Então: A = B + C, 450 = 320 + n. Consequentemente: n = 450 - 320 = 130 elementos. 

Método 3 

Será usado a notação c, d e u para os dígitos das centenas, dezenas e unidades, 

respectivamente. Pode-se dizer que existem 5 possibilidades para se preencher u {1, 3, 5, 7, 

9}. Temos quatro casos em relação aos dígitos, podem ser: 

Todos iguais - u tem 5 possibilidades, d tem uma (igual a u), c tem uma (igual a u e d);  

pelo princípio multiplicativo temos: 5 x 1 x 1 = 5 números, p. ex. {111, 333}. 

Dois primeiros iguais - u tem 5 possibilidades, d tem uma (igual a c), c tem nove (de 1 

a 9); pelo princípio multiplicativo temos: 5 x 1 x 9 = 45 números, p. ex. {225, 557}. 

Dois últimos iguais - u tem 5 possibilidades, d tem uma (igual a u), c tem nove (de 1 a 

9); pelo princípio multiplicativo temos: 5 x 1 x 9 = 45 números, p. ex. {499, 677}. 

Primeiro e último iguais - u tem 5 possibilidades, d tem dez (de 0 a 9), c tem uma: pelo 

princípio multiplicativo temos: 5 x 10 x 1 = 50 números, p. ex. {505, 939}. 

Somando todos os números dos quatro casos temos: 5 + 45 + 45 + 50 = 145 números. 

Porém, o primeiro caso (todos iguais) é uma intersecção dos demais, afinal, o número 111, 

por exemplo, pertence aos quatro casos, portanto será necessário o reduzir 5 três vezes para 

não haver repetição na contagem dos números {111, 333, 555, 777, 999}, obtendo 130 

números. 

 Como avaliamos o método 3? 

Usou-se de análise combinatória, um recurso útil nesta situação onde temos dígitos a 

serem combinados de modo a formar números com restrições, apesar de ser um assunto do 

Ensino Médio os professores ao estudar para as olimpíadas juntos com os alunos podem 

investigar assuntos mais avançados, mesmo que não apresente a nomenclatura oficial. 

 Que contribuição(ões), esse método pode trazer para o estudo de questões? 
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Separar o problema em etapas é uma estratégia que pode ser usada. O que foi feito foi 

a visualização do problema em blocos, sendo mais simples analisar cada situação do que o 

todo. 

4. Considerações Finais 

É evidente que resolver problemas nem sempre é uma tarefa simples, por esse motivo 

precisamos de ajuda. Observar métodos de resolução, não serve para copiar aquilo que foi 

feito, mas sim para abrir a mente e começar a entender que podemos usar de estratégias 

acompanhadas de raciocínio matemático que facilitam o processo de responder à questão. 

Para obter o melhor rendimento desse método faz-se necessário a investigação sistematizada 

das questões, como foi feito, de modo a reter delas bases para responder outras. Com isso, 

queremos promover evolução no desenvolvimento dos alunos com intuito de reproduzir frutos 

por meio das olimpíadas. 
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Resumo: 
Esta proposta de trabalho apresenta o relato de uma oficina, que teve como objetivo ensinar frações decimais 

através da construção de um disco de fração, e foi aplicada no curso Desafio Pré-universitário Popular, 

projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas, em Pelotas, RS, no primeiro semestre de 2019. A 

atividade contou com a participação de 24 alunos, com a faixa etária variando entre 16 a 70 anos 

aproximadamente. Os participantes construíram o disco de fração de dez pedaços, de forma individual, e 

trabalharam o conceito, a equivalência, a adição e a subtração de frações decimais. No final da aula foi realizado 

um questionário com os estudantes que participaram da atividade com o intuito de saber a opinião destes, e as 

considerações deles ajudaram na avaliação da oficina aplicada. Como resultado percebeu-se que o objetivo da 

oficina foi alcançado e os alunos tiveram interesse em participar da aula, conseguiram ter mais facilidade no 

entendimento do conteúdo de frações decimais e relataram gostar de aulas diferentes, dinâmicas, que 

oportunizam novas formas de aprendizagem.  

Palavras-chave: Disco de frações; Ensino de Matemática; Frações decimais.  

1. Introdução 

Este relato foi elaborado a partir de uma oficina sobre a construção de um disco de 

fração, baseada em um conteúdo básico da disciplina de Matemática, frações decimais. A 

oficina foi realizada no Desafio Pré-universitário Popular, projeto de extensão da 

Universidade Federal de Pelotas, que tem como objetivo proporcionar um espaço de formação 

para estudantes de graduação e pós-graduação. Esses estudantes são de várias áreas do 

conhecimento como Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e suas Tecnologias e 

Ciências da Natureza. Eles ministram as aulas de forma voluntária e com o intuito de preparar 

as pessoas de Pelotas e região, que possuem baixa renda, para o Exame Nacional do Ensino 

Médio e também para o Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE).  
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Aplicada no primeiro semestre de 2019, a oficina teve como objetivo auxiliar os 

alunos de uma das turmas do extensivo. Na turma estavam matriculados 24 alunos e as idades 

dos alunos variava entre 16 a 70 anos aproximadamente. O objetivo da oficina era auxiliar os 

alunos a visualizarem a visualizarem o conceito de fração decimal, a partir da produção de um 

disco de fração. Sabe-se, conforme Moreira e Dias (2010, p. 8) que a Matemática “é vista 

pelos alunos como uma disciplina difícil” por conta de esta apresentar conteúdos às vezes 

complexos e incompreensíveis para certos alunos dependendo de suas dificuldades, por isso a 

proposta de uma atividade prática. 

Na oficina os alunos tiveram que criar seu próprio disco de fração, ou seja, eles 

tiveram a oportunidade de visualizar o conteúdo de frações decimais de uma forma lúdica e 

dinâmica. Destaca-se que disco de fração é, segundo Soares e Silva (2018, p. 5), um material 

“[...] feito de madeira MDF ou em EVA que representam figuras geométricas circulares 

divididas em partes iguais, sendo constituído por dez, doze ou mais disco de cores diferentes”. 

Na oficina eles construíram apenas um disco, o qual foi dividido em dez partes, pois o foco 

era o estudo das frações decimais.  

2. Procedimentos metodológicos  

A oficina aplicada teve como objetivo envolver os alunos na construção do material 

utilizado, que segundo Ribeiro (2012, p. 46)  “pode desencadear um processo de determinado 

conteúdo matemático específico, de modo que o jogo matemático apresente ideias corretas e 

claras”, de forma a visualizarem uma fração decimal, que fizesse os alunos interagirem e 

criarem seu próprio disco de fração, então a mesma foi aplicada num dia de aula normal, com 

o propósito de mostrar  que a disciplina de Matemática pode ser aprendida de uma forma 

visível, ou seja, por meio do recurso do material manipulável  e que ela não seja somente 

baseada em fórmulas, cálculos e listas de exercícios. 

A realização da oficina deu-se a partir do conteúdo de frações decimais, o qual faz 

parte do plano de ensino da área básica da Matemática do curso Desafio Pré-universitário. Os 

materiais solicitados para a realização da atividade descrita foram compasso, régua, folha de 

ofício, lápis, lápis de cor e tesoura, porém quem não tinha compasso para fazer o círculo do 

disco de fração, poderia usar qualquer material redondo, que foram pedidos pela educanda 

que aplicou a oficina uma aula anterior à realização da mesma. O responsável pela oficina 

também levou esses materiais para que todos pudessem participar caso não fosse possível 
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adquirir esses materiais, visto que alguns dos participantes não tinham condições de levar os 

materiais no ato da atividade. 

A atividade com o disco de frações ocorreu em dois momentos. No primeiro momento 

foi feita uma explicação, introduzindo o conteúdo das frações decimais, e uma revisada nos 

conteúdos das aulas anteriores sobre outras frações. Também foi disponibilizado por e-mail o 

link de acesso ao vídeo “Construindo o disco das frações”7 para aqueles que tivessem maior 

interesse em aprender sobre a utilização do disco de frações.  Para a realização da oficina não 

é necessário ter um número certo de pessoas, pois cada aluno irá criar seu disco de fração de 

forma individual, sendo assim, pode ser um grupo pequeno ou grande. Posteriormente foi 

pedido para os alunos criarem o seu próprio disco de fração em uma folha de oficio, o disco 

de fração deveria ser composto por dez pedaços, pois estávamos trabalhando com frações 

decimais.  

Cabe destacar que é possível trabalhar muitos tipos de frações como, por exemplo, 

com denominadores do 2 ao 10. As frações que forem trabalhadas com o disco de fração, 

serão referente a quantidade de pedaços do mesmo, no caso dessa oficina são dez pedaços, 

pois são frações decimais. E o disco de fração possui obrigatoriamente o formato circular, 

porém existem outras figuras que também podem ser usadas para explicar as frações, 

dividindo-as em pedaços iguais como, por exemplo, o quadrado e retângulo.  

Para a construção do disco de fração, eles deveriam seguir os seguintes passos: 1) 

desenhar um círculo na folha, usando o compasso ou material redondo; 2) dividir o disco de 

fração em dez pedaços iguais (ou o mais parecido possível), de acordo com passos disponíveis 

no vídeo “Traçado de Flange de 10 furos - Decágono polygons”2; 3) pintar o disco de fração 

da cor de sua preferência; 4) cortar o disco de fração em seus dez pedaços. Na Figura 1 

aparecem os alunos trabalhando.  

                                                
7 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1DeTC9Gz2A0. 

2 Disponível em: https://youtu.be/OPTP32lveMA 
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Figura 1 - Construção do disco de fração feita pelos alunos. 

  
 Fonte: Arquivo pessoal dos autores, 2019. 

Por fim, foi solicitado que os alunos se reunissem em grupos de seis, para apresentar o 

que eles entenderam sobre o disco de fração e a relação do mesmo com as frações decimais. A 

finalidade era identificar a compreensão deles sobre o material e as frações decimais. Por fim, 

foi questionado se já tinham trabalhado com o disco de fração em algum outro momento. 

Depois dessa pequena apresentação deles, foi explicado como trabalhar as frações 

decimais com o disco de fração, e nessa abordou-se o conceito, a equivalência, a soma e a 

subtração com frações decimais. Na sequência, foram colocadas frações decimais no quadro, 

os exemplos utilizados foram as frações decimais com numeradores do 1 ao 10, e foi 

solicitado que os alunos as representassem usando o material que haviam construído. Em 

conjunto com os alunos foi-se conferindo as representações e explicando detalhes do 

conteúdo.  

3. Resultados e discussões 

Ao final da aula foi realizada uma avaliação com os estudantes que participaram da 

atividade com o intuito de saber a opinião destes, a qual se realizou por meio de um 

questionário com as seguintes questões: Vocês gostariam de ter mais oficinas como essa 

durante nossas aulas? Conseguiram aprender o conteúdo através da oficina? 

Neste momento apresenta-se apenas o resultado de uma das questões que compõem o 

questionário, conforme que está representada no gráfico abaixo. 
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Figura 2 – Gráfico que representa uma das questões do questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Arquivo pessoal dos autores, 2019. 

Como se pode analisar, nem todos os alunos da turma apreciaram essa proposta de 

aula. Depois do questionário respondido, foi solicitado que se unissem em grupos de seis 

estudantes que realizaram a atividade proposta, e comentassem de forma anônima algo sobre 

a oficina, e assim seria possível entender melhor a opinião deles. Em sequência será 

apresentada a opinião de cada grupo: Grupo 1: muito boa a atividade, pois se aprende mais 

visualmente e interagindo com a matéria. Achamos que o conteúdo se fixa melhor; Grupo 2: 

uma atividade produtiva que fez com que a gente entendesse melhor a matéria, porém alguns 

do grupo preferem a aula tradicional, gostam de fazer listas e aprender através da aula 

passada no quadro; Grupo 3: achamos interessante e conseguimos absorver melhor o 

conteúdo com uma atividade mais dinâmica. Gostaríamos de fazer mais atividades assim; 

Grupo 4: nós gostamos muito da dinâmica. Entendemos a matéria e não só copiamos. 

Após a análise desses comentários, foi possível entender que nem sempre todos irão se 

adaptar com uma aula diferenciada, existirão alunos que vão sempre optar pelo tradicional, 

porque já estão acostumados e se sentem mais à vontade com esse modelo. Tais considerações 

nos ajudaram na análise do gráfico, pois foi possível entender o motivo pelo qual dois alunos 

de 24 não gostariam de ter outras oficinas durante a aula, pois nas opiniões do grupo 2 temos 

essa resposta. Por fim, na segunda pergunta do questionário, obtivemos 100% das respostas 

como sim, ou seja, até mesmo os alunos que não gostam desse modelo de aula, concordaram 

que é possível aprender o conteúdo através de uma oficina.  



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

28 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

4. Conclusão 

Em virtude dos fatos mencionados, pode-se concluir que o objetivo da oficina foi 

alcançado, pois durante a criação do disco de fração feita pelos alunos, foi possível ver que os 

alunos tiveram interesse em participar da aula e conseguiram ter mais facilidade no 

entendimento do conteúdo de frações decimais.  Também se percebeu que a aula ficou mais 

leve e descontraída. Ao aplicar a oficina obteve-se uma percepão de que os alunos gostam de 

aulas diferentes, porque dão a oportunidade de conhecer coisas novas, e que não é baseada nas 

aulas tradicionais em que eles só aprendem e reproduzem.  

Isso de certa forma os motiva a quererem buscar cada vez mais o conhecimento e 

também a não desistirem do curso. Isso ocorre por ser um curso pré-universitário que recebe 

pessoas de todas as idades e de baixa renda, e boa parte vai para a aula depois do trabalho, ou 

seja, eles já estão cansados e desgastados da rotina diária. Então essa oficina serviu como um 

incentivo para eles verem que é possível aprender de várias formas diferentes, que todos eles 

são capazes e que estudar sempre será válido. 
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Resumo: 
O texto apresenta uma pesquisa realizada com professores (as) de um Centro Municipal de Educação Infantil de 

Ji-Paraná, que teve como objetivo investigar quais propostas de atividades remotas com relação ao campo de 

experiência espaços, tempos, quantidades, relações e transformações que os professores estão possibilitando e 

como estão sendo oferecidas às crianças. A metodologia de pesquisa apresenta uma natureza qualitativa, que 

envolve a participação de 06 professoras atuantes na Educação Infantil, com características de um estudo de 

caso. A coleta de dados aconteceu de forma on-line com a utilização de questionário com perguntas 

semiestruturada.  A fundamentação teórica, inicialmente, pauta-se nas ideias de: Oliveira (2018), D’Ambrósio 

(2005), Horn (2017), Chisté (2015), (Gil (2010). A  pesquisa  nos possibilitou compreender quais as propostas de 

atividades que contempla os conhecimentos matemáticos na Educação Infantil,  estão sendo elaboradas e de que 

forma estão sendo ofertadas para as crianças; que é via WhatsApp e ou impressas  organizadas em kits pelos 

professores (as) e retirados no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) pelos responsáveis, bem como 

compreender os enfrentamentos e dificuldades dos professores (as) ao desenvolver atividades remotas nesse 

tempo de pandemia.  

Palavras-chave: Atividades remotas; Educação infantil; Conhecimento matemático; Campo de experiência. 

1. Introdução 

O texto apresenta uma pesquisa realizada com seis (06) professores (as) de um Centro 

Municipal de Educação Infantil de Ji-Paraná com relação às propostas possibilitadas às 

crianças referente ao conhecimento matemático presente no campo de experiência espaços, 

tempos, quantidades, relações e transformações, este que integra a organização curricular da 

Educação Infantil por campo de experiências. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, 

“[...] a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer 

observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e 
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consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações 

(BRASIL, 2017).   

A proposição da Base Nacional Comum Curricular remete a práticas pedagógicas que 

possam envolver vivências de exploração para que deem sentido às suas experiências no 

campo de experiência espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, assim surgem 

os questionamentos: Quais são as propostas pedagógicas que os professores (as) estão 

possibilitando às crianças de forma remota? De que forma estão sendo oferecidas às crianças? 

Para responder a estas questões e ao objetivo da pesquisa, que é investigar quais propostas de 

atividades remotas com que os professores estão possibilitando e como estão sendo oferecidas 

às crianças.  

2. O atravessamento da pandemia na educação infantil: espaços, tempos, quantidades,  

relações e transformações 

Com a pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), no início do ano, causando 

mortes em todos o mundo, agravando a situação econômica, sanitária de muitos países, bem 

como a paralisação das aulas presenciais, incluído Ji-Paraná, como meio de evitar 

aglomeração, ou seja, o contato entre as pessoas para evitar perdas de vida.   Isto interferiu 

nas práticas pedagógicas na educação infantil, as quais seguem uma organização curricular 

bem específica para contemplar o modo próprio de as crianças aprenderem e se 

desenvolverem.  

O trabalho pedagógico nessa etapa da educação básica se organizam a partir de dois 

eixos estruturantes: interações e brincadeira, com a homologação da Base Nacional Comum 

Curricular em 20 de dezembro de 2017, criada para que toda a educação brasileira tenha uma 

base comum, a Educação Infantil passa a se organizar também com seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento: brincar, conviver, explorar, expressar-se, conhecer-se e 

participar, bem como cinco campos de experiências: corpo gestos e movimentos; escuta, fala, 

pensamento e imaginação; traços, sons, cores e formas; o eu, o outro, e o nós  e espaços, 

tempos, quantidades, relações e transformações. Assim, “currículo por campos de 

experiências defende a necessidade de conduzir o trabalho pedagógico na Educação Infantil 

por meio da organização de práticas abertas às iniciativas, desejos e formas próprias de agir 

da criança[...] (OLIVEIRA, 2018, p.10). 
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No campo de experiência espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

apresentam propostas pedagógicas que possibilitam às crianças a vivenciarem experiências 

nas quais as crianças vão estabelecendo relações com a matemática. Segundo D’Ambrósio 

(2005, p.102), a matemática é uma estratégia desenvolvida pela humanidade para explicar, 

para entender, para manejar e conviver com a realidade sensível, perceptível, e como seu 

imaginário, naturalmente dentro de um contexto natural e cultural.  

As crianças desde bem pequenas vivenciam contextos com tempos, espaços, 

quantidades, relações, transformações, participam junto com os adultos das compras ao 

supermercado, contam seus brinquedos, aprendem a se situar, diferenciam dia de noite, 

observam as transformações da natureza, do espaço. Essas experiências proporcionam à 

criança novos saberes e novas descobertas cotidianas ampliando o conhecimento de si e do 

mundo à medida que, “incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e 

social, ao tempo e à natureza  (BRASIL, 2010).”  

Nesta perspectiva, há intencionalidade de encantar a criança, onde ela possa 

questionar, discordar, descobrir, descrever, explicar, investigar.... Dessa forma, nos coloca em 

movimento de pensar em como a pandemia da Covid-19 está atravessando as práticas 

pedagógicas dos professores e professoras que atuam na Educação Infantil, fazendo surgir 

questionamentos que mobilizam essa pesquisa: Quais são as propostas pedagógicas que 

professores (as) estão possibilitando às crianças nas atividades remotas com relação ao campo 

de experiência espaços, tempos, quantidades, relações e transformações? De que forma estão 

sendo oferecidas às crianças?  

3. Metodologia 

O objetivo da pesquisa é investigar como os professores (as) estão possibilitando e 

oferecendo propostas de atividades remotas para as crianças no campo de experiência 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A pesquisa é de abordagem 

qualitativa, que para Bogdan, Biklen (1994, p.49)  “[...] exige que o mundo seja examinado 

com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos 

permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objecto de estudo.” Neste 

sentido, para realização dessa pesquisa foi necessário que os professores (as) expressassem 

como estão desenvolvendo seu trabalho neste tempo de pandemia com propostas de 
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atividades remotas pensadas a partir do campo de experiência em questão, bem como, os 

desafios enfrentados. A escuta dos seis (06) professores (as) se deu através de um questionário 

aberto no formulário google, com perguntas semiestruturadas, que foi enviado por meio de 

link via Whatssap. Os questionamentos dos professores (as) foram potencializadores e 

disparadores para a realização deste texto. 

 A abordagem metodológica utilizada não se trata de um simples levantamento de 

dados. Nesse sentido, Gil (2010, p. 42) afirma que se trata de uma “metodologia para 

intervenção, desenvolvimento e mudança no âmbito de grupos, organizações comunidades”. 

Assim, favorece as discussões e a produção cooperativa de conhecimentos específicos sobre a 

realidade vivida pelas pessoas envolvidas na experiência. O questionário conteve as seguintes 

perguntas: Quais propostas você está possibilitando às crianças nesse tempo de pandemia com 

relação ao campo de experiência espaços, tempos, quantidades, relações e transformações? 

Como essas propostas estão sendo enviadas às crianças? Quais os desafios de criar propostas 

a partir do campo de experiência espaços, tempos, quantidades, relações e transformações? 

Quais os desafios de ser professor (a) da Educação Infantil em tempo de pandemia?  

Enviamos o link do formulário via Whatssapp com questionário para os 09 (nove) 

profissionais e recebemos a devolutiva de 06 (seis) participantes. Assim, o material adquirido 

durante a pesquisa foi analisado e usado na produção deste texto, produto da pesquisa com as 

professoras e professores do Centro Municipal de Educação Infantil da cidade de Ji- Paraná. 

4. Discussão dos dados 

A análise sobre os resultados será apresentada em forma de tabela que demonstra as 

expressões transcritas dos professores (as) sobre seu trabalho de forma remota na pandemia 

com relação ao campo de experiência espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

Tabela 1 - questionário com relação às propostas de atividades com o campo de experiência espaços 

tempos quantidades, relações e transformações 

Professor

es (as) 

Propostas 

possibilitadas às 

crianças nesse tempo 

de pandemia  

Como as 

propostas estão 

sendo enviadas 

às crianças 

Desafios de criar 

propostas de 

atividades  

Desafios de ser 

professor (a) da 

Educação Infantil em 

tempo de pandemia 
Prof. A Brincadeiras, jogos, 

pesquisa em certidão, 

álbuns músicas e 

histórias 

Impressa 

WhatsApp  

Os responsáveis não 

dão o suporte 

necessário às 

crianças. 

A devolutiva dos pais, a 

falta de materiais 

Prof. B Jogos e Calendário. WhatsApp e Não ter as Participação dos pais; O 
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Impressas. devolutivas das 

crianças realizando 

as atividades, falta a 

coletividade, a troca 

de experiências. 

enviar materiais  

distanciamento das 

crianças; o não acesso a 

Internet; gravar vídeos. 

Prof. C Jogo, circuito: 

brincadeiras grandezas 

e medidas  

WhatsApp e 

impresso 

Buscar atividades 

que fazem referência 

a objetos, coisas, 

pessoas dentre 

outros, que haja 

continuidade entre as 

propostas. 

ferramentas tecnológicas, 

espaços de 

armazenamento 

multimídia reinventar-se, 

reaprender, inovar, 

descobrir-se.  

Prof. D Jogos, dobraduras e 

literárias, sonoras, 

audiovisuais, digitais, 

multimídias etc. 

impressos ou 

confeccionados, 

vídeos 

explicativos, 

histórias 

Não poder 

programar o tempo e 

o espaço em que será 

realizada a atividade. 

Construir atividades sem 

a saber interesses e 

curiosidades. 

Prof. 

 E 

Grandezas, medidas, 

desenhos, jogos 

observação, 

comparação, 

percepção corporal, 

brincadeiras, 

calendário.  

WhatsApp, e 

algumas são 

impressas 

Elaborar atividades 

que sejam possíveis 

e com materiais de 

fácil acesso. 

Que as propostas 

cheguem a todas as 

crianças  

Prof. F Jogos, brincadeiras. WhatsApp e 

impresso  

Pensar em materiais 

que as famílias 

tenham em casa, 

envio de materiais. 

Envolver as famílias nas 

propostas de atividades 

planejadas, pensar 

continuidade sem retorno.  

 

Fonte: Próprios autores (2020) 

A organização dos dados demonstra que o trabalho com atividades remotas está sendo 

oferecido via Whatsapp, e busca dos materiais e propostas impressas pelas famílias na 

instituição. Os desafios de criar atividades remotas expressas pelas professoras e professores 

aparecem relacionados a não devolutiva das famílias, a impossibilidade de ser mediador das 

crianças e pensar nos materiais possíveis de enviar as famílias. Nos parece ainda, que as 

questões que se apresentam enquanto desafio, também se colocam em situações de atividades 

em que as crianças não estão presentes na escola de educação infantil. Horn (2017) salienta 

“[...] que a criança aprende por meio da interação com o meio e com outros parceiros”.  

A invenção e a criação de propostas que possibilitem a experiência educativa é 

inerente ao trabalho docente e nos parece que quando lidamos diretamente, de corpo presente, 

com as crianças, a invenção e a criação são disparadas com mais constância, pois entendemos 

que as crianças atuam como força inspiradora nos espaços da educação infantil, onde nos diz 

Chisté (2015,  p. 66), “As crianças modificam o mundo, os seres, as coisas e são modificadas 

por eles no jogo de forças que desenrola entre elas e os outros corpos do mundo”. Assim, 
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quando as crianças interagem com seus pares e com os adultos em um espaço habitado pela a 

infância, ampliam a visão de mundo ao seu redor por meio das significações que dão às suas 

experiências, construindo suas aprendizagens. 

5. Considerações preliminares 

Neste texto tivemos como objetivo investigar como professoras estão possibilitando e 

oferecendo propostas de atividades remotas para as crianças no campo de experiência 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, o qual apresenta propostas com o 

conhecimento matemático para a Educação Infantil.  

O currículo da Educação Infantil é estruturado por interações e brincadeira,  campos 

de experiências entrelaçados a direitos de aprendizagem e desenvolvimento, entre os quais se 

apresenta o direito de participar, sobretudo do planejamento, no qual deve ser considerado os 

interesses das crianças percebidos nas observações e escuta sensível feitas por professoras e 

professores no contexto escolar. Dessa forma, analisando as propostas que estão sendo 

oferecidas às crianças em atividades remotas, percebemos que apresenta certa divergência 

com o currículo, que se perde com esse distanciamento, com a fragmentação das propostas, 

das discussões, o não alcance às curiosidades infantis  na continuidade de vivências pelas 

crianças em suas experiências, nas quais elas ampliam o conhecimento de si e do mundo.   
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Resumo: 

O presente trabalho traz uma análise do livro didático Educação Financeira nas Escolas, Bloco 3, Ensino Médio, 

sobre a categoria Sistema Financeiro Nacional com ênfase nos órgãos normativos, supervisores e operadores, 

baseando-se na  Constituição brasileira. Metodologicamente, consiste em um trabalho documental, que com base 

no modelo conceitual do letramento financeiro apresentado por Hung, Parker e Yoong, explora os conteúdos e 

competências tratadas sobre o assunto, relacionando-os com o material Jump$tart que trata da literacia financeira 

pessoal. Assim, além das competências de “atuar como multiplicador”, “elaborar planejamento financeiro” e “ler 

e interpretar textos que contêm vocabulário específico da Educação Financeira” existentes no material, foi 

sugerido o acréscimo de mais três competências relacionadas ao enfrentamento de situações advindas do Sistema 

Financeiro Nacional. Este trabalho é parte do projeto de pesquisa “Um estudo sobre educação financeira”, no 

qual um dos objetivos é traçar um panorama de conteúdos abordados nas escolas sobre esse tema.   

Palavras-chave: Educação financeira; Sistema Financeiro Nacional; Análise documental. 

1. Introdução 

Durante a pesquisa documental, analisamos o livro Educação Financeira nas Escolas – 

Ensino Médio – Bloco 3, que compõe o material didático disponível no site eletrônico da 

Estratégia Nacional da Educação Financeira (ENEF). Essa análise tem como objetivo propor 

reflexões sobre como e quais são os assuntos que os autores consideram necessários para 

contribuir “com a construção do pensamento financeiro consistente e desenvolvimento de 

comportamentos financeiros autônomos e saudáveis” (ENEF, 2017, p.1). 

Oliveira e Manrique (2018) relatam a importância dos estudos de livros didáticos, 

considerando que muitos utilizarão esse material como ferramenta em suas aulas e que 

educação financeira é essencial para o ser humano. Entendemos que a análise deste material 

didático auxiliará na formação do currículo para o letramento financeiro dos indivíduos. 
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O objetivo principal da pesquisa é identificar os conteúdos e competências 

relacionados ao Sistema Financeiro Nacional presentes no livro em análise, relacionando-os 

com o material Jump$tart (JUMP$TART, 2017) que trata da literacia financeira pessoal. 

2. Referenciais teóricos e metodológicos 

De acordo com Hung, Parker e Yoong (2009), o letramento financeiro não chega a um 

estágio absoluto, mas é um processo cíclico capaz de gerenciar recursos financeiros de tal 

forma que durante a existência ocorra um bem-estar financeiro, sendo regido tanto pelos 

conhecimentos básicos de conceitos econômicos e financeiros quanto na capacidade de lidar 

com esses conhecimentos e outras habilidades financeiras.  

Em se tratando de letramento financeiro, nos preocupamos ainda com os conteúdos 

financeiros propostos e as competências relacionadas para o conhecimento dos indivíduos na 

sociedade.  Desse modo, preparamos uma pesquisa documental com um dos livros do 

programa do ENEF baseando-nos em seus assuntos e respectivas competências. 

Bardin (1977) explica que a análise documental é uma representação de um 

documento sob a forma divergente da original. Dentro da análise documental temos a meta-

análise, sobre a qual Fiorentini e Lorenzato (2009) esclarecem que é um procedimento em que 

se faz uma revisão minuciosa com objetivo de produzir novos resultados, sínteses, avaliação 

crítica para assim transcender os resultados já obtidos. 

O que nos motivou a escolha do livro (CONEF, 2013a) foi que, além desse material 

pertencer a uma produção do Comitê Nacional de Educação Financeira-CONEF, ele foi 

elaborado para a utilização nas escolas e está disponibilizado no site de forma gratuita. Este 

material contém algumas Situações Didáticas (SDs) cuja finalidade é discutir temas 

específicos de forma interessante. 

Ao decorrer do processo de análise documental do CONEF (2013a), elaboramos uma 

síntese dividida por assuntos, na qual, escolhemos uma das categorias denominada “O 

Sistema Financeiro Nacional”. Focamos em encontrar quais conteúdos e competências 

tratavam especificamente desse tema. Optamos por realizar uma organização sobre esse 

assunto fundamentada em Brasil (2018), que se escreve a composição do nosso sistema 

financeiro.  
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Além disso, utilizamos o material produzido pelo Jump$tart Coalition for Personal 

Financial Literacy (Coalizão Jump$tart para a Literacia Financeira Pessoal) com o objetivo de 

indicar outras competências. Nele são propostas as normas nacionais americanas delineando 

os requisitos para o letramento financeiro (JUMP$TART, 2017). Como essas normas foram 

elaboradas para os alunos norte americanos, tentamos fazer adaptações necessárias para a 

realidade do nosso país. 

3.   Resultados e discussões 

No Brasil, o Sistema Financeiro Nacional (SFN), é estruturado no artigo 192 da 

Constituição Federal de 1998 (BRASIL, 1998). Os órgãos que o compõem são subdivididos 

em normativos, supervisores e os operadores (BRASIL, 2018).  

Os órgãos normativos apresentados por CONEF (2013a) são o Conselho Monetário 

Nacional (CMN) e o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC). O primeiro 

tem como meta a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país 

(CONEF, 2013a), enquanto o segundo é o órgão normativo do sistema de previdência 

complementar fechada (CONEF, 2013a). De acordo com Brasil (2018), além dos CMN e 

CNPC, existe o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). Os autores (CONEF, 

2013a) não fazem menção direta ao CNSP, mas deixam claro que existe um Sistema Nacional 

de Seguros Privados quando fazem referência a fiscalização desse ramo de atividade. 

Segundo o CONEF (2013a), os órgãos responsáveis em supervisionar as áreas 

financeiras nacionais são: o Banco Central (BC), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Superintendência Nacional de 

Previdência complementar (PREVIC). Eles definem o Banco Central como uma instituição 

que tem por incumbência controlar o dinheiro em circulação no país. Conforme Brasil (2018) 

tanto o BCB quanto o CVM são supervisores dos mercados de Moeda, Crédito, Capitais e 

Cambio, enquanto a SUSEP fiscaliza os Seguros Privados e a PREVI inspeciona a 

Previdência Fechada. 

Em (JUMP$TART, 2017) encontramos outros exemplos de abordagens desse tema, 

tais como: tipos de assistências; proteções e informações que os cidadãos podem ter desses 

órgãos; investimentos existentes; como coletar dados de investimentos específicos; motivos 

para contratar planos de saúde e seguros. 
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Os operadores, instituições que lidam diretamente com o público, também nomeados 

intermediários, foram apresentados nas SDs ao abordar sobre os Supervisores do Sistema 

Financeiro Nacional e no Glossário. Trataram das seguintes instituições inspecionadas pelo 

Banco Central do Brasil: bancos comerciais, banco de desenvolvimento, banco de 

investimento, cooperativa de crédito e as sociedades de crédito, financiamento e investimento 

– financeiras. 

O comitê CONEF (2013a) relata que os bancos comerciais prestam um amplo serviço 

para as pessoas físicas e jurídicas. Em relação ao banco de desenvolvimento, os autores 

(CONEF, 2013a) explicam que tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e 

social da região em que atua. Ao tratarem sobre o banco de investimento, a modernização e 

ampliação da capacidade de produção foram exemplos dados para a utilização de seus 

recursos, além disso, foi evidenciada a oferta de créditos de médio e longo prazo. 

Se tratando de cooperativas de crédito, os autores exemplificam que os associados 

podem ser empregados de uma mesma empresa ou ainda um conjunto delas, profissionais de 

um mesmo campo de atuação, ou ainda, empresários (CONEF, 2013a). 

Referente às financeiras o CONEF (2013a) indica o financiamento para aquisição de 

bens. Um exemplo de discussão, retratado por (JUMP$TART, 2017), é comparar diferentes 

tipos de um empréstimo de R$ 1.000,00 em variedades de crédito ao consumidor, além disso, 

evidenciar as informações necessárias para se obter créditos, e quais as possíveis 

consequências do uso do ‘crédito fácil’. 

O operador apresentado com incumbência da Comissão de Valores Mobiliários é a 

Bolsa de Valores, definida como um lugar de negociação das ações, explicando que existe 

uma conexão entre as ações e suas empresas (CONEF, 2013a).  

Em relação os seguros privados, há referências sobre seguradora. Observamos que 

sobre essa instituição, os autores (CONEF, 2013a) orientam como uma pessoa deve proceder 

quando existir dificuldade com seu seguro. Encontramos em Jump$tart (2017) exemplos de 

temas que podem ser tratados, como os custos e os benefícios dos seguros, consequências da 

aceitação de seguros insuficiente e inexistente ou como reivindicar um seguro.  

A instituição operadora da previdência fechada são Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (CONEF, 2013a).  Algumas discussões que poderão ser acrescidas a esse 
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assunto são os motivos para fazer uma poupança para a aposentadoria (JUMP$TART, 2017) e 

a descrição das vantagens e desvantagens de adquirir planos de previdência complementar 

patrocinado por empresas ou organizações. 

4. Considerações finais  

Na síntese do livro Educação Financeira nas Escolas (CONEF, 2013a), apresentada 

neste trabalho, vimos que os autores descrevem as seguintes competências relacionadas ao 

Sistema Financeiro Nacional: atuar como multiplicador, elaborar planejamento financeiro e 

ler e interpretar textos que contêm vocabulário específico da Educação Financeira (CONEF, 

2013b). 

Ao pensarmos sobre as situações-problemas envolvendo o sistema financeiro, 

refletimos que a competência de ler e interpretar texto ou compartilhar com os outros, apesar 

de sua importância, são ineficazes para enfrentá-las. Dessa forma, entendendo a importância 

do letramento financeiro para os alunos, sugerimos as competências: “Desenvolver estratégias 

para controlar e gerenciar crédito e dívida [...], Implementar uma estratégia de investimento 

diversificada que seja compatível com as metas financeiras pessoais [...], Aplicar estratégias 

para gerenciar o risco que sejam efetivas e econômicas” (JUMP$TART, 2017, p.6-7, grifo 

nosso)8. 

Frente a análise realizada, apontamos para a necessidade de mais pesquisas 

relacionadas ao tema com o objetivo de melhorias no letramento financeiro do estudante. 
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Resumo: 

O ano de 2020 ficará marcado na história pelas inúmeras transformações decorrentes da pandemia da Covid-19. 

No contexto educacional isso não se difere. As medidas sanitárias de afastamento social obrigaram a suspensão 

das atividades letivas presenciais e, consequentemente, a migração dos procedimentos de ensino para meios 

remotos (não presenciais). O objetivo desse trabalho é relatar uma experiência com quatro turmas de 7° ano do 

Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal de Vilhena-RO, envolvendo o ensino de Números Inteiros, 

por meio de atividades não presenciais com a utilização da Plataforma Google Classroom. A opção pelo 

Números Inteiros se deve ao grau elevado de dificuldade que muitos alunos enfrentam ao se depararem com esse 

conteúdo. O relato engloba o planejamento e execução de um rol de atividades desenvolvidas em uma quinzena 

de modo não presencial e destaca uma delas, evidenciando os procedimentos adotados visando a construção 

desse conhecimento matemático pelos alunos. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Número Inteiros; Atividades não Presenciais; Google Classroom. 

1. Introdução 

A pandemia da Covid-19 transformou diversos seguimentos sociais e entre eles a 

educação. A suspensão das atividades letivas presenciais levou professores a uma corrida em 

busca de uma organização pedagógica em ambientes on-line, gravando vídeos, organizando 

grupos de WhatsApp, aprendendo a lidar com ferramentas até então desconhecidas etc. Mas, 

será que tais iniciativas tem atingido um nível considerável de aprendizagem? Como planejar 

e desenvolver atividades remotas que possibilitem a construção de conceitos matemáticos? 

Levando em consideração o cenário acima, o objetivo desse trabalho é relatar uma 

experiência com quatro turmas de 7° ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede 

municipal de Vilhena-RO, envolvendo o ensino de Números Inteiros, por meio de atividades 

não presenciais com a utilização da Plataforma Google Classroom. Os Números Inteiros 

(Números Negativos) foram escolhidos por representar um conjunto numérico que requer um 

nível de abstração, do qual alguns alunos do 7° ano inicialmente ainda não dispõem, o que 

pode resultar em alguma dificuldade para sua compreensão (MARIANO; MATOS, 2013).  

2. O Ensino Remoto e seus desafios 

Magalhães e Araújo (2014) afirmam que é muito comum professores sentirem certo 

tipo de medo em relação às tecnologias. Uma das causas, segundo os autores, está relacionado 

ao domínio epistemológico do positivismo no decorrer do século passado que ajudou a formar 
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uma fissura abissal entre as diversas áreas de conhecimento. Outro aspecto mencionado pelos 

autores, diz respeito a ineficiência das políticas públicas, tanto de infraestrutura das escolas, 

como da formação de professores. Felizmente o cenário traçado pelos pesquisadores tem 

sofrido modificações recentes e, cada vez mais, aumentam o número de professores dispostos 

a romper as barreiras estruturais e emocionais e incrementar em sua prática ferramentas 

tecnológicas em prol do processo de ensino-aprendizagem.  

É relevante destacar, ainda conforme Magalhães e Araújo (2014), que conteúdos sobre 

Tecnologias até pouco tempo nem compunham o quadro de disciplinas dos cursos de 

licenciatura e pedagogia. Quando esses assuntos apareciam, referiam mais aos instrumentos e 

ferramentas para uso didático. No caso específico, após 15 anos de graduação não é de se 

esperar uma preparação acurada para vivenciar momentos como os atuais. Até mesmo meu 

último curso de pós-graduação, concluído em 2013, e as diversas participações em cursos de 

extensão e/ou de formação continuada ao longo dos últimos anos, não me disponibilizaram 

ferramentas didáticas suficientes para lidar com a situação imposta pela pandemia.  

Algumas inserções tecnológicas já haviam sido empreendidas em minhas aulas, tanto 

na utilização de software ou aparelhos de mídia como apoio na formalização de conceitos ou 

criação de grupo de Whatsapp em que propunha desafios matemáticos aos alunos e atendia 

solicitações de esclarecimentos e explicações de atividades. Já tinha experimentado 

ferramentas como Google Classroom e Google Meet de modo descomprometido e até 

mantive por um tempo um Blog com finalidades pedagógicas, mas jamais imaginaria que 

seria obrigado, de maneira tão rápida, a realizar uma migração de minhas atividades docentes 

para esse tipo de plataforma. 

Em Teixeira (2008) vemos a ideia de mediação didática, segunda a qual o docente é o 

sujeito responsável por favorecer a aprendizagem, disponibilizando os meios necessários para 

que esta ocorra. A ideia do professor como mediador ganha contornos diferenciados quando 

lidamos com ensino não presencial. Esta função não se distancia do docente, mas ganha 

outras dimensões, uma vez que a interação pessoal, um dos principais instrumentos do 

professor em sala de aula, não pode ser adotada (pelo menos não do modo tradicional).  

Em ambientes virtuais a mediação didática pode ser realizada com ações do docente 

que visam o acesso do aluno ao conteúdo trabalhado, a produção e disponibilização de 

materiais, a interação com os alunos em plataformas específicas, respostas às suas dúvidas e 
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feedback das atividades realizada etc. (SILVA et al., 2019). Partindo desse entendimento, ao 

adotarmos o ensino remoto, torna-se necessário a busca de estratégias que fortaleçam essa 

mediação e proporcione a construção de conhecimento. 

3. O Relato 

Com o início da propagação do Sars-Cov 2 e a suspensão das aulas presenciais, a 

escola contexto desse relato adotou o seguinte procedimento: Foram criadas turmas virtuais 

na plataforma do Google Classroom para atender os alunos que tivessem condições para 

realizar as atividades não presenciais por esse meio. E, paralelo a isso, os alunos que não 

pudessem acessar a plataforma, aproximadamente 35% dos alunos, passaram a receber suas 

atividades impressas. As quatro turmas de sétimo ano em que atuo totalizam 134 (cento e 

trinta e quatro) alunos, 87 (oitenta e sete) optaram pela realização das atividades virtualmente, 

porém apenas 39 (trinta e nove) costumam entregar as atividades com relativa frequência. Os 

demais, apesar dos esforços da equipe gestora da escola, não tem correspondido às propostas 

enviadas. O foco do relato é esse grupo de estudante que adotaram a plataforma virtual. 

Na semana que antecedeu a suspensão das atividades letivas havia iniciado o trabalho 

com Números Inteiros. Na oportunidade tinha realizado com as turmas um jogo em que duas 

equipes deveriam responder situações matemáticas utilizando cálculo mental. Às respostas 

corretas eram atribuídos 2 pontos positivos à equipe que acertasse e 3 pontos negativos a seus 

adversários. O objetivo dessa atividade foi demonstrar uma utilização dos números negativos, 

bem como a realização de adições e subtrações envolvendo esses números.  

Na sequência os alunos construíram um quadro com as informações provenientes do 

jogo e calcularam os placares parciais de cada rodada realizada, conforme é exemplificado no 

quadro 1: 

Quadro 1 – Exemplificação de Atividade Realizada  

 

Rodada 

Equipe A Equipe B 

Pontos Positivos Pontos Negativos Pontos Positivos Pontos Negativos 

1ª 0 - 3 + 2 0 

2ª + 2 0 0 - 3 

3ª + 2 0 0 - 3 

(...)     

           Fonte: Autoria própria  
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Logo após isso, aproveitando os conhecimentos prévios dos alunos, foram 

apresentadas outras situações em que os números inteiros são requisitados (temperatura, 

altitude/profundidade, dívidas etc.) e realizado um exercício de reconhecimento e 

representações numéricas desses fatos. Depois disso, ficamos aproximadamente dois meses 

sem nenhuma atividade letiva.  

Com o retorno às aulas, dessa vez com atividades remotas, precisávamos dar 

continuidade ao que tínhamos iniciado em sala de aula antes do afastamento social. Mesmo 

assim, nas primeiras atividades não presenciais, optei por conteúdos já trabalhados em outros 

momentos em sala de aula (operações com naturais e racionais). E só depois de um tempo de 

familiaridade com o novo método de ensino é que resolvi prosseguir com os números inteiros. 

Para tal, planejei as atividades da quinzena em questão (conforme sintetizado no quadro 2) 

considerando que provavelmente toda a introdução que tínhamos realizado anteriormente 

poderia já ter sido esquecida. Era como se estivéssemos iniciado um novo conteúdo naquele 

momento. 

Quadro 2 – Síntese do Planejamento das Atividades Realizadas9 

Unidade Temática Números 

Tema da aula Situações com Números Inteiros 

Objeto de Conhecimento Números Inteiros: usos, história, ordenação, associação com 

pontos da reta numérica e operações 

 

Habilidade 

Comparar e ordenar números inteiros em diferentes 

contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta 

numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e 

subtração (EF07MA03) 

 

 

 

 

Procedimentos Metodológicos 

Os alunos deverão assistir aos vídeos com a explicação do 

professor e outros disponibilizados por meio de links do 

Youtube, ler o texto organizado sobre aspectos teóricos do 

conjunto numérico dos Números Inteiros e resolver as 

atividades propostas. No decorrer da quinzena o professor 

acompanhará o desenvolvimento das atividades e dará 

feedbacks por meio de comentários na plataforma do Google 

Classroom ou por mensagens via WhatsApp. Será realizado 

também uma transmissão ao vivo (live) no Youtube a cada 

semana para esclarecimento de dúvidas e interação com os 

alunos. 

           Fonte: Autoria própria 

Dentre as dez situações propostas, devido ao limite de espaço, destaco uma que 

envolvia a distância entre dois pontos, sendo um com 720 metros de altitude e outro com 150 

metros de profundidade, conforme é evidenciado na figura 1: 

                                                
9 Os termos utilizados na síntese são provenientes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  
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                                 Figura 1: Atividade Proposta Comentada 

                                 Fonte: https://scribd.com 

Dos 29 (vinte e nove) alunos que entregaram a resolução, em torno de 55% acertaram. 

Dos que erraram, foi muito recorrente os alunos subtraírem 150 de 720, ao invés de somar, 

como deveria ser o procedimento mais adequado.  

Diante das dificuldades relatadas, como intervir de modo que os alunos possam 

compreender as falhas em seus pensamentos sem lhes dar respostas prontas? Como realizar a 

mediação didática visando a construção de conhecimento e não a simples aplicação 

algorítmica?  

Em busca de respostas a questões como essas, inicialmente passei a questionar os 

alunos, visando fazê-los refletir sobre suas repostas, tal como: “Verifique bem as medidas e 

imagine que você está no topo do morro e vai descer até 150 metros abaixo do nível do mar. 

Qual a distância percorrerá?” “Pense em um deslocamento... Você teria que descer do morro 

até o nível do mar (andando 720 metros) e depois o que faria?” 

Esse tipo de intervenção não alterou muito o quadro (apenas três alunos 

compreenderam). Foi necessário buscar outro meio. Com isso, resolvi gravar um vídeo em 

que fiz o um esboço da figura e tentei demonstrar de um modo indireto que a subtração não 

era uma estratégia válida para a resolução da situação. Desse modo, outros três alunos 

refizeram a atividade e conseguiram lograr êxito. Os demais não devolveram para correção, 

mesmo com as cobranças. O que me impede de saber se a estratégia foi, de fato, eficaz.  

4. Considerações Finais 

Como foi evidenciado, os desafios de ensinar de matemática por meio de atividades 

não presenciais são inúmeros. O primeiro deles está relacionado à participação dos alunos, 
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uma vez que o afastamento social prejudica medidas mais efetivas de responsabilização. A 

interação também é algo problemático, por mais que se abra diferentes canais de diálogos, o 

fato de não estar próximo faz com que muitos alunos não se manifestem, 

dificultando/inviabilizando a ação do professor. As dificuldades relacionadas à tecnologia 

também são recorrentes. Sejam elas inerentes à imperícia no trato com as ferramentas digitais, 

como também falhas ou falta de conexão com internet.  

A relevância de um relato geralmente reside na pertinência ou ineditismo dos 

problemas que nele é exposto ou na possibilidade de transposição de seu método para 

situações e realidades correlatas, dado o nível de generalização dos procedimentos adotados. 

Porém, a prática aqui apresentada não se difere da de muitos outros professores que ao longo 

do nosso país buscam alternativas para construção do conhecimento matemático. A 

importância deste relato está muito mais na evidenciação de uma busca do que na exposição 

de um modelo exemplar. Busca por respostas que nos levem a um ensino de qualidade em 

meio à pandemia. Busca que não terminou e ainda está longe de terminar. Por isso, essa é uma 

experiência em construção! 
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Resumo:  
Este trabalho apresenta o relato de uma atividade realizada na disciplina de Geometria Analítica na Universidade 

Federal de Pelotas no segundo semestre de 2018. A turma desta disciplina  reunia alunos dos cursos de 

Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Física e Bacharelado em Química Industrial. A professora, 

observando a dificuldade dos alunos em visualizar a geração das secções cônicas parábola, hipérbole e elipse, 

propôs aos alunos que utilizassem o software GeoGebra para auxiliar no seu aprendizado. Foi indicado aos 

alunos equações das secções que os alunos individualmente deveriam trabalhar no GeoGebra. Os alunos 

utilizaram os recursos do software para visualizar as curvas e depois da experiência socializaram os resultados 

com os colegas. Observou-se que a utilização do software facilitou a visualização e diferenciação entre as 

secções cônicas pelos alunos da turma. Sobre as dúvidas iniciais indicadas pelos alunos, estas  foram 

completamente esclarecidas quase que inteiramente por eles mesmos trocando as informações obtidas pelo uso 

do GeoGebra. No final da atividade os alunos indicaram algumas facilidades na utilização deste software como a 

interface amigável e simples. 
Palavras-chave: Cônicas, Elipse, Hipérbole, Parábola, GeoGebra 

1. Introdução 

Este trabalho descreve uma atividade realizada na disciplina de Geometria Analítica e 

tem como foco o aprendizado desta disciplina no curso de Licenciatura em Matemática. O 

texto apresenta também um pouco sobre as secções cônicas, suas representações e equações. 

A atividade envolvida neste trabalho foi realizada em uma turma do segundo semestre do 

curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Pelotas. Esta atividade foi 

solicitada pela professora responsável pela turma e tinha como objetivo identificar as secções 

cônicas com o software GeoGebra, por meio do qual “o usuário pode construir pontos, 

vetores, segmentos, retas, secções cônicas, gráficos de funções e curvas parametrizadas assim 

como funções que podem ser modificadas dinamicamente, por se tratar de um software de 

geometria dinâmica” (MELO, 2016, p, 2). A utilização desta ferramenta decorre do fato de 
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estar presente na vida dos estudantes de matemática que a utilizam principalmente em 

disciplinas de cálculo para que as construções de gráficos fiquem precisas e possam  ser 

visualizadas mais facilmente pelos alunos. 

Como foi constatado pelos autores, a maioria dos alunos aos quais foi proposta esta 

atividade, tinha dificuldade em visualizar as curvas geradas a partir da intersecção de um 

plano com uma superfície cônica por meio de um esboço apresentado pela professora na 

lousa.   

2. Uma introdução às secções cônicas 

 As cônicas recebem este nome, pois “são curvas obtidas a partir da intersecção de um 

plano com um cone circular reto de duas folhas. A variação na inclinação do plano que 

intercepta o cone produz as secções cônicas conhecidas como elipse, parábola e hipérbole” 

(Ghiggi, Schmidt e Koch, 2013, p, 2).  

 Se o plano  é paralelo a uma geratriz g da superfície cônica (Figura 1), a secção 

obtida é uma parábola (Iezzi, Dolce, Degenszajn, Périgo e Almeida, 2016, p. 88). Se o plano 

 é oblíquo à reta e corta as duas folhas da superfície cônica (Figura 2), a secção obtida é uma 

hipérbole (Iezzi, Dolce, Degenszajn, Périgo e Almeida, 2016, p. 88). E quando o plano  é 

oblíquo à reta e corta apenas uma das folhas da superfície cônica (Figura 3), a secção obtida é 

uma elipse (Iezzi, Dolce, Degenszajn, Périgo e Almeida, 2016, p. 88).  

 

 

    

 

 

 

 

 

Figura 01: parábola           Figura 02: hipérbole             Figura 03: elipse 

Fonte:  Iezzi, Dolce, Degenszajn, Périgo e Almeida, 2016 
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 De maneira mais formal podemos definir a parábola como um conjunto de pontos em 

um plano, equidistantes de um ponto e de uma reta fixos. O ponto fixo é chamado de foco e a 

reta fixa é chamada de diretriz. A reta que passa pelo foco e é perpendicular a diretriz é 

chamada de eixo e o ponto de intersecção da parábola com seu eixo é chamado de vértice .  

 Em relação a hipérbole podemos dizer que  é um conjunto de pontos no plano cujo 

produto  das distâncias a dois pontos fixos é constante. Esses pontos são chamados de focos. 

Além destes podemos destacar como elementos da hipérbole distância focal, centro, vértice e 

os eixos real e imaginário.  

 Por fim temos a elipse, que é um conjunto de pontos do plano cuja soma das distâncias 

a dois pontos fixos desse plano é constante. Esta possui como elementos dois focos, distância 

focal, centro, e dois eixos, o maior e o menor. 

3. Um pouco do Geogebra 

 Criado em 2001 por Markus Hohenwarter, o GeoGebra é um software dinâmico que 

faz uma combinação entre a Álgebra, a Geometria e o Cálculo. Com este recurso muito 

interessante a ser utilizado nas aulas de Matemática pode-se desfrutar de diversas funções, 

dentre elas a representação de gráficos na forma bidimensional e tridimensional.  O 

GeoGebra é um ótimos recurso a ser utilizado para o aprendizado dos alunos e facilitar o 

entendimento de conceitos matemáticos; além do mais, a sua interface é simples e intuitiva. 

4.  A atividade usando o GeoGebra 

O objetivo da atividade foi realizar um estudo das superfícies cônicas parábola, elipse 

e hipérbole com o traçado e identificação destas curvas no software livre GeoGebra.  

Também foram pesquisados livros didáticos de ensino médio que abordassem esse 

conteúdo, devido ao fato de realizar esta tarefa pensando na formação dos autores como 

futuros professores de matemática.  

A atividade, realizada na turma de Geometria Analítica no segundo semestre de 2018 

com alunos da Licenciatura em Matemática diurno e noturno, Física Licenciatura e alunos da 

Química Industrial, foi organizada em três momentos. 
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Inicialmente o conteúdo de cônicas foi apresentado pela professora da disciplina 

durante duas aulas. Neste momento também foram apresentadas as representações gráficas 

destas na lousa pela professora bem como suas equações e elementos.  

A seguir, a professora vendo a dificuldade dos alunos de identificarem as 

representações gráficas da parábola, elipse e hipérbole, propôs a atividade de identificação 

destas no GeoGebra.  Para o desenvolvimento da atividade, a professora apresentou à turma 

vinte equações reduzidas das cônicas, com a orientação de que os alunos deveriam escolher 

duas equações de cada curva, sendo que cada aluno teria seis equações a representar.  

A professora também sugeriu que os alunos trocassem suas representações com os 

colegas para verem a diversificação na representação, ou seja, para verificar a variedade de 

representação gráfica que estas apresentavam e também para que explicassem uns aos outros 

que curva estava sendo representada por cada equação. 

5. Resultados e discussões  

 As apresentações dos alunos sobre os resultados da atividade realizada mostraram que 

o software os auxiliou na visualização das superfícies e das secções cônicas. Os traçados das 

cônicas no GeoGebra permitiu-lhes uma maior compreensão do conteúdo, o que ficou 

evidenciado nas discussões realizadas no grupo de estudantes.  

 A figuras 4 mostra uma representação das secções cônicas traçadas pelos autores no 

Geogebra. 

 
                     Figura 04: Secções traçadas no GeoGebra: parábola, elipse e hipérbole 

                       Fonte: dados dos autores 

 A realização da atividade foi bem tranquila para os alunos pois o  GeoGebra apresenta 

uma interface fácil de ser compreendida e assimilada, sendo este um dos motivos pelos quais 
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este software é muito utilizado no âmbito educacional tendo em vista que proporciona uma 

melhor visualização e representação gráfica. 

6.  Considerações finais 

 Inovar no processo de ensino e aprendizagem é proporcionar aos estudantes aulas que 

os façam ativos, que possam interagir e trocar experiências, pois como indicam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs): 

[...] dos caminhos para se ensinar Matemática a utilização de tecnologias e também 

desenvolver a capacidade para aplicar conhecimentos na resolução de problemas do 

cotidiano; a capacidade para utilizar as linguagens das Ciências, da Matemática e 

suas Tecnologias para comunicar ideias; e as habilidades de pensamento como 

analisar, generalizar, inferir. (BRASIL, 2000, p, 54). 

 Trabalhar com a utilização do GeoGebra é oportunizar o desenvolvimento do 

pensamento matemático mediado pelas tecnologias de forma a contribuir na formação escolar, 

facilitando a compreensão dos conceitos e a visualização dos gráficos. O GeoGebra é um 

ótimo recurso a ser utilizado para o aprendizado dos alunos e facilitar o entendimento de 

conceitos matemáticos. Além do mais a sua interface é simples e intuitiva. Por este motivo, é 

adequado para ser utilizado pelos professores, principalmente por aqueles que não estão 

familiarizados com as tecnologias e desejam inserí-las em suas práticas.  
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Resumo: 

O Cálculo Diferencial e Integral (CDI) é uma ferramenta matemática importante nos cursos de engenharias, mas 

com níveis altíssimos de reprovação e desistências nos cursos de Engenharias. Diante dessa problemática, surge 

uma estratégia pedagógica que é a inserção de metodologias ativas, tais como: Mapa mental e conceitual, TBL e 

Estudo de caso. Mas, as metodologias ativas não podem ser vistas como algo mágico, que irão solucionar todos 

os problemas de aprendizagem de cálculo, mas uma alternativa para tornar o ensino mais significativo e atraente. 

O presente artigo tem como objetivo poder proporcionar uma alternativa à prática tradicional, tornando o 

discente protagonista do seu conhecimento. Em relação aos resultados apresentados com essas metodologias 

ativas, pode-se avaliar através dos resultados coletados dos estudantes que a atividade proposta obteve uma boa 

aceitabilidade, pois os mesmos puderam estudar em diferentes ambientes, trocar experiência e executar tarefas 

colaborativas. Portanto, é relevante oferecer ao discente uma forma mais significativa de trabalhar com cálculo 

diferencial e integral, partindo de exercícios contextualizados que representem situações concretas, mas ciente 

que nem todos os tópicos são acessíveis para que demostre para o estudante uma aplicabilidade. 

Palavras-chave: Metodologias ativas; Ensino-Aprendizagem; Práticas pedagógicas; Aprendizagem 

significativa; Autonomia. 

1.  Introdução 

 Nas últimas décadas a busca por novos métodos didáticos e pedagógicos, que sejam 

significativos para o processo de ensino e aprendizagem, tem crescido consideravelmente. A 

formulação e aplicação dessas novas metodologias no ambiente educacional, deve articular o 

saber fazer e o aprender, criando possibilidades para que os educandos se tornem jovens 

protagonistas. Neste contexto, surgem as metodologias ativas (método de ensino) que tem 

como pressupostos básicos, desenvolver a autonomia e participação dos educandos, no 

processo educacional de forma integral e significativa.  

mailto:gleidson775@gmail.com
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Assim, no cenário educacional atual, as metodologias ativas vêm se destacando, por 

possibilitar um ensino articulado e promover uma aprendizagem que seja mais efetiva. 

Considerando esses pressupostos básicos, esse manuscrito propõe a inserção dessa estratégia 

pedagógica (Mapa metal, Mapa conceitual, TBL e Estudo de Caso) no ensino e aprendizagem 

de cálculo integral e diferencial.  

Outra perspectiva a ser considerada, é que na maioria das vezes, Cálculo é abordado 

nas aulas de uma forma tradicional, centrado no docente, com aulas expositivas e a 

proposição de resolução de várias listas de exercícios descontextualizados. Neste sentido, 

Gonçalves e Reis (2011), salientam que “muitas vezes, essa disciplina é ensinada aos alunos 

com uma sequência de regras e passos a serem seguidos, sem a compreensão dos conceitos, 

formando estudantes que possuem dificuldades em utilizar a Matemática como ferramenta 

para a resolução de problemas do mundo real”.  

Dessa maneira, considera-se que a inserção das metodologias ativas no ensino de 

Cálculo Diferencial e Integral (CDI) é uma alternativa para modificar esse modelo de ensino 

sistematizado centrado no docente. Assim, o uso dessa ferramenta pedagógica consiste na 

elaboração ou seleção de atividades que tornam os estudantes seres ativos e protagonistas do 

seu próprio conhecimento. Isso fica evidente conforme salienta Fonseca e Neto (2007), onde 

as metodologias podem ser compreendidas como estratégia de ensino centradas na 

aprendizagem ativa do aluno.  

Diante desse contexto, a inserção nas aulas do mapa mental e conceitual é uma 

ferramenta bastante valiosa, sendo vista como uma forma dinâmica de desenvolver o 

raciocínio lógico e a criatividade, pois acordo com Oliveira e Frota (2012, p.230) mapas 

conceituais podem ser utilizados como instrumentos tanto de aprendizagem quanto de 

avaliação, incentivando os estudantes a aplicar padrões de aprendizagem de modo 

significativo”.  

Outra metodologia ativa inserida nas aulas de CDI, é a aprendizagem baseada em 

times (TBL). Esta é uma abordagem é dinâmica que proporciona um ambiente construído de 

forma cooperativa em que as vezes pode existir competição, mas seu foco é a valorização da 

produção coletiva. Segundo Oliveira et al (2018), a Aprendizagem Baseada em Equipes 

(ABE), do inglês Team-Based Learning (TBL), consiste numa estratégia educacional que 
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propõe aos estudantes uma aprendizagem ativa e que pode ser usada com grandes classes de 

estudantes divididos em pequenos grupos que procura deixar o ensino atraente.  

Dentro dessa perspectiva metodológica que procura deixar o ensino dinâmico e 

significativo, o estudo de caso é um instrumento pedagógico que não tem uma solução pré-

definida, exigindo empenho do aluno para identificar o problema, analisar evidências, e 

consequentemente promove o raciocínio crítico e argumentativo dos discentes. Para Yin 

(2005), o estudo de caso é uma investigação empírica que permite o estudo de um fenômeno 

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

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.  

Segundo Abreu e Masetto (1985), o estudo de caso pode ser real, fictício e até mesmo 

adaptado da realidade, pois possibilita aos estudantes um contato com situações que podem 

ser encontradas na prática de sua profissão e, com isso, é possível habituá-los a analisá-las em 

seus diferentes ângulos antes de tomar uma decisão. Um outro quesito do estudo de caso são 

os questionamentos, que possibilitam analisar qual será a melhor tomada de decisão para a 

resolução do problema proposto no estudo de caso, pois de acordo com Graham (2010), a 

principal vantagem de adotar o uso de estudos de caso é uma abordagem orientada para 

perguntas e não baseada em soluções.  

Assim, justifica-se inserir a ferramenta pedagógica para poder proporcionar uma 

alternativa à prática tradicional, através das metodologias ativas, que possibilitam ao 

estudante atuar de maneira ativa na construção de seu conhecimento, não rompendo com os 

métodos tradicionais, mas oferecendo novas alternativas no processo de ensino e 

aprendizagem e valorizando suas experiências e saberes na construção do conhecimento.  

Em relação aos resultados apresentados pela prática pedagógica, pode-se avaliar 

através dos comentários dos educandos e das atividades propostas, um resultado satisfatório, 

pois os mesmos puderam estudar de maneira colaborativa visando uma aprendizagem 

significativa. Portanto, é relevante oferecer ao discente uma forma mais significativa de 

trabalhar com cálculo diferencial e integral, partindo de exercícios contextualizados que 

representem situações concretas, mas ciente que nem todos os tópicos são acessíveis para que 

você demostre para o estudante uma aplicabilidade. 

2.  Referencial Teórico 
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O avanço tecnológico tem modificado a forma de acesso às informações, propiciando 

o surgimento de uma nova sociedade, que está voltada para informação e para o uso das 

diversas multimídias e no âmbito educacional não é diferente. De acordo com Machado e 

Nardi (2006) a inércia verificada na renovação curricular e práticas pedagógicas pode acabar 

deixando os alunos à margem da cultura científica e tecnológica do mundo moderno.  

Para sanar tal problemática, as pesquisas educacionais recomendam a renovação das 

metodologias estagnadas e sugerem a formulação e aplicação de novos métodos pedagógicos, 

que sejam significativos e pontuais. Por essa razão, a inserção de metodologias ativas no 

ensino, pode propiciar a construção de diversos ambientes de aprendizagens. Com base nesses 

pressupostos teóricos, propõe-se aqui a inserção de metodologias ativas no ensino e 

aprendizagem de CDI. 

Haja visto que, o estudo dessa disciplina é um instrumento muito eficaz na modelagem 

de situações concretas que envolvem a ideia de taxa de variação. Contudo, segundo Silva 

(2009) o desempenho insatisfatório dos alunos, com níveis altíssimos de reprovação e 

desistência tem preocupado pesquisadores de todo o mundo. As perdas de estudantes que 

iniciam, mas não terminam seus cursos, são desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos. 

No setor público, são recursos públicos investidos sem o devido retorno. De acordo com 

Barreto (1995), parte deste fracasso se deve à má formação durante a educação básica, pois na 

falta de habilidade dos alunos em construir e compreender conceitos matemáticos tornam-se 

estudantes inseguros.  

Uma outra questão observada e já mencionada, é que no meio acadêmico o CDI é 

abordado na maioria das vezes de forma tradicional. Ou seja, está disciplina é ensinada de 

uma forma descontextualizada, seguindo uma sequência de regras e passos, proporcionando 

ao estudante a não compreensão dos conceitos matemáticos, e sua formação será prejudicada, 

pois a mesma possuirá muitas dificuldades em utilizar a Matemática, como ferramenta, para a 

resolução de problemas do mundo real. Isso acontece, pois, o estudante só compreende os 

vínculos do conteúdo estudado quando fica compreensível para ele essa passagem 

(GONÇALVES; GUERRA, 2011). 

Nessa mesma linha, Carrocino (2014), esclarece que pouco se trabalha com questões 

que verdadeiramente tenham algum significado para o aluno, ou seja, aquelas que tenham 

algo a ver com o cotidiano do estudante. Segundo D'Ambrósio (2008), muitos educadores 
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lecionam a disciplina de forma superficial, não desenvolvendo de maneira correta os 

conceitos matemáticos, o que acarreta desmotivação nos educandos, que perdem o interesse 

em aprender Matemática, rotulando-a como inacessível, de difícil entendimento. 

Assim, para Ausubel (1982) a aprendizagem significativa é capaz de fazer os alunos 

perceberem que os conhecimentos escolares são úteis para sua vida fora da escola. Por isso, os 

professores precisam estar sempre atentos e refletirem sobre como ajudar os alunos a 

compreenderem a importância dos saberes escolares e a maneira de aplicá-los na vida em 

sociedade.  

Blikstein (2010), afirma que as contribuições das metodologias ativas nos permitem 

prever que, em vez de alunos saírem da escola com a ilusão de terem aprendido algo só 

porque foram expostos a conteúdos em aulas expositivas, teremos alunos que experimentaram 

situações de aprendizagem profundamente significativas em suas vidas. 

Portanto, é relevante oferecer ao discente uma forma mais significativa de trabalhar 

com cálculo diferencial e integral, partindo de exercícios contextualizados que representem 

situações concretas, mas nem todos os tópicos são acessíveis para que demostre para o 

estudante uma aplicabilidade. 

3.  Metodologia  

Com à necessidade de desenvolver e aprimorar novas técnicas de ensino, e 

aprendizagem foi implantada, no ano de 2018, na Faculdade Panamericana de Ji-Paraná 

(Unijipa), localizada no estado de Rondônia, a inserção gradativa de metodologias ativas na 

grade curricular dos cursos de graduação oferecidos pela instituição. O objetivo de tal 

iniciativa, foi o de auxiliar no processo de ensino e aprendizagem das disciplinas que 

compõem o currículo de cada curso de graduação.   

Após várias reuniões, formações e trocas de ideias entre professores, coordenadores e 

equipe pedagógica, ficou estabelecido a inserção de três metodologias ativas para serem 

abordadas durante o primeiro período de cada curso, que são as seguintes: mapa mental, mapa 

conceitual, TBL e estudo de caso. 

 Esta pesquisa, de cunho qualitativo, foi desenvolvida com uma turma de 32 

acadêmicos que cursavam a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, no curso de 
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Engenharia Civil, no ano de 2019. Esta disciplina é oferecida semestralmente e tem carga 

horária semanal de quatro aulas de 50 minutos, ofertada no período noturno, e frequentada 

predominantemente, por acadêmicos que trabalham durante o dia. Os conteúdos matemáticos 

trabalhados foram a referentes a derivada e integrais. 

 Na primeira etapa foi aplicado o mapa mental conceitual, proposto pelo professor da 

disciplina, abordando os conteúdos de limites e derivada, onde os alunos puderam trocar 

experiências na construção do mesmo e consequentemente esse material ficou disponível 

como suporte para estudo e execução da primeira avaliação. Na etapa seguinte, após quinze 

dias foi proposto o TBL (aprendizagem baseada em times), com um texto que abordava 

conceitos de trigonometria aplicados a engenharia e essa metodologia foi aplicada em dois 

diferentes momentos: o primeiro, onde cada aluno deveria responder questões 

individualmente e o segundo, onde foram definidos grupos para discutir sobre as respostas de 

cada aluno, afim de chegar à conclusão sobre qual seria a alternativa correta.  

Na apresentação da atividade houve três momentos de divergências nas respostas, 

ponto crucial para que as arestas da aprendizagem fosse aparadas e buscasse um entendimento 

comum visando um crescimento no processo de ensino e aprendizagem. Ao término da 

atividade o professor revelou a origem das questões, despertando nos mesmos o sentimento de 

confiança. 

 No último momento foi proposto um estudo de caso para o cálculo, por exemplo, na 

construção civil, para saber o centro de massa dos projetos a serem desenvolvidos, como 

estratégica pedagógica para propiciar uma maior correlação teoria-prática. Sabe-se, então dos 

vários fatores que os professores enfrentam para que os alunos possam acompanhar e ter um 

bom desempenho na disciplina de cálculo. Assim, a inclusão dessas práticas pedagógicas são 

uma alternativa significativa para auxiliar o acadêmico a sanar as possíveis dúvidas, sobre os 

conteúdos, no decorrer da disciplina. 

4.  Resultados e Discussões 

Os dados que serão apresentados a seguir, foram coletados por meio de um 

questionário que foi aplicado á 32 acadêmicos (cursando 3º período) do curso de Engenharia 

Civil no período noturno. A coleta aconteceu no segundo semestre de 2019. 
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O Questionário continha cinco questões pontuais a respeito da inserção das 

metodologias ativas na CDI.  Para cada questão, os acadêmicos poderiam escolher dentre 

cinco alternativas (a - Péssimo; b - Ruim; c - Razoável; d - Boa; e – Excelente) que 

representasse melhor a sua vivência. A primeira e a segunda questão, buscam verificar comos 

os alunos avaliam as novas metodologias utilizadas em sala de aula, sendo as seguintes 

perguntas abaixo com seus respectivos gráficos para que seja feito uma análise da atividade 

proposta.  

1. Como você avalia as três atividades propostas Mapa mental e conceitual, TBL e Estudo de 

caso? 

2. O que você achou dessa nova proposta de aula com a inserção de metodologias ativas? 

 
    Figura 1: Gráfico 1 – Avaliação das novas metodologias. 

    Fonte: Autor 

Conforme a Figura 1, observa que pelo menos 50% dos alunos consideraram como 

excelente as novas metodologias implantadas em sala de aula. Nota-se também que, 

aproximadamente 47% julgaram as atividades propostas como boa (40,63%) e ruim (6,25%), 

já a metodologia ativa eles as consideraram 50% entre boa (43,75%) e ruim (6,25%). 

Já a terceira e a quarta questão, buscam avaliar o impacto das novas metodologias no 

ensino e aprendizagem dos alunos, sendo elas: 

3. Esta metodologia na sala de aula contribui no processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos? 
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4. Você acha que o ensino e aprendizagem com esta metodologia ativa fica mais atraente e 

significativo? 

 

Figura 2: Gráfico 2 – Impacto das metodologias no ensino e aprendizagem dos alunos. 

Fonte: Autor 

De acordo com as avalições, nota-se que as novas metodologias contribuíram para 

mais de 50% dos alunos no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos, pois os 

tornaram atraentes e significativos. Já 3,13% dos alunos em ambas as questões, as 

consideraram como ruins no processo de aprendizagem. Para ambas questões, as 

metodologias utilizadas são apresentadas altamente eficaz, pois somam entre avaliação boa e 

excelente 96,87% dos alunos. 

Já a quinta questão, busca verificar a avaliação (comparação) do aluno quanto a nova 

metodologia e o ensino tradicional, com a seguinte questão: 

5. Você acha essa metodologia é melhor que o ensino tradicional (aula expositiva)? 

Conforme o Figura 3, nota que 50% dos alunos entrevistados classificam ser excelente 

as metodologias utilizadas nas aulas de CDI, e que a outra metade dos alunos as classificam 

como boa (40,63%) e ruim (6,25%).  
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Figura 3: Gráfico 3 – Comparação das novas metodologias e o ensino tradicional. 

Fonte: Autor 

De acordo com o exposto, pode-se concluir que a abordagem das metodologias 

ativadas nas aulas de CDI mostrou uma excelente ferramenta para promover o ensino e 

aprendizagem de CDI, bem como foi bem aceita pelos estudantes. Diante dos resultados 

obtidos da avaliação da ferramenta pedagógica podemos destacar, de uma forma geral, que as 

opiniões dos estudantes em relação a metodologia empregada tiveram números satisfatórios. 

5.  Considerações Finais 

Portanto, a problemática do ensino e aprendizagem do cálculo é bastante complexa e 

estratégias pedagógicas alternativas devem estar presentes nesse processo. Diante desse 

contexto, considera-se importante a introdução de novas metodologias de ensino, onde a 

busca por métodos inovadores que deixem a aula menos abstrata e mais dinâmica, são pontos 

a serem revisitados pelos educadores. Porém, temos que estar ciente que se trata de um 

recurso didático para contribuir no ensino-aprendizagem, sendo importante ficar evidente que 

essas tecnologias não substituem o papel do professor. 

Assim, a inclusão das metodologias ativas é uma alternativa eficaz para auxiliar o 

estudante a sanar as possíveis dúvidas no decorrer da disciplina de Cálculo Diferencial e 

Integral, mas deve-se considerar que, em algumas situações, ou seja, na apresentação de 

determinados assuntos, é difícil fugir dos métodos tradicionais. 
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Resumo: 

Este estudo tem como objetivo apresentar considerações teóricas acerca das tendências didáticas metodológicas 

da Educação Matemática – Jogos e Materiais Concretos no processo de ensino-aprendizagem da matemática. 

Este trabalho é resultante de estudos e reflexões para a elaboração da fundamentação teórica em andamento de 

uma dissertação de mestrado que busca investigar as tendências didáticas metodológicas da Educação 

Matemática na perspectiva do professor de matemática. No intuito de atender o objetivo delineado, utilizou-se da 

abordagem qualitativa. A discussão teórica fundamentou-se nos seguintes autores: Smole, Diniz e Milani (2007), 

Silva (2016), Lorenzato (2012), Moura e Viamonte (2006), Rêgo e Gaudencio do Rêgo (2012), Fiorentini e 

Miorim (1990), Passos (2004; 2012) e Cavalcanti (2006). Dentre os resultados, destaca-se que, a aplicação de 

Jogos e Materiais Concretos no processo de ensino-aprendizagem da matemática possibilita potencialidades 

como, aprendizagens motivadoras, desenvolvimento do raciocínio lógico, trabalho em equipe, cooperação entre 

pares, a noção de investigação científica e avaliação diagnóstica. No entanto, a utilização dessas tendências 

didáticas metodológicas da Educação Matemática no processo de ensino-aprendizagem da matemática carece de 

certos cuidados para que não fuja a finalidade educacional, neste contexto, tanto a formação quanto a atuação do 

professor são fatores preponderantes no emprego desses recursos metodológicos. Espera-se que este estudo 

possa demonstrar os benefícios de ensinar matemática utilizando os recursos didático-metodológicos Jogos e 

Materiais Concretos no processo de ensino-aprendizagem e ainda apresentar entendimentos teóricos relevantes 

acerca dessas tendências didáticas metodológicas. 

Palavras-chave: Tendências didáticas da Educação Matemática; Jogos; Materiais Concretos; Processos de 

ensino-aprendizagem da matemática. 

1. Introdução 

Atualmente a atividade docente possui inúmeros desafios de atuação no processo de 

ensino-aprendizagem da matemática, sendo que, há necessidade do conteúdo matemático ser 

cada vez mais contextualizado e dinâmico. A motivação dos alunos, trabalho em equipe, a 

descoberta, o desenvolvimento cognitivo e integral dos estudantes e uma aprendizagem 

significativa são fatores preponderantes que profissionais docentes são convidados a buscar 

no dia a dia profissional. 

mailto:neriocardoso@unir.br
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Um dos grandes desafios de educadores atualmente é garantir a motivação e despertar 

o interesse constante pela matemática em seus alunos, e inovar para que as aulas não tornem 

cansativas e desmotivadoras e garantir uma aprendizagem significativa. Neste contexto, têm-

se as tendências didáticas metodológicas da Educação Matemática que teorizam a respeito dos 

processos de ensino-aprendizagem da matemática e auxiliam a suprir essas necessidades e 

tem por foco uma formação cidadã vinculada a uma aprendizagem significativa. 

A Educação Matemática situa tanto no âmbito profissional quanto no campo cientifico 

e possui áreas de estudos que são denominadas de tendências de pesquisa e tendências 

didáticas metodológicas. Ambas as áreas têm por foco os processos de ensino-aprendizagem 

da matemática (FIORENTINI; LORENZATO, 2012).  

Este estudo tem por enfoque investigativo as tendências didáticas metodológicas que 

enquanto campo científico trazem discussões teóricas e já no âmbito profissional são 

utilizadas como recursos didático-metodológicos que auxiliam no processo de ensino-

aprendizagem da matemática. 

Dentre as tendências didáticas metodológicas da Educação Matemática destacamos 

jogos e materiais concretos que é o foco deste estudo, tendo em vista que são recursos 

didáticos de fácil obtenção e utilização no processo de ensino-aprendizagem da matemática. 

No entanto, vale destacar que carecem de esclarecimentos teóricos acerca de sua utilização 

bem como dos conteúdos matemáticos a serem abordados.  

Diante dos desafios de ensinar matemática de forma contextualizada, dinâmica e 

atrativa, primando pela interação, trabalho em equipe, ensino contextualizado, 

desenvolvimento cognitivo e aprendizagem significativa, esse trabalho tem por objetivo, 

apresentar considerações teóricas acerca das tendências didáticas metodológicas da Educação 

Matemática - jogos e materiais concretos no processo de ensino-aprendizagem da matemática.  

Esse estudo tem sua relevância em demonstrar os benefícios de forma prática e 

objetiva ao ensinar matemática utilizando jogos e materiais concretos como recursos didático-

metodológicos no processo de ensino-aprendizagem, e ainda evidenciar conceitos teóricos dos 

mesmos. 
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2. Encaminhamentos metodológicos 

Este estudo foi desenvolvido a partir de estudos e reflexões da elaboração em 

andamento da fundamentação teórica de uma dissertação de mestrado de um dos autores que 

busca investigar as tendências didáticas metodológicas da Educação Matemática na 

perspectiva do professor de matemática a saber: resolução de problemas, modelagem 

matemática, jogos, história da matemática, materiais concretos, etnomatemática e as 

tecnologias da informação e comunicação (TICs). Neste contexto, esse artigo tem por 

objetivo, apresentar considerações teóricas acerca das tendências didáticas metodológicas da 

Educação Matemática - jogos e materiais concretos no processo de ensino-aprendizagem da 

matemática. 

Metodologicamente este estudo apoia-se em pressupostos da pesquisa qualitativa de 

cunho bibliográfico. De acordo com Fonseca (2002, p. 20) a abordagem qualitativa “se 

preocupa com aspectos da realidade que não podem ser quantificados”. Nesta abordagem o 

pesquisador é o instrumento principal, enquanto o processo e seus significados são os focos 

principais (Gil, 2002). Com relação ao procedimento bibliográfico Fonseca (2002, p. 32), 

evidencia que a pesquisa bibliográfica “é feita a partir do levantamento de referências teóricas 

já analisadas, e publicadas por meios escritos eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites”.  

Para elaboração desse estudo foi necessário realizar um levantamento sobre aspectos 

teóricos em artigos, livros, teses e dissertações das seguintes tendências didáticas 

metodológicas da Educação Matemática: jogos e matérias concretos. Os seguintes autores 

constituíram como aportes teóricos para produção deste estudo: Smole, Diniz e Milani (2007), 

Lorenzato (2012), Silva (2016), Moura e Viamonte (2006), Munhoz (2011), Rêgo e 

Gaudêncio do Rêgo (2012), Fiorentini e Miorim (1990), Pereira, Shumaher e Uliana (2016), 

Passos (2004; 2012), Ribeiro (1995) e Cavalcanti (2006). 

Cabe destacar, que o intuito deste estduo não é exaurir todas as fontes teóricas que 

dissertam sobre jogos e materiais concretos, mas sim de apresentar algumas considerações 

teóricas relevantes a cerca dessas tendências didáticas metodológicas da Educação 

Matemática. 
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3. Considerações teóricas acerca da tendência didática metodológica da Educação 

Matemática: Jogos 

A Educação Matemática enquanto campo de atuação tem por foco investigativo os 

processos de ensino-aprendizagem da matemática fornecendo subsídios para o ensino da 

matemática, tendo por enfoque aprendizagem significativa e a construção crítica e cidadã do 

aluno (FIORENTINI; LORENZATO, 2012). Neste contexto, têm-se os jogos que é uma das 

tendências didática metodológica da Educação Matemática que favorece um ensino dinâmico 

e significativo, nessa linha de pensamento Moura e Viamonte (2006, p. 2) destacam que 

“vários pesquisadores da área de Educação Matemática têm desenvolvido estudos sobre as 

potencialidades do jogo no processo ensino aprendizagem da Matemática e argumentam sobre 

a importância deste recurso metodológico na sala de aula”. 

Os jogos estão presentes no cotidiano a todo instante, seja por motivos de lazer ou até 

mesmo por competições esportivas. Eles foram surgindo ao longo da história e 

desenvolveram através da interação cultural e local. Contudo, ainda há outra dimensão para os 

jogos além das supracitadas, que é a utilização de forma lúdica no processo de ensino-

aprendizagem da matemática, permitindo um ensino diferenciado, criativo e atrativo 

(SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007). 

A utilização de jogos no processo de ensino-aprendizagem da matemática possui 

raízes na Grécia Antiga e começa ser associado ao cotidiano escolar após a Revolução 

Francesa, mas somente no século XX tem-se ênfase na produção de materiais didáticos 

relativos a essa temática com foco em tornar o aluno agente do seu próprio conhecimento, o 

que culmina na necessidade de mudanças nas práticas pedagógicas dos docentes (SILVA, 

2016). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de matemática publicados durante a 

década de 1990 evidenciam a utilização de jogos como recurso didático-metodológico e 

enfatizam a necessidade da contextualização e um ensino dinâmico e criativo nas escolas 

brasileiras. Conforme é evidenciado no PCN (3° e 4º ciclo):  

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

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

elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. Propiciam a simulação 

de situações- problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o 

planejamento das ações; possibilitam a construção de uma atitude positiva perante 

os erros, uma vez que as situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas 

de forma natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas (BRASIL, 1998, 

p. 46). 
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As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares para o 

Ensino Médio enfatiza que “os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo 

de apropriação do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de competências no âmbito da 

comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do trabalho em equipe” (BRASIL, 

2002, p. 53). A utilização de jogos no ambiente escolar é defendida por diversas pesquisas na 

Educação Matemática, sendo os benefícios da utilização deste recurso didático metodológico 

vai além do ensinar (MOURA; VIAMONTE, 2006).  Neste contexto Munhoz (2011, p. 174) 

evidencia que: 

Os jogos dentro do ambiente escolar, são encaminhamentos metodológicos 

importantes no aprendizado da Matemática, pois trabalham com as possibilidades de 

integração, cooperação, competição, socialização, concentração e estimulação do 

ludismo, visando à produção e a construção de atividades que proporcionam o uso 

de diversos matérias e conceitos, tendo como objetivo desenvolver o aprendizado do 

aluno (MUNHOZ, 2011, p. 174). 

Os jogos em conjunto com aulas expositivas favorece uma dinâmica de aprendizado 

onde torna as aulas dinâmicas e atrativas, os alunos compreendem e utilizam convenções e 

regras que serão empregadas no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo assim sua 

integração com a sociedade.  

[...] os jogos contribuem para o ensino de maneira lúdica, estimulando o agir e o 

pensar com lógica e com critério, permitindo o desenvolvimento cognitivo, 

emocional, moral e social, além de proporcionar e motivar o aluno a produzir seu 

próprio conhecimento, tomar decisões e resolver problemas, além de estimular os 

alunos a aprender (OLIVEIRA JÚNIOR, et al, 2019, p. 239)  

Cabe destacar que além de jogos prontos, os professores e alunos em conjunto podem 

usar a criatividade e produzir seus próprios jogos, ou adaptar jogos tradicionais com 

finalidade educacional, sendo que sua utilização pode-se estender desde os anos iniciais do 

Ensino Fundamental ao Ensino Superior (VIANA; MUNHOZ; ALVES, 2016).  Porém, há 

necessidade de amadurecimento teórico do professor sobre a utilização de jogos no processo 

de ensino-aprendizagem da matemática, haja vista que o objetivo do jogo necessita estar 

relacionado ao conteúdo matemático, para que não ocorra o equívoco da finalidade 

educacional e este se torne apenas uma atividade recreativa (SMOLE; DINIZ; MILANI, 

2007). 

Com relação aos benefícios dos Jogos no processo de ensino-aprendizagem da 

matemática destaca-se: aprendizagens motivadoras e interessantes, tanto para o aluno quanto 

para o professor, a facilitação do desenvolvimento do raciocínio lógico, trabalho em equipe, 
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interação, cooperação, competição, socialização e concentração, e ainda há à possibilidade de 

promover simulações de situações problemas (PEREIRA; SHUMAHER; ULIANA, 2016). 

Portanto, com o intuito de deixar a atividade desenvolvida com jogos em consonância 

com o conteúdo e alcançar os benefícios supracitados, o professor deve ser um mediador e 

propor o jogo com regras claras e objetivas, tendo em vista, que “o envolvimento estimativo 

do jogo para as crianças e jovens desperta no aprendizado do componente curricular 

matemática o interesse em determinados significados para o educando” (MUNHOZ, 2011, p. 

175). 

4. Considerações teóricas acerca da tendência didática metodológica da Educação 

Matemática: Materiais Concretos 

No contexto atual o ensino carece cada vez mais de metodologias capazes de 

contextualizar o conteúdo matemático e favorecer um aprendizado significativo com 

desenvolvimento cognitivo, emerge a necessidade de novos conteúdos e metodologias nas 

quais o aluno seja o centro do processo de ensino-aprendizagem da matemática (RÊGO; 

GAUDENCIO DO RÊGO, 2012). Nesse sentido, os Materiais concretos ou Materiais 

Manipuláveis (a depender do autor) na perspectiva de tendência didática metodológica da 

Educação Matemática é uma alternativa para uma formação pautada em considerar os 

conhecimentos prévios e o desenvolvimento cognitivo do aluno. 

Antes do desenvolvimento da Psicologia como ciência e os estudos sobre como 

ensinar e aprender havia uma carência de estudos acerca da aprendizagem e pensava-se que as 

crianças aprendiam como adultos. Contudo, com a evolução da Psicologia como ciência e a 

valorização dos aspectos biológicos, psicológicos e cognitivos, têm-se uma pré-valorização à 

utilização de materiais concretos no processo de ensino aprendizagem da matemática 

(FIORENTINI; MIORIM, 1990). No entanto, adoção de materiais concretos como recurso 

didático-metodológico ocorre somente durante o século XX, tendo como percussora Maria 

Montessori. 

A médica e educadora italiana Maria Montessori, após experiências com crianças 

excepcionais10, desenvolveria, no início do século XX, vários materiais 

manipulativos destinados à aprendizagem da matemática. Estes materiais, com forte 

apelo à “percepção visual e tátil”, foram posteriormente estendidos para o ensino de 

                                                
10 Atualmente não se usa o termo crianças excepcionais para referir a crianças ou a qualquer outra pessoa, sendo 

adotado o termo Pessoa com Deficiência conforme Portaria da Presidência da República – Secretaria de Direitos 

Humanos, Nº 2.344, de 3 de novembro de 2010.  
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classes normais. [...]. Entre seus materiais mais conhecidos destacamos “material 

dourado”, os “triângulos construtores”, “material de equivalência” e os “cubos para 

composição e decomposição de binômios, trinômios” (FIORENTINI; MIORIM, 

1990, p. 4). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de matemática evidenciam os materiais 

concretos como recurso didático-metodológico para o ensino enfatizando a sua utilização 

como fundamental na formação de competências, auxiliando na construção do conhecimento 

matemático (BRASIL, 2002). Corroborando, Passos (2012) enfatiza que os Materiais 

Concretos nas aulas de matemática envolvem uma diversidade de elementos utilizados 

principalmente como suporte experimental na organização do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Os materiais concretos ou manipuláveis variam de formas ou construção, podendo ser 

fabricados ou produzidos por professores, alunos ou até mesmo em conjunto entre professores 

e alunos. Nesta direção, Passos (2012, p. 81) salienta que “qualquer material pode servir para 

apresentar situações nas quais os alunos enfrentam relações entre os objetos que poderão fazê-

los refletir, conjecturar, formular soluções, fazer novas perguntas, descobrir estruturas”.  

Os materiais concretos na perspectiva de recurso didático-metodológico pode ser 

estruturados e não estruturados. Portanto, Ribeiro (1995, p. 6) destaca que os “materiais 

estruturados apresentam ideias matemáticas definidas, [...], o material não estruturado é 

aquele que, ao ser concebido, não corporizou estruturas matemáticas e que não foi idealizado 

para trabalhar um determinado conceito matemático”. Em síntese, o material estruturado é 

construído com uma finalidade pedagógica específica relacionada a um conteúdo matemático, 

já o material não estruturado é qualquer objeto que possui outra finalidade que não seja 

pedagógica e o professor com sua criatividade adapte-o para que sirva como recurso didático. 

Assim sendo, podemos citar como exemplos de materiais concretos estruturados: 

material dourado, ábaco, geoplano, material cuisenare e o tangram. Por outro lado, pode-se 

considerar materiais concretos não estruturados: feijão, pedras, palitos de fósforos, caixas de 

leite, etc. Percebe que esses materiais podem ser utilizados para abordar vários conteúdos 

matemáticos, que vai desde das operações básicas (com auxílio do ábaco ou feijão) até a 

conteúdos com grau de dificuldade maior como volume de sólidos (material dourado ou 

caixas de leite) (RIBEIRO, 1995). 
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Nesta direção, Lorenzato (2012) classifica os materiais concretos ou manipuláveis em 

estáticos ou dinâmicos. Os materiais estáticos são aqueles que não permitem modificação, ou 

seja, sua utilização é pautada na observação e na abstração de informações em consonância 

com o conteúdo matemático estudado, alguns exemplos são os sólidos geométricos 

construídos em única peça. Já os dinâmicos, são materiais concretos que permite a 

transformação e manipulação de acordo com o conteúdo estudado, por exemplo, jogos de 

tabuleiros, ábaco. 

A utilização de materiais concretos ou manipuláveis no processo de ensino-

aprendizagem evidencia diversos benefícios como; a possibilidade de o aluno enquanto 

executa uma atividade interagir e atuar ativamente com o material concreto promovendo a 

curiosidade e a sensação de descoberta. A inclusão de materiais concretos no contexto 

pedagógico estreita a relação professor-aluno, auxilia no desenvolvimento cognitivo, promove 

a noção de investigação, estimula a concentração e o trabalho em equipe. Dessa forma, a 

utilização desse recurso tem importância significativa no processo de avaliação e diagnóstico 

pelo professor por meio da observação, neste contexto, o professor atua como mediador, ou 

seja, um facilitador ao processo de ensino-aprendizagem da matemática (CAVALCANTI, 

2006).  

Portanto: 

Os recursos didáticos nas aulas de matemática envolvem uma diversidade de 

elementos utilizados principalmente como suporte experimental na organização do 

processo de ensino e de aprendizagem. Entretanto, consideramos que esses materiais 

devem servir como mediadores para facilitar a relação 

professor/aluno/conhecimento no momento em que um saber está sendo construído 

(PASSOS, 2004, p. 2).  

Mesmo com diversas possibilidades acerca da utilização dos materiais concretos na 

educação, Passos (2012) enfatiza que, há de ter certos cuidados acerca da utilização desses 

recursos, como os materiais devem representar o conceito matemático estudado, tem que 

possuírem características motivadoras, proporcionar abstração do conceito matemático e a 

manipulação individual.  

No contexto pedagógico emerge a necessidade da capacitação do professor para que 

não ocorra equívocos, como exemplo; a mera utilização deste recurso seja suficiente para uma 

aprendizagem significativa, sendo que “o professor não pode subjugar sua metodologia de 

ensino a algum tipo de material porque ele é atraente ou lúdico” (FIORENTINI; MIORIM, 



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

72 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

1990, p. 6). Tais equívocos ou “resultado negativos com Materiais Concretos podem estar 

ligados à distância existente entre o material concreto e as relações matemáticas”, dessa forma 

surge a necessidade dessa temática ser abordada na formação inicial, continuada e permanente 

do professor (PASSOS, 2004, p. 4). 

Para uma boa aplicação dessa tendência didática metodológica da Educação 

Matemática, existe a necessidade de uma abordagem teórica e prática quanto à sua utilização, 

pois, qualquer objeto pode se tornar um material concreto e abstração desses conceitos deve 

ser realizada com a mediação do professor para a interiorização e a construção de conceitos 

matemáticos culminando em uma aprendizagem significativa (PASSOS, 2012). 

5. Considerações finais 

Este estudo teve por objetivo apresentar considerações teóricas acerca das tendências 

didáticas metodológicas da Educação Matemática - jogos e materiais concretos no processo 

de ensino-aprendizagem da matemática. Portanto, recorreu-se a referenciais teóricos ligados a 

Educação Matemática e suas tendências para elaboração deste estudo. 

Com relação aos jogos, foi possível identificar que esta tendência está vinculada ao 

nosso cotidiano. No entanto, há pesquisas e estudos como os elaborados por Calvacanti 

(2006), Fiorentini e Miorin (1990) e Ribeiro (1995) que demonstram a sua aplicabilidade nos 

contextos dos processos de ensino-aprendizagem da matemática, tendo sua popularização no 

século XX. Quanto à utilização no processo de ensino-aprendizagem da matemática 

evidência benefícios; como aprendizagens motivadoras e significativas, desenvolvimento do 

raciocínio lógico, trabalho em equipe, interação, cooperação, competição, socialização e 

concentração.  

A respeito dos materiais concretos ou materiais manipuláveis com o desenvolvimento 

da Psicologia e pesquisas acerca dos processos de ensino aprendizagem, iniciou-se uma 

valorização da utilização de materiais concretos no ensino. A exemplo disso temos os 

materiais montessorianos concebidos inicialmente para auxiliar no ensino-aprendizagem de 

crianças portadoras de deficiência, logo, em seguida tem sua popularização em todos os 

segmentos educacionais, sendo que, todo instrumento manipulável que tenha utilização em 

sala de aula e possa gerar um aprendizado ao aluno pode ser considerado como material 

concreto estruturado ou não estruturado, dinâmico ou estático. 
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No que tange às potencialidades da sua utilização como recurso didático-metodológico 

pode-se verificar a possibilidade de estreitar a relação professor-aluno, atua no 

desenvolvimento cognitivo, promove a noção de investigação científica, proporciona uma 

aprendizagem significativa, estimula a concentração e o trabalho em equipe e a sensação de 

descoberta. Além do mais, o aluno poder atuar diretamente sobre o objeto e abstrair conceitos 

matemáticos. Outra potencialidade da utilização de materiais concretos é a avaliação realizada 

pelo professor através da observação. 

Os jogos e os materiais concretos são tendências distintas que possuem 

potencialidades em comum, que podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem da 

matemática. Porém, compartilham de alguns cuidados para que não ocorram equívocos 

pedagógicos e a sua utilização não fuja finalidade que é o ensino-aprendizagem da 

matemática. A mera utilização desses recursos não garante eficácia no processo de ensino-

aprendizagem da matemática. Portanto, a formação do professor necessita de embasamento 

teórico acerca do conteúdo matemático, bem como acerca das tendências de ensino-

aprendizagem. 

A atuação do professor quando utiliza jogos e matérias concretos no processo de 

ensino-aprendizagem é de fundamental importância, tendo em vista, que este profissional atua 

como mediador e facilitador no processo. Dessa forma, emerge a necessidades que estudos 

teóricos e práticos acerca da Educação matemática e suas tendências didáticas metodológicas 

e que estes estudos sejam oportunizados na formação inicial, continuada e permanente do 

professor de matemática. 

Espera-se que este estudo possa demonstrar os benefícios de forma prática e objetiva 

ao ensinar matemática utilizando as tendências didáticas metodológicas – jogos e materiais 

concretos no processo de ensino-aprendizagem da matemática, e ainda, apresentar conceitos 

teóricos relevantes acerca dessas tendências da Educação Matemática. 
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Resumo: 

O presente estudo consiste em uma análise dos aspectos gerais das pesquisas de dissertações e teses defendidas 

entre 2010 e 2019 que tiveram como objeto de estudo temas da Educação Matemática associada à deficiência 

visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual e/ou autismo. Trata-se de um estudo bibliográfico 

desenvolvido na abordagem qualitativa que contou com a análise de 158 pesquisas, sendo 137 dissertações e 21 

teses. As referidas pesquisas foram identificadas e inventariadas no banco de dados da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e na Plataforma Sucupira. Neste estudo, foram analisados aspectos de 

âmbitos gerais, como: ano da defesa da pesquisa, distribuição das pesquisas por estados e regiões, programa em 

que esteve vinculada a pesquisa, metodologia adotada, sujeitos e quantidade de sujeitos. Em resumo, os 

resultados evidenciaram que foram realizadas, em média, 16 pesquisas por ano no recorte temporal investigado, 

com grande concentração de pesquisas realizadas em programas das regiões Sudeste e Sul, mais especificamente 

nos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, sendo que mais de um terço das pesquisas foram realizadas em 

Programas de Educação e Educação Matemática, a quase totalidade das pesquisas adotaram a abordagem 

qualitativa e tiveram, em média, 8 sujeitos, sendo esses professores e alunos na maioria dos estudos. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Autismo; Deficiência Visual; Deficiência Auditiva; Deficiência 

Intelectual. 

1. Introdução 

Desde os tempos antigos, a humanidade é constituída por uma grande diversidade de 

indivíduos, dentre eles as pessoas que possuem algum tipo de deficiência e transtornos. 

Embora nos dias atuais tenhamos um pouco mais de conhecimento a respeito dessa parcela da 

população, e existam diversas leis e documentos que asseguram a essas pessoas direitos 

sociais e políticos como os dos demais cidadãos, as mesmas ainda enfrentam muitos 

preconceitos e discriminações no meio educacional e social. Conforme advertem Valle e 

Connor (2014, p. 39), ainda reina “a crença de que as pessoas fisicamente aptas são superiores 

àquelas que têm deficiências – vão do sutil ao gritante. Em geral, atribui-se às pessoas com 



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

77 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

deficiência um status de segunda classe, são consideradas inferiores por seus pares sem essa 

deficiência”. 

Diante do interesse de conhecer como vem acontecendo o processo de ensino-

aprendizagem de matemática para pessoas com deficiência/transtorno na atualidade, 

resolvemos desenvolver a presente pesquisa. Sendo assim, optamos em mapear e analisar as 

pesquisas de dissertações e teses que versam sobre Educação Matemática e pessoas com 

deficiência visual, auditiva e intelectual e/ou com autismo. 

Cabe elucidar que consideramos na investigação em tela o termo Educação 

Matemática na amplitude descrita por Ponte (1993, p. 95), que a define como sendo uma 

  [...] área do saber que se procura debruçar de modo sistemático e consistente sobre 

os problemas que afetam o ensino e aprendizagem desta disciplina, bem como a 

formação de professores e o contexto curricular, institucional, social e cultural em 

que se desenvolve a ação educativa de professores, ao contexto escolar, cultural e 

sócio-político em que ocorre a prática pedagógica. 

A opção por realizar um mapeamento das pesquisas de dissertações e teses se deve por 

serem estudos mais completos e densos, e porque, ao analisarmos um conjunto de estudos 

realizados em diferentes direcionamentos, lugares e sujeitos, teríamos um retrato mais 

fidedigno da realidade do processo de ensino-aprendizagem da matemática para pessoas com 

deficiência/transtorno no Brasil. Já o recorte temporal, de 2010 a 2019, se deve por abranger 

as pesquisas no contexto atual da sociedade, e a delimitação aos grupos de pessoas com 

deficiência visual, auditiva e intelectual e/ou com autismo, por esses grupos serem os mais 

numerosos dentre os do público da educação especial. 

Face ao exposto, foi realizado um estudo que teve como objetivo inventariar e analisar 

as pesquisas de dissertações e teses realizadas entre 2010 e 2019 que tiveram como objeto de 

estudo temas da Educação Matemática associado à deficiência visual, deficiência auditiva, 

deficiência intelectual e autismo. 

2. O processo educacional de estudante com deficiência no Brasil 

A educação no Brasil iniciou com a chegada dos portugueses, no período colonial, 

pela catequização promovida pela companhia dos jesuítas para os índios e filhos de colonos. 

Entretanto, as pessoas com deficiência não faziam parte desse rol, sendo isoladas, segregadas, 

ou seja, separadas da sociedade ou levadas para hospícios, cabendo à família esse cuidado. Os 
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primeiros interesses em atender essas pessoas com deficiências iniciaram com atendimentos 

particulares em clínicas e hospitais onde eram internados como doentes. 

De acordo com Lanna Júnior (2010), o início do processo educacional de pessoas com 

deficiência, no Brasil, ocorreu com o Decreto n° 82, de 18 de julho de 1841, em instalações 

construídas pelo Imperador Dom Pedro II para o atendimento de pessoas cegas: em 1854, no 

Instituto dos Meninos Cegos e, em 1856, no Imperial Instituto dos Surdos-Mudo. Durante o 

século XIX só houve políticas que contemplavam aos cegos e surdos na educação, os quais 

eram atendidos em instituições especializadas que se concentravam na capital. Somente em 

1904 passou-se a atender outros tipos de deficiências, no Pavilhão-Escola Bourneville. 

Durante o século XX, o Estado, eximindo-se de suas obrigações, fomentou a criação 

de organizações com pais e amigos a atenderem os deficientes nas áreas da educação e saúde. 

Diante desse déficit de ações concretas do Estado, a sociedade civil criou 

organizações voltadas para a assistência nas áreas de educação e saúde, como as 

Sociedades Pestalozzi (1932) e as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) (1954). Ainda na década de 50, o surto de poliomielite levou à criação dos 

centros de reabilitação física (LANNA JÚNIOR, 2010, p.22). 

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, é um dos primeiros documentos que 

estabelece que todas as pessoas, sem exceções, têm direito à educação, e que as pessoas com 

deficiência podem frequentar as escolas regulares e têm direito a atendimento especializado 

de acordo com suas demandas. Conforme pode ser evidenciado nos artigos 205, 206 e 208: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; (BRASIL, 1988). 

Cabe destacar que assegurar o direito à educação de toda e qualquer pessoa, inclusive 

as pessoas com deficiência nas escolas de ensino regular, bem como lhes garantir atendimento 

a suas demandas particulares, não é um movimento genuinamente brasileiro, mas mundial. 

Esse processo é complexo e ficou conhecido como Educação Inclusiva: 

  [...] a inclusão em seu decoro importuna a comunidade escolar a re-ver, re-pensar, 

re-criar suas formas de ser para abandonar sua estrutura organizacional perversa e 

excludente. Ela reclama novos modos de promover a aprendizagem para a turma 

toda em espaços comuns a todos, a partir de seus eixos de interesse e de seus 

potenciais (ORRÚ, 2017, s/p.). 
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Muitos são os documentos nacionais e internacionais que versam e regulamentam o 

processo educacional de pessoas com deficiência e transtornos, tais como: Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos, de 1990 (UNESCO, 1990); Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), Lei nº 9.394, de 1996 (BRASIL, 1996); Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, de 2015 (BRASIL, 2015); dentre muitas outras. 

A inclusão das pessoas com deficiência nas classes comuns da educação básica faz 

parte do Plano Nacional de Educação (PNE) e, de fato, tem mostrado um elevado 

crescimento, uma vez que, em 2015, era de 88,4% e, em 2019, passou para 92,8%. Esse 

crescimento tem sido alimentado pela ampliação do reconhecimento dos direitos das pessoas 

com deficiência/transtorno. 

Dados do Censo da Educação Básica de 2019 evidenciam que a maior parte do 

processo educacional para o público-alvo da educação especial ocorre nas redes estadual e 

municipal. Ainda de acordo com os resultados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2020), as matrículas na educação especial, entre 2015 e 

2019, sofreram um acréscimo de 34,4%, chegando a 1,3 milhões de matrículas, sendo que se 

concentram 70,8% das matrículas no ensino fundamental e a que mais cresceu foi no ensino 

médio, com 91,7%. 

Os dados também mostram que esses aumentos de matrículas dizem respeito a todas 

as etapas de ensino da educação básica. Em 2019, foram computadas na educação básica 

1.250.967 matrículas de alunos com Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento ou 

Altas Habilidades/Superdotação nas classes comuns e exclusivas, sendo 1.090.805 matrículas 

de alunos em sala de aula de escola regular e 160.162 em exclusivas. 

É notório que houve um grande progresso no processo educacional de pessoas com 

deficiência/transtorno nesse início de século XXI, especificamente visto que é possível 

observar escolas equipadas com algumas tecnologias assistivas, rampas de acesso, banheiros 

adaptados, intérpretes, professores buscando qualificações, políticas públicas voltadas para 

esse fim, sendo analisadas e discutidas em vários ambientes da sociedade e muitas pesquisas 

científicas sendo realizadas. 

3. Aspectos metodológicos da pesquisa 
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Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa desenvolvida na abordagem qualitativa. 

A escolha por desenvolver o estudo nesta abordagem se deve, conforme destaca Gil (2002), 

por essa implicar na análise de dados: organização, caracterização, interpretação e construção 

de um texto dissertativo sobre o assunto pesquisado. 

A pesquisa é de caráter bibliográfico que, consoante Furasté (2008, p. 33), “baseia-se 

fundamentalmente no manuseio de obras literárias, quer impressas, quer capturadas da 

internet. É o tipo mais largamente utilizado. Quanto mais completas e abrangentes forem as 

fontes bibliográficas consultadas, mais rica e profunda será a pesquisa”. 

No estudo em tela, o material bibliográfico analisado constituiu-se de dissertações e 

teses que versam sobre temas da Educação Matemática associados com Autismo, deficiência 

visual, deficiência auditiva e/ou deficiência intelectual. O inventário das pesquisas foi 

realizado no banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 

e no catálogo de Teses e Dissertações da CAPES (Plataforma Sucupira), entre os meses de 

outubro de 2019 e maio de 2020. O recorte temporal utilizado no mapeamento das fontes 

bibliográficas para análise foi: estudos defendidos entre os anos de 2010 e 2019, o que se 

justifica por ansiarmos mapear e conhecer as pesquisas, nas temáticas supracitadas, 

desenvolvidas no Brasil na última década. 

Para o mapeamento das dissertações e teses foram utilizados descritores que nortearam 

as buscas, tais como: matemática e acuidade visual; matemática e deficiência visual; 

matemática e cegueira; matemática e o cego; Educação Matemática e deficiência visual; 

matemática surdez; matemática e deficiência auditiva; Educação Matemática de surdos; 

deficiência auditiva e a matemática; alunos surdos e a matemática; Educação Matemática e 

deficiência intelectual; matemática e Síndrome de Down; matemática e incapacidade 

intelectual; matemática e autismo; e, matemática e Asperger. 

Após as buscas utilizando os descritores mencionados, eram realizados downloads das 

dissertações e teses e analisado, inicialmente, o resumo e as considerações finais de cada 

trabalho com o propósito de identificar e organizar, em uma planilha do Excel, os seguintes 

dados das publicações: autor; ano da publicação; título do trabalho; programa em que foi 

desenvolvida a pesquisa; local onde foi realizada a pesquisa; tipo de pesquisa; sujeitos da 

pesquisa; instrumentos utilizados para a coleta de dados; objetivo do estudo; e, os principais 
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alcançados com a pesquisa. Ao todo foram inventariadas 158 pesquisas de dissertações e 

teses. Na sequência, apresentaremos uma análise dessas publicações. 

4 Apresentação e análise dos dados 

Ao todo, foram inventariadas e analisadas 158 pesquisas de mestrado e doutorado, 

desenvolvidas entre 2010 e 2019, que tiveram como objeto de estudo temáticas pertinentes à 

Educação e temas da Educação Matemática associadas a autismo, deficiência visual, 

deficiência auditiva e/ou deficiência intelectual, sendo 137 dissertações e 21 teses. No Quadro 

1 apresentamos a distribuição das pesquisas por tipo de deficiência/transtorno. 

Pesquisa Deficiência Visual Deficiência Intelectual e Autismo Deficiência Auditiva 

Dissertação 53 21 63 

Tese 9 4 8 

Total 64 25 71 

Quadro 1 – Distribuição das pesquisas inventariadas por tipo de deficiência/transtorno 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Como se pode observar no Quadro 1, há uma distribuição desproporcional de número 

de pesquisas de dissertação e tese por tipo de deficiência/transtorno. Dentre os tipos de 

deficiência/transtorno analisado, a deficiência auditiva totalizou 71 publicações e é a que mais 

foi pesquisada na última década, nos termos delimitados para este estudo. Na sequência, 

temos a deficiência visual, com a concentração de 64 pesquisas, e em um número bem inferior 

as que investigaram a deficiência intelectual e Autismo: juntas, essas duas temáticas 

contabilizaram apenas 25 publicações. 

Ao confrontarmos o quantitativo de pesquisas sobre deficiência e transtornos do 

espectro autista e o mapeamento do número de matrículas de estudantes com tais deficiências 

e transtornos na educação básica, identificamos que não existe uma correlação direta. Isso 

porque, consoante informam os dados do Censo da Educação Básica de 2019, o maior 

quantitativo de matrículas é de alunos com deficiência intelectual, seguido da matrícula dos 

alunos com autismo e, no entanto, essa deficiência/transtorno foi a menos investigada na 

última década. Esse número reduzido de pesquisas sobre Educação Matemática e deficiência 

intelectual e autismo pode estar atrelada ao fato de que 

 [...]   a deficiência intelectual encontra-se em situação peculiar, tanto devido à 

invisibilidade inerente ao indivíduo não sindrômico, como pelas representações 

sociais dominantes que, ao passo que atribuem à pessoa com deficiência intelectual 

uma cognição infantil, contribuem para lhes excluir do direito a uma vida autônoma 

e cidadã (DIAS; OLIVEIRA, 2013, p. 170). 
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No mapeamento de pesquisas sobre deficiência intelectual realizado por Mata (2018) 

ficou evidente que há uma grande predominância de estudos sobre deficiência intelectual na 

vertente biomédica, assim como uma carência de pesquisas na área das ciências sociais – 

como é o caso da Educação. 

No Quadro 2 apresentamos a distribuição das pesquisas por ano de defesa, um outro 

aspecto investigado. 

Ano 
Deficiência Visual Deficiência Intelectual e Autismo Deficiência Auditiva 

Total 
Dissertação Tese Dissertação Tese Dissertação Tese 

2010 3 1 1 0 4 0 9 

2011 0 0 0 0 3 1 4 

2012 6 0 1 1 3 0 11 

2013 7 0 2 0 4 2 15 

2014 9 0 1 0 9 2 21 

2015 9 2 5 0 12 3 31 

2016 6 0 2 1 3 0 12 

2017 6 3 4 1 5 0 19 

2018 3 1 3 0 11 0 18 

2019 4 2 2 1 9 0 18 

Total 53 9 21 4 63 8  

Quadro 2 – Distribuição das pesquisas inventariadas por ano de defesa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme pode ser contemplado no Quadro 2, oscilou bastante a quantidade de 

pesquisas defendidas em cada ano da última década (2010-2019). Acreditávamos que o 

quantitativo de pesquisas nas temáticas em estudo seria crescente acompanhando os ritmos de 

aumento das produções de mestrado e doutorado, bem como do aumento das discussões 

acerca do processo educacional de pessoas com deficiência; contudo, isso não se confirmou. 

A maior concentração de defesa de dissertações e teses em análise ocorreu em 2015, em um 

total de 31 estudos, e o menor foi em 2011, com 4 estudos apenas; nos últimos três anos, 

entretanto, houve uma estabilização no número de defesas. 

Também foi objeto de análise dessa pesquisa a localização geográfica dos programas 

de pós-graduação stricto sensu no qual estão vinculados os estudos inventariados. O Gráfico 1 

ilustra a distribuição dos programas dos 158 estudos por região brasileira. 
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Figura 1: Gráfico 1 – Distribuição das pesquisas por região do Programa de Pós-graduação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se no Gráfico 1 uma grande concentração das pesquisas na região Sudeste 

(37%), seguida da região Sul (26%), e com a região Norte com o menor quantitativo (8%). No 

entanto, a distribuição das pesquisas nas temáticas em estudo pelas regiões apresenta uma 

correlação direta com o quantitativo de programas de pós-graduação stricto sensu existente no 

Brasil, em 2018. De acordo com dados da CAPES (2020), em 2018 existiam 4.267 programas 

de pós-graduação stricto sensu ativos no Brasil, distribuídos pelas regiões da seguinte forma: 

Sudeste (44%), Sul (22%), Centro-Oeste (20%), Nordeste (20%) e Norte (6%). 

No que se refere à distribuição das pesquisas por tipos de deficiência/transtorno pelas 

regiões do Brasil, como pode ser visualizado no Gráfico 2, não ocorre de forma regular. 

 
Figura 2: Gráfico 2 – Distribuição das pesquisas por região do 

Programa de Pós-graduação e tipo de deficiência/transtorno 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se no Gráfico 2 que, na região Sudeste, há a maior concentração de pesquisas 

sobre deficiência, mas aquelas que envolveram a deficiência auditiva foram realizadas em 

maior proporção em programas da região Sul. Ao confrontarmos o quantitativo de pesquisas 

sobre deficiência intelectual e autismo mapeado e a localização geográfica das mesmas em 

programas da região, podemos afirmar que a região Centro-Oeste se destaca nas pesquisas 



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

84 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

que envolvem Educação Matemática associada à deficiência intelectual e autismo. Fica 

evidente no referido gráfico, também, que nos programas da região Norte a 

deficiência/transtorno mais investigada é a deficiência auditiva, visto que das 12 pesquisas 

mapeadas na região, 8 são referentes a ela. 

No Gráfico 3 apresentamos a distribuição das 158 pesquisas por unidades federativas. 

 
Figura 3: Gráfico 3 – Distribuição das pesquisas por unidade federativa do Programa de Pós-

graduação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em 20 das 27 unidades federativas do Brasil foi possível identificar pesquisas 

vinculadas a programas de pós-graduação stricto sensu, ou seja, programas de 7 estados não 

desenvolveram investigações nas temáticas em pauta entre 2010 e 2019, quais sejam: 

Rondônia, Acre, Amapá, Roraima, Mato Grosso do Sul, Piauí e Alagoas. 

A maior quantidade de pesquisas, conforme ilustrado no Gráfico 3, foi desenvolvida 

no Estado de São Paulo (34 pesquisas), sendo seguida, com um quantitativo também 

expressivo, pelo Rio Grande do Sul (25 pesquisas). Cabe destacar, ainda, que o Rio Grande 

do Sul possui um maior número de pesquisas sobre deficiência intelectual e autismo do que os 

outros estados. 

Identificamos também que as 158 pesquisas mapeadas foram desenvolvidas em 35 

programas com diferentes nomenclaturas e linhas de pesquisa. Na Tabela 1 apresentamos a 

distribuição das pesquisas por nome do programa. 

Tabela 1 – Distribuição das pesquisas inventariadas por nome do Programa de Pós-graduação stricto 

sensu 

Nome do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Frequência 
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Educação 31 

Educação Matemática 27 

Ensino de Ciências e Matemática 18 

Educação em Ciência e Matemática 17 

Matemática 14 

Ensino de Ciência e Tecnologia 5 

Ensino de Ciências e Educação Matemática 4 

Ensino 4 

Educação para Ciências e Matemática 4 

Desenho, Cultura e Interatividade 4 

Outros 25 tipos de programas 30 

Total 158 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Como pode ser observado na Tabela 1, 124 das 158 pesquisas foram desenvolvidas em 

programas de educação e/ou ensino, sendo que mais de um terço das pesquisas mapeadas 

foram realizadas em programas de Educação e Educação Matemática. 

No que se refere à abordagem das pesquisas desenvolvidas, verificou-se a quase 

totalidade da abordagem qualitativa, salve algumas poucas exceções, quais sejam: duas 

pesquisas na abordagem quantitativa, duas quanti-quali e uma plurimetodológica (vários 

métodos). Quanto ao tipo de pesquisa, identificou-se um grande número de estudos de caso; 

contudo, há pesquisas do tipo etnográfica, documental, bibliográfica, descritiva, exploratória, 

pesquisa-ação, pesquisa participante, colaborativa, reflexiva, Design Experiments, dentre 

outras. 

No que se refere aos participantes das pesquisas, a grande maioria foi de alunos com 

deficiência/transtorno e um número pequeno foi de professores. Cabe mencionar que nas 

pesquisas sobre pessoas com deficiência visual constatamos intérpretes também como 

participantes de algumas pesquisas. Identificamos, também, que os estudos analisados, em 

geral, envolveram um número pequeno de sujeitos, em média 8. Como exceção, temos um 

estudo que contou com a participação de 1.344 participantes. 

Vale destacar que nem todos os estudos analisados possuíram sujeitos, visto que há 

estudos documentais e bibliográficos. Para o cálculo da média de sujeitos foram excluídos os 

estudos que não tiveram sujeitos, aqueles em que não foi possível identificar a quantidade de 

sujeitos e o estudo que teve 1.344 participantes. 

Cabe mencionar que, neste artigo, apresentaremos uma análise de aspectos de natureza 

gerais das pesquisas de dissertações e teses inventariadas. Outros estudos mais específicos e 

aprofundados serão realizados em um futuro próximo. 



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

86 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

5 Considerações finais 

Ficou evidente neste estudo que as pesquisas de dissertações e teses envolvendo 

Educação Matemática associada a pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e/ou 

autismo, realizadas entre 2010 e 2019, estão vinculadas a uma diversidade de Programas de 

Pós-graduação, na maioria situada nas regiões Sudeste e Sul. Os estados de São Paulo e Rio 

Grande do Sul são os que acumulam o maior quantitativo de pesquisas nas temáticas 

investigadas. O quantitativo das pesquisas inventariadas não apresenta uma distribuição 

equitativa, nem por ano e nem por tipo de deficiência. O ano que identificamos o maior 

número de defesas de pesquisas nas temáticas anunciadas foi 2015 (31 pesquisas) e a 

deficiência auditiva foi a mais investigada ao longo dos 10 anos (71 pesquisas). Em média, 

foram realizadas 16 pesquisas por ano. 

As pesquisas analisadas foram desenvolvidas, na quase totalidade, a partir da 

abordagem qualitativa e envolveram um número pequeno de sujeitos, o que não permite a 

generalização dos resultados. No entanto, revelaram riquezas de detalhes e aspectos de 

natureza objetiva e subjetiva que permitem entender como vem ocorrendo a educação 

matemática de pessoas com deficiência/transtorno no Brasil. 

Por fim, gostaríamos de destacar a necessidade de pesquisas mais aprofundadas sobre 

o assunto em pauta, a fim de conhecermos melhor os meandros do processo de ensino-

aprendizagem de matemática para alunos com deficiência/transtorno, com o intuito de poder 

replicar o que está acontecendo de forma satisfatória, bem como conhecer os problemas que 

ainda permeiam a educação de estudantes com deficiência/transtornos na busca por soluções. 
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Resumen: 

Este estudio intenta describir un trabajo de grado. En el cual se realizó una prueba relacionada al concepto de la 

derivada en una disciplina de Cálculo Diferencial (Cálculo I) de la Universidad del Valle (UNIVALLE). El 

propósito de la investigación fue analizar y clasificar los errores cometidos por veintitrés alumnos universitarios 

que están en los primeros semestres, de acuerdo a la propuesta de clasificación de López (2005) y las categorías 

de error desarrollada por Radatz (1979). La clasificación y análisis fue realizado a través de una metodología 

exploratoria y descriptiva. Los resultados de este estudio permitieron hacer reflexiones alrededor de los errores, y 

con esto se propuso algunas sugerencias que aspiran a continuar investigando los errores. En definitiva, este 

trabajo busco presentar un diagnóstico tanto para profesores como alumnos sobre los errores cometidos en una 

prueba entorno al concepto de la derivada. 

Palabras clave: Error, Cálculo Diferencial, Derivada, Educación Matemática. 

1. Introducción 

La Universidad del Valle, es una Institución de Educación Superior, de carácter 

público, ubicada en el suroccidente colombiano. Su principal sede se encuentra en la ciudad 

de Santiago de Cali, en el Departamento del Valle del Cauca. Está Universidad cuenta con 

una comunidad intercultural, puesto que acoge alumnos de diferentes partes del país en 

programas académicos profesionales y tecnológicos. No obstante, el proceso de adaptación a 

la vida universitaria no resulta ser fácil para muchos de ellos. Dado que  en la transición de la 

Educación media a la Eduación superior se encuentran con una matemática abstracta que 

dificultan su permanencia y el desempeño académico (PINTO, 2018). 

Siguiendo a Cury (2007) diferentes investigaciones en la educación matemática han 

mostrado su interés en estudiar los errores en las disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral. 

Sin embargo, pese a los aportes teóricos y esfuerzos por mejorar los procesos educativos, 

ciertas dificultades y problemáticas persisten en estas disciplinas. Así, “ante las dificultades 

que  se siguen representando la enseñanza del Cálculo Diferencial en la Educación Superior 

es pertinente encarar el asunto, renovando la mirada sobre el error de tal manera que puedan 

plantearse alternativas para su tratamiento en el aula” (PINTO, 2019, p. 804). 

El Cálculo Diferencial es un área de las matemáticas que estudia la rapidez de cambio 

de funciones, los infinitesimales y los procesos infinitos. Parte de esta área conforma la 
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disciplina de “Cálculo I” donde sus contenidos giran alrededor de tres unidades temáticas: 

funciones, limites y derivadas. En la Universidad del Valle, el Cálculo I es ofrecida de forma 

presencial por el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Exactas. Esta disciplina cuenta con cuatro créditos y una intensidad horaria de cinco horas 

semanales, teniendo como objetivos capacitar al alumno en el manejo de las técnicas propias 

del Cálculo Diferencial, como aplicaciones en la resolución de problemas y ampliar la 

capacidad de plantear, manejar e interpretar argumentos matemáticos, contribuyendo así al 

desarrollo de la disciplina mental y de trabajo de los alumnos.  

De acuerdo a lo anterior el Cálculo I ofrece herramientas matemáticas importantes 

para la formación de alumnos principalmente en los programas de Ciencias, Licenciatura e 

Ingeniería. Sin embargo, algunos estudios11 realizados en la Universidad del Valle han 

mostrado que en está disciplina se presenta un alto índice de repitencia, inasistencia y 

deserción estudiantil. Existen distintos factores relacionados a esta problemática, entre ellos 

encontramos: la falta de conocimientos matemáticos, los  hábitos de la vida universitaria, la 

alta exigencia académica, los reglamentos universitarios, la incidencia de creencias y 

aptitudes desfavorables hacia las matemáticas y el desinterés al conocer la realidad de la 

carrera. 

A partir de lo anterior, tenemos como propósito realizar un análisis y clasificación de 

los errores que presentan algunos alumnos universitarios al resolver una prueba en relación al 

concepto de la derivada, en un curso de Cálculo Diferencial de la Universidad del Valle. La 

clasificación fue realizada a partir de las categorías de errores propuesta por Radatz (1979) y 

López (2005). En ese sentido, consideramos la siguiente pregunta orientadora:  

¿Cuáles son los errores que presentan algunos alumnos universitarios al resolver una 

prueba en relación al concepto de la derivada en el curso de Cálculo Diferencial ofrecido en la 

Universidad del Valle? 

2. Objetivos 

2.1. General 

                                                
11 Estudios sobre deserción en la Universidad del Valle hasta 2010. Disponible en: 

http://uniculturas.univalle.edu.co/Pdfs/SISTEMA%20PERMANENCIA/ESTUDIOS%20DESERCION%20EN

%20UNIVALLE%E2%80%93HASTA%202010.docx 

 

http://uniculturas.univalle.edu.co/Pdfs/SISTEMA%20PERMANENCIA/ESTUDIOS%20DESERCION%20EN%20UNIVALLE%E2%80%93HASTA%202010.docx
http://uniculturas.univalle.edu.co/Pdfs/SISTEMA%20PERMANENCIA/ESTUDIOS%20DESERCION%20EN%20UNIVALLE%E2%80%93HASTA%202010.docx
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Clasificar los errores que presentan algunos alumnos universitarios al resolver una 

prueba relacionada al concepto de la derivada, en el curso de Cálculo Diferencial. 

2.2. Objetivos específicos 

Identificar los errores presentados por los alumnos al resolver una prueba en relación 

al concepto de derivada. 

Determinar la naturaleza de algunos errores que presentan los alumnos universitarios 

al resolver una prueba relacionada al concepto de derivada. 

Proponer sugerencias en relación a los resultados obtenidos como alternativas para 

reducir la incidencia de  los errores identificados. 

3. Los errores en matemáticas 

En un estudio sobre errores López (2005) identificó una auto-percepción negativa en 

torno al dominio de los prerrequisitos para el Cálculo Diferencial. En ese sentido, los alumnos 

asociaron a factores internos como desconcentración, desmotivación, falta de estudio y de 

métodos adecuados para ello; y a factores externos como falta de tiempo, deficiente 

preparación del colegio, la falta de coherencia entre las formas de evaluación en la educación 

media y la superior.  

Siguiendo a Rico (1995) Los errores son una fuente inagotable de conocimientos, es 

preciso explorarlos para profundizar en el pensamiento matemático. Por esa razón, el error no 

debe ser rechazado sino por el contrario debe ser aprovechado como un elemento motivador 

para atender las diferentes problemáticas que se dan en el aprendizaje. Desde esta perspectiva, 

se pretende analizar los errores en el aprendizaje de las matemáticas, considerando que 

[...] El error no aparece por azar sino que surgen en un marco conceptual 

consistente, basado en conocimientos adquiridos previamente, y todo 

proceso de instrucción es potencialmente generador de errores, debido a 

diferentes causas, algunas de las cuales son  inevitables, pero pueden ser 

comprendidas, abordadas y superadas (ABRATE, POCHULU Y VARGAS, 

2006,  p. 11). 

De forma similar “Hablamos de error cuando el alumno realiza una práctica (acción, 

argumentación, etc.) que no es válida desde el punto de vista de la institución matemática 
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escolar” (GODINO, BATANERO Y FONT, 2003, p. 69). De acuerdo con Radatz (1980) 

cuando un alumno proporciona una respuesta incorrecta a  una cuestión matemática que se le 

plantea se puede decir que su respuesta es errónea, y la solución proporcionada es un error en 

relación con la cuestión propuesta.  

 Pero ¿Cómo entender las causas de los errores? De acuerdo con Broussseau, David y 

Werner, citados por Rico (1995), los errores pueden girar alrededor de grandes concepciones 

inadecuadas sobre aspectos fundamentales, ser el resultado de la aplicación consistente y 

realizada con confianza, de un procedimiento imperfecto; ser el resultado de la utilización de 

procedimientos imperfectos, sobre concepciones inadecuadas, no reconocidas por el docente o 

derivar de la invención, por parte de los estudiantes, de métodos originales, no formales y 

propios, para la resolución de problemas. 

Para efectos de este trabajo se tendrá en cuenta principalmente una de las 

clasificaciones más destacadas relacionadas al error realizada por Radatz (1979), centrándose 

en una teoría del procesamiento de la información, en la cual se consideran cinco tipos de 

errores como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 1 – Categorías de errores Radatz (1979) 

Categorías de errores 

Errores debidos a dificultades de lenguaje. 

Errores debidos a dificultades para obtener información espacial. 

Errores debidos a un aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos previos. 

Errores debidos a asociaciones incorrectas o a rigidez del pensamiento. 

Errores debidos a la aplicación de reglas o estrategias irrelevantes. 

Fuente:  Adaptado de Radatz (1979). 

4. Metodología  

La metodología utilizada es de tipo exploratoria y descriptiva, en la cual participan 

algunos alumnos matriculados en un curso de Cálculo I. Estos alumnos ingresaron a los 

programas académicos de la Universidad del Valle en el primer semestre de 2017. En ese 

sentido, se eligió un grupo de veintitrés alumnos como muestra, usando un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Para recolectar información se aplicó una prueba compuesta 

por nueve preguntas relacionadas a las reglas de derivación y aplicación de las derivadas. En 
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total fueron recolectadas 207 respuestas con las cuales se realizó el análisis y la clasificación 

de errores. 

5. Análisis y clasificación de los errores 

El análisis y clasificación de errores se realizó a partir de tres momentos: primero se 

examinó detalladamente todas las respuestas de la primera pregunta en las veintitrés pruebas 

de los  alumnos. De esa forma, se analizó el razonamiento de los alumnos particularmente en 

los siguientes conceptos matemáticos: reglas de derivación, regla de la cadena, búsqueda de 

máximos y mínimos de una función, resolución de problemas involucrando razones de 

cambio relacionadas y aplicaciones de las derivadas.  

En un segundo momento, se realizó una primera clasificación de errores, en función 

del tipo de respuesta. En este caso se utilizaron las categorías propuestas por López (2005) 

donde las respuestas se consideran: Correctas: cuando el alumno presenta un razonamiento 

adecuado y un resultado acertado. Incorrectas: cuando  presentaba un razonamiento 

inadecuado y llegaba a una conclusión equivocada. Tiene idea pero finalmente no es 

correcto: cuando el alumno presenta un razonamiento adecuado, sin embargo concluía un 

resultado incorrecto. No contestó: Cuando alumno no responde al enunciado.  

En el tercer momento se desarrolló una segunda clasificación considerando la 

información suministrada en el segundo momento. De esta manera las respuestas se 

clasificaron en función de la categoría de error, de  acuerdo a la propuesta de Radatz (1979), 

En este caso Es importante destacar que en está clasificación, un error puede estar 

contemplado en más de una categoría de error. Estos tres momentos fueron realizados en 

todas las respuestas de los veintitrés alumnos. 

6. Resultados  

El análisis anterior, permitió realizar dos clasificaciones de los errores que presentan 

los alumnos universitarios al resolver una prueba. La distribución de errores por tipo de 

respuesta presentada en la primera clasificación evidenció que el 45% de las respuestas fueron 

contestadas de forma correcta. Por otro lado, el 55 % de las respuestas - No es correcto, tiene 

idea pero finalmente no es correcto y no contestó - fueron contestadas de forma inapropiada. 

(PINTO, 2018).  



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

93 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

Estos datos reafirman las problemáticas que tiene los alumnos al trabajar con el 

concepto de la derivada como lo indicaban los estudios relacionados al rendimiento en la 

Universidad del Valle. Y en consecuencia, afecta el desempeño que tienen en la disciplina de 

Cálculo Diferencial. 

 
Figura 1: Distribución de errores por pregunta. 

Fuente: Datos del autor (2018). 

Por otro lado, en la segunda clasificación de errores en relación a las categorías 

propuestas por Radatz (1979), se identificaron 155 errores totales, de los cuales 101 errores 

fueron debidos al aprendizaje de hechos y conceptos previos. Además, los errores debidos a 

“asociaciones incorrectas o a rigidez del pensamiento”, se presentó con una frecuencia de 25 

errores. Los errores debidos a “dificultades del lenguaje” con una frecuencia de 18 errores. De 

la misma forma, los errores debidos a “dificultades para obtener información espacial.” Una 

frecuencia de 9 errores. Y los errores debidos a “la aplicación de reglas o estrategias 

irrelevantes.” aparecieron en 2 ocasiones (PINTO, 2018). 
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Figura 2: Distribución de errores por categoría de error. 

Fuente: Datos del autor (2018). 

7. Consideraciones finales 

La investigación permitió clasificar los errores que presentan algunos alumnos al 

resolver prueba relacionada al concepto de la derivada, en la disciplina de Cálculo 

Diferencial, como también reconocer la naturaleza de algunos errores matemáticos los cuales 

se plantearon inicialmente en los objetivos. 

 

El análisis de los errores cometidos por los alumnos en la disciplina de Cálculo 

Diferencial ofrece un excelente diagnóstico para problematizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del concepto de la derivada, y con ello crear estrategias para trabajar con el error 

en el aula. 

Finalmente, se reconoció que gran parte de los errores son debidos a la aplicación 

incorrecta del algoritmo para derivar, factorización de polinomios y productos notables, 

realizar operaciones algebraicas, cálculos accidentales o incorrectos, interpretación del 

lenguaje matemático, realizar una representación geométrica, interpretación de los fenómenos 

físicos, y reconocimiento de las variables temporales. 

7.1.  Posibles vías de investigación  
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Teniendo en cuenta posibles investigaciones sobre errores, se propone aumentar el 

tamaño de la muestra, con el fin de tener una información más precisa y contrastar el 

comportamiento de las categorías de errores presentadas por los alumnos al trabajar con el 

concepto de la derivada. 

De la misma forma, se puede considerar trabajar con los errores otros relacionados a 

otros conceptos de la disciplina de Cálculo Diferencial, como son: los números reales, 

funciones, límites y continuidad, entre otros. También se pueden contemplar las dificultades y 

obstáculos en que influyen los procesos de aprendizaje y enseñanza del Cálculo Diferencial. 

Utilizando recursos como entrevistas con los alumnos y profesores, grupos focales, relatos de 

experiencias que podrían enriquecer el estudio. 

Igualmente proponer otras posibles categorías de errores propias al concepto 

matemático trabajado o tomar diferentes tipologías de errores. En ese sentido, se puede 

realizar una prueba de acuerdo a las propuestas didácticas y las temáticas que se van a 

analizar. También se puede considerar como objeto de estudio la prueba realizada por los 

docentes, con el fin de evaluar la manera de cómo incide o no a los errores. 
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Resumo: 

O presente artigo é parte de uma pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Educação Matemática da UNIR, Campus Ji-Paraná. O objetivo foi analisar os procedimentos metodológicos de 

pesquisas que abordaram a resolução de problemas matemáticos no ensino médio, no período de 2010 a 2019. 

Portanto, para isso realizou-se uma pesquisa exploratória, com elementos da pesquisa documental. E os dados 

foram obtidos na Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), ao todo foram analisados 30 trabalhos 

acadêmicos, sendo 27 dissertações e 3 teses. Os resultados iniciais apontam que: i) a abordagem qualitativa é a 

mais empregada nos trabalhos analisados; ii) a maioria das pesquisas analisadas tratam-se de estudos que 

pretendem aplicar a resolução de problemas em algum conteúdo matemático específico do ensino médio; iii) o 

conteúdo matemático de funções é o mais utilizado nas pesquisas.  A partir dessas considerações parciais, essa 

pesquisa possibilitou entender um pouco os encaminhamentos realizados para as pesquisas sobre a resolução de 

problemas matemáticos, bem como, sua aplicação no ensino médio, trazendo informações dos aspectos 

metodológicos com maior incidência nesse tipo de pesquisa. 

Palavras-chave: Metodologia de Pesquisa; Matemática; Resolução de Problemas; Ensino Médio. 

1. Introdução 

A metodologia de pesquisa é fundamental para conduzir as investigações científicas, a 

partir dela o pesquisador pode esquematizar todo o seu trabalho, criando ferramentas que 

norteiem e contribuam na produção de respostas satisfatórias ao problema investigado. Dessa 

forma ela se torna um elemento indispensável na realização de pesquisas acadêmicas ou 

científicas, sendo uma forma de garantir encaminhamentos que busquem a racionalidade e 

minimizem nossa condução dos resultados a partir de um pensamento apoiado apenas num 

raciocínio casual. Assim, tomamos por conceito que: 

A metodologia de pesquisa está relacionada ao conjunto de métodos ou caminhos 

que são percorridos no processo da pesquisa e sua sistematização. Ou seja, ela 

envolve os caminhos e as opções tomadas na busca por compreensões e 

interpretações sobre a interrogação formulada (BORBA; ALMEIDA; GRACIAS, 

2018, p. 39). 

Com isso, é consolidado na esfera científica que podemos a partir de nossas 

inquietudes de observação de fatos e estudos teóricos, problematizar sobre aquilo que não tem 

uma resposta imediata. E o pesquisador deve partir da formulação de um problema, identificar 

os encaminhamentos metodologia de pesquisa que favorecem uma melhor resposta, 
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atentando-se que a resposta sempre é provisória, no contexto dos recursos metodológicos de 

um tempo e de sua cultura científica, e que carrega consigo uma argumentação lógica, com as 

etapas e os caminhos percorridos para a solução do problema. 

A partir desse entendimento elaborou-se a questão que dá sentindo a essa pesquisa, ou 

seja, como são os encaminhamentos metodológicos das pesquisas científicas que abordaram a 

resolução de problemas matemáticos no ensino médio, no período de 2010 a 2019? 

Desse modo, com o intuito de responder essa questão de forma parcial, foram 

realizados os recortes sobre o objeto de estudo, e se constitui em uma pesquisa exploratória e 

com elementos da pesquisa documental, envolvendo as produções científicas da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando os descritores de busca: 

resolução de problemas matemáticos; ensino médio. E após a busca dos descritores foram 

identificadas 30 produções. 

E a partir da problematização o objetivo foi analisar os procedimentos metodológicos 

de pesquisas que abordaram a resolução de problemas matemáticos no ensino médio, no 

período de 2010 a 2019.  

A resolução de problemas é uma tendência de pesquisa na Educação Matemática que 

investiga aspectos da aprendizagem e do ensino para desenvolver o pensamento matemático e 

contribuir para a formação de cidadão crítico e autônomo, capaz de fazer relações entre os 

conteúdos matemáticos e a situações que envolvem uma sociedade cada vez mais dependente 

das tecnologias e interligada mundialmente. Com isso, a resolução de problemas torna-se uma 

meta para aprendizagem de matemática, pois ao se pensar em matemática, pensa-se também 

em resolver problemas, logo é uma das principais habilidades que se deve desenvolver na 

educação básica, ou seja,  

A resolução de problemas é uma das estratégias mais específicas da educação 

matemática, cuja presença estende-se por todos os níveis de ensino e serve de 

interface com outras disciplinas. Como no plano histórico, os conceitos e as teorias 

estão quase sempre associados à solução de um problema, esta articulação sinaliza 

para o professor um pressuposto a ser cultivado na prática educativa da Matemática 

(PAIS, 2013, p. 131).  

Portanto a realização dessa pesquisa traz contribuições importantes para a Educação 

Matemática, no que se refere a pesquisa sobre resolução de problemas, mostrando como estão 

sendo as abordagens metodológicas deste tema aplicadas no ensino médio. 
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2. Panorama de análise das produções científicas sobre resolução de problemas 

matemáticos no ensino médio 

A pesquisa documental envolveu as produções científicas disponibilizadas na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), usando os descritores de busca: 

resolução de problemas matemáticos e ensino médio, no período delimitado entre os anos de 

2010 a 2019.  

Na plataforma foram encontradas 385 dissertações e 31 teses utilizando os descritores 

de busca, no entanto foi necessário analisar e selecionar os trabalhos que mais se adequavam 

ao recorte da pesquisa, pois nem todos os trabalhos mostravam aplicação dos dois descritores 

de busca ao mesmo tempo, alguns trabalhos apenas falavam de resolução de problemas, 

outros falavam do ensino médio, com enfoque na matemática, sem levar em conta a resolução 

de problemas. 

Após o refinamento da seleção inicial dos trabalhos para o estudo restaram 

selecionados 27 dissertações e 3 teses que realmente traziam pesquisas sobre resolução de 

problemas matemáticos no ensino médio.  

No processo da análise sobre a abordagem metodológica das dissertações e teses, 

buscou-se identificar: como os pesquisadores classificavam suas pesquisas; quais 

instrumentos foram utilizados na coleta de dados; como esses dados foram analisados e quais 

foram os autores adotados no referencial metodológico de cada tipo de pesquisa.  

3. Os caminhos metodológicos das pesquisas sobre resolução de problemas matemáticos 

no ensino médio nas dissertações  

No quadro abaixo consta todas as dissertações selecionadas na BDTD, no período de 

2010 a 2019, que atenderam os requisitos dos descritores de busca utilizados, contendo desta 

forma, apenas investigações que utilizaram a resolução de problemas matemáticos no ensino 

médio. 

Quadro 1- Dissertações na BDTD sobre resolução de problemas matemáticos no ensino médio 

Ord. Título Autor  Ano  

1 Construção do conceito de função: uma experiência de ensino-

aprendizagem através da resolução de problemas 

Sandra Beatris 

Zatti  
2010 

2 Análise combinatória no ensino médio apoiada na metodologia de ensino-

aprendizagem-avaliação de matemática através da resolução de problemas 

Analucia Castro 

Pimenta de Souza  
2010 

3 A resolução de problemas como ferramenta para a aprendizagem de 

progressões aritméticas e geométricas no ensino médio 

Wilton Natal 

Milani  
2011 
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4 Resolução de problemas em contextos de ensino de Matemática: uma 

abordagem por meio da Teoria dos Grafos 

Jefferson Ricart 

Pezeta  
2013 

5 A metodologia da resolução de problemas e o aplicativo WINPLOT para a 

construção do conceito de função por alunos do Ensino Médio 

Noélli Ferreira 

Dos Santos 
2013 

6 Um estudo com professores do Ensino Médio sobre Função Modular por 

meio de Resolução de Problemas utilizando o software GeoGebra como 

estratégia pedagógica 

Helena Tavares de 

Souza 
2013 

7 Ensino e aprendizagem de logaritmos através da resolução de problemas Marciano Forest  2014 

8 A metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação através da resolução de 

problemas, como alternativa pedagógica para a compreensão do conceito de 

função afim por alunos do ensino médio 

Paulo Renato 

Simon  
2014 

9 A leitura significativa como estratégia para a compreensão e resolução de 

problemas matemáticos no ensino médio 

Núbia Paulo da 

Costa Andrade  
2014 

10 Estratégias de alunos do 2º ano do ensino médio na resolução de problemas 

e atividades lúdicas de trigonometria contextualizados 

Maria Dalvirene 

Braga 
2014 

11 Resolução de problemas: uma abordagem a partir de projetos 

interdisciplinares 
Ana Paula Dessoy  2015 

12 Potencialidades e limitações de material didático para explorar resolução de 

problemas matemáticos 

Geovana Luiza 

Kliemann  
2015 

13 O uso da calculadora científica na resolução de problemas matemáticos nas 

aulas de matemática do ensino médio: investigando concepções e 

explorando potencialidades 

José Edivam Braz 

Santana 
2015 

14 Resolução de Problemas e Representações Semióticas: uma experiência no 

Ensino Médio inspirada no Rali Matemático 
Marília Prado 2015 

15 Metodologia da resolução de problemas e a construção do conceito de 

limite em uma turma do 3º ano do ensino médio 

Caroline Conrado 

Pereira  
2015 

16 Uma proposta didática de resolução de problemas na matemática: escrever 

para entender, entender para resolver 

Kleber Xavier 

Feitosa  
2015 

17 Princípio aditivo e multiplicativo: explorando o pensamento combinatório 

por meio da resolução de problemas e com uso de materiais manipuláveis e 

jogos 

Francisca Brum 

Tolio  
2016 

18 A formulação e resolução de problemas geométricos com base em sólidos 

geométricos 

Samilly Alexandre 

De Souza  
2016 

19 A pergunta e seus contributos para as estratégias de resolução de problema 

algébrico no 3º ano do ensino médio 

Joseane Mirtis De 

Queiroz Pinheiro  
2016 

20 Resolução de problemas: uma discussão sobre o ensino de análise 

combinatória 

Antonio Carlos 

Bastos  
2016 

21 Estratégias de estudantes concluintes da educação básica na resolução de 

problemas matemáticos 

Juliana Campos 

Sabino de Souza  
2017 

22 Resolução de problemas e avaliação conceitual: uma experiência no ensino 

de função afim 

Adalgisa Loureiro 

De Mello  
2018 

23 Aprendizagem de Matemática por meio da aplicação da perspectiva 

metodológica da resolução de problemas a alunos do ensino médio 

Juliana Aparecida 

De Freitas 
2018 

24 A resolução de problemas como metodologia de ensino e aprendizagem de 

matemática no ensino médio: o currículo do estado de São Paulo e a visão 

dos professores 

Daniela Zanardo 

Rossetto  
2018 

25 O uso de jogos matemáticos na perspectiva da resolução e exploração de 

problemas no ensino médio 

Isnara Mendes 

Lins  
2019 

26 Ensino de estatística por meio da metodologia de resolução de problemas - 

uma proposta aplicada ao ensino médio 
Charlote Binotto  2019 

27 O ensino e a aprendizagem da progressão aritmética através da resolução de 

problemas 

Claudia Vieira de 

Vargas  
2019 

Fonte: organização das autoras 
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Após análise do caminho metodológico explicitado nas dissertações elencadas quadro 

1 criou-se o quadro 2 que retrata os tipos de pesquisas. 

        Quadro 2 - Classificação dos tipos de pesquisa das dissertações analisadas 

 

 

 

                          Fonte: organizado pelas autoras 

As dissertações que se identificaram como pesquisa qualitativa em regra utilizaram um 

ou mais dos seguintes procedimentos para a coleta de dados: questionários semiestruturados, 

observação participante, anotações em diário de campo e produções dos alunos durante os 

encontros realizados em cada pesquisa. Também, houve a utilização de entrevistas não 

estruturada e semiestruturadas nos trabalhos na ord. 6 e 10. E algumas das pesquisas 

trouxeram ainda: questionário inicial com intuito de identificar o perfil dos alunos e 

questionário final como forma de avaliar a pesquisa que foi aplicada. Os trabalhos utilizaram 

gravações em áudio e vídeo e a partir da transcrição desses dados foi possível fazer a análise 

das pesquisas. 

Foram treze pesquisas qualitativas analisadas e o referencial para o suporte da 

metodologia envolveu predominante os autores Lüdke e André (1986), ao todo foram 9 

pesquisas que se basearam nas ideias metodológicas desses autores, essas pesquisas também 

trouxeram outros autores que complementaram os métodos científicos utilizados, porém é 

importante ressaltar que os autores Lüdke e André foram os mais citados. As dissertações ord. 

3 e 23 não citam quais foram os autores que embasaram os aportes metodológicos de suas 

pesquisas apenas trazem no capítulo sobre a metodologia da pesquisa os recursos e 

instrumentos utilizados na realização de seus trabalhos, além de descrever a investigação 

como uma pesquisa qualitativa. Já os trabalhos na ord. 8 e 22 se basearam nos autores como 

Gil, Oliveira e Minayo, sendo que estes autores também foram utilizados em algumas das 9 

pesquisas que utilizaram Lüdke e André (1986) como embasamento metodológico. 

Nas oito dissertações que adotaram o estudo de caso como metodologia, os 

procedimentos metodológicos predominantes foram: questionário misto com questões abertas 

e fechadas, sendo que algumas dessas pesquisas utilizaram questionário inicial como uma 

Tipos de pesquisa Ord. das pesquisas Total 

Pesquisa qualitativa 1; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 17; 20; 22; 23; 25 13 

Estudo de caso 9; 11; 12; 13; 18; 19; 21; 27 8 

Pesquisa-ação 7; 16; 26 3 

Pesquisa experimental 14 1 

Pesquisa quali-quantitativa 24 1 

Metodologia de Romberg 2 1 

Total de dissertações 27 
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forma de entender o que os alunos pensavam sobre resolução de problemas e questionário 

final com o propósito de avaliar a pesquisa; anotações em diário de campo; observação 

participante; produção dos alunos durante todos os encontros das pesquisas; análise de 

documentos e entrevistas semiestruturadas.  Todos as pesquisas utilizaram gravação em vídeo 

e áudio para a coleta e interpretação dos dados. Como uma particularidade do estudo de caso 

em relação às pesquisas qualitativas, notou-se que foram utilizadas mais entrevistas 

semiestruturadas com alunos e professores no intuito de levantar dados para a pesquisa. No 

trabalho ord. 13 foi aplicado um teste diagnóstico com objetivo de conhecer os procedimentos 

usados pelos alunos diante de uma situação-problema. 

Nos estudos de casos o referencial da metodologia de pesquisa é a do autor Yin que 

escreveu um livro com o título “Estudo de caso: planejamento e métodos”, ao todo 6 

dissertações utilizaram este livro para justificar as atividades realizadas em suas pesquisas. 

Outros autores citados foram: Bogdan e Biklen, com o livro Investigação qualitativa em 

educação: uma introdução à teoria e aos métodos, tendo 5 dissertações que o utilizaram.  

O uso do autor Gil foi utilizado diferentes livros escritos por ele, tendo um total de 4 

pesquisas que o adotaram no referencial teórico metodológico; e por último temos Marconi e 

Lakatos com 3 dissertações que utilizaram suas ideias sobre os procedimentos metodológicos 

do estudo de caso. 

Na pesquisa-ação, as três dissertações que optaram por este tipo de pesquisa, 

utilizaram os seguintes procedimentos metodológicos: questionário misto, com questões 

abertas e fechadas; anotações em diário de campo; observação participante; produções dos 

alunos nas diversas atividades realizadas durante os encontros das pesquisas. Notou-se que na 

pesquisa-ação diferente da pesquisa qualitativa e do estudo de caso, há um uso maior de testes 

diagnósticos e também foi notável a construção de sequências didáticas.  

É importante salientar que a pesquisa-ação ord. 7, além da abordagem qualitativa usou 

a quantitativa. Os dados quantitativos foram obtidos através das notas nos testes avaliativos e 

a análise quantitativa se deu em função da Estatística Indutiva com a utilização de gráficos. 

O referencial adotado pelos pesquisadores que optaram por pesquisa-ação é bem 

diferente um dos outros, nos três trabalhos analisados, o mais comum foram os autores 

Fiorentini e Lorenzato (2009), que foram citados em duas das três dissertações analisadas, o 

livro utilizado nessas pesquisas foi escrito por ambos os autores e recebeu o nome de 
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“Investigação em educação Matemática: percursos teóricos e metodológicos”, este livro é 

direcionado as pesquisas na área de educação matemática, trazendo elementos que ajudam a 

organizar as pesquisas voltadas para o ensino. Também foram utilizados com maior 

frequência outros autores: Lüdke e André, Gil, Lakatos e Marconi; Minayo. 

Na pesquisa ord. 14 denominada como experimental, utilizou-se os seguintes 

procedimentos metodológicos: observação participante, questionário inicial, com questões 

mistas para verificar as opiniões sobre matemática e resolução de problemas, questionário 

final com questões abertas tendo a finalidade de avaliar os alunos após o experimento, 

produções dos alunos nas diversas atividades realizadas. Nessa dissertação, o experimento foi 

dividido em três fases e cada fase foi subdividida em etapas onde os alunos deveriam fazer 

provas com questões baseadas no Rali Matemático. 

O referencial metodológico utilizado nessa pesquisa é bem vasto, como no quadro 2 

temos apenas uma pesquisa denominada experimental, os autores citados foram: Bogdam & 

Biklen; Alves; Fagnant & Vlassis; e Duval. 

A pesquisa quali-quantitativa empregada no trabalho de ord. 24 foi constituído 

trilhando as seguintes etapas: revisão teórica sobre a metodologia de resolução de problemas, 

análise documental do currículo de matemática do Estado de São Paulo, análise qualitativa e 

quantitativa do Caderno do Aluno, entrevistas semiestruturadas com 3 professoras de 

Matemática do Ensino médio da rede Estadual de São Paulo. As entrevistas foram gravadas 

em áudio e depois transcritas. A análise quantitativa do caderno do aluno teve por objetivo 

quantificar numericamente as questões contidas nesse material, por exemplo: quantas 

questões envolvem o conteúdo de geometria; quantas questões abordam análise de gráficos e 

tabelas, entre outros conteúdos; também foram analisados a quantidade de exercícios, 

problemas e questões com itens que são identificados como exercícios e itens que são 

identificados como problemas. Nessa pesquisa experimental os autores utilizados no 

referencial metodológico foram: Lüdke e André; Ramos e Salvi; Nogueira; e Orlandi. 

A metodologia de Romberg utilizada na pesquisa ord. 2, foi criada pelo matemático 

Thomas A. Romberg, em 1992, e apresentada no artigo intitulado de “Perspectives on 

Scholarship and Research Methods”. Essa metodologia consiste na realização de 10 

atividades que ajudam a organizar todas as etapas de uma pesquisa.  
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Essas 10 atividades foram divididas em três blocos, sendo: 1° bloco, identificação do 

problema de pesquisa (atividades 1, 2, 3 e 4); 2° bloco, proposta de planejamento  da 

resolução do problema da pesquisa apresentando quais as estratégias e procedimentos serão 

levantados e utilizados (atividades 5 e 6); após aplicação dos primeiros blocos, o terceiro 

bloco trata-se da interpretação de dados buscando verificar se as evidências coletadas ajudam 

a responder o problema da pesquisa  (atividades 7, 8, 9 e 10). A par dessas informações 

realizou-se análise de livros didáticos e a criação de três projetos.  

O projeto P1 foi realizado com uma turma do 2° ano do ensino médio e consistia em 

12 aulas apresentando o conteúdo de análise combinatória a partir da resolução de problemas. 

O projeto P2 foi à realização de uma oficina de análise combinatória com base na resolução de 

problemas para licenciandos e professores de matemática. O projeto P3 foi a participação e 

apresentação de trabalhos em eventos (congressos e encontros) na área de Educação 

Matemática. Nessas etapas os procedimentos usados para a coleta de dados foram: observação 

participante, registros em diário de campo, entrevista semiestruturada com um professor e as 

produções dos alunos durante as atividades realizadas em cada aula. 

4. Os caminhos metodológicos das pesquisas sobre resolução de problemas matemáticos 

no ensino médio nas teses 

 No quadro abaixo consta as teses selecionadas na BDTD, no período de 2010 a 2019, 

que atenderam os requisitos dos descritores de busca que no filtro abordavam a resolução de 

problemas matemáticos no ensino médio. 

Quadro 3 - Teses na BDTD sobre resolução de problemas matemáticos no ensino médio 

Ord. Título Autor  Ano  

1 
Educação matemática e cidadania: Um olhar através da resolução de 

problemas 

Almir Cesar 

Ferreira 

Cavalcanti 

2010 

2 Ensino do conceito de função por meio de problemas: contribuições de 

Davydov e de Majmutov 

Simone Ariomar 

De Souza 
2015 

3 Solução de problemas de matemática: um estudo sobre os procedimentos 

usados por estudantes universitários em questões baseadas no ENEM e nos 

vestibulares da UNESP e FUVEST 

José Luciano 

Santinho Lima 
2016 

Fonte: organizado pelas autoras 

A tese no quadro indicada por ord. 1 é definida como uma pesquisa qualitativa, 

utilizando a análise de conteúdo e análise documental, tendo como objeto de análise os 

problemas matemáticos apresentados nos livros didáticos do ensino médio. Desse modo, os 

procedimentos de coleta de dados nessa pesquisa foram obtidos através de análise 
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documental, utilizando o método interpretativo para analisar os enunciados das questões 

matemáticas, tendo como foco o conteúdo de funções contidas em dois livros didáticos de 

Matemática, recomendados pelo Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM) 

e adotados pela maioria das escolas do município de João Pessoa - PB. Ao todo foram 

analisadas 998 questões contidas nos livros escolhidos, sobre o conteúdo de funções, essa 

análise foi dividida em duas categorias: enunciado dos problemas e conteúdo matemático 

inserido nos problemas. O referencial da metodologia de pesquisa adotada nesta pesquisa diz 

respeito aos seguintes autores: Minayo, Morin; Alvezs-Mazzotti e Gewandsznajder; 

Richardson; Bardin; e Bogdan e Biklen.  

Na tese ord. 2, temos uma investigação denominada por seu autor como uma pesquisa 

bibliográfica e também como uma pesquisa de campo, sendo que a pesquisa de campo foi 

classificada como um experimento didático formativo, contendo 16 aulas para os alunos do 1° 

ano do ensino médio. Na pesquisa bibliográfica foram buscados artigos, teses e dissertações 

na área de educação e de educação matemática. Para os procedimentos de coleta de dados, foi 

utilizado: observação direta não participante com gravação em vídeo, entrevistas 

semiestruturadas gravadas em áudio com os alunos e também com a professora da turma, 

análise documental de material relacionadas às produções dos alunos em atividades de 

aprendizagem como tarefas e avaliações, pré-teste e pós-teste realizados antes e após a 

aplicação do experimento didático formativo. O referencial da metodologia de pesquisa 

utilizada na tese se dá pela utilização do autor Freitas, este autor explica que o experimento 

didático formativo é uma análise que gera conhecimento sobre as mudanças ocorridas nos 

alunos durante o processo de ensino-aprendizagem. 

A tese ord. 3 se trata de uma pesquisa definida como quali-quantitativa. A coleta de 

dados foi através de uma revisão bibliográfica sobre a resolução de problemas, 

contextualização e avaliação em larga escala, após isso a pesquisa foi dividida em três etapas, 

onde foram aplicados questionários com questões fechadas para identificar a trajetória escolar 

dos alunos, entrevista semiestruturada, aplicação de testes com questões baseadas nas provas 

do ENEM e dos vestibulares da UNESP e FUVEST, além de análises estatísticas sobre o 

desempenho dos alunos em cada uma das etapas. Nesse trabalho o autor não cita quais foram 

os autores utilizados para o embasamento da metodologia de pesquisa científica empregada 

em sua investigação, apenas explica passo-a-passo como tudo ocorreu no capítulo que 

descreve a metodologia da pesquisa.  
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5. Análise e interpretação dos dados nas dissertações e teses  

Nas dissertações e teses analisadas a abordagem predominante para a interpretação de 

dados foi à qualitativa, lembrando que tivemos duas dissertações e uma tese que usaram em 

conjunto a abordagem qualitativa e a quantitativa para a análise dos dados. 

Dentre as abordagens utilizadas destacou-se o uso da: análise de conteúdo; análise de 

discurso; análise textual discursiva e a triangulação dos métodos. 

A análise de conteúdo é aplicação de um conjunto de técnicas que ajudam a realizar o 

tratamento de dados em uma pesquisa, segundo Baptista; Campos (2018, p. 327), 

“tradicionalmente, a Análise de Conteúdo privilegia o trabalho, a interpretação de materiais 

textuais que tanto podem ser materiais já elaborados (cartas, documentos) como os textos que 

são construídos no processo da pesquisa”. 

Já a análise de discurso, tem sua origem fundamentada na Filosofia e na Sociologia e é 

muito utilizada para estudar as construções ideológicas em um texto. A análise de discurso é 

“uma abordagem de pesquisa qualitativa que considera que a linguagem representa a 

construção da realidade social, especialmente dentro do contexto social do que está sendo 

dito, em vez de supor que a linguagem só representa o que uma pessoa está pensando” (YIN, 

2016, p. 336). 

Por sua vez a análise textual discursiva é muito utilizada em análises de pesquisas 

qualitativas, pois ajuda descrever e interpretar todo o material textual da pesquisa. 

Sintetizando, podemos afirmar que a Análise Textual Discursiva é um processo 

integrado de análise e de síntese que se propõe a fazer uma leitura rigorosa e 

aprofundada de conjuntos de materiais textuais, com o objetivo de descrevê-los e 

interpretá-los no sentido de atingir uma compreensão mais complexa dos fenômenos 

e dos discursos a partir dos quais foram produzidos (MORAES; GALIAZZI, 2016, 

p. 136).  

Por último não menos importante temos a triangulação, que consiste na investigação 

de um fenômeno, usar várias técnicas de coletas de dados para descrever, explicar e 

compreender o assunto pesquisado, tendo por objetivo ampliar as informações que se referem 

aos objetivos da pesquisa. Segundo Lakatos; Marconi, (2018, p. 343), “a técnica de 

triangulação metodológica consiste na combinação de metodologias diversas (quantitativas e 

qualitativas) no estudo de um fenômeno”. 
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6. Considerações finais  

A pesquisa em andamento, já traz algumas considerações para o tema estudado, ao 

decorrer deste trabalho podemos ver que o tipo de pesquisa mais empregado na resolução de 

problemas matemáticos no ensino médio é a pesquisa qualitativa. Os instrumentos mais 

comuns para coleta de dados foram: questionário misto com questões abertas e fechadas, 

observação participante, anotações em diário de campo, entrevistas semiestruturadas e as 

produções dos alunos nas diversas atividades realizadas em cada pesquisa. 

Um aspecto da rotina nas pesquisas selecionadas é que se tratando do ensino médio, a 

maioria delas buscou aplicar a resolução de problemas em algum conteúdo específico do 

ensino médio, a fim de tentar mostrar os benefícios da utilização da resolução de problemas 

como metodologia no processo de ensino-aprendizagem da matemática. Outro aspecto, a ser 

levado em consideração é que grande parte dos pesquisadores em suas pesquisas tiveram uma 

preocupação ética realizando os protocolos solicitados pelos comitês de ética e criando 

documentos que garantiam a preservação e segurança da identidade do participante. 

Neste estudo houve a constatação de que há poucas teses com o tema na Biblioteca 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no período de 2010 a 2019, por este motivo foi 

analisado o universo de três teses, isso parece indicar que temos poucos estudos de doutorado 

sobre a resolução de problemas matemáticos com foco no ensino médio, nos últimos 10 anos. 

Espera-se que este artigo que retrata uma pesquisa em andamento possa trazer maior interesse 

para a pesquisa sobre resolução de problemas com foco no ensino médio, ainda mais com as 

novas possibilidades de investigação quando articuladas a questão curricular emergente 

trazida pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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Resumo: 

A Resolução de Problemas (RP), uma da tendência em Educação Matemática, que propõe uma metodologia de 

ensino que tem como intuito desenvolver autonomia do aluno, além de tornar a aprendizagem da Matemática 

mais significativa, em todas as etapas da Educação. Embora estudos apontem que há vestígios de resolução de 

problemas ao longo da história, foi apenas por volta da década de 1970 que a RP se expandiu enquanto proposta 

metodológica de ensino da Matemática. Visto a importância destas pesquisas para o campo da Educação 

Matemática, este estudo tem como objetivo mapear as produções científicas dos anais publicados da SEMAT da 

UNIR Campus de Ji-Paraná, buscando identificar a temática da Resolução de Problemas nos últimos sete anos 

do evento, bem como apresentar uma revisão teórica baseada em alguns autores que se dedicam nas pesquisas 

acerca deste tema. Os dados apontam escassez de pesquisas que utilizam da Resolução de Problemas, sendo 

apenas um trabalho, no ano de 2013, contudo, destaca-se a importância de mais pesquisas que abordem o ensino 

de conteúdos matemáticos utilizando a metodologia de Resolução de Problemas. 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Metodologia de Ensino e Aprendizagem; SEMAT. 

1. Introdução 

Do campo de estudo da Educação Matemática surgiram algumas tendências de ensino 

que tem como objetivo contribuir para um efetivo aprendizado da Matemática. Dentre elas, as 

que mais ganham destaques nos documentos oficiais são: Investigação Matemática, 

Etnomatemática, Modelagem Matemática, Resolução de Problemas, Uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) e jogos. Nesta pesquisa, concentramos nossos esforços 

mais especificamente para a Resolução de Problemas.  

Foi a partir dos trabalhos de Polya, em 194412, que a Resolução de Problemas foi 

                                                
12 Título original do livro: “How to solve it” A New Aspect of Mathematical Method, no Brasil foi traduzido 

para: A Arte de Resolver Problemas - Um novo aspecto do método matemático, publicado em 1986, pela Editora 

Interciência. 
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considerada como uma forma de se ensinar Matemática (ENGLISH; LESH; FENNEWALD, 

2008 apud ONUCHIC, 2012). Onuchic (2012) menciona seus estudos com Allevato sobre as 

orientações vindas, no final da década de 80, do NCTM13, – Conselho Nacional de 

Professores de Matemática dos Estados Unidos – com ideias para uma reforma na Educação 

Matemática. Proença (2018) indica que uma dessas orientações seria de “[...] a Resolução de 

Problemas como uma das bases da Matemática escolar considerando-a como foco central do 

currículo pois permitiria que os alunos investigassem e compreendessem o conteúdo 

Matemático” (PROENÇA, 2018, p. 31). 

O relato de Onuchic (2012) pontua que logo após o seu retorno ao Brasil, no início da 

década de 1990, é estabelecido o Grupo de Trabalho e Estudos em Resolução de Problemas 

(GTERP), dedicando-se a questões sobre “como ensinar” e “como aprender” Matemática. A 

autora ainda aponta que: “Para dar conta dessas novas ideias foi preciso um novo enfoque 

fosse dado às salas de aula e que se tivesse uma visão expandida dos algoritmos” (ONUCHIC, 

2012, p. 10). Além disso, nesse período, a Fundação Nacional da Ciência – NSF,14financiou a 

publicação de materiais que seguiam as orientações do NCTM destinados a todos os níveis de 

ensino, desencadeando no surgimento de novos currículos alinhados com tais materiais. 

Onuchic (2012) relata que “[...] outra característica encontrada nesses currículos é o uso de 

contextos na resolução de problemas como um meio de desenvolver os conteúdos 

matemáticos e fazer conexões com outras áreas” (ONUCHIC, 2012, p. 10). 

Dos muitos desafios que o professor de Matemática encontra, destaca-se a necessidade 

de auxiliar seus alunos a superarem crenças como “a Matemática é coisa para gênios ou 

pessoas superdotadas” ou “a Matemática já nasceu pronta desta forma”. É preciso demonstrar 

que é possível aprender Matemática, tendo em vista que esta foi construída ao longo da 

história da humanidade surgindo de problemas do cotidiano ou reflexões filosóficas. 

Bass (1997, p. 20, tradução nossa) explica que: “saber alguma coisa para si mesmo ou 

para se comunicar com um colega especialista, não é a mesma coisa que sabê-la para explicar 

a um aluno”. Dentre os cenários mais diversos (regionais, culturais, etc) presentes na 

educação em nosso país, o professor necessita além de saber o conteúdo matemático, o saber 

pedagógico de propiciar ao estudante situações para que a aprendizagem possa ocorrer de 

forma mais efetiva. 

                                                
13 National Council of Teachers of Mathematics 
14 National Science Foundation. 
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Visto a relevância do conhecimento acerca da Resolução de Problemas para o 

professor de Matemática, ancorada nos documentos oficiais que orientam as práticas 

educativas na Educação Básica, o objetivo deste trabalho consiste em apresentar uma análise 

dos anais publicados pela Semana de Matemática (SEMAT) da UNIR Campus de Ji- Paraná. 

Foi feito uma análise no período entre os anos de 2013 a 2019, a fim de mapear as produções 

científicas presentes neste evento, bem como identificar a presença da metodologia de 

Resolução de Problemas nas pesquisas encontradas. 

2. A Metodologia da Resolução de Problemas 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) orientam que o problema deve ser ponto 

de partida para o ensino de Matemática (BRASIL, 1998). Proença (2018) indica que mesmo 

sendo uma perspectiva adotada pelos documentos oficiais, alguns professores empregam de 

forma inadequada a metodologia, de forma que explicam o conteúdo matemático e propõem 

situações problemas posteriores ao conteúdo ensinado. 

Quando o professor solicita a resolução de exercícios do tipo convencional ao aluno, 

este busca solucionar os problemas tendo por base algoritmos já conhecidos, pois segundo 

Diniz (2001 p. 99), “[...] todos os dados de que o resolvedor necessita aparecem 

explicitamente no texto e na ordem; os problemas podem ser resolvidos pela aplicação direta 

de um ou mais algoritmos”. A autora ainda orienta o professor: 

Quando adotamos os problemas convencionais como único material para o trabalho 

com resolução de problemas na escola, podemos levar o aluno à postura de 

fragilidade e insegurança frente a situações que exija m algum desafio maior. Ao se 

deparar com um problema no qual o aluno não identifica o modelo a ser seguido, lhe 

resta desistir ou esperar a resposta de um colega ou do professor. Muitas vezes ele 

resolverá o problema mecanicamente, sem ter entendido o que fez [...], sendo 

incapaz de verificar se a resposta é ou não adequada aos dados apresentados ou à 

pergunta feita no enunciado (DINIZ, 2001, p. 89). 

Diniz (2001) faz uma ressalva de que, no decorrer das aulas, é necessário ter 

exercícios do tipo convencional, contudo, não deve predominar unicamente desse tipo. Para 

tanto, a autora sugere que o professor diversifique, usando problemas não convencionais em 

suas aulas. A BNCC alude essa postura do professor “[...] além da diversidade de suas 

práticas, serve também para mostrar que o desenvolvimento da disciplina é fruto da 

experiência humana ao longo da história” (BRASIL, 2017, p. 522). 
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Para o campo do conhecimento matemático, a BNCC aponta a necessidade de superar 

“[...] a visão de que ela não é um conjunto de regras e técnicas, mas faz parte de nossa cultura 

e de nossa história” (BRASIL, 2017, p. 522). Nesse sentido Braumann (2002, p. 5) indica 

que: 

Aprender Matemática não é simplesmente compreender a Matemática já feita, mas 

ser capaz de fazer investigação de natureza matemática (ao nível adequado a cada 

grau de ensino). Só assim se pode verdadeiramente perceber o que é a Matemática e 

a sua utilidade na compreensão do mundo e na intervenção sobre o mundo. Só assim 

se pode realmente dominar os conhecimentos adquiridos (BRAUMANN, 2002, p. 

5). 

Nesse sentido, para que o aluno possa realizar uma investigação, é necessário que 

exista um problema a ser resolvido. Proença (2018), afirma que: 

Uma situação se configura como um problema para uma pessoa quando essa 

encontra um obstáculo, uma dificuldade para resolvê-lo. Além disso, [...] uma 

determinada situação corresponde a um problema quando a dificuldade encontrada 

por uma pessoa para resolvê-lo é justamente, não possuir, no momento um método 

imediato. É necessário pensar em um caminho que favoreça a obtenção de uma 

solução (PROENÇA, 2018, p. 16). 

Nesse sentido, os PCN apresentam que “um problema matemático é uma situação que 

demanda a realização de uma sequência de ações ou operações para obter um resultado. Ou 

seja, a solução não está disponível de início, mas é possível construí-la.” (BRASIL, 2017, p. 

41). 

Polya (1995) descreve esse processo em 4 etapas logo no início do seu livro, buscando 

auxiliar estudantes e professores. Elas são representadas conforme a figura 1: 

 

Figura 1: Etapas da metodologia de Resolução de problemas segundo Polya. 

Fonte: Adaptado de Polya (1995). 

A compreensão do problema é a etapa inicial em que o estudante precisa questionar-

se: qual é a incógnita? Quais são os dados? No Estabelecimento do plano, às vezes, é 

necessário que o estudante reflita e encontre problemas auxiliares ou similares, caso não 

consiga resolver o problema da maneira como ele se apresenta. É a fase em que é preciso 
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delinear um roteiro para a resolução do problema; na execução do plano é preciso verificar 

cada passo do roteiro e cumprir o plano escolhido. No retrospecto deve-se revisar a solução 

encontrada questionando as possibilidades de encontrar o mesmo resultado se o problema for 

resolvido de maneira diferente ou de utilizar o método em um problema diferente (POLYA, 

1995). 

Onuchic e Allevato (2011) ampliaram o roteiro proposto por Polya (1995) que 

continha 4 passos, para um roteiro com 9 passos, os quais orientam que não precisam ser 

rígidos, mas que podem auxiliar o aluno na compreensão dos problemas se seguidos 

coerentemente. O primeiro passo é a proposição do problema (pode ser feita pelo professor ou 

ainda sugerido por um estudante). As autoras deixam explícito que o problema deve ser o 

ponto de partida, portanto os alunos não devem ter tido contato com o conteúdo específico 

anteriormente. O segundo passo consiste na leitura individual, em que cada estudante lê e 

interpreta sozinho o problema para verificar a compreensão, ou se há alguma palavra que 

desconhece o significado. Na terceira etapa é feita a leitura conjunta, visando a compreensão 

de todos os estudantes. A quarta etapa os estudantes são divididos em grupos e nesse 

momento levantam hipóteses de como resolver o problema, mesmo que não sejam corretas, é 

importante que o professor deixe o aluno tentar e não dê a resposta do problema. O quinto 

passo se refere a observação do professor e incentivo, motivando os estudantes a buscarem a 

solução do problema e a todos darem suas contribuições. No sexto passo, um representante de 

cada grupo vai até a lousa e registra as possíveis respostas que o grupo chegou, mesmo que 

não seja uma resposta numérica, podendo ser um esboço, um desenho, uma argumentação 

escrita. O sétimo passo é a plenária, em que os alunos indicam o que pensaram para responder 

ao problema, sem se preocupar se a resposta é certa ou errada. No oitavo passo, os estudantes 

tentarão chegar num consenso. Somente nesse momento o professor formaliza qual é o 

conteúdo a ser abordado (nono passo). 

Schroeder e Lester (1989, apud PROENÇA, 2015) identificam três maneiras de se 

ensinar a resolução de problemas: ensinar sobre resolução de problemas (que foca nas etapas 

a serem seguidas); ensinar para a resolução de problemas (consiste em situações em que o 

professor explica o conteúdo e depois resolvem os problemas) e ensinar via resolução de 

problemas (quando, partindo de um problema e pela construção da resolução, se obtém o 

ensino do conteúdo). Sendo este último, recomendado pelos PCN: “A situação-problema é o 

ponto de partida da atividade matemática e não a definição” (BRASIL, 1998, p. 40). E, ainda: 
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É importante destacar que as situações de aprendizagem precisam estar centradas na 

construção de significados, na elaboração de estratégias e na resolução de 

problemas, em que o aluno desenvolve processos importantes como intuição, 

analogia, indução e dedução [...] (BRASIL, 2017, p. 62, grifos nossos). 

Polya (1995, p. 3) expõe que “o professor que deseja desenvolver nos estudantes a 

capacidade de resolver problemas deve incluir em suas mentes algum interesse por problemas 

deve proporcionar-lhes muitas oportunidades de imitar e praticar”. Ao ensinar através da 

Resolução de Problemas, o professor permite ao estudante ser protagonista no processo de 

aprendizagem, pois este não receberá um modelo do professor, necessitando articular com os 

colegas, criando hipóteses e argumentos para a resolução do problema. Nesse sentido, Diniz 

(2001) aponta que: 

[...] podemos verificar que o aluno, enquanto resolve situações-problema, aprende 

matemática, desenvolve procedimentos e modos de pensar, desenvolve habilidades 

básicas como verbalizar, ler, interpretar e produzir textos em matemática e nas áreas 

do conhecimento envolvidas nas situações propostas. Simultaneamente, adquire 

confiança em seu modo de pensar e autonomia para investigar e resolver problemas 

(2001, p. 95). 

Echeverria e Pozo (1998, p. 15) alertam para a necessidade do aluno procurar resolver 

as situações problemas sem que essas respostas sejam recebidas imediatamente, os autores 

apontam que precisa gerar no aluno “[...] a atitude de procurar respostas para suas próprias 

perguntas/problemas, e ele habituar a questionar-se ao invés de receber somente respostas já 

elaboradas por outros, seja pelo livro-texto, pelo professor ou pela televisão”. 

Onuchic e Allevato (2011, p. 82) apontam as seguintes potencialidades do ensino da 

Matemática via da resolução de problemas: 

Resolução de problemas coloca o foco da atenção dos alunos sobre as ideias 

matemáticas e sobre o dar sentido. 

Resolução de problemas desenvolve poder matemático nos alunos, ou seja, 

capacidade de pensar matematicamente, utilizar diferentes e convenientes estratégias 

em diferentes problemas, permitindo aumentar a compreensão dos conteúdos e 

conceitos matemáticos. 

Resolução de problemas desenvolve a crença de que os alunos são capazes de fazer 

matemática e de que a Matemática faz sentido; a confiança e a auto-estima dos 

estudantes aumentam. 

Resolução de problemas fornece dados de avaliação contínua, que podem ser usados 

para a tomada de decisões instrucionais e para ajudar os alunos a obter sucesso com 

a matemática. 

Professores que ensinam dessa maneira se empolgam e não querem voltar a ensinar 

na forma dita tradicional. Sentem-se gratificados com a constatação de que os alunos 

desenvolvem a compreensão por seus próprios raciocínios. 

A formalização dos conceitos e teorias matemáticas, feita pelo professor, passa a 

fazer mais sentido para os alunos. 
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 Desta maneira, destaca-se a importância desta abordagem para o ensino dos conteúdos 

matemáticos na Educação Básica, o que justifica a relevância desta pesquisa e análise. 

3. Análise dos trabalhos da SEMAT da UNIR Campus de Ji-Paraná 

O Evento da SEMAT da UNIR Campus de Ji-Paraná teve início em 2001, com “o 

objetivo contribuir para a formação de seus acadêmicos, bem como com a formação 

continuada da comunidade, e com o desenvolvimento dessas áreas de conhecimento” 

(CARDOSO, 2019, p. 4), sempre diversificando seus temas com a finalidade de “socializar 

experiências educacionais e de pesquisa entre discentes, docentes e a comunidade em geral” 

(CARDOSO, 2019, p. 4). 

Para selecionar os artigos da SEMAT da UNIR Campus de Ji-Paraná, buscou-se por 

trabalhos completos que apresentassem no título os descritores “Resolução de Problemas” nos 

anais das últimas cinco edições, desde 2015 a 2019. Contudo, pela ausência de trabalhos neste 

padrão, foram estendidas as buscas para mais edições, obtendo êxito ao incluir mais dois anos 

na pesquisa. 

Os trabalhos encontrados estão expostos a seguir no quadro 1. 

Quadro 1 – Resolução de Problemas nos Anais do SEMAT da UNIR Campus de Ji-Paraná dos últimos 7 

anos (2013-2019). 

Ano  Tema do Evento Quantidade de artigos 

completos 

Atende o 

critério 

2019 Pratas da Casa: Da graduação à carreira profissional 14 0 

2018 O Ensino da Matemática na Contemporaneidade: desafios 

e perspectivas 

19 0 

2017 Interlocuções: Políticas Educacionais e o Ensino da 

Matemática 

19 0 

2016 A Inclusão e as Tecnologias na Educação Matemática  21 0 

2015 Trajetória da Formação Inicial de Professores de 

Matemática: Articulando as histórias brasileira e 

rondoniense 

14 0 

2014 (não consta nos Anais)15 23 0 

                                                
15 No ano de 2014, ocorreu concomitantemente o XIV SEMAT e a IV Semana da Estatística, portanto constam 

junto os trabalhos da área de estatística que somam o total de 6 artigos completos. Desta forma se considerarmos 

apenas os trabalhos da área da matemática temos 17 artigos completos. 
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2013 (não consta nos Anais)16 16 1 

Fonte: Autores (2020). 

A análise dos Anais da SEMAT da UNIR Campus de Ji-Paraná entre os anos de 2013 

a 2019, revelam apenas um único artigo completo com a sentença “resolução de problemas” 

em seu título, conforme o quadro 2: 

Quadro 2 – Análise dos Anais da SEMAT da UNIR Campus de Ji-Paraná que atendem o critério pré 

estabelecido.  

Título Autores Tema abordado 

Reflexões de uma experiência no 

estágio supervisionado do Ensino 

Fundamental: Resolução de 

Problemas no Ensino de equações 

do 2° grau. 

Rudson Carlos da Silva Jovano; 

Regiane Franklin; Roseny Alves 

da Silva; Eliana Alves Pereira 

Leite  

Equação do Segundo grau. 

Fonte: Autores (2020). 

 O artigo é fruto de experiências no estágio supervisionado em Matemática no Ensino 

Fundamental em uma escola pública de Ji-Paraná/RO. A proposta partiu de um desafio da 

orientadora de estágio indicando que os estagiários apresentassem os conteúdos matemáticos 

de forma diferente do que estavam presenciando. Eles optaram pela Resolução de Problemas, 

e após diálogos com os estudantes identificaram a dificuldade de interpretação dos exercícios. 

Os estagiários aplicaram um roteiro adaptado dos 9 passos de Onuchic e Allevato (2011). O 

artigo tem como base os autores que discutem a Resolução de Problemas, como Polya, 

Onuchic e Allevato, Diniz, Echeverría, Pozo. Ficamos em dúvida se a resolução de problemas 

foi utilizada antes do aluno ter contato com o conteúdo, visto a seguinte afirmação: 

[...] Cabe ressaltar que antes de trabalharmos com a perspectiva de problemas na 

resolução de equações do 2º grau, o referido conteúdo foi trabalhado inicialmente 

com uma abordagem histórica de como surgiu à equação do 2º grau, depois o 

conteúdo foi explorado por meio de problemas e ainda por meio da exposição 

dialogada no que se refere ao conceito e as diferentes estratégias que podem ser 

utilizadas para resolver equações do 2º grau completas e incompletas (JOVANO et 

al, 2013, p. 131). 

 Os autores pontuam que os estudantes sentiram dificuldades na resolução dos 

problemas, visto que não estavam acostumados com esta abordagem de ensino, especialmente 

pelo fato de que a professora da turma utilizava aula expositiva e a resolução de exercícios. 

                                                
16 No ano de 2013, ocorreu concomitantemente o XIII SEMAT e a III Semana da Estatística, portanto constam 

junto os trabalhos da área de estatística que somam o total de 4 artigos completos. Desta forma se considerarmos 

apenas os trabalhos da área da matemática temos 12 artigos completos. 
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Contudo, pontuam positivamente a participação ativa dos alunos na resolução dos problemas 

propostos, e que a experiência agregou valores e os levou a reflexão sobre as práticas 

pedagógicas no ensino de Matemática. 

 Dado que só encontramos um artigo que aborda a temática da “Resolução de 

Problemas” optamos por verificar nos anais do evento quantas vezes a sentença aparecia. 

Assim, realizou-se a leitura de todos os textos publicados nos anais, a fim de verificar a 

menção da Resolução de Problemas em outros contextos de aulas de Matemática 

O quadro 3 a seguir apresenta esses dados: 

Quadro 3 – Análise dos Anais do SEMAT da UNIR Campus de Ji-Paraná e a sentença “Resolução de 

Problemas 

Ano Quantidade de Vezes que aparece o Termo Resolução de 

Problemas 

Artigos que versam sobre o tema 

Resolução de Problemas 

2019 15 1 

2018 21 1 

2017 3 0 

2016 12 0 

2015 17 0 

2014 8 0 

2013 40 1 

Fonte: Autores (2020). 

Em 2019 encontramos o artigo intitulado “Monografias Defendidas no curso de 

Licenciatura em Matemática da UNIR sobre tendências da Educação Matemática (2010-

2016): Um estudo dos objetivos e aspectos metodológicos” (OLIVEIRA JUNIOR; LEITE, 

2019). Neste estudo os autores identificaram 13 monografias que abordam os temas 

relacionados à Educação Matemática. Sendo: 

[...] 2 sobre etnomatemática (SANTOS, 2015; LOPES, 2015); 4 sobre modelagem 

matemática (MUDERNO, 2014; JERÔNIMO, 2015; OLIVEIRA, 2016; CABRAL, 

2016); 1 sobre resolução de problemas (ARAÚJO, 2010); 4 sobre história da 

matemática (ALVES, 2010; PENA, 2012; FRANKLIN, 2014; SILVA, 2016); 1 

sobre TICs (ANDRADE, 2011); uma sobre jogos (TEIXEIRA, 2015); e não 
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havendo nenhuma monografia sobre materiais concretos."(OLIVEIRA JUNIOR; 

LEITE, 2019, p. 89). 

Segundo Oliveira Júnior e Leite (2019), analisando a pesquisa de Araújo (2010), 

intitulada “Didática da resolução de problemas de Matemática”, cujo objetivo era “descrever 

os tipos de problemas matemáticos e fazer uma análise na resolução de tais problemas, com a 

inserção das etapas de Polya, que favorece o ensino da resolução de problemas matemáticos e 

suas estratégias” (ARAÚJO, 2010, p. 1 apud OLIVEIRA JUNIOR; LEITE, 2019, p. 90-91), 

constatou-se que o público alvo foram alunos do Ensino Médio. 

O artigo “Um estudo panorâmico de pesquisas monográficas do curso de Licenciatura 

em Matemática da UNIR, Campus de Ji-Paraná (2010-2016)”, que abordam sobre as 

tendências didáticas metodológicas na Educação Básica (OLIVEIRA JUNIOR; LEITE, 

2019). Consiste em um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que está em 

andamento, e os autores apresentam o que trata cada uma das tendências em Educação 

Matemática e um quadro com 13 monografias que compreendem as tendências deste campo 

de estudo, sem entrar em detalhes. Os autores concluem ressaltando a importância da 

publicização destes trabalhos para contribuir no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática, principalmente na Educação Básica. 

Nos demais contextos, a sentença “resolução de problemas” referia-se ao ato de 

resolver problemas, ou ainda alguma citação, mas não inseridas na proposta de Resolução de 

Problemas apresentada aqui neste trabalho. 

4. Considerações Finais 

A Resolução de Problemas é uma das tendências em Educação Matemática que busca 

a participação mais ativa do estudante na construção de seu conhecimento. Ao utilizar essa 

metodologia, são dadas possibilidades de superar crenças e mostrar que qualquer indivíduo é 

capaz de aprender Matemática, não sendo esta uma “ciência para gênios”. 

Ressaltamos a necessidade de usar o problema como ponto de partida para se chegar 

ao conteúdo proposto, desenvolvendo no estudante o hábito de levantar hipóteses, ouvir os 

colegas, trabalhar de forma colaborativa, lembrando que o erro é uma forma de aprendizado e 

não punição. Os roteiros propostos neste trabalho, tem como referência autores de destaque 

nessa pesquisa, Polya (1995) e Onuchic e Allevato (2011), lembrando que esses roteiros não 

são fixos. 
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Destaca-se a ausência de trabalhos que abordam a Resolução de Problemas como 

metodologia de ensino de Matemática nos anais de um evento que tem como público alvo 

licenciandos e professores de Matemática. Sabemos que a escolha do tema de pesquisa pode 

ser influenciado também pelo professor orientador, o que podemos concluir pelo fato de ser a 

mesma professora que orientou os três trabalhos que encontramos. 

Moran (2012, p. 28) nos aponta que “aprender é passar da incerteza a uma certeza 

provisória, que dê lugar a novas descobertas e a novas sínteses” nesse sentido a aprendizagem 

é um processo que depende de intervenções, interações do sujeito com o objeto a ser 

aprendido. Desta forma, este artigo contribui com licenciandos de Matemática e professores 

de Matemática das diversas etapas, níveis e modalidades de ensino, de modo que insiram 

diferentes metodologias em suas aulas a fim de promover melhores situações de 

aprendizagens aos seus estudantes. 

5. Referências 

ARAÚJO, A. I. P. Didática da Resolução de Problemas de Matemática. 2010. 54 p. 

Monografia (Licenciatura em Matemática) - Universidade Federal de Rondônia, Ji-Paraná, 

2010. 
 

BASS, H. Mathematicians as Educators. In: Notices of the AMS. Volume 44: Number 1, 

1997. p. 18-21. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Matemática. Brasília-DF: MEC/ SEF, 1998. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. PCN+ ensino médio: orientações educacionais 

complementares aos parâmetros curriculares nacionais: ciências da natureza, matemática e 

suas tecnologias. Brasília, 2017. 

 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Educação é Base. Ministério da Educação – 

Secretaria da Educação Básica, 2017. 

 

BRAUMANN, C. Divagações sobre investigação matemática e o seu papel na aprendizagem 

da matemática. In: PONTE, J. P.; COSTA, C.; ROSENDO, A. I.; MAIA, E.; FIGUEIREDO, 

N.; DIONÍSIO, A. D. (Org.). Actividades de investigação na aprendizagem da 

Matemática e na formação de professores. Coimbra: Secção de Educação e Matemática da 

Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação, 2002. p. 5-24. 

 

CARDOSO, F. L. (org). XIX Semana da Matemática. Pratas da casa: da graduação à 

carreira profissional. Ji- Paraná: 2019, 218 p. (Anais da XIX Semana da Matemática). 

 



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

120 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

DINIZ, M. I., Os problemas convencionais nos livros didáticos; In: SMOLE, K. S; DINIZ, M. 

I.. Ler, escrever e resolver problemas – Habilidades básicas para aprender matemática. 

Porto Alegre: Artes Médicas, p. 70 a 120, 2001. 

 

ECHEVERRÍA, M. D. P.P.; POZO, J. I. Aprender a resolver problemas e resolver problemas 

para aprender. In: POZO, J. I. (Org.) A solução de problemas: Aprender a resolver, resolver 

para aprender. - Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 13 - 42. 

 

JOVANO, R. C. da S., et al. Reflexões De Uma Experiência no Estágio Supervisionado do 

Ensino Fundamental: Resolução de Problemas no Ensino de Equações do 2º Grau. In 

Anais da XIII Semana de Matemática e III Semana de Estatística. Ji-Paraná:UNIR, 2013. 

p. 126-136. 

 

MORAN, J. M. . A Educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá. 5ª ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2012. 

OLIVEIRA JUNIOR, J. H. de; LEITE, E. A. P.. Monografias Defendidas no Curso De 

Licenciatura em Matemática da Unir Sobre Tendências da Educação Matemática (2010-

2016): Um Estudo Dos Objetivos E Aspectos Metodológicos. In: Anais da XIX Semana de 

Matemática. Ji-Paraná:UNIR, 2019. p. 87-98. 

 

ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S. G. Pesquisa em resolução de problemas: caminhos, 

avanços e novas perspectivas. BOLEMA: Boletim de Educação Matemática, Rio Claro, SP, v. 

25, n. 41, p. 73-98, 2011. 

 

ONUCHIC, L. R. A Resolução de Problemas na Educação Matemática: onde estamos e para 

onde iremos? In: IV Jornada Nacional de Educação Matemática - XVII Jornada 

Regional de Educação Matemática. De 06 a 09 de maio de 2012. Universidade Federal de 

Passo Fundo: 2012 

 

POLYA, G. A arte de resolver problemas: Um novo aspecto do método matemático/ G. 

Polya; tradução e adaptação Heitor Lisboa de Araújo. – reimpr. – Rio de Janeiro: interciência, 

1995. 196p. 

 

PROENÇA, M. C. O ensino de frações via resolução de problemas na formação de 

futuras professoras de pedagogia. BOLEMA: Boletim de Educação Matemática (Online), 

Rio Claro (SP), v. 29, n. 52, p. 729-755, ago. 2015. 

 

PROENÇA, M.C. Resolução de Problemas: encaminhamentos para o ensino e a 

aprendizagem de Matemática em Sala de aula. Maringá: Eduem, 2018. 



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

121 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

 

A ARTE DE ENSINAR: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS A RESPEITO DA 

DIDÁTICA E METODOLOGIA DE ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

Moab Marques da Silva 

Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

moab.academicounir@gmail.com 

 

Emerson da Silva Ribeiro 

Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

emerson@unir.br 

 

Ana Paula Leite Cardiliquio 

Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

ana.cardiliquio@unir.br 

 
Resumo:  
Este trabalho teve por objetivo elucidar algumas considerações teóricas a respeito do que é didática e 

metodologia de ensino da Matemática e quais as suas potencialidades no que tange ao processo de ensino-

aprendizagem da Matemática. O estudo é fruto de reflexões quanto à elaboração da fundamentação teórica de 

uma dissertação de mestrado, em andamento. Metodologicamente se caracterizou como sendo uma pesquisa 

qualitativa de cunho bibliográfico. Em termos de aportes teóricos se embasou em autores que discutem a respeito 

da didática e metodologia de ensino da Matemática, dos quais destacam-se: Libâneo (1994) D’Ambrosio (2005), 

Biembengut (2009), Polya (2006), Miguel (2015), Borba e Penteado (2007), Pacievitch (2018) e Moura e 

Viamonte (2006). Dentre os seus resultados, reflete-se que a maneira com que o professor ensina, isto é, a 

didática que ele faz uso, está intimamente ligada com a sua concepção de Matemática, bem como de ensino-

aprendizagem. Evidenciou-se a existência de metodologias de ensino da Matemática, que dada a sua relevância 

passaram a ser reconhecidas como Tendências em Educação Matemática, se constituindo em alternativas 

didático-metodológicas que quando utilizadas pelo professor no ambiente escolar podem contribuir para uma 

aprendizagem significativa dos alunos. 

Palavras-chave: Didática; Metodologia de Ensino; Ensino-Aprendizagem da Matemática. 

1. Introdução 

Ao se falar de didática no meio acadêmico-científico, logo vem à mente o famoso 

livro intitulado de Didactica Magna. Talvez isso aconteça porque o autor dessa obra, o 

educador João Amos Comenius (1592-1670) - nascido na cidade de Nivnitz, na Maróvia, 

região da Europa Central, onde atualmente se localiza a parte oriental da República Tcheca, 

seja considerado o pai da didática moderna, e um dos maiores educadores do século XVII. Foi 

ele quem introduziu o caráter pedagógico à didática quando a definiu como sendo a arte de 

ensinar, já que até o momento a didática era vista como uma ciência reguladora. 

Em se tratando do processo de educação escolar, é comum se ouvir frases como: 

“meu(minha) professor(a) é muito inteligente, mas não sabe ensinar”, ou ainda, “meu(minha) 

professor(a) é muito inteligente, mas não tem didática”. Frases como essas fazem com que se 

reflita a respeito do processo de ensino-aprendizagem, e consequentemente sobre a formação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Didactica_magna
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de professores, considerando-se desde a formação inicial até a formação continuada, uma vez 

que a formação de professor é constante. 

Assim sendo, com o intuito de compreender melhor o que vem a ser didática e 

metodologia de ensino da Matemática, emerge este trabalho, fruto de estudos e reflexões 

quanto à elaboração da fundamentação teórica de uma dissertação de mestrado, em 

andamento, cujo propósito é analisar nas teses e dissertações em Educação Matemática de 

Jovens e Adultos, defendidas no Brasil entre 1985 a 2015, as estratégias didático-

metodológicas de ensino da Matemática na EJA e os tipos de conteúdos/assuntos matemáticos 

pesquisados. 

Importante mencionar que existem hoje diversas metodologias de ensino dentro do 

âmbito da Matemática, metodologias essas que devido sua relevância, tanto no meio 

acadêmico-científico quanto no meio educacional, são vistas como Tendências da Educação 

Matemática, das quais destacam-se: Etnomatemática, Modelagem Matemática, Resolução de 

Problemas Matemáticos (RPM), História da Matemática, Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) e Jogos e Materiais Concretos. 

Destarte, com a intenção de uma melhor compreensão do fenômeno que está sendo 

investigado na referida pesquisa de mestrado, o presente trabalho é apresentado tendo como 

objetivo elucidar algumas considerações teóricas a respeito do que é didática e 

metodologia de ensino da Matemática e quais as suas potencialidades no que tange ao 

processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 

Estudos dessa natureza têm sua relevância no âmbito científico por poder contribuir na 

fomentação de discussões teóricas a respeito da temática investigada; e no âmbito educacional 

por possibilitar que professores tenham acesso, de forma sintetizada, a um conjunto de 

metodologias que podem auxiliar em sua prática pedagógica. Além disso, ao se evidenciar 

conceitos teóricos desse assunto, tende-se com que o professor possa ter melhor entendimento 

do que seja didática e metodologia de ensino no processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática, possibilitando com que reflita sobre sua ação docente. 

2. Encaminhamentos metodológicos 

Metodologicamente, quanto ao procedimento de coleta de dados, o presente trabalho 

se caracterizou como sendo uma pesquisa de abordagem qualitativa de cunho bibliográfico. 
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Na abordagem qualitativa Bogdan e Biklen (1994, apud RIBEIRO, 2014, p. 71) destacam que 

“o pesquisador é o principal instrumento; os dados coletados são predominantemente 

descritivos; a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; e a análise 

dos dados tende a seguir um processo indutivo”. No tocante ao cunho bibliográfico, Fonseca 

(2002, p. 32) evidencia que a pesquisa bibliográfica “é feita a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos eletrônicos, como livros, 

artigos científicos, páginas de web sites”. 

Para a construção deste trabalho fora necessário realizar um levantamento sobre 

aspectos teóricos em livros e artigos que discutem a respeito de didática e metodologia de 

ensino da Matemática. Desta forma, os seguintes autores se constituíram como aportes 

teóricos: Libâneo (1994) e Fiorentini (2005), no tocante à didática e metodologia de ensino, e 

ainda, no que se refere às Tendências da Educação Matemática: D’Ambrosio (2005) e 

Fiorentini (1995), que discutem sobre a Etnomatemática; Biembengut (2009) e Bassanezi 

(2006), que abordam a respeito da Modelagem Matemática; Onuchic e Allevato (2011) e 

Polya (2006), que discorrem sobre RPM; Miguel e Brito (1996), Miguel (2015) e Miguel e 

Miorim (2004), que teorizam sobre História da Matemática; Borba e Penteado (2007), 

Fiorentini e Lorenzato (2012) e Pacievitch (2018), que tratam das TICs; e Moura e Viamonte 

(2006) e Ribeiro (1995), que discutem sobre Jogos e Materiais Concretos. 

Vale esclarecer que o intuito deste trabalho não é exaurir todas as fontes teóricas que 

discorrem sobre didática e metodologia de ensino, mas sim, apresentar algumas considerações 

teóricas relevantes a respeito do tema para que se possa dar luz a essa discussão tão 

importante quando se trata de ensinar e aprender Matemática. 

3. Considerações teóricas atinentes à didática e metodologia de ensino da Matemática 

A palavra didática origina-se da expressão grega didaktiké, que pode ser traduzida 

como sendo a arte ou técnica de ensinar. Em termos de área, a didática é um campo da 

pedagogia que se preocupa com os métodos e técnicas de ensino. Assim, embora esteja 

intimamente ligada às metodologias de ensino, possui elementos que extrapolam os métodos, 

como, por exemplo, o planejamento de aula e a avaliação do processo de ensino-

aprendizagem. O que submete a didática à reflexão do modo de ensinar e aprender. 

Sobre esse aspecto, Fiorentini (2005, p. 108) conceitua a didática como: 
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Campo disciplinar que busca explorar as relações professor – aluno –conteúdo [...]. 

A didática, neste sentido, centra foco no processo de ensinar e aprender um 

determinado conteúdo e, também, no que antecede essa ação – o planejamento de 

uma boa sequência – e a sucede – a avaliação do ensino e da aprendizagem. 

Nessa conjuntura, a didática pode ser compreendida então como um conjunto de 

princípios, crenças e valores do ensino, isto é, um conjunto de normas que servem de 

referência à boa execução e avaliação do ato de ensinar. Ao que a didática do ensino da 

Matemática nada mais será do que um conjunto de princípios, crenças, valores, opinião de 

autores e textos de obras escritas escolhidas pelo professor de Matemática, auxiliando-o como 

base para o seu sistema de ensino e para a organização da sua prática pedagógica. 

Nessa linha de raciocínio, a respeito da ação didática, Fiorentini (1995, p. 4) menciona 

que “por trás de cada modo de ensinar, esconde-se uma particular concepção de 

aprendizagem, de ensino [...]”. Sendo essa concepção adquirida no decorrer da vida do 

professor, desde a sua experiência enquanto aluno da Educação Básica, passando pela sua 

formação docente inicial, e ainda pode ser refinada em sua prática docente. 

Destaca-se assim a importância da formação de professores, já que essa possui três 

aspectos fundamentais no processo educacional, a saber: teórico-científico, que está 

relacionado com o conhecimento do conteúdo a ser ensinado; prático, isto é, o ambiente 

escolar – o “chão da escola”; e ainda o aspecto didático, ou seja, tudo aquilo que se relaciona 

com o como o professor vai ensinar. O que implica também na compreensão de como o aluno 

aprende. 

Pensando na relação que possuem esses três aspectos, é justamente na dimensão 

prática que o professor irá construir junto com o aluno o conhecimento do conteúdo e, para 

tanto precisará de uma didática adequada para proporcionar ao aluno uma boa aprendizagem. 

É nesse ambiente que o professor vai confrontar teoria e prática, verificando as possibilidades 

didáticas e metodológicas que teve contato em sua formação inicial, viabilizando-as no seu 

ato de ensinar com vistas à aprendizagem dos alunos. 

Portanto, observa-se que, quanto à questão didático-metodológica, a ação pedagógica 

não fica limitada somente ao modo como se conduz a prática, necessitando da definição dos 

fins que se pretende alcançar, isto é, o professor precisa estabelecer os objetivos que almeja. 

Do mesmo modo, no decorrer da sua prática, o professor precisa levar em 

consideração os conhecimentos de seus alunos, pois é a partir desses que construirá situações 
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didáticas e metodológicas que se relacionam com os conteúdos escolhidos, visando promover 

um processo cognitivo capaz de estimular aprendizagens que possam fazer sentido aos alunos. 

Fica evidente assim que o ato de ensinar efetiva-se na combinação das atividades da 

tríade professor-aluno-saber, e é justamente nessa combinação que a metodologia surge como 

apoio fundamental no processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, Libâneo (1994, p. 149) destaca que: 

Os métodos são determinados pela relação objetivo-conteúdo, e referem-se aos 

meios para alcançar objetivos gerais e específicos do ensino, ou seja, “como” do 

processo de ensino, englobando as ações a serem relacionadas pelo professor e pelos 

alunos para atingir seus objetivos e conteúdos. 

Dada a relevância da metodologia dentro do processo de ensino-aprendizagem, cabe 

então buscar entender o sentido etimológico da palavra método, ao que se tem que vem do 

grego antigo e significa caminho para se chegar a um fim (methodus: meta = fim + hodus = 

caminho). 

Nessa perspectiva, Vasconcellos (2002) apud Teodoro (2009, p. 13-14) salienta que “a 

metodologia pode ser entendida como a postura do educador diante da realidade, como a 

articulação de uma teoria de compreensão e interpretação da realidade a uma prática 

específica”, que requer da ação docente uma intencionalidade pedagógica. 

Essa constatação faz da metodologia de ensino um aspecto fundamental dentre as 

múltiplas facetas do processo didático com vistas à produção de conhecimento, nos quais o 

conhecimento matemático, sendo esse mediatizado pela didática da Matemática. 

Dentro do contexto envolvendo a Matemática e seus aspectos relativos à didática e 

metodologia de seu ensino, ressalta-se a área da Educação Matemática e sua abrangência, 

observando-se a ocorrência de distintas possibilidades didático-metodológicas de ensino dos 

conhecimentos matemáticos, que no decorrer da história da consolidação deste campo 

acadêmico-científico teve algumas dessas possibilidades se sobressaindo e vindo a ser 

consideradas Tendências em Educação Matemática, como é o caso da Etnomatemática, 

Modelagem Matemática, RPM, História da Matemática, TICs e Jogos e Materiais Concretos. 

Em se tratando da Etnomatemática, surge em meados dos anos de 1970, tendo como 

pressuposto que o ensino da Matemática precisa levar em consideração não apenas o aspecto 

social, mas também a construção histórica, política e cultural da sociedade. 
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 D’Ambrosio (2005) define Etnomatemática como sendo um conjunto de instrumentos 

(materiais e intelectuais) que se expressa nas maneiras, nos jeitos, nas habilidades, nas artes, 

nas técnicas, nas ticas de lidar com o contexto educacional, de compreender e exemplificar os 

fatos e fenômenos, de ensinar e compartilhar tudo isso, que é o matema próprio ao grupo, a 

comunidade, ao etno. Ou seja, na sua etnomatemática. 

A Etnomatemática traz consigo os ideais de se reconhecer a pluralidade de culturas, as 

quais são responsáveis pela constituição do país e construir um padrão educacional que 

consiga atender as demandas de seu povo. Assim, segundo D’Ambrosio (2005), na dimensão 

educacional, ela precisa dar ou receber conhecimentos, de forma que consiga proporcionar a 

capacidade de raciocínio e discernimento e, preparar intelectualmente a si mesmo ou aos 

outros para a vida adulta. 

No tocante à Modelagem Matemática, no Brasil, enquanto Tendência da Educação 

Matemática, tem seu surgimento em um período bem próximo ao surgimento da 

Etnomatemática entre as décadas 1970 e 1980, tendo como seus principais percussores 

Aristides C. Barreto, Rodney C. Bassanezi e o próprio Ubiratan D’Ambrosio. Este último 

presente não apenas no contexto da Etnomatemática, mas também em outras tendências, 

mostrando assim o tamanho de sua importância para o campo da Educação Matemática. 

Segundo Biembengut (2009), esses autores participaram de debates nos encontros a 

respeito da Modelagem Matemática e o ensino da Matemática na Europa. Ao que que suas 

atuações na área de formação de professores, seus estudos e publicações foram de suma 

importância para a consolidação dessa alternativa didático-metodológica enquanto Tendência 

da Educação Matemática. 

No que tange a sua definição, Bassanezi (2002, p. 61) destaca que “a Modelagem 

Matemática consiste, essencialmente, na arte de transformar problemas da realidade em 

problemas matemáticos e resolvê-los, interpretando suas soluções na linguagem do real”. 

Ao se trabalhar com a Modelagem Matemática enquanto recurso didático-

metodológico em sua prática docente, o professor pode possibilitar ao aluno ser um agente 

ativo de sua aprendizagem matemática. Nesse caso, o professor possibilita aos alunos uma 

investigação autônoma (trabalho em grupo) e dá a eles a opção de escolher temas do mundo 

real, ou seja, a Matemática passa a fazer sentido para os alunos. A ideia é que ao se fazer 

modelagem, se busque aprender Matemática, isto é, os modelos matemáticos necessitam ser 
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significativos e as situações-problemas precisam ser úteis e possíveis de serem resolvidas e 

discutidas. 

Quanto à RPM, essa é uma tendência que possui como precursor o pesquisador 

George Pólya (1887-1985). Polya (2006) sistematizou quatro etapas fundamentais para se 

resolver um problema, que consiste em compreender o problema, elaborar um plano, executar 

o plano e comprovar os resultados. 

Destarte, vale destacar que há diferença entre a resolução de um problema e a 

resolução de um exercício, haja vista que a resolução de problemas consiste no ato do aluno 

não se apegar a um roteiro pronto, enquanto que na resolução de um exercício o aluno possui 

certo “script” para seguir e normalmente esse processo leva-o a memorizar os passos para 

chegar aos resultados de exercícios propostos. 

Mas o que vem a ser um Problema? Para Onuchic e Allevato (2011, p. 81) é “tudo 

aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em fazer”. Portanto, ao propor um 

problema para os seus alunos, é necessário que o professor tome cuidado com a questão da 

interdisciplinaridade, contextualização e, principalmente, com a relação do conteúdo 

matemático com a realidade do aluno. 

No que se refere à História da Matemática, foi a partir da década de 1980 no Brasil, 

que segundo Miguel e Miorim (2004) ocorreu uma retomada mais profunda nas discussões a 

respeito do uso da história da Matemática como recurso didático-metodológico, inicialmente 

com intuito o de incluir textos com elementos históricos direcionados à prática docente do 

professor de Matemática. Desta forma, Miguel (2015, p. 4) esclarece que: 

Nestes últimos anos, a discussão relativa às potencialidades pedagógicas da história 

da Matemática, em nosso país, tem-se manifestado, com uma certa frequência, não 

apenas em Congressos de Educação Matemática e de História da Matemática, como 

também no âmbito da pesquisa, sob a forma de dissertações e teses, e, até mesmo, 

em alguns documentos ou propostas oficiais que tentaram, nas duas últimas décadas, 

operacionalizar políticas públicas em relação à organização curricular da educação 

matemática escolar em nosso país. 

A História da Matemática pode servir como auxílio no processo de ensino-

aprendizagem, tendo como finalidade de despertar de forma característica as ideias 

matemáticas dos alunos, além de situá-los temporalmente e espacialmente diante dos grandes 

matemáticos e problemas por eles solucionados, junto com suas motivações e antecedentes. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Miguel e Brito (1996, p. 4) destacam que: 
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A história poderia auxiliar os futuros professores a perceber que o movimento de 

abstração e generalização crescentes por que passam muitos conceitos e teorias em 

Matemática não se deve, exclusivamente, a razões de ordem lógica, mas à 

interferência de outros discursos na constituição e no desenvolvimento do discurso 

matemático. 

Então, sobre o uso da História da Matemática, pode-se enfatizar que ao introduzir 

aspectos históricos em sua aula por meio de textos originais ou de biografias de matemáticos 

renomados, os professores estão fazendo uma abordagem direta da história da matemática em 

sala de aula. Isso fará com que sua aula se torne mais interessante para o aluno, haja vista que 

grande parte dos alunos têm interesse em “embarcar” numa boa história. 

No tocante às TICs, é um termo que se popularizou a partir da década de 1990 com o 

fato da ampliação e a popularização da internet, além das mídias eletrônicas como televisão, 

rádio e computadores, que trouxeram novas alternativas para o professor ter acesso à 

informação e aos conteúdos ensinados durante sua atuação docente (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2012). 

Mas como as TICs podem ser compreendidas? Pacievitch (2018, p. 1) menciona que a 

“tecnologia da informação e comunicação (TIC) pode ser definida como um conjunto de 

recursos tecnológicos utilizados de forma integrada, com um objetivo comum”. 

Quanto à utilização das TICs no contexto escolar, Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 46) 

esclarecem que “as TICs permitem aos estudantes não apenas estudar temas tradicionais de 

maneira nova, mas também explorar temas novos como, por exemplo, a geometria fractal”. 

Nota-se que ao usar as tecnologias como recurso didático-metodológico, o professor propicia 

ao seu aluno o contato com temas de maior complexidade, além de poder proporcionar a 

descoberta de novos temas da Matemática ou de fora dela, podendo articular à 

interdisciplinaridade. 

Relacionado aos Jogos e Materiais Concretos, pode-se dizer que devido ao fato de 

serem atividades lúdicas, tendem a contribuir de forma significativa para a obtenção do 

conhecimento matemático. Nesse sentido, no que tange aos Jogos, Moura e Viamonte (2006, 

p. 2) afirmam que ao utilizar tal recurso o professor “introduz uma linguagem matemática que 

pouco a pouco será incorporada aos conceitos matemáticos formais, ao desenvolver a 

capacidade de lidar com informações e ao criar significados culturais para os conceitos 

matemáticos e o estudo de novos conteúdos”. 



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

129 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

Ainda vale destacar que “os jogos constituem uma forma interessante de propor 

problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 

criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções” (BRASIL, 1998, 

p. 46). Todavia, é importante salientar que ao utilizar o jogo em ambiente escolar, o professor 

precisa deixar claro quais as regras do jogo e o que se pretende alcançar com tal ferramenta 

para que os alunos não fujam do conteúdo e o jogo passe a ser usado apenas como 

“passatempo”. 

Em se tratando dos Materiais Concretos, Reys (apud MATOS; SERRAZINA 1996. p. 

193) os define como “objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular e 

movimentar. Podem ser objetos reais que têm aplicação no dia a dia ou podem ser objetos que 

são usados para representar uma ideia”. 

Complementando, Gervázio (2017, p. 45) destaca que: 

Trabalhar com estes materiais pode proporcionar, através de atividades lúdicas, um 

atrativo para os discentes e um melhor aprendizado dos conteúdos. Com isso, o 

professor precisa transformar suas aulas tradicionais em aulas dinamizadas, 

inovadoras e criativas, tornando os experimentos indispensáveis na aplicação desse 

novo modelo de ensino. 

Importante salientar que existem os materiais concretos estruturados e os não 

estruturados, sendo assim passível de distinção. Sobre isso, Ribeiro (1995, p. 6) distingue o 

material estruturado do não estruturado, salientado que os “materiais estruturados apresentam 

ideias matemáticas definidas, [...], o material não estruturado é aquele que, ao ser concebido, 

não corporizou estruturas matemáticas e que não foi idealizado para trabalhar um determinado 

conceito matemático”. 

Dessa maneira, são exemplos de materiais concretos estruturados: Material Dourado, 

Ábaco, Geoplano, Material Cuisenaire e o Tangram. Por outro lado, pode-se considerar 

materiais concretos não estruturados: feijão, pedras, palitos de fósforos, caixas de leite, etc. 

Percebe-se que esses materiais podem ser utilizados para abordar vários conteúdos 

matemáticos, desde as operações básicas (com auxílio do ábaco ou feijão) até conteúdos com 

grau de dificuldade maior, como volume de sólidos (Material Dourado ou caixas de leite). 

4. Considerações finais 
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Ao retomar o objetivo do presente trabalho, que foi o de elucidar algumas 

considerações teóricas a respeito do que é didática e metodologia de ensino da Matemática e 

quais as suas potencialidades no que tange ao processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática. Fica evidente na construção deste trabalho a importância do professor fazer uso 

de uma metodologia adequada para proporcionar um ambiente favorável na construção do 

conhecimento matemático pelo aluno. 

No tocante à habilidade do docente em gerir tal construção do conhecimento, existe 

alguns aspectos fundamentais para que esse processo se consolide, afinal, além do 

desenvolvimento profissional e pessoal, o professor precisa saber diagnosticar, conhecer o 

ambiente de sua prática docente, conhecer seus alunos e utilizar diferentes recursos didático-

metodológicos para o seu trabalho em sala de aula. Portanto, ressalta-se a relação existente 

entre esses aspectos essenciais para a construção do conhecimento e a didática, haja vista suas 

preocupações centrais em um ponto em comum – o processo de ensinar e aprender. 

Nesta perspectiva, dadas as possibilidades didático-metodológicas das Tendências em 

Educação Matemática, e discorrendo sobre cada uma delas tratadas neste trabalho, pode-se 

verificar que com o auxílio da Etnomatemática o professor pode trazer discussões culturais 

para a sala de aula, valorizando os conhecimentos dos alunos, e assim proporcionar a esses  o 

pleno exercício de sua cidadania. Por sua vez, a Modelagem Matemática pode contribuir para 

a autonomia e ainda para a participação de forma ativa dos alunos nas aulas. 

No que tange à RPM, nota-se que ao fazer uso dessa metodologia o professor pode 

correlacionar o conteúdo matemático com o cotidiano do aluno, dando assim um significado 

prático para a Matemática, motivando-o a querer aprender. Já quando se trata de História da 

Matemática, suas possibilidades são variadas, porém, a que parece mais imediata é a de que 

ao se usar a história em sua aula o professor a torna mais interessante, desmistificando um 

pouco a ideia da Matemática como algo pronto e acabado. 

A respeito das TICs, observa-se que ao usar essas ferramentas como recursos didático-

metodológicos, o professor proporciona ao seu aluno o contato com assuntos variados e de 

maior complexidade, e ainda pode auxilia-lo na descoberta de novos temas da Matemática ou 

de outras áreas do conhecimento. Quanto aos Jogos e Materiais Concretos, pode-se dizer que 

tendem a contribuir de forma significativa e lúdica na construção do conhecimento.  
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Contudo, considerando-se a construção deste trabalho, foi possível destacar alguns 

recursos didático-metodológicos no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, e que 

devido à importância de cada um no campo da Educação Matemática, passaram a ser 

considerados como Tendências da Educação Matemática, que como tais, são evidenciadas 

como alternativas pedagógicas com  especificidades e características próprias que devem ser 

compreendidas pelo professor, para que  no uso dessas no ambiente escolar possam contribuir 

para a aprendizagem significativa dos alunos. 
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Resumo 

Publicações científicas sobre o tema do ensino-aprendizado do Cálculo I (Cálculo Diferencial ou Cálculo 

Diferencial e Integral) destacam as dificuldades no estudo deste conteúdo. Os termos aprovações, não-

aprovações e pré-cálculo são frequentemente objetos de pesquisas na Educação Matemática. Este artigo busca 

apresentar o panorama da UNIR em Ji-Paraná (RO) no período de 2010 a 2019. Foram analisadas as ementas dos 

Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) que considerou as seguintes variáveis: turnos, semestre/ano e exigência de 

pré-requisitos e como essas incidem no percentual dos não-aprovados. Os dados obtidos pelo levantamento 

destas informações através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-Sic) foram 

compilados e submetidos a gráficos estatísticos. Como resultado observou que a oferta das disciplinas conforme 

semestre e ano não há elevação significativa das aprovações ficando de modo geral dentro das médias históricas 

do período; as disciplinas ofertadas no período noturno apresentam maior disposição de não-aprovações; 

constatou-se também a preocupação dos PPPs dos cursos atuais ao exigir uma disciplina de conhecimentos 

matemáticos básicos antes de cursar as disciplinas de Cálculo. 

Palavras-chave: Ensino de Cálculo; Licenciatura e Bacharelado; Rondônia; Aprovação. 

1. Introdução 

Este artigo tem o propósito de analisar a evolução do desempenho satisfatório 

(APROVAÇÕES) dos estudantes nas disciplinas de Cálculo (Cálculo I, Cálculo Diferencial e 

Cálculo Diferencial e Integral), nos cursos de Bacharelado e de Licenciatura no campus de Ji-

Paraná (RO) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no período de 2010 à 

2019. Esta pesquisa busca compreender em quais situações (semestre, ano, turno 

diurno/noturno e a exigência de pré-requisitos) incidem no índice de aprovação. A 

importância do levantamento reside no fato do interesse em compreender como se dá esta 

situação no período avaliado. 

2. Breve histórico do campus de Jí-Paraná, da Universidade Federal de Rondônia 

Criado durante o processo de interiorização da UNIR, através da Portaria no. 183 de 01 

de junho de 1988 o campus URUPÁ no município de Ji-Paraná possui os cursos de 

Licenciatura em Matemática e Física; bacharelado em Estatística, Física e Engenharia 
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Ambiental os quais apresentam em sua Matriz Curricular as disciplinas de Cálculo. O curso 

de Matemática já foi objeto de estudo de Albuquerque (2014) portanto para melhores detalhes 

recomendamos sua leitura. Dados do portal www.fisicajp2.unir.br apresentam um breve 

histórico da implantação do Curso de Licenciatura Plena de Física o qual iniciou com o 

vestibular em 1992, e a partir de 2002 vem oferecendo turmas regulares, atualmente também 

oferece o curso de Bacharel em Física. A implantação do curso de Bacharel em Estatística 

aconteceu através da Resolução n o. 198/CONSEA de 18 de setembro de 2008, com o 

Programa de Reestruturação e Expansão da UNIR – REUNI. Por fim, o curso de Engenharia 

Ambiental conforme consta em seu sítio eletrônico oficial www.engenhariaambiental.unir.br 

está em funcionamento desde o ano de 2007. 

As análises dos conteúdos programáticos constantes nas Matrizes Curriculares dos 

cursos ocasionaram a exclusão do curso de Engenharia Ambiental que possui a disciplina 

DAE01384 Cálculo I com 160h ofertada desde 2010.1 devido as especificações de ementa e 

carga horária próprias do curso não foi possível estabelecer critérios comparativos com as 

demais disciplinas de Cálculo dos outros cursos. A apresentação dos atributos das disciplinas 

avaliadas neste artigo está compilada na tabela 1: 

Tabela 1: Análise das disciplinas 

CURSO PR DISCIPLINA CH CR EMENTA S/T PPP 

Licenciatura 

em 
Matemática 

Matemática 

I 

Cálculo 

Diferencial 
120h 6 

Limite e Continuidade de Funções; 
Derivadas e suas Aplicações; 

Valores Extremos das Funções; 

Antidiferenciação 

2º./N 
2006 - 

2017 

Licenciatura 

em 
Matemática 

Matemática 

I 
Cálculo I 120h 6 

Limite de Funções; 
Continuidade de funções; 

Derivadas de uma função; 

Derivação Implícita; 
Valores extremos das funções; 

Traçados de gráficos; 

Antidiferenciação 

3º./N 
2017 - 

Atual 

Bacharel em 
Estatística 

Matemática 
Básica 

Calculo I 120h 6 

Limite e Continuidade de Funções; 

Derivadas e suas Aplicações; 

Valores Extremosas Funções; 
Antidiferenciação; 

Utilização de Software específico no 

desenvolvimento dos cálculos. 

2º./V 
2009 - 
2017 

Bacharel em 

Estatística 

Matemática 

Básica 
Cálculo I 120h 6 

Limite e Continuidade de funções; 

Derivadas e suas Aplicações; 

Valores extremos das funções; 
Antidiferenciação; 

Introdução a Integral Definida 

2º./V 
2018 - 

Atual 

Licenciatura 
em Física 

Matemática 
Básica 

Cálculo 
Diferencial 

120h 6 

Limite e Continuidade de Funções; 

Derivadas e suas Aplicações; 
Valores Extremos das Funções; 

Antidiferenciação; 

2º./N 
2006 - 
2018 

about:blank
about:blank
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Licenciatura 

em Física 

Matemática 

Básica; 

Geometria 
Analítica e 

Vetorial 

Cálculo 

Diferencial e 
Integral 

160h 6 

Limite e Continuidade de Funções. 

Derivadas e suas Aplicações; 

Valores Extremos das Funções; 
Integral indefinida; 

Teorema Fundamental do Cálculo; 

Integral Definida e Aplicações; 
Noções básicas de técnicas de 

Integração. 

2º./N 
2019 - 

Atual 

Bacharel em 

Física 
-- 

Cálculo 

Diferencial 
120h 6 

Limite e Continuidade de Funções; 
Derivadas e suas Aplicações; 

Valores Extremos das Funções; 

Antidiferenciação; 

1º./V 
2008 - 

2013 

Bacharel em 

Física 

Matemática 

Básica 

Cálculo 

Diferencial 
120h 6 

Limite e Continuidade de Funções; 
Derivadas e suas Aplicações; 

Valores Extremos das Funções; 

Antidiferenciação; 

2º./V 
2014 - 

Atual 

* CH = Carga Horária Semestral 

* CR = Créditos 

* PR = Pré-Requisitos 

* PPP = Projeto Político Pedagógico 

* S/T = Semestre Oferecido/Turno 

* N = Noturno 

* V = Vespertino 

* -- = Não oferecido 

Fonte: Autor, compilado a partir de informações disponíveis nos sítios eletrônicos da UNIR em Ji-Paraná 

3. Percurso Metodológico 

Os dados referentes as variáveis quantitativas foram coletadas por meio de consultas 

ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-Sic), plataforma disponível 

pelo Governo Federal, o portal e-Sic é um sistema WEB que centraliza todos os pedidos de 

informação amparados pela Lei de Acesso à Informação (lei nº 12.527/2011) dirigidos aos 

órgãos do Poder Executivo Federal, bem como às suas respectivas entidades vinculadas, 

fundações e empresas estatais. Utilizando conceitos debatidos em BARBETTA (2019) 

inicialmente foi selecionado como elemento de pesquisa o campus da UNIR em Ji-Paraná 

após a definição do objeto de pesquisa buscou-se nos sítios eletrônicos institucionais do 

campus e de seus departamentos informações sobre os cursos de graduação e quais ofereciam 

ou oferecem disciplinas de Cálculo I, Cálculo Diferencial e Cálculo Diferencial e Integral. 

Este procedimento foi realizado através da visualização da Matriz Curricular vigente 

no período de 2010 a 2019 dos cursos no próprio sítio eletrônico da instituição. Destaca-se 

que as informações disponíveis online obedecem ao que regula a Lei n o. 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 a qual dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII, do 

art. 5o, no inciso II do § 3º, do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal de 1988. 

Deste modo, foi cadastrada requisição ao órgão Ministério da Educação (MEC) vinculador da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) da seguinte forma: 

“Com o objetivo de estudar eventuais dificuldades no ensino-aprendizagem das 

disciplinas que ministram em seu conteúdo o "Cálculo" referente a dissertação de 

mestrado do curso de pós-graduação strict sensu em Educação Matemática da UNIR 

no campus de Ji-Paraná (Turma/2019), solicito os dados sobre o índice de aprovados, 



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

136 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

não-aprovados e desistentes dos departamentos e cursos que possuem as disciplinas: 

Cálculo Diferencial e Integral; Cálculo I.” (os autores) 

4. Desempenho dos estudantes em Cálculo 

No campus de Ji-Paraná existe a disponibilidade das disciplinas de Cálculo 

distribuídas em 5 (cinco) cursos. A figura 1 apresenta as disciplinas relacionadas ao Cálculo 

nos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Física. Já a figura 2 ilustra as disciplinas de 

Cálculo nos cursos de licenciatura em Matemática e Bacharelado de Estatística, ressaltando-se 

que o cursos de Licenciatura e Bacharelato em Física são oferecidos no Departamento de 

Física de Ji-Paraná (DEFIJI) e os cursos de Licenciatura em Matemática e Bacharelato em 

Estatística no Departamento de Matemática e Estatística (DAME): 

 

 

Figura 1: Distribuição das disciplinas no DEFIJI 

Fonte e-Sic 
Figura 2: Distribuição das disciplinas no DAME 

Fonte: e-Sic 

Em decorrência da análise dos Projetos Políticos Pedagógicos - PPPs, mesclada as 

informações constantes nas figuras 1 e 2 resultou na tabela 2, a qual apresenta a distribuição e 

oferta das disciplinas no período analisado. Ressalta-se que, como pode ser observado na 

tabela 2, alguns cursos possuem mais de um PPP vigente devido principalmente a oferta de 

disciplinas anteriores a alunos remanescentes. 

Tabela 2: Distribuição de Disciplina por código 

CURSO DISCIPLINA PPP CÓDIGO DA DISCIPLINA 

Licenciatura em Matemática Cálculo Diferencial 2006 a 2017 
DCE00047 

DCE00161 
Licenciatura em Matemática Cálculo I A partir de 2017 

Bacharel em Estatística Cálculo I 2009 a 2017 
DCE00047 
DCE00161 

Bacharel em Estatística Cálculo I A partir de 2018 

Licenciatura em Física Cálculo Diferencial 2006 DCE00277 

Licenciatura em Física Cálculo Diferencial e Integral A partir de 2019 DCE00222 

Bacharel em Física Cálculo Diferencial 2008 DCE00361 
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Bacharel em Física Cálculo Diferencial A partir de 2014 DCE00096 

Fonte: Autor, compilado a partir de dados disponíveis 

Os códigos das disciplinas acima citados não são exclusivos dos PPPs indicados. A 

Secretária Acadêmica de Ji-Paraná – SERCA utiliza procedimentos de “Compartilhamento de 

disciplinas” entre Departamentos. De modo que a mesma disciplina com o código idêntico foi 

ministrada na Licenciatura em Física e também na Licenciatura em Matemática gerando 

dificuldades na identificação das turmas. Como exemplo dessa situação tem-se dois relatórios 

produzidos pela SERCA e enviados via e-Sic, a disciplina DCE0361 Cálculo Diferencial é 

nativa do DEFIJI no curso de Licenciatura em Física, no entanto está na Matriz Curricular do 

curso de Licenciatura em Matemática pelo sistema de “Compartilhamento de disciplina”: 

 
Figura 3: Disciplina Compartilhada (DEFIJI) 

Fonte: Secretaria Acadêmica de Ji-Paraná (SERCAJP) 

 
Figura 4: Disciplina Compartilhada (DAME) 

Fonte: Secretaria Acadêmica de Ji-Paraná (SERCAJP) 
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Os índices de APROVAÇÃO e NÃO-APROVAÇÃO foram reunidos na tabela 3 a 

qual demonstra que no período de 2018.1 não foram ofertadas disciplinas de Cálculo I, 

Cálculo Diferencial ou Cálculo Diferencial e Integral. 

Tabela 3: Compilação das Disciplinas em Ji-Paraná 
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2010.1  DCE00361  Cálculo Diferencial  2 107 2 0 20 59 0 0 0 81 

2010.2 
 DCE00361  Cálculo Diferencial  1 17 0 0 4 3 0 0 0 7 

 DCE00277  Cálculo I  1 20 1 0 5 7 0 0 0 13 

2011.1  DCE00361  Cálculo Diferencial 2 63 1 0 17 8 0 0 0 26 

2011.2 
 DCE00361  Cálculo Diferencial 1 57 2 0 25 11 0 0 0 38 

 DCE00277  Cálculo I 1 48 5 0 5 18 0 0 0 28 

2012.1  DCE00361  Cálculo Diferencial 1 61 6 0 16 17 0 0 0 39 

2012.2 
 DCE00361  Cálculo Diferencial  1 41 2 0 12 5 0 0 0 19 

 DCE00277  Cálculo I 1 51 3 0 17 13 0 0 0 33 

2013.1  DCE00361  Cálculo Diferencial 1 26 1 0 4 8 0 0 0 13 

2013.2 
 DCE00361  Cálculo Diferencial 1 22 2 0 6 7 0 0 0 15 

 DCE00277  Cálculo I 1 41 2 0 0 11 0 0 0 13 

2014.1  DCE00361  Cálculo Diferencial  1 40 0 0 8 15 0 0 0 2 

2014.2 
 DCE00361  Cálculo Diferencial  1 41 0 0 11 20 0 0 0 31 

 DCE00277  Cálculo I 1 48 2 0 8 7 0 0 0 17 

2015.1  DCE00361  Cálculo Diferencial 1 24 0 0 3 5 0 0 0 8 

2015.2 
 DCE00361  Cálculo Diferencial  2 40 0 0 7 22 0 0 0 29 

 DCE00277  Cálculo I  1 33 3 0 4 16 0 0 0 23 

2016.1  DCE00361  Cálculo Diferencial  1 37 2 0 12 12 0 0 0 26 

2016.2 
 DCE00361  Cálculo Diferencial 1 51 3 0 16 21 0 0 0 4 

 DCE00277  Cálculo I  1 38 2 0 5 16 0 0 0 2 

2017.1  DCE00361  Cálculo Diferencial  1 29 0 0 6 18 0 0 0 24 

2017.2 
 DCE00361  Cálculo Diferencial  2 51 3 0 19 22 0 0 0 44 

 DCE00277  Cálculo I 1 30 0 0 2 18 0 0 0 20 

2018.2 

 DCE00361  Cálculo Diferencial  1 57 1 0 28 19 0 0 0 4 

 DCE00047  Cálculo I 1 21 0 0 3 9 0 0 0 1 

 DCE00161  Cálculo I 1 31 0 0 15 11 0 0 0 2 

2019.1 
 DCE00047  Cálculo I  1 43 2 10 0 0 26 0 1 39 

 DCE00161  Cálculo I 1 11 0 5 0 0 4 0 0 9 

2019.2 

 DCE00096  Cálculo Diferencial 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

 DCE00361  Cálculo Diferencial 1 10 0 0 0 0 2 0 0 2 

 DCE00222  Cálculo Diferencial e Integral 1 14 0 6 0 0 4 0 0 10 

 DCE00161  Cálculo I  1 54 0 9 0 0 24 0 0 33 

Fonte Autor. Compilação dos dados apresentados pela SERCA/JP 
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Preliminarmente, como o objeto de estudo é somente os APROVADOS e NÃO-

APROVADOS (reprovações, desistências, trancamentos e cancelamentos) estabeleceu-se 

duas séries estatísticas. Para o tratamento dos dados foi utilizado o software de planilha 

eletrônica Microsoft Excel versão 2016, o gráfico gerado a partir da Tabela 3 na figura 5 

representa as duas séries no período de 2010 a 2019. 

 
Figura 5: Gráfico 1 - das Porcentagens de Aprovados e Não-aprovados 

Fonte Autor, dados compilados 

5. Análise das informações coletadas 

Esta pesquisa buscar compreender em quais situações as variáveis (semestre, ano, 

turno e a exigência de pré-requisito) incide ou não no índice de aprovação e não-aprovação. A 

escolha destas variáveis foi a maneira encontrada para investigar a ocorrência de mudanças 

abruptas no desempenho acadêmico durante o período avaliado. 

5.1 Análise quanto ao semestre/ano 

Com relação aos semestres avaliados no período de 2010.1 a 2019.2, apresentados na 

figura 6, não evidência dificuldades entre o oferecimento das disciplinas no primeiro ou 

segundo semestres do ano letivo. No entanto, nos períodos de 2014.1, 2016.2 e 2018.2 houve 

maior índice de APROVAÇÃO. As razões pelas quais esses fatos ocorreram não são 

evidentes e sua investigação não faz parte do escopo deste trabalho, ficando desta forma para 

pesquisas futuras o estudo detalhado do ocorrido. 

 
Figura 6: Gráfico 2 - Porcentagem de Aprovados. 

Fonte Autor, dados compilados. 
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5.2 Análise quanto aos turnos vespertino/noturno 

Optou-se em utilizar linhas de tendências nos gráficos das figuras 7 e 8 porque 

segundo Cavalcante (2020, p. 2) esta técnica é utilizada na apresentação de dados e analisa 

dificuldades de previsão. 

 

 
Figura 7: Gráfico 3 - Porcentagem de Não-Aprovados turno VESPERTINO. 

Fonte Autor, dados compilados. 

A figura 7 apresenta as porcentagens de não-aprovados dos alunos que cursaram as 

disciplinas no período vespertino, observa-se que houve variações entre os semestres, no 

entanto a linha de tendência apresenta crescimento decrescente. 

 
Figura 8: Gráfico 4 - Porcentagem de Não-Aprovados turno NOTURNO. 

Fonte Autor, dados compilados. 

A figura 8 concentrou-se na análise das disciplinas ofertadas no período noturno, com 

exceção do semestre 2014.1, houve poucas variações de não-aprovações, diferente da figura 

7, o gráfico exposto na figura 8 apresenta linha de tendência crescente. 

5.3 Análise quanto à exigência de disciplinas como Pré-Requisito 

Cavasotto e Viali (2011) destacam que a falta de conhecimentos matemáticos básicos 

considerados pré-requisito para cursar a disciplina de Cálculo é um fator que contribui para o 

baixo aproveitamento na disciplina. Desta forma, buscou-se identificar se os cursos analisados 
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ofertavam disciplinas de nivelamento (fundamentos de matemática e matemática básica) em 

suas matrizes curriculares, a Tabela 4 apresenta dos dados compilados: 

Tabela 4: Análise das disciplinas de pré-requisitos 

CURSO 

DISCIPLINA 

DISCIPLINA 

PRÉ-REQUISITO 

CARGA HORÁRIA 

EMENTA 

Teórico Prática Total Créditos 

Licenciatura em 

Matemática 

Cálculo Diferencial 

Matemática I 80 40 120 06 

Teoria dos Conjuntos; 
Funções Polinomiais do 1º e 2º grau; 

Função Modular; 

Função Composta e Função Inversa; 
Função Exponencial e Logarítmica. 

Licenciatura em 

Matemática 

Cálculo I 

Matemática I 80 40 120 06 

Teoria dos Conjuntos; 

Equações. Inequações e desigualdades; 

Funções: conceito, zeros, gráficos e 
monotonicidade; 

Funções elementares: linear, afim, 

quadrática, modular, polinomial; 
Função Composta; 

Funções diretas e inversas; 

Funções exponenciais, logarítmicas. 

Bacharel em 

Estatística 
Calculo I 

Matemática Básica 80 -- 80 04 

Revisão dos programas de álgebra 

ministrados no 2o grau: números reais e 

complexos; 
Funções, polinômios; 

Logaritmos; 

Exponenciais; 
Análise combinatória; 

Trigonometria; 

Produtos notáveis; 

Binômio de Newton; 

Somatório e Produtório: 

Teoria do Conjunto; 
Utilização de Software no 

desenvolvimento das análises e cálculos. 

Bacharel em 
Estatística  

Cálculo I 

Matemática Básica 100 20 120 06 NÃO DISPONÍVEL NO PPP 

Licenciatura em 

Física  
Cálculo Diferencial 

Matemática Básica 120 -- 120 06 

Revisão de álgebra; 

Funções; 
Algumas funções elementares; 

Trigonometria no triângulo retângulo; 

Trigonometria na circunferência; 
Números complexos. 

Licenciatura em 

Física  

Cálculo Diferencial 
e Integral 

Matemática Básica 160 -- 160 06 

Revisão de álgebra; 

Funções: conceitos e aplicações; 
Funções elementares: função linear e 

quadrática, trigonométrica, exponencial e 

logarítmica; 
Teorema de Talese semelhança de 

triângulo; 

Trigonometria no triângulo retângulo; 
Trigonometria na circunferência: 

Relações métricas num triângulo 

qualquer; 
Números complexos 

Geometria Analítica e 

Vetorial 
80 -- 80 06 

Matrizes e Determinantes; 

Sistemas Lineares; 
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Vetores e operações; 

Introdução a Geometria Analítica; 

Equação direta e do plano; 
Distância de reta e plano e distância entre 

pontos e entre planos; 

Cônicas: Elipse, parábola e hipérbole 

Bacharel em Física  

Cálculo Diferencial 
-- -- -- -- -- -- 

Bacharel em Física  

Cálculo Diferencial 
Matemática Básica 120 -- 120 06 

Revisão de álgebra; 

Funções; 
Algumas funções elementares; 

Trigonometria no triângulo retângulo; 

Trigonometria na circunferência; 
Números complexos. 

Fonte: Autor. Compilado a partir Plano Político Pedagógico dos Cursos 

A tabela 4 apresenta no Curso de Licenciatura em Matemática a disciplina 

denominada Matemática I, a qual possui carga horária de 80horas e é ofertada em turno 

noturno. Com relação ao período de oferta, observa-se que a disciplina Matemática I era 

ofertada no 1º. período do curso até o. 1º semestre de 2016. A partir do 2º semestre de 2016, a 

disciplina Matemática I passa a ser ofertada a partir do 2º. período da grade curricular. Ou 

seja, a disciplina de Cálculo I é postergada um semestre à frente, desde o 2º semestre de 2016. 

Nos PPPs existem algumas divergências no conteúdo das ementas ofertadas, no entanto, 

analisando detalhadamente é possível verificar que apenas foi detalhado o item “Funções”. 

Por outro lado, o curso de Bacharelado em Estatística com PPP de 2009 a 2017, a 

disciplina denominada Matemática Básica tem carga horária de 80horas e é ofertada no 1º. 

período do curso e em turno vespertino. Já no PPP de 2018, vigente atualmente, a disciplina 

de Matemática Básica tem carga horária de 100horas teóricas e 20 práticas, a ementa não está 

disponível no PPP. Pode-se inferir que se trata apenas de erro material, devido ao fato do PPP 

está em formato digitalizado e possivelmente no processo de digitalização as páginas foram 

negligenciadas. 

Existe uma peculiaridade no departamento de Física e seus cursos: a partir do 1º. 

Semestre de 2014 o curso de licenciatura e bacharelado em física foi desmembrado e, desde 

então, o acadêmico era obrigado a optar no vestibular entre Licenciatura ou Bacharelado em 

Física. O antigo curso com ingresso até 2013 não exigia o pré-requisito para cursar a 

disciplina de Cálculo Diferencial que era ofertado já no 1º período do curso, ou seja, observa-

se aqui a não exigência de pré-requisito; 
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Nos cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Física (cursos distintos), 

desmembrados a partir de 2014, observa-se a exigência da disciplina denominada matemática 

básica com carga horária de 160horas e que é ofertada no turno vespertino; 

Identificamos como situação exclusiva a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 

com carga horária de 160horas do PPP de 2019 vigente atualmente, essa disciplina possui 

como pré-requisitos as disciplinas de: Matemática Básica de 160horas de carga horária, 

ementa extensa cobrindo vários tópicos dos fundamentos da matemática; e Geometria 

Analítica e Vetorial com carga horária de 80horas.  

Observou-se a preocupação dos cursos em funcionamento de Ji Paraná (com exceção 

somente da disciplina Cálculo Diferencial ofertada no curso de Bacharel em Física referente 

ao PPP de 2014 vigente atualmente) em ofertar pelo menos uma disciplina de fundamentos da 

matemática como pré-requisito para cursar Cálculo. Ou seja, conjectura-se que exista uma 

preocupação dos PPPs dos cursos atuais em exigir que os acadêmicos frequentem pelo menos 

uma disciplina de conhecimentos matemáticos básicos antes de cursar a disciplina introdutória 

de Cálculo. 

6. Considerações finais 

Na análise dos dados constatou-se que o procedimento denominado “Disciplina 

Compartilhada” da disciplina DCE0361 Cálculo Diferencial inicialmente ofertada no curso de 

Licenciatura em Física também foi ministrada nos demais cursos. 

Quanto ao semestre e ano de oferta das disciplinas não houve elevação significativa 

das APROVAÇÕES, ficando de modo geral dentro da média histórica observada. 

Em relação a oferta das disciplinas no período noturno ou vespertino observou-se um 

maior índice de NÃO-APROVAÇÃO no noturno este possuindo linha de tendência 

ascendente. 

Quanto às obrigatoriedades de pré-requisitos, as disciplinas Matemática I e 

Matemática Básica possuem similaridades de suas ementas nos diversos PPPs analisados. No 

entanto não foram observadas divergência nas APROVAÇÕES ou NÃO-APROVAÇÕES 

devido ao fato exclusivo de obrigatoriedade de cursar essas disciplinas antes de Cálculo. 
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Em que pesem as divergências apontadas nas ementas constantes nos PPPs das 

disciplinas de Cálculo I, Cálculo Integral e Cálculo Integral e Diferencial, as quais possuem 

especificações próprias dos cursos analisados existe a necessidade que os departamentos 

ofertem aos acadêmicos um ciclo básico de Cálculo de forma a promover uma integração 

entre seus tópicos comuns. 
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Resumo: 
Este estudo é fruto de uma das pesquisas desenvolvidas por membros do Grupo Rondoniense de Estudos e 

Pesquisas em Educação Matemática (GROEPEM), na linha de História da Educação Matemática (HEM), 

vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Cientifica (PIBIC). Teve por principal objetivo, a 

análise de como se constituiu a trajetória histórica da formação inicial de professores de Matemática em cursos 

presenciais no estado do Acre. Por objetivos específicos, trazer todo tipo de relato sobre os cursos de 

Licenciatura em Matemática. Os instrumentos utilizados para a pesquisa, foram principalmente os Planos 

Pedagógicos de Curso (PPCs), sendo realizada também análises documentais de matérias encontrados sobre os 

campi das universidades. Dentre os resultados destaca-se que passados quase quarenta anos desde a criação da 

Licenciatura no Brasil, no ano de 1971, foi criado o primeiro curso de Licenciatura em Matemática no Acre. Por 

ser um estado pequeno, não foi encontrado muito sobre os cursos de Licenciatura em Matemática nas 

Universidades, existindo os cursos apenas em duas cidades: Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com três polos, dois 

em Rio Branco e um em Cruzeiro do Sul. Os objetivos que o curso tinha desde sua criação ainda são os mesmos, 

sendo assim, um ponto de permanência em sua trajetória até os dias de hoje 

Palavras-chave: Educação Matemática; Professores de Matemática; Estado do Acre; Licenciatura em 

Matemática em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. 

1. Introdução 

Para melhor entender o tempo presente faz-se necessário conhecer o passado. Tanto a 

história enquanto disciplina, como na pesquisa, tem essa incumbência de ser o elo entre o 

presente e o passado. Eis aqui um dos motivos pelo qual este trabalho é escrito: olhar o 

passado para melhor compreender o presente. 

Estudar a História da Educação é algo imprescindível para todos os setores 

educacionais, em especial, alunos de licenciatura e professores, para que entendam melhor 

toda a trajetória da profissão e, consequentemente possam melhor exercer o seu ofício. Neste 

estudo foi abordado caminhos concernentes a formação inicial de professores de Matemática 
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no Estado do Acre, levando em consideração, pontos de inflexão¹ que o curso vivenciou em 

seu percurso. 

Ao conhecer a trajetória histórica de sua formação, o profissional terá uma melhor 

condição para exercer seu ofício, pois ao compreender a história como uma possibilidade de 

ensino, entendendo que “a educação é profundamente histórica” (PEDROSO, 2019) e assim o 

Educador terá uma visão melhor do saber matemático e como tudo se constituiu ao longo dos 

anos, entendendo que a matemática ainda está em uma constante evolução, e que não é algo 

pronto e acabado. 

O presente estudo foi desenvolvido tendo por principal objetivo, a análise de como se 

constituiu a trajetória histórica da formação inicial de professores de Matemática em cursos 

presenciais em instituições públicas no estado do Acre. Para tanto, buscou-se trazer para uma 

leitura no tempo presente, a história desde a criação do curso de Licenciatura em Matemática 

no estado do Acre até os dias atuais, apresentando os principais marcos e pontos de inflexão 

que o curso vivenciou, para assim compor uma história local, “entende-se por história local 

como aquela que aborda os contextos de uma região, ou de um povo, ou de uma determinada 

cultura, ou de uma instituição” (ALBUQUERQUE, 2014, p. 33).  

Junto à presente pesquisa, foi desenvolvida paralelamente um outro estudo acerca dos 

cursos de Licenciatura em Matemática na modalidade presencial no estado de Roraima, 

ambos compõem o subprojeto de pesquisa intitulado Um panorama histórico acerca da 

formação inicial de professores de Matemática na região Norte do Brasil: o diálogo reflexivo 

entre o tempo presente e sua trajetória percorrida no passado, tendo em comum o mesmo 

professor orientador. 

2. A criação do ofício docente como categoria profissional 

Para melhor compreensão, de como surge historicamente o ofício de professor como 

categoria profissional, voltemos no tempo, por volta do ano de 1549, período de chegada ao 

Brasil, dos Padres da Companhia de Jesus. Conhecidos como Jesuítas, esses religiosos 

ensinavam matemática através de operações aritméticas, razão, proporção e geometria 

euclidiana (OLIVEIRA, 2009). No sistema de ensino dos Jesuítas, a obediência, a disciplina e 

o silêncio eram impostos para que as aulas transcorressem oferecendo o melhor aprendizado 
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possível a cada estudante. A companhia de Jesus permaneceu no Brasil até o ano de 1759 

(RIBEIRO; ALBUQUERQUE; KRUGEL, 2019). 

Em 1699 a Coroa portuguesa chega ao Brasil e, a fim de treinar militares para 

defender as terras conquistadas, cria aulas e artilharia e fortificações. Essas aulas ficam 

durante 39 anos em execução, até a chegada do militar e engenheiro José Fernandes Pinto 

Alpoim que através de suas obras escritas no Brasil, ministrava aulas para os novos militares. 

O ensino da Matemática permaneceu a cargo de religiosos, engenheiros e militares por 

muitos anos, até que no dia 7 de setembro de 1822, com a declaração da Independência do 

Brasil, não era mais necessário que Portugal formasse doutores e militares, então começa-se 

uma discussão sobre os cursos jurídicos e o que seriam ensinados nestes. Nesses cursos, havia 

a presença da Matemática. 

Não se discutia aspectos de como a Matemática deveria ser ensinada, bastava saber 

matemática para ministrá-la, era uma visão estritamente conteudista sem nenhuma 

preocupação pedagógica. Era lecionada por egressos das Escolas Militares e Politécnicas. 

No ano de 1908, por meio da criação do Congresso Internacional de Matemáticos em 

Roma, intensifica-se a discussão sobre os métodos em que a Matemática era ensinada aos 

estudantes, emergindo a percepção de que a forma como era conduzida, não estava de acordo 

com as demandas dos contextos sociopolítico-econômico (MIORIM, 1998). 

As discussões do Congresso Internacional chegam ao Brasil no ano de 1920, com o 

então diretor do Colégio Pedro II, Euclides Roxo.  

Quando começaram as reformas do Ensino da Matemática localmente, alguns 

catedráticos da Escola Dom Pedro II, a exemplo de Joaquim Inácio Almeida Lisboa, se 

manifestaram contrários aos programas que estavam sendo introduzidos na educação da 

época. O professor Almeida Lisboa, lecionava na mesma época de Euclides Roxo no Colégio 

Pedro II e, publica seu descontentamento no jornal Comércio declarando: 

Na qualidade do mais antigo professor catedrático do Colégio Pedro II, declaro não 

ter colaborado, nem de leve, nos seus atuais programas de Matemática. Sou 

fundamentalmente contra eles: não os considero sequer programas de ensino, porque 

tudo destroem. [...]. De decadência em decadência, de supressão em supressão, 

chegamos nos programas atuais do professor Euclides Roxo, meu jovem e ilustrado 

colega e, outrora, um dos meus mais brilhantes alunos. Não compreendo que tão 

mesquinha reforma tivesse tal patrono. (VALENTE, 2005, p. 8) 
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Com esta manifestação do Professor Almeida, Roxo não silencia e refuta tais 

concepções afirmando: 

Surpreendeu-me o artigo do Sr. Professor Almeida Lisboa. Surpreendeu-me, não 

porque eu não esperasse ataques ainda mais violentos contra a reforma do ensino da 

Matemática no Pedro II, nem porque supusesse estar S. S. de acordo com a nova 

orientação: conheço a sua completa insciência no que diz respeito ao ensino 

secundário. Por várias razões, entretanto, eu não podia esperar o artigo do Sr. 

Lisboa. Primeiro, porque nunca supus que, depois de 15 ou 20 anos de completo 

alheamento às coisas do ensino, se é que esse alheamento jamais deixou de existir, 

pudesse ainda o Sr. Lisboa tornar-se de tamanho ardor por uma questão desta 

natureza. (VALENTE, 2005, p. 9). 

Até os primeiros anos da década de 1930, não haviam instituições que formassem 

professores de Matemática para o ensino secundário. Segundo Valente (2005), os engenheiros 

eram habilitados para ensinar Matemática, pois dominavam o conteúdo. Mas as preocupações 

de formar pessoas com conhecimentos metodológicos para o ensino desta área de 

conhecimentos eram crescentes, haja vista que os engenheiros, eram grandes conhecedores do 

conteúdo matemático, porém não detinham preparação didático-pedagógica para lecioná-la. 

Eram realizados concursos para a seleção dos engenheiros que se dedicariam ao Ensino da 

Matemática. 

O elenco das provas e trabalhos constituintes do concurso revela um peso ínfimo à 

verificação da condição didático-pedagógica do candidato. A prova didática termina 

por constituir-se mais por uma avaliação oral do candidato do que pela avaliação de 

suas condições como professor (VALENTE, 2005, p.13). 

Um ponto de inflexão para a História da Educação Matemática (HEM) ocorreu no ano 

de 1934, quando foi criada a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (FFCL) da 

Universidade de São Paulo (USP) onde começou-se a atender as demandas educacionais no 

tocante a formação de professores para o ensino secundário. Tal ação é resultante do Decreto 

da reforma de Francisco Campos de 1931, donde determina que as faculdades tinham o dever 

de promover a formação profissional de professores, em especial para os docentes do ensino 

secundário (GOMES, 2016). A partir de 1934, a FFCL de São Paulo oferece o primeiro curso 

de formação de professores de Matemática secundaristas. O termo Licenciatura em 

Matemática passa a ser usado a partir do ano de 1939. Portanto, a partir da criação da 

licenciatura, se tem o surgimento do professor secundarista enquanto categoria profissional. 

Diferente da Licenciatura de hoje, o curso de Matemática era dividido em duas etapas: 

a primeira era oferecida em três anos, que dava o título de Bacharel para o egresso; a segunda 

etapa, desenvolvida em um ano, incluindo o curso de Didática acrescentava ao bacharel o 
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título de Licenciado em Matemática (ALBUQUERQUE, 2014). Todo esse processo ficou 

conhecido como o curso do 3+1. 

O processo de ensino de Matemática no Brasil passou por uma série de alterações 

curriculares ao longo do tempo, inclusive após a chegada do Movimento da Matemática 

Moderna, “atribuindo pouca importância às aplicações e aos aspectos intuitivos, não fazendo 

ligação da Matemática com a vida real” (GOMES; REGO, 2006). 

Entre os anos de 1970 e 1990, ocorreram diversos debates refletindo acerca da 

formação de professores, em um desses encontros se “visavam identificar as deficiências, e 

encontrar fundamentos adequados para a formação de professores de todas as licenciaturas em 

especial a Licenciatura em Matemática” (RIBEIRO; PEDROSO; ALBUQUERQUE, 2019). 

Em 1990 começam a ser oferecidos os cursos especiais para a profissionalização de 

professores leigos², aqueles que já estavam em exercício, mas não tinham habilitação 

necessária que era exigida com as novas reformas da Educação. Em 1996 a Lei Diretrizes de 

Base (LDB) é reformada, e passa a ser exigido que todos os professores para exercício do 

Magistério, deveriam ter formação por meio de cursos do nível superior. 

Mas qual é a importância de realizar uma pesquisa no campo da HEM abordando os 

cursos de Licenciatura em Matemática no Norte do Brasil? 

A importância de uma pesquisa historiográfica é pautada em apresentar os fatos e 

buscar compreendê-los, analisá-los para de posse deles, seja possível construir história, “uma 

construção do historiador, a partir de vestígios que esse passado deixou no presente, passa-se 

a tratar história como uma produção. […] não qualquer representação, mas aquela construída 

pelo ofício do historiador” (VALENTE, 2013, p. 25) fundamentada em diferentes fontes de 

pesquisas. 

3. Percurso Metodológico 

A presente pesquisa teve como principal método a abordagem histórica com análise 

documental, o que lava ao investigador a ter uma maior confiança na análise dos vestígios a 

serem estudados. Por se tratar de uma investigação imersa na trajetória da formação inicial de 

professores de Matemática, a pesquisa está inserida no campo da investigação da HEM. 
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Destaca-se que o principal material de estudo desta pesquisa foram os PPCs dos 

cursos, o que justifica a aplicação da análise documental que por sua vez está relacionada a 

todo tipo de documento, sejam eles: 

[…] tabelas estatísticas, cartas, pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais 

de qualquer natureza – pintura, escultura, desenho, etc.), notas, diários, projetos de 

lei, ofícios, discursos, mapas, testamentos, inventários, informativos, depoimentos 

orais e escritos, certidões, correspondência pessoal ou comercial, documentos 

informativos arquivados em repartições públicas, associações, igrejas, hospitais, 

sindicatos (SANTOS, 2000). 

Também é importante ressaltar que: 

Na análise de um documento deve-se levar em consideração a natureza do texto, ou 

seu suporte, antes de tirar conclusões. Efetivamente a abertura do autor, os 

subentendidos, as estruturas de um texto podem variar enormemente, conforme o 

contexto no qual ele é redigido (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 10). 
Além dos PPCs, foram utilizados outros documentos: revistas, artigos científicos e 

sites das Universidades, para assim se obter uma melhor compreensão de como se iniciou a 

formação de professores no estado lócus da pesquisa, afinal para uma abordagem histórica 

quanto mais diversas forem as fontes, melhor respaldada será a construção histórica 

(PEDROSO, 2019). 

4.  Os primórdios para a Licenciatura em Matemática no Estado do Acre 

Com a promulgação do Território Federal para Estado em 1962, o Acre passa por 

diversos problemas, dentre eles o novo Estado não tinha nenhum técnico e/ou especialistas 

nas áreas de Agricultura, Saúde, Educação, Planejamento, Administração e Economia. As 

pessoas que ocupariam esses cargos eram oriundas de outros estados, mas os técnicos e outros 

profissionais de nível superior só iriam para as áreas mais afastadas dos grandes centros 

urbanos, motivados financeiramente, e o Acre, recém-criado, tinha condições de oferecer uma 

remuneração para equipar todos os setores necessários (SOUZA, 2006). 

Uma alternativa que poderia ter contribuído, viria no sentido de o Governo Federal ter 

ajudado a custear os gastos com esses profissionais que contribuiriam com um Estado novo a 

crescer e se desenvolver. 

4.1 A UFAC e a Licenciatura em Matemática 

Em 25 de março de 1964 acontecia a criação da Universidade de Direito do Acre que 

teve sua regulamentação em 8 de setembro do mesmo ano.  
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Pela Resolução nº 02, do Conselho Federal de Educação, de 30 de dezembro de 

1964 e Decreto Estadual nº 175, de 12 de agosto de 1965, publicado no Diário 

Oficial do Estado, de 17 de agosto de 1965, foi autorizado o seu funcionamento. O 

reconhecimento da referida Faculdade somente aconteceu em 04 de setembro de 

1970, pelo Parecer nº 660, do Conselho Federal de Educação e pelo Decreto 

Presidencial nº 67.534, de 11 de novembro de 1970. (BEZERRA, 2009). 

Com a implantação dos cursos de Licenciatura Plena em Letras, Pedagogia e 

Matemática, a então faculdade de Direito do Acre passa a ser Centro Universitário do Acre, 

que por sua vez é convertida em Universidade pela Lei Estadual nº 421, de 22 de janeiro de 

1971, sob regime de Fundação. Dessa época em diante passou-se a integrar Universidade 

Estadual do Acre, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Ciências Econômicas, a Faculdade 

de Educação, o Instituto de Letras, o Instituto de Ciências Humanas e o Instituto de Ciências 

Exatas (BEZERRA, 2009). 

Foi então que no ano de 1974 que a Universidade do Acre, conforme a Lei nº 6.025, 

de 05 de abril de 1974, tornou-se Universidade Federal do Acre, contando com os cursos de 

Direito, Economia, Pedagogia, Letras, Estudos Sociais e Matemática. 

A Licenciatura em Matemática no Acre veio desde o início da criação da UFAC e foi 

criada com o objetivo de formar profissionais de nível para atuar na docência da Matemática. 

Não foi encontrado muito sobre a Licenciatura em Matemática na UFAC, pois não foi 

encontrado o PPC do Curso no site da Universidade e também não há muitos detalhes sobre a 

criação do mesmo em trabalhos e sites do Estado do Acre, então pouco se é retratado sobre 

este no presente artigo. 

4.2 A Licenciatura em Matemática no IFAC 

Em 29 de dezembro de 2008, a Lei nº 11.892 instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, criando os Institutos Federais de Educação, Ciências e 

Tecnologias (IF), formados pela adesão das Universidades Agrícolas e dos Centros Federais 

de Educação Tecnológica (CEFETs) com suas Unidades de Ensino a distância, dessa forma 

foram criados os IFs do Estado do Acre, possuindo seis campi, onde além de ofertar o Ensino 

Médio Técnico, ofertam em dois deles a licenciatura em Matemática. 

Criada em 2008, a Licenciatura em Matemática foi introduzida no IFAC por meio da 

Lei de Criação (Lei 11.892/2008), onde os Institutos Federais deveriam ofertar cerca de 20% 
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de suas vagas para a formação de professores para a rede básica, sobretudo para a área de 

Ciências e Matemática. 

5. Apresentação e discussão dos dados 

O Acre não possui uma Universidade Estadual, apenas a Federal, que conjuntamente 

com o Instituto Federal, são responsáveis pela formação de professores no Estado. Dos vinte e 

dois municípios acreanos, encontramos apenas Rio Branco e Cruzeiro do Sul oferecendo o 

curso de licenciatura em Matemática na modalidade presencial. 

Dois polos se encontram na capital Rio Branco, sendo um pertencente a UFAC e o 

outro ao IFAC. Um terceiro polo se localiza em Cruzeiro do Sul, pertencente ao IFAC, 

conforme mostrado na figura 1.  

Figura 1 – Cidades que oferecem cursos de Licenciatura em Matemática na modalidade presencial no 

Estado do Acre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa do Estado do Acre destacando as cidades que oferecem o Curso de Licenciatura em 

Matemática na modalidade presencial. 
Fonte: Autoria própria 

A capital Rio Branco, possui 308.545 habitantes³, e estes são atendidos por dois 

Campi localizados na cidade (UFAC e IFAC). O Polo do IFAC localizado em Cruzeiro do 

Sul, por sua vez atenderia os 79.819 habitantes da cidade. Mas será que apenas esses três 

polos dão conta para atender, de forma presencial, a demanda de todo o Acre, que segundo o 

censo de 2010 tinha cerca de 733.559 pessoas?  
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Observando o mapa nota-se que a Licenciatura em Matemática de forma presencial, 

está localizada nos dois polos do Estado, talvez por estratégia, para que possa atender uma 

demanda maior de pessoas uma vez os cursos ficam em regiões geograficamente equidistantes 

do centro do estado.  

O objetivo principal dos cursos pesquisados assim como em todos os Estados 

brasileiros é: “formar profissionais de nível superior com ampla e sólida base teórico-

metodológica para atuar na docência da Matemática” (PPC IFAC, 2017, p.8), de modo que no 

que se espera de um curso de Licenciatura e Matemática, os objetivos foram todos cumpridos 

de acordo esperando principalmente, dos egressos, o domínio dos conhecimentos e a ética 

profissional de professores. 

Com relação à ética profissional, o PPC traz 5 (cinco) pontos de competências que 

esperam que durante os quatro anos de formação inicial o aluno consiga dominar: 

Com relação à formação pessoal: 

Sempre estar em conformidade com as novas práticas do ensino da matemática, 

sabendo desenvolver novas técnicas que possam ser usadas em laboratórios do campo da 

matemática, atuar como pesquisador no Ensino da Matemática, trazendo assim novas técnicas 

de se ensinar tal matéria e sempre se preocupar com o bem-estar dos cidadãos através de uma 

formação humanística (PPC IFAC, 2017, p. 9) 

Com relação à compreensão da Matemática: 

Saber dominar os conhecimentos matemáticos e sempre estar atualizado com os 

avanços científicos e educacionais e “reconhecer a Matemática como uma construção humana 

e compreender os aspectos históricos de sua produção e suas relações com o contexto 

ambiental, cultural, socioeconômico e político” (PPC IFAC, 2017, p.10). 

Com relação à busca de informação e a comunicação e expressão: 

Interpretar e utilizar todo e qualquer tipo de formas de representação (tabelas, gráficos, 

símbolos, expressões, etc.). Saber utilizar de outras formas de ensino através de materiais, 

sejam eles livros didáticos, kits modelo, programas computacionais, entre outros. 

Compreender que a escrita e a fala andam sempre juntas, visando atender todos os alunos com 

necessidades especiais ou não. (PPC IFAC, 2017, p.10) 
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Com relação ao ensino da Matemática 

Saber identificar problemas e dificuldades no ensino aprendizagem de seus alunos, 

levando em consideração, levar para a sala de aula, problemas cotidianos nos quais os 

educandos possam assimilar com mais facilidade um determinado conteúdo. Possuir 

conhecimentos básicos sobre as tecnologias de informação e comunicação e suas aplicações 

no Ensino da Matemática. Conhecer teorias, fundamentos e vivenciar projetos e propostas 

curriculares de Ensino da Matemática. (PPC IFAC, 2017, p.10) 

Com relação à profissão 

Ter consciência de que a profissão que exercerá é uma possibilidade do 

desenvolvimento social e coletivo, sabendo disseminar o conhecimento relevante para o 

crescimento da comunidade como um todo. Atuar como professor de forma integral seja em 

espaços formais ou informais de Ensino Fundamental e Médio, utilizando metodologias 

variadas. Saber desenvolver o conhecimento dos estudantes, fazendo despertar nestes o 

interesse científico. Usar seus conhecimentos com criatividade, na busca de novas alternativas 

educacionais. Conhecer criticamente os problemas educacionais brasileiros. “Assumir 

conscientemente a tarefa educativa, cumprindo o papel social de preparar os alunos para o 

pleno exercício da cidadania.” (PPC IFAC, 2017, p.10). 

Assim como em todas as Universidades que oferecem o curso de Licenciatura em 

Matemática, a organização curricular do curso está amparada legalmente nas seguintes leis: 

Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional (LDB) nº. 9.394/96, Lei 11.892/08, Lei 

11.788/08 e normativas fundamentadas na legislação da época. 

Durante sua trajetória, o curso de Licenciatura em Matemática UFAC mudou seu 

método de admissão de alunos, que antes eram por vestibulares da própria instituição e, a 

partir de 1998, passaram a ser selecionados através das notas no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). 

5. Considerações 

Até início do século XX, os profissionais que ministravam as Matemáticas, não tinham 

formação na área pedagógica. Eles eram padres, engenheiros e/ou eram militares. 
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Com a necessidade mundial, fez-se necessário a criação de cursos que habilitassem 

profissionais para lecionarem Matemática no ensino secundário, a fim de atender a demanda 

sócio político-social, ação que ocorreu em 1934. Inicialmente os cursos eram de bacharelado e 

tendo a duração de 3 anos e, depois, com mais um ano a formação professoral. Por conta 

dessa situação os cursos ficaram conhecidos como “3+1” e, em 1939, recebeu o nome 

Licenciatura em Matemática. 

Passados quase quarenta anos desde a criação da Licenciatura no Brasil, em um 

momento oportuno, após grande luta para que se tivesse profissionais qualificados para 

assumirem seus cargos administrativos, o Estado do Acre por meio da Lei Estadual nº 421, de 

22 de janeiro de 1971, cria a Universidade do Acre. Três anos após passa a condição de 

Universidade Federal. 

Mesmo com todas as dificuldades que passou quando na sua transição para a condição 

de Estado, o Acre conseguiu vencer as barreiras e formar profissionais dignos. Apesar de 

haver poucos polos de formação de professores, este Estado tem um nível significativo de 

docentes com nível superior, mas ainda não atende à demanda de todo o Estado. Em muitas 

cidades acreanas ainda existe a falta de professores qualificados. 

Houve uma grande dificuldade para encontrar os dados para a pesquisa, então pouco se 

trata neste trabalho sobre o Curso de Licenciatura em Matemática no Estado do Acre, buscou-

se aqui, trazer o máximo possível sobre o Curso, mas infelizmente não foi encontrado muito 

deste no estado. 

Eis que chegamos ao ponto que mostra a relevância da existência de cursos formando 

profissionais professores/Educadores Matemáticos. Muito se pôde ver durante este trabalho 

sobre a História da Educação Matemática no Brasil, que por sua vez passa por diversas 

transformações. Antes a disciplina era ensinada por Militares e Engenheiros que por sua vez 

ensinavam uma matemática conforme suas especialidades. Com o passar dos anos a 

Matemática se torna uma matéria escolar, não só para as elites como era antes, mas para todos 

os que tinham contato com a escola.  
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Resumo: 

O trabalho versa sobre uma experiência vivenciada com uma turma de Educação de Jovens Adultos – EJA – por 

meio do estágio supervisionado. O objetivo é levantar elementos de reflexão sobre o trabalho na EJA, o uso de 

oficinas em sala de aula e sua contribuição na formação de uma professora estagiária. O trabalho foi realizado de 

maneira qualitativa e se mostrou desafiador e enriquecedor para a formação da futura professora. Tendo como 

aporte teórico Pimenta e Lima (2009) para discutir a formação de professores no estágio. O resultado desta 

experiência privilegia a discussão da inserção de diferentes metodologias para um público diferenciado com 

necessidades distintas das encontradas no ensino regula. Consequentemente, as atividades feitas enquanto 

estagiária levam a momentos de reflexões e a construção da identidade do professor. Podemos inferir que as 

atividades relatadas tiveram resultados positivos e atingiram os objetivos propostos, pois os alunos manifestaram 

compreender os conceitos trabalhados e construíram significados, aspectos percebidos por meio dos diálogos. 

Palavras-chave: Estágio; EJA; Oficinas; Formação. 

1. Introdução 

Esse trabalho apresenta um relato de experiência registrado pela autora durante a 

realização do estágio IV, no segundo semestre letivo de 2017, em uma escola da rede estadual 

de Mato Grosso do Sul, localizada na cidade de Aquidauana. 

A proposta do Estágio Obrigatório IV, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS), Campus de Aquidauana (CPAQ), é a 

docência em modalidades diferenciadas de ensino (turma ou grupo de alunos): 

Projetos Alternativos; Oficinas; Educação de Jovens e Adultos; Produção de 

material didático pedagógico; Estruturação e Organização de laboratórios de 

Matemática em escolas. Planejamento, desenvolvimento e de uma produção textual 

que reflita os conhecimentos produzidos a partir da análise descritiva e reflexiva 

sobre a vivência (PPC MATEMÁTICA UFMS/CPAQ, 2018, p. 32). 

A professora orientou os discentes a realizarem o estágio em uma modalidade 

diferenciada de ensino, ou seja, em um espaço ou contexto que fosse diferente para nós 

estagiários. A ideia desse estágio era nos proporcionar sair da “zona de conforto”, ou seja, sair 

de uma turma regular ou de ambientes conhecidos. Então, alguns colegas realizaram em 

escola indígena, escola especializada para pessoas com deficiência e escola particular para 

aqueles estagiários que tiveram toda a formação em escola pública. A modalidade optada foi a 

EJA (Educação de Jovens e Adultos). A instituição escolar conduziu a estagiária para uma 

turma da segunda fase, que corresponde ao Ensino Médio. A turma era composta apenas por 

adultos. 
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Nos relatos são expostos breves momentos em sala de aula que a futura professora 

vivenciou no cotidiano da escola. Por meio desses registros buscamos refletir sobre a relação 

teoria e prática na formação de uma professora. Conforme Pimenta e Lima (2009, p.112): 

a identidade se constrói com base no confronto entre as teorias e as práticas, na 

análise sistemática das práticas à luz das teorias, na elaboração de teorias, o que 

permite caracterizar o estágio como um espaço de mediação reflexiva entre a 

universidade, a escola e a sociedade. 

A partir do contato com os estudantes da EJA, foi sentida a necessidade de se trabalhar 

com uma metodologia de ensino que considerasse a vivência deles. O conteúdo que estava 

sendo desenvolvido era Estatística. Na tentativa de sair da rotina de exercícios, planejamos 

realizar oficinas e atividades práticas. Assim, propomos uma pesquisa em supermercados 

locais como meio deles compreenderem alguns tópicos desse conteúdo. 

A Estatística é uma área da Matemática destinada à coleta, análise e interpretação de 

dados, envolvendo um conjunto de métodos para a obtenção de informações, organização e 

apresentação. Por isso, os objetivos eram possibilitar aos alunos compreender e construir o 

pensamento estatístico por meio das atividades propostas; aplicar os conceitos de população, 

amostra e tipos de variáveis; utilizar as formas de representação de um conjunto de dados 

como tabelas e gráficos; investigar; resolver problemas e desenvolver maior autonomia em 

sala de aula 

2. Encaminhamento 

A organização da oficina consistiu em cinco etapas. Primeiramente, foram explicadas 

algumas noções básicas de estatística, como: população, amostra e tipos de variáveis; formas 

de representação de um conjunto de dados: tabelas e gráficos e medidas de posição e 

dispersão. Em um segundo momento, eles foram levados a identificar variáveis que 

estivessem a disposição e que pudessem ser trabalhadas. Depois, os alunos foram organizados 

em grupos para a realização dos trabalhos. Na quarta etapa, eles foram orientados a coletar os 

dados. Por fim, cada grupo deveria apresentar a análise e interpretação dos resultados 

encontrados. 

É importante ressaltar que a oficina não ocorreu de modo linear cumprindo essa ordem 

das etapas, foi preciso voltar algumas vezes e até mesmo repetir alguma delas para que fosse 

concretizada. 
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Para iniciarmos as discussões recordamos algumas noções como população, amostra e 

variável. Explicamos que quando uma pesquisa estatística é planejada, diversos elementos 

relacionados a ela devem ser definidos. Outro fator importante enfatizado é o estabelecimento 

de qual o público a ser pesquisado. Para obter a altura dos alunos de uma turma, por exemplo, 

é possível entrevistar ou medir todos eles, que constituem uma população ou universo 

estatístico. A população é um conjunto de elementos que possui pelo menos uma 

característica em comum, nesse exemplo, pertencer a determinada turma. 

Em outros casos não é possível ou é inviável consultar todos os indivíduos da 

pesquisa. Para esclarecer essa ideia, citamos o exemplo das campanhas eleitorais para 

presidente da República na qual é inviável, e até mesmo impossível, entrevistar todos os 

eleitores do país sobre suas intenções de voto. Nesse caso, são selecionados grupos de 

pessoas, chamados de amostras, que possam representar essa população da melhor maneira 

possível. Logo, amostra é um subconjunto finito formado por elementos extraídos de uma 

população. 

Ao conversarmos sobre essas ideias de população e amostra, exemplificadas pelas 

eleições, com uma turma adulta foi impressionante perceber como eles nunca pararam para 

pensar quem estava sendo pesquisado durante as campanhas eleitores. Por exemplo, eles 

consideravam que a intenção de votos em um candidato “x” de uma região “y” representava o 

total de votos, ou seja, que todos os eleitores tinham sido consultados. 

Já a variável, que é uma característica ou um atributo estudado em todos os elementos 

da amostra, pode ser classificadas em dois tipos: 

● Variável qualitativa: os valores são expressos por atributos (qualidades do 

elemento pesquisado). Por exemplo, cor dos olhos, estado civil, time preferido, classe 

social. 

● Variável quantitativa: os valores são expressos numericamente. Por exemplo, 

altura, massa, idade, número de irmãos.  

Em nosso trabalho, utilizamos a variável quantitativa. 

A fim de organizar a apresentação dos dados estatísticos, retomamos os conceitos de 

tipos de gráficos, quadros e tabelas, explicando as diferenças entre estes tipos. A tabela pode 
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auxiliar e anteceder a construção de um gráfico. Uma de suas vantagens é que, por meio delas, 

é possível ter uma visão geral do que se pretende analisar. Porém, quando se quer uma leitura 

ou análise mais rápida e simplificada, o gráfico é o mais indicado. Podemos construí-lo de 

diversas formas: colunas, barras, linhas, setores e outros. A forma dependerá do que será 

analisado e tabulado para se ter um gráfico que torne a representação dos dados a mais clara e 

prática possível. 

Tendo sido discutidas essas ideias, a proposta foi lançada: pesquisar e comparar o 

preço de cinco produtos de sua preferência em cinco supermercados também de sua 

preferência. Foi explicado que seria necessário obter, organizar e analisar esses dados. Alguns 

cuidados foram pontuados, por exemplo: após a escolha de um produto A, eles deveriam 

consultar esse mesmo produto da mesma marca e de mesmo peso em todos os cinco 

supermercados. 

Foi questionado se tinham alguma dificuldade em “montar tabela”. A resposta foi 

rápida e unanime: “não temos problemas com tabelas”. Entretanto, ao serem perguntados 

como montariam uma tabela para a realização do trabalho, foi percebido que eles não faziam 

ideia em como construir. Foi feita uma ilustração, por meio da seguinte tabela: 

Tabela 01- exemplo de tabela a ser construída 

Produtos 
Supermercados 

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 Mercado 4 Mercado 5 

A Preço de A Preço de A Preço de A Preço de A Preço de A 

B Preço de B Preço de B Preço de B Preço de B Preço de B 

C Preço de C Preço de C Preço de C Preço de C Preço de C 

D Preço de D Preço de D Preço de D Preço de D Preço de D 

E Preço de E Preço de E Preço de E Preço de E Preço de E 

Fonte: Elaborado pela autora 

Após a construção da “tabela modelo”, esperávamos que todos fossem trazer as 

tabelas prontas na aula seguinte para que pudéssemos discutir os tipos de representações 

gráficas e iniciarmos a construção dos gráficos. Porém, não foi o que aconteceu. Alguns 

trouxeram a atividade pela metade e outros trouxeram tabloides dos supermercados para 

construir a tabela em sala. 
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Construímos as tabelas juntos para então começarmos a discutir as possibilidades de 

gráficos. Foi preciso modificar algumas ideias iniciais da oficina porque não era esperado que 

eles tivessem tais dificuldades. 

Nessa turma da EJA todos os alunos trabalhavam, então, mesmo sendo uma atividade 

em grupo, eles não se encontravam fora da escola para realização.  Neste mesmo dia, por 

exemplo, um grupo ainda não tinha decidido em quais mercados iria. Quanto a construção dos 

gráficos, eles afirmaram que não precisava fazer nenhum exemplo porque lembravam como 

se construía. 

Além disso, ao longo de todo o estágio, houve dificuldades de outras naturezas, como 

a falta de alunos e atrasos. Isso retardava o trabalho.  E, apesar de terem dito não ter 

dificuldades com gráficos, ficaram surpresos ao verem vários tipos, como o de linhas e 

pictogramas. 

A princípio, isso pareceu um absurdo os olhos da estagiária, mas foi preciso 

compreender que esses alunos eram adultos com mais idade que a professora estagiária, 

pessoas que ficaram vários anos fora da sala de aula e estavam retomando os estudos, por isso 

não se lembravam dos diversos tipos de gráficos. Nada era “trivial”, como costumava ouvir na 

faculdade, por isso, vários conceitos que vão além dos conteúdos de Estatística foram 

retomados. 

Diante dessas dificuldades de construção de gráficos, optamos em dar liberdade de 

escolha para que construíssem o modelo que compreendessem melhor. Eles já tinham uma 

ideia de qual mercado seria mais barato, então, lançamos como desafio provar que tal 

supermercado era realmente o mais barato (ou produto). É importante frisar que alguns 

assuntos paralelos surgiram como: um determinado produto mesmo sendo barato poderia se 

tornar mais caro devido ao custo de deslocamento até o supermercado. Esses momentos 

possibilitavam uma formação social, como cidadãos e consumidores, para além de conteúdos 

matemáticos. 

Eles escolheram o gráfico de barras para representar e comparar os preços dos 

produtos. O erro mais cometido por eles foi relacionar a coluna para construir o gráfico. Por 

exemplo, suponhamos que tenham construído a tabela abaixo: 

Tabela 02- uma possibilidade de preenchimento da tabela 
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Produtos Supermercados 

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 Mercado 4 Mercado 5 

A 2,98 3,21 1,75 3,49 1,98 

B 5,7 4,49 6,3 7,98 6,29 

C 2,3 2,3 5,9 3,45 4,2 

D 1,98 2,1 2,1 1,98 3,1 

E 10,3 11,1 12,3 12,5 13,2 

Fonte: elaborado pela autora. 

Para construir um gráfico comparativo de preços de produtos, esperávamos que os 

alunos escolhessem um mesmo produto e consultassem os preços em diferentes mercados. 

Logo, para fazer o gráfico do produto A, deveria ser escolhido os valores da linha do produto 

A na tabela 2. Como resultado seria obtido um gráfico como o seguinte: 

 

Figura 1: um exemplo de construção de gráfico comparando os preços de um produto A 

           Fonte: Elaborado pela autora 

Entretanto, equivocadamente, eles construíram gráficos utilizando as colunas da 

tabela. Vamos tomar como exemplo a primeira coluna da tabela 02 (coluna do Mercado 1). 

Com isso, foi obtido um gráfico conforme segue. 
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                  Figura 2: exemplo de gráfico construído pelos alunos 

                  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Foi explicado que o gráfico não poderia ser construído desse modo porque o objetivo 

era comparar o preço de um único produto por vez entre os supermercados, ou seja, comparar 

o preço de um mesmo produto nos cinco supermercados, tendo, portanto que construir um 

gráfico para cada produto. 

Ao final, eles compreenderam que o gráfico 02 não estava correto porque não 

comparava o mesmo produto e, por isso, não fazia sentido uma vez que não havia algo em 

comum para comparar, eram produtos distintos de um supermercado. Essa atividade poderia 

ter sido desenvolvida na sala de tecnologia da escola, entretanto, devido a demanda, isso não 

foi possível.  

A Educação de Jovens e Adultos não é apenas um espaço aprendizagens e 

ensinamentos, como também de compartilhamento de experiências, dificuldades e superações 

(BORTOLAZZO, 2012). Pudemos perceber algumas discussões que talvez não fosse possível 

presenciar em uma turma regular como, por exemplo, que o custo de ida ao supermercado 

influenciaria no custo. Mas como são trabalhadores e responsáveis diretos por compras de 

supermercado em suas residências, eles levantaram esse fator. Vários conceitos tiveram que 

ser retomados, como os conceitos de amostra e população. Foi preciso ter paciência e 

reorganizar o programa da aula a cada encontro. 

Podemos inferir que as atividades relatadas tiveram resultados positivos e atingiram 

os objetivos propostos, porque os alunos manifestaram compreender os conceitos trabalhados 

e construíram significados, aspectos percebidos por meio dos diálogos (RODRIGUES et al., 

2012), 
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No papel de professora estagiária, percebemos que é fundamental refletir sobre as 

atividades e estar preparadas para fazer adaptações no que foi planejado (RODRIGUES et al., 

2012). Tais aspectos corroboram com as ideias de Pimenta e Lima (2009) ao afirmarem que a 

identidade docente se constrói no confronto entre teorias e práticas, na análise e reflexão das 

ações realizadas. 

Logo, as atividades feitas enquanto estagiária levam a momentos de reflexões e a 

construção da identidade do professor. O estágio proposto em forma de oficina colaborou para 

a surgimento de uma possível articulação entre teoria e prática proporcionando a oportunidade 

de adquirir experiência tudo aquilo que lhe foi ensinado.  

3. Considerações finais  

A realização do estágio na EJA mostrou-se como uma oportunidade para o 

desenvolvimento pessoal e profissional da futura professora, uma experiência enriquecedora 

na qual foi aprendido a considerar e respeitar as especificidades dos alunos, a valorizar seus 

conhecimentos, e buscar alternativas que pudessem tornar o conteúdo significativo. 

Observa-se também a partir das falas dos alunos a necessidade de retomada de alguns 

conteúdos ao para conseguir ensinar o que será proposto. Logo, considera-se importante que 

durante a graduação seja considerado a oportunidade de ofertar aos acadêmicos experiências 

fora do ensino regular, visto que ao sair da academia os alunos irão lecionar em todas as 

modalidades de ensino.  
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Resumo: 

A finalidade desta pesquisa foi investigar como se constituiu a trajetória histórica da formação inicial de 

professores de Matemática em cursos presenciais nas Universidades Estaduais, Federais e Particulares e em 

Institutos Federais de Roraima. Foi desenvolvida com o intuito de responder: De que maneira se constituiu a 

trajetória histórica da formação de professores de Matemática em cursos presenciais no estado de Roraima? A 

principal ferramenta para a coleta de dados foi o Projeto Político Pedagógico (PPC) de cada curso. Quanto à 

metodologia, caracterizou-se como pesquisa em História da Educação Matemática com abordagem de análise 

documental. Referente aos resultados, foi possível observar que a Universidade Estadual de Roraima (UERR) 

cresceu como instituição multicampi, atendendo grande parte da comunidade do Estado. Repara-se que aconteceu 

a criação do curso de Licenciatura em Matemática em todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do estado, 

que se deu pela carência de professores habilitados na Rede Pública de Ensino Básico. Além disso, enquanto o 

Instituto Federal de Roraima (IFRR) disponibiliza atualmente a Licenciatura em apenas um campus, a UERR 

oferta o curso em diferentes municípios e utiliza apenas um PPC para todos os campi. Notou-se, ainda, que as 

Universidades Particulares no Estado não oferecem a Licenciatura em Matemática de forma presencial, mas 

apenas na modalidade de Educação à Distância (EAD). Assim, não há resultados sobre essas instituições nesse 

trabalho, uma vez que o interesse dessa pesquisa é apenas o ensino presencial. 

Palavras-chave: História da Educação Matemática; Trajetória Histórica; Formação Inicial de Professores; 

Roraima. 

1. Um breve panorama 

Esse trabalho emerge do projeto de pesquisa intitulado: Um panorama histórico acerca 

da formação inicial de professores de Matemática na região Norte do Brasil: promovendo um 

diálogo reflexivo entre o tempo presente e sua trajetória percorrida no passado. O projeto está 

inscrito no Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), ciclo 2019-2020, na linha 

História da Educação Matemática (HEM). É desenvolvido por membros do Grupo 

Rondoniense de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática (GROEPEM), do curso de 

Licenciatura em Matemática da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 

Campus de Ji-Paraná.  
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Dada a dimensão na Região Norte, foi necessário a organizar a pesquisa em etapas, 

uma vez que em um ano não se daria conta de pesquisar todas as instituições da Região, afinal 

“[...] o trabalho histórico tem por fim tornar inteligível o processo histórico e que está 

inteligibilidade conduz ao reconhecimento da regularidade na evolução histórica” (LE GOFF, 

2003, p. 44-45).  

Assim, esse projeto foi subdividido em três ciclos: o primeiro teve como lócus os 

estados do Amazonas, Pará e Rondônia. Sua realização se deu via PIBIC, ciclo 2017/2018. O 

segundo está sendo desenvolvido pelo atual ciclo 2019/2020, pelo mesmo programa, tendo 

como lócus os estados do Acre e Roraima. O terceiro ainda será desenvolvido, com previsão 

de realização no ciclo 2020/2021, também do PIBIC, contemplando os estados do Amapá e 

Tocantins. Todos são coordenados pelo mesmo professor pesquisador. 

A fim de assimilar e compreender melhor a história da formação inicial de professores 

de Matemática no Norte do Brasil, o presente ciclo foi dividido e executado pelos dois alunos 

de Iniciação Científica do Programa. Coube à autora deste trabalho pesquisar as IES do estado 

de Roraima e, o outro orientando, o Acre, com um olhar para a formação do professor de 

Matemática em cursos presenciais.  

É de grande relevância a conservação dos registros históricos para que se consiga 

entender com mais clareza o percurso de um povo e, de modo particular ao tema que tratamos, 

a construção da formação do professor de Matemática, já que pesquisas voltadas para esse 

âmbito na Região Norte quase inexistem. Precisa-se entender que o conhecimento do passado 

é fundamental para que haja melhor compreensão do tempo no presente, pois “buscar 

conhecer o passado é, antes de tudo, reconhecer que há várias trilhas de construção que nos 

antecedem” (ALVES, 2012, p. 210).  

Esse estudo foi desenvolvido pretendendo responder à pergunta norteadora da 

pesquisa: De que maneira se constituiu a trajetória histórica da formação de professores de 

Matemática em cursos presenciais no estado de Roraima?  

2. Objetivos da pesquisa 

O principal objetivo desta pesquisa foi investigar como se construiu a trajetória 

histórica de formação inicial de professores de Matemática dos cursos presenciais de 
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licenciatura em Universidades Estaduais, Federais e Particulares e Institutos Federais no 

estado de Roraima. 

Reitera-se que para alcançar o objetivo central da pesquisa algumas estratégias foram 

adotadas, tais como: acessar os PPCs; caracterizar a origem dos cursos; investigar pontos de 

inflexão, permanência e rupturas; apontar aspectos da história global que influenciaram a 

história dos cursos; analisar a correlação existente de cursos entre as diferentes instituições e 

avaliar se numa mesma IES a trajetória dos cursos em diferentes campi tinham PPCs distintos. 

Fazer o levantamento dessas informações traz à tona indícios do percurso histórico do 

curso de Matemática de cada IES. Entender as mudanças tanto do currículo pedagógico do 

curso e saber o que melhorou, auxilia a formar docentes mais comprometidos com sua prática. 

Além disso, Bloch (2001) assegura que a história é construída a partir do social, na qual é 

necessário compreender as relações sociais aí implicadas. 

3. Ferramentas e métodos 

A metodologia a ser empregada, no caso de uma pesquisa no campo da História da 

Educação Matemática, será a de abordagem de análise documental. Investigar os documentos 

é um modo de olhar para a história em si, porém embasando-se em normas cientificas. E “a 

melhor prova de que a história é e deve ser uma ciência é o fato de precisar de técnicas, de 

métodos, e de ser ensinada” (LE GOFF, 2003, p. 105). 

 Qual a importância em se fazer uma pesquisa voltada à formação de professores? 

Bloch (2001) enfatiza que o passado não tem como ser modificado, mas conhece-lo é 

fundamental para a compreensão do tempo atual. Nesse intuito, a presente investigação 

histórica foi elaborada na busca de compreender e escrever a trajetória da formação inicial de 

professores de Matemática roraimense. 

O principal instrumento de análise foram os PPCs dos cursos, mas a pesquisa não se 

limitou aí. Foi necessário fazer buscas em sites das instituições, leis e decretos de criação dos 

cursos para bem fundamentar a análise. Os PPCs foram encontrados por meio de visitas aos 

sites das IES e a membros do GROEPEM que possuíam os documentos em mãos. 

Como se trata de um trabalho histórico, é preciso o entendimento da correlação 

passado-presente, pois “O historiador parte do presente[..]. Vai do presente ao passado, daí 
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volta ao presente, que é então melhor analisado e reconhecido e já não oferece à análise uma 

totalidade confusa” (LE GOFF, 2003, p. 227).  

Contudo, é preciso atenção ao estudar os documentos. O investigador tem que ter um 

certo discernimento para que não faça interpretações equivocadas ou tendenciosas, ficando 

atento e desconfiando sempre do óbvio, ou seja, “o pesquisador que trabalha com documento 

deve superar vários obstáculos e desconfiar de inúmeras armadilhas [...] (CELLARD, 2008, p. 

295).  

 A análise foi realizada buscando desvendar o que ali estava disposto a ser investigado, 

usando o método de análise documental. Isso é de suma importância, pois colabora para uma 

melhor compreensão do registro, pois “mesmo o mais claro e complacente dos documentos 

não fala senão quando se sabe interroga-lo” (BLOCH, 2001, p.8). 

3.1.   O projeto 

A primeira fase do projeto começou com o Ciclo 2018-2019. Teve o título: Um 

panorama histórico acerca da formação inicial de professores de Matemática da região Norte 

do Brasil: estabelecendo um diálogo acerca da formação inicial em cursos presenciais das 

Universidades Estaduais e Institutos Federais nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia.  

As pesquisadoras do primeiro ciclo adotaram como questão de investigação: De que 

forma se constituiu a trajetória histórica da formação inicial de professores nos cursos?  

Realizaram análise dos PPCs e coletaram dados de dezoitos campi que ofertam, ou ofertavam 

na época, a Licenciatura em Matemática nos três estados mais populosos da Região Norte: 

Amazonas, Pará e Rondônia.  

Dentre os resultados do primeiro ciclo, verificou-se que as Universidades Estaduais 

possuem um número maior de unidades acadêmicas. Os Institutos Federais do Amazonas e 

Pará, IFAM e IFPA, respectivamente, ofertam a Licenciatura em apenas um campus. Já o 

Instituto Federal de Rondônia (IFRO) oferece ainda hoje o curso em dois municípios: Cacoal 

e Vilhena.  

Notou-se ainda que a criação dos cursos de Licenciatura em Matemática surgiu devido 

à necessidade de professores e a qualificação dos que já atuavam. Rondônia é o único estado 

dentre os três pesquisados que não possui Universidade Estadual. Mas a interiorização dos 
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cursos superiores ofertados pelas Universidades Estaduais do Amazonas e Pará marcaram um 

novo tempo para a formação inicial de professores de Matemática na região. 

4.  Estado de Roraima 

Em 9 de julho de 1890 o governador amazonense Augusto Ximeno de Ville Roy criou 

o município de Boa Vista, atual capital do estado, na tentativa de incentivar o crescimento da 

região. Foi em 1943 que o então Presidente da República Getúlio Vargas criou, por meio do 

Decreto Lei n° 5.812, de 13 de setembro de 1943, cinco territórios federais, dentre eles 

o Território do Rio Branco (atual Roraima). Foi por meio da Lei n° 4.182, de 13 de dezembro 

de 1962, que o Território do Rio Branco passou a denominar-se Território de Roraima.  

Segundo uma estimativa populacional de 2019 feita pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Roraima é o Estado menos populoso do Brasil, com apenas 15 

municípios e uma população de 605.761 de habitantes. 

4.1 Dados das Instituições 

Na busca por instituições dentro do perfil investigado, foi realizada uma sondagem, 

donde foram encontradas três IES que ministram o curso de Licenciatura em Matemática: 

Universidade Federal de Roraima (UFRR), a Universidade Estadual de Roraima (UERR) e o 

Instituto Federal de Roraima (IFRR). A tabela apresenta outros dados de pesquisa. 

Tabela 1: O curso ofertado nas IES 

INSTITUIÇÃO SIGLA ESFERA CIDADE 

Universidade Federal de Roraima UFRR Federal Boa Vista 

Universidade Estadual de Roraima UERR Estadual Boa Vista, Caracaraí, Rorainópolis e 

São João da Baliza 

Instituto Federal de Roraima IFRR Federal Boa Vista 

Fonte: Produzida pela autora, com relação aos dados dos PPCs. 

A UFRR foi criada através do Decreto Lei n.º 98.127, de 8 de setembro de 1989, e 

autorizada pela Lei n.º 7.369, de 12 de setembro do mesmo ano. Possui três campi na capital: 

Paricarana, Murupu e Cauamé, mas somente o campus Paricarana oferta o curso.  

about:blank
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Já a UERR foi criada pela Lei Complementar n.º 91, de 10 de novembro de 2005, e 

instituída com a aprovação do seu Estatuto em 13 de julho de 2006. Possui quatro campi que 

ofertam o curso, atendendo os municípios de São João da Baliza, Boa Vista, Caracaraí e 

Rorainópolis.  

Quanto aos Institutos Federais, data de 29 de dezembro de 2008 que o então 

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva aprovou a Lei n.º11.892 implementando 38 

Institutos Federais pelo país, dentre eles, o IFRR. 

4.2 O curso de Licenciatura em Matemática na Universidade Federal de Roraima 

(UFRR) 

O curso de Licenciatura em Matemática foi criado no mês de março do ano de 1990, 

mas só foi reconhecido pelo MEC em 1995 pela Portaria nº1.487 de 6 de dezembro do mesmo 

ano. Trazer essa Licenciatura para a Roraima foi um grande marco, uma vez que a UFRR foi a 

primeira IES criada no Estado, o que veio atender a demanda reprimida, já a comunidade não 

possuía profissionais habilitados para o exercício docente na área. 

De acordo com o site oficial da Instituição, em 2020 está sendo realizada uma nova 

reformulação na estrutura curricular do referido curso, pois o mercado de trabalho está 

exigindo cada vez mais profissionais com melhores competências educacionais. 

Destaca-se como ponto de inflexão, a reorganização nas matérias didáticas que antes 

não eram tão cobradas, pois os cursos tinham um formato mais próximo ao Bacharelado.  

Outro ponto de destaque é que o estudante, ao entrar, contar com um atendimento 

extraclasse e passa a ser orientado por um professor tutor durante toda a sua permanência 

acadêmica. Esse tutor é um professor de sua escolha que se encarrega de acompanhar o aluno 

durante todo o seu período na instituição, contribuindo para a sua permanência. Essa ajuda é 

um complemento para a formação dos acadêmicos. Durante seu período de formação, o 

discente também pode recorrer a auxílios financeiros se houver necessidade. Ações como 

essas contribuem para que se tenha menos evasão. 

Ao analisar a matriz curricular antiga e a recente, se observou que as disciplinas de 

Laboratórios da Educação Matemática, Libras, Metodologia do Trabalho Científico e o 
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Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), adentraram para estrutura curricular do curso, por 

conta da reformulação da estrutura curricular e das recomendações legais.  

4.3   A Licenciatura na Universidade Estadual de Roraima (UERR) 

A UERR criou o curso de licenciatura em Matemática através da Resolução nº04 de 26 

de maio de 2006. O curso que tem por objetivo formar professores de Matemática foi 

implantado em quatro campi: Boa Vista, Caracaraí, Rorainópolis e São João da Baliza. É 

importante ressaltar que nos três campi da UERR é utilizado exatamente o mesmo PPC, 

proporcionando que um estudante mude de campus sem prejudicar ou atrasar o curso. 

A instituição busca aprimorar o conhecimento de seus alunos, trazendo-lhes atividades 

com enriquecimento didático, científico e cultural, como aulas práticas já no começo da 

graduação e laboratórios mais desenvolvidos. Assim, o discente pode usufruir desses 

benefícios, além de eventos culturais e atividades complementares, perpassando por uma 

formação com diversidade para o futuro professor.  

Além disso, o curso oferece novas disciplinas pedagógicas e a Universidade está mais 

preocupada com o bem-estar do acadêmico, pois inseriu novas tecnologias no ambiente, 

visando proporcionar um melhor aprendizado.  

4.4  O curso no Instituto Federal de Roraima (IFRR) 

No que se refere ao IFRR, não foi encontrado o Decreto de criação do curso de 

Licenciatura em Matemática, mas apenas a Lei de criação da Instituição. Reitera-se que o PPC 

é bem resumido e não traz informação referente a esse aspecto. Isto se configura como um 

ponto negativo, pois é importante saber como o curso foi estabelecido, tanto para os discentes 

como para futuras pesquisas dessa mesma abordagem histórica.  

Da análise do PPC, é possível afiançar que o curso de formação de professores de 

Matemática desta instituição foi criado no ano de 2002, quando ainda era denominado Centro 

Federal de Educação Tecnológica (CEFET). Emerge visando contribuir para a educação local, 

pois a demanda de professores habilitados na Educação Básica não estava sendo suprida. Em 

concordância com a Lei n.º 11.892/08, em seu artigo 7º, o IFRR passa a ofertar as 

licenciaturas, visando a formação de professores para Educação Básica. Dentre essas 

licenciaturas, a de formação Matemática.  
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No decorrer do curso, o acadêmico do IFRR pode envolver-se em ações de mobilidade 

acadêmica fomentada pela Assessoria de Relações Internacionais (ARINTER). O processo 

possibilita ao discente regularmente matriculado na licenciatura desenvolver atividades de 

ensino, pesquisa e extensão em outras IES. Essa ação proporciona ao acadêmico 

conhecimentos de grande relevância, pois acrescenta experiência para um futuro profissional 

na Educação. 

Para garantir a permanência dos licenciados no curso, o IFRR dispõe de uma política 

de assistência ao estudante, como bolsa de auxílios, e também apoio complementar ao aluno, 

que poderá participar de programas que promovem a permanência e, consequentemente, a 

conclusão do curso. Além disso, o estudante também tem acesso a ambientes como 

laboratórios, sala de computadores e biblioteca para a realização de atividades, evitando, 

assim, a evasão. 

Outro ponto importante referente ao curso é que na modalidade presencial, com base 

na Portaria do Ministério da Educação (MEC) n.º 1.134, de 10 de outubro de 2016, o 

desenvolvimento dos componentes curriculares da Matriz Curricular pode ocorrer de forma 

integral ou parcial através da modalidade à distância. Porém as atividades online não podem 

ultrapassar os 20% (vinte por cento) da carga horária total.  

Com o intuito de alcançar um melhor padrão de aprendizagem, no curso são realizadas 

avaliações contínuas com objetivo de complementar as lacunas que estão presentes nas 

práticas pedagógicas dos professores. No currículo, essas avaliações ocorrem ao final de cada 

semestre com perguntas avaliativas referentes às disciplinas ministradas, além de avaliar 

também o corpo docente da Instituição. Através do PPC é possível identificar que os 

discentes, já no começo do curso, possuem contato com disciplinas pedagógicas. Os docentes 

buscam transmitir para seus alunos que a prática em sala de aula é um processo dinâmico, o 

que é importante para o desenvolvimento desses discentes como futuros profissionais da 

Educação. 

5. Considerações 

A presente pesquisa propiciou, em um ano de iniciação científica, fazer uma breve 

construção histórica acerca da trajetória da formação inicial de professores de Matemática no 

Estado de Roraima.  
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A UERR cresceu como instituição multicampi, na perspectiva de atender melhor a 

população tanto da capital, como a que está localizada no interior do estado, abrangendo, 

dentre as instituições pesquisadas, o maior número de acadêmicos no estado. A UERR é a IES 

com mais oferta do curso de Licenciatura em Matemática, ofertando a formação em três 

campus, todos eles com o mesmo PPC. 

A Licenciatura em Matemática da UFRR tem um diferencial no tocante à formação de 

professores: um elenco maior de disciplinas pedagógicas que antes não eram ofertadas, mas 

que com a nova estruturação curricular, começaram a ser oferecidas, proporcionando ao 

acadêmico mais oportunidades de reflexão do aspecto didático-pedagógico da profissão.  

Já a UFRR e o IFRR ainda estão circunscritos apenas na capital, o que por sua vez já é 

muito importante para o desenvolvimento da comunidade local.  

As criações dos cursos em todas as instituições pesquisadas tangenciaram para o 

mesmo objetivo: melhorar a Educação local pública e atender a escassez de profissionais 

habilitados. Este é um importante papel e reflexo de políticas públicas nacionais atendidas de 

forma correta.  

Não foi encontrado a oferta do curso em Licenciatura em Matemática presencial na 

rede particular de ensino dos estados pesquisados, mas apenas na modalidade EAD. Em 

decorrência disso, não há informações sobre as instituições particulares de ensino neste 

trabalho.  

 Com o encerramento do ciclo vigente, tem-se a expectativa de que esta investigação 

possa alcançar um olhar especial dos leitores e, principalmente, de acadêmicos que estão 

cursando a licenciatura. Pesquisas assim ressaltam como era o curso há alguns anos, as 

mudanças que sobrevieram no decorrer do tempo e como podemos melhorar a formação atual 

enquanto instituição superior, com o olhar sempre atento aos desafios e percalços da história. 
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Resumo: 
O ano de 2020 foi marcado pelo surto epidêmico do Coronavírus (Covid-19), promovendo análise de hábitos e 

modelos educacionais de ensino. Os dispositivos móveis ganharam destaque no ambiente escolar por possibilitar 

a realização de atividades acadêmicas de forma remota, uma vez que o ensino presencial foi suspenso. Esta 

pesquisa apresenta um aplicativo para dispositivos móveis com emprego da Realidade Aumentada com o 

propósito de auxiliar no processo de ensino aprendizagem em Geometria Espacial. O desenvolvimento foi 

realizado de forma colaborativa entre um acadêmico de computação e um professor de matemática, visando 

atender aspectos pedagógicos através de aporte teórico dos autores Dolce e Pompeu (2010). Neste aplicativo 

foram elaboradas atividades envolvendo objetos da construção civil e marcos históricos do estado de Rondônia, 

tendo como proposta de aplicação a ser realizado com alunos de nível médio. Dessa forma, espera-se que esta 

pesquisa desperte reflexões para futuras pesquisas, e que os educandos possam correlacionar conteúdos 

geométricos com a construção civil assim como com os objetos espaciais presentes no ambiente urbano. 

Palavras-chave: Ensino de Geometria; Realidade Aumentada; Aplicativo Educacional.  

1. Introdução 

Em meio à inúmeras adversidades ocorridas no mundo, tornou-se consenso nas 

comunidades científica e civil a necessidade de repensar os modelos de ensino nos tempos de 

Covid-19. Em virtude desta pandemia, outras estratégias de ensino ganharam destaque como 

o ensino online. A realização de atividades remotas se tornou um desafio para os educadores 

de todos os níveis, para disponibilizar os conteúdos programáticos e destinar aos estudantes o 

conhecimento planejado. Uma estratégia é a utilização de tecnologia móvel sem fio, uma vez 

que vivemos a era da conexão. A internet fixa mostrou o potencial agregador das tecnologias 

digitais (TD) e, agora, com a internet móvel emerge uma nova cultura, com novas práticas de 

                                                
17Mestrando do Programa de Pós Graduação Scricto Sensu em Educação Matemática (PPGEM) de Ji-Paraná da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 
18 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação (DACC) da Fundação Universidade Federal 

de Rondônia (UNIR) 
19 Professora do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação e do Programa de Pós Graduação em 

Educação Matemática de Ji-Paraná da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR).  



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

177 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

consumo e produção de informação e consequentemente, novas práticas de ensino. Os 

indicadores oficiais brasileiros percebem uma grande desigualdade social e a maneira mais 

acessível aos conteúdos para estudantes da rede pública de educação é por meio de 

smartphones com internet. 

Em relação ao ensino de Matemática, o desafio enfrentado pelos docentes consiste em 

buscar formas de relacionar os fundamentos teóricos de Geometria com a prática vivenciada 

no dia a dia do ambiente dos seus estudantes. A problemática deste projeto está na dificuldade 

que os estudantes enfrentam em relacionar a Geometria e suas formas com o seu cotidiano 

urbano. As formas geométricas espaciais podem ser encontradas na paisagem urbana, por 

exemplo, pode-se percebê-la na construção civil. Cada região possui uma grande riqueza e 

variedades de formas geométricas e, em Rondônia, existem monumentos históricos que 

podem auxiliar neste processo de ensino de geometria espacial.  

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar um aplicativo móvel que foi construído 

utilizando recursos da Realidade Aumentada para auxiliar o processo de ensino aprendizagem 

em Geometria Espacial. Kirner (2011, p.16) ressalta que “a Realidade Aumentada pode ser 

definida como o enriquecimento do mundo real com informações virtuais geradas por 

computador em tempo real e devidamente posicionadas no espaço 3D, percebidas através de 

dispositivos tecnológicos”.  

No aplicativo, destinado aos estudantes de ensino médio, além da parte teórica baseada 

na literatura de Dolce e Pompeo (2010) também foram elaboradas atividades que os 

estudantes devem realizar de forma remota. As atividades a serem desenvolvidas pelos 

estudantes envolvem estudo de objetos espaciais de construção civil e de monumentos 

históricos de Rondônia.  

Ao decorrer do trabalho apresentamos um levantamento sobre o uso de figuras urbanas 

da construção civil no ensino de geometria espacial e, em seguida, um levantamento sobre o 

emprego da realidade aumentada na Educação Matemática. Na secção seguinte, foi descrito o 

processo de construção do aplicativo e sua interface. 

A importância desta pesquisa se justifica pela necessidade dos métodos de ensino 

serem reinventados e aprimorados, ainda em decorrência do surto epidêmico do Coronavírus 

(Covid-19) surge um novo desafio para estudantes, professores e familiares em virtude da 

suspensão de aulas e atividades presenciais.  
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2. O Ensino de Geometria e sua aplicação na construção civil 

 Com base no grau de conhecimento sobre os conceitos geométricos apresentado pelas 

pessoas, se percebe as dificuldades de aplicação desses conceitos no seu cotidiano. 

Independente de idade, sexo ou grau de instrução, é possível encontrar pessoas que não 

conseguem estabelecer relação do que foi ensinado em sala de aula com sua vida cotidiana. 

Segundo Barbosa (2003), a necessidade do homem em compreender e descrever o seu 

meio (ambiente físico e mental), surge com as imagens representadas através de seus 

desenhos. Estas imagens foram lentamente conceitualizadas até adquirirem um significado 

matemático e, juntamente com conceitos e relações geométricas, formaram a Geometria 

Euclidiana. Durante séculos, a Geometria foi ensinada na sua forma dedutiva. Ainda assim, a 

Geometria formava a base das Ciências Exatas, da Engenharia, da Arquitetura e do 

desenvolvimento tecnológico.  

Através de vários mecanismos e indicadores da educação brasileira, constata-se no 

ensino em matemática nas escolas públicas, em específico em Geometria, o aumento da 

defasagem a cada ano, devido à vários motivos. Nesse sentido, Pavanello (1993, p.7) destaca: 

A liberdade que essa Lei (movimento da Matemática Moderna) concedia as escolas 

quanto à decisão sobre os programas das diferentes disciplinas possibilitou que 

muitos professores de matemática, sentindo-se inseguros para trabalhar com 

geometria, deixassem de inclui-la em sua programação. Por outro lado, mesmo 

dentre aqueles que continuaram a ensiná-la, muitos reservaram o final do ano letivo 

para a sua abordagem em sala de aula – talvez numa tentativa, ainda que 

inconsciente, de utilizar a falta de tempo como desculpa pela não realização do 

trabalho programado com o tópico em questão. 

Pavanello (1989) ressalta ainda que os motivos que teriam levado os matemáticos a 

não enfatizar o ensino de Geometria nos diferentes graus de ensino, se concentram em torno 

de questões relacionadas ao rigor e visualização. Mesmo com cursos e capacitações ofertados 

pelo sistema educacional aos professores de matemática, os mesmos findam e não concluem a 

aplicação da parte prática da geometria. 

Por outro lado, é notória a presença da Geometria na construção civil. Além disso, o 

ramo da construção civil nos permitir conviver com diferentes pessoas e com os mais variados 

graus de conhecimentos. Assim, conjectura-se que possuir noções básicas de cálculos, 

medidas de áreas e volumes, compreender as formas para empregá-las nas obras seja 

indispensável. Principalmente, nos grandes centros urbanos, cujo índice populacional vem 

aumentando cada dia mais, devido ao fluxo migratório do campo para área urbana, as 
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construções civis têm crescido em grande escala. E, para abrigar tantas pessoas num espaço 

limitado, a solução é investir em obras cada vez mais semelhantes às formas geométricas. 

A Geometria está por toda parte, mas é preciso conseguir enxergá-la mesmo não 

querendo, lida-se no cotidiano com as ideias de paralelismo, perpendicularismo, 

semelhança, proporcionalidade, medição (comprimento, área, volume), simetria: 

seja pelo visual (formas), seja pelo uso no lazer, na profissão, na comunicação oral, 

cotidianamente se está envolvido com a Geometria (LORENZATO, 1995, p.5). 

3. Tecnologia móvel e o emprego da Realidade Aumentada (RA) 

 Os dispositivos móveis estão agregando funcionalidades que anteriormente eram 

possíveis somente em computadores de mesa, e atualmente é um segmento em crescente 

expansão.Com isso, viabilizou-se sua incorporação em diversos setores da sociedade, dentre 

eles, o ambiente educacional, trazendo a possibilidade de uma nova modalidade de ensino, o 

mobile learning (m-learning).  

Por este motivo, vários pesquisadores buscam compreender a inserção das tecnologias 

móveis no contexto educativo e destacam a necessidade de metodologias de ensino e 

aprendizagem pertinentes à essa nova realidade. Saccol (2010) destaca a importância do m-

learning ao afirmar o seguinte: 

Processos de aprendizagem apoiados pelo uso de Tecnologias da Informação ou 

comunicação móveis e sem fio e que tem como característica fundamental a 

mobilidade dos aprendizes, que podem estar fisicamente/geograficamente distantes 

uns dos outros e também de espaços formais de educação, tais como salas de aula, 

salas de formação, capacitação e treinamento ou local de trabalho (SACCOL, 2010, 

p. 25). 

De acordo com Lin et al. (2012), o rápido desenvolvimento para a implantação de 

tecnologia móvel no âmbito escolar oferece aos alunos novas oportunidades para aumentar o 

engajamento, a motivação e a aprendizagem. Um recurso interessante e que pode ser utilizado 

nos aplicativos é a realidade aumentada (RA), a mesma tem sido aplicada no ensino de 

matemática e utilizada na maioria dos casos para a visualização de formas geométricas, 

gráficos 3D e jogos interativos.  

Lemos e Carvalho (2010) apresentam desenvolvimento e uma proposta de utilização 

de um software implementado usando técnicas de Realidade Aumentada (RA) para apoio ao 

ensino da relação de Euler. O objetivo deste software foi atuar como objeto de aprendizagem, 

proporcionando para o aluno, através da visualização e manipulação de objetos, um melhor 

entendimento da relação descoberta por Leonhard Paul Euler, e ainda foi utilizada para 

associar o número de vértices, faces e arestas nos poliedros de Platão. 
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O estudo de Macedo et al. (2016) apresenta o aplicativo AppiRAmide construído para o 

estudo de Geometria espacial por meio de Realidade Aumentada usando dispositivos móveis. 

Nele, tem-se a descrição de uma aula experimental com a aplicação de uma sequência didática 

usando o material impresso especialmente desenvolvido para uso com o aplicativo.  

O experimento foi conduzido em uma aula sobre pirâmides para uma turma de Ensino 

Médio, a partir de questionários e observações foram levantadas as impressões desses alunos 

sobre o aplicativo, o material impresso e a sequência didática. A análise dos resultados 

obtidos mostrou que os alunos reconheceram o AppiRAmide como uma ferramenta eficiente 

na visualização tridimensional interativa, na aprendizagem de Geometria espacial. 

Atividades com RA podem contribuir para um ambiente de conexão não só entre 

tecnologia e matemática, mas com outras áreas de ensino ou ciência. Utilizar-se dos recursos 

da RA e aplicá-los na educação é uma forma de construir alternativas de ensino e de 

aprendizagem ao lado dos livros, fotos, ilustrações, vídeos e das aulas expositivas. 

4. Metodologia 

Destaca-se que o desenvolvimento do aplicativo foi realizado de forma colaborativa 

entre o acadêmico de Computação e o acadêmico do Mestrado em Educação Matemática, 

visando atender aspectos pedagógicos ao processo de ensino aprendizagem em Geometria 

Espacial. Valendo frisar que o fomento de intercâmbio entre os autores exigiu negociação 

mútua para que eles se envolvessem no diálogo colaborativo para troca de saberes e 

conhecimentos. 

A proposta deste estudo é a utilização do aplicativo em conjunto a vídeo aulas 

podendo ser aproveitada também de forma presencial. Os dispositivos móveis (entre eles, o 

smartphone) não foram projetados para uso específico de atividades educacionais, por isso, é 

necessário um planejamento criterioso do seu uso, por exemplo, longos textos tornam-se 

cansativos e tediosos para o estudante, se forem apresentados na tela de um dispositivo móvel.  

Já o emprego de vídeo aulas intercaladas com um aplicativo que faz uso da realidade 

aumentada podem proporcionar uma combinação interessante para o ensino de geometria 

espacial. Desta forma, o embasamento prévio e teórico sobre poliedros complexos tais como 

prisma, pirâmide, cilindros, cone e esfera com a visualização compartilhada de objetos reais e 
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virtuais da realidade aumentada visam auxiliar o estudante no seu aprendizado. A sequência 

didática previamente planejada sob responsabilidade do professor de matemática visa atender 

pedagogicamente o processo de ensino aprendizagem em geometria espacial.  

A participação dos autores mencionados exigiu a realização das seguintes atividades: 

 O graduando de computação aprimorou seus conhecimentos acerca da linguagem 

JavaScript, do framework ReactNative e da biblioteca/plataforma ViroReact, modelagem 

3D e animação (Blender), além também de um maior aprofundamento acerca da realidade 

aumentada na educação, mais especificamente em Geometria Espacial. 

 O professor e mestrando em Educação Matemática ficou responsável pela parte 

pedagógica do aplicativo, inclusive na elaboração dos exercícios a serem realizados pelos 

estudantes. Foram articulados encontros virtuais com o acadêmico de Computação para 

orientar a melhor estratégia a ser adotada no aplicativo, bem como a aplicação correta dos 

conceitos matemáticos envolvidos.  

5. Descrição do aplicativo para dispositivos móveis 

O aplicativo propõe uma estrutura simples de divisão de tópicos: Teoria, Exercícios e 

Informações autorais (Sobre). A opção “Teoria” apresenta as figuras geométricas abordadas 

no aplicativo, cujo embasamento teórico foi fornecido pelo livro de Dolce e Pompeo (2010). 

Para cada desenho (ou imagem) ilustrada no aplicativo, existe outra imagem associada com o 

uso da realidade aumentada. O objetivo é que o estudante observe os objetos no mundo real e 

os possa relacionar com os objetos geométricos do aplicativo através da sobreposição de 

imagens (real e virtual), como ilustrado na figura 2. Nela, o estudante observa os objetos do 

mundo real e identifica qual o objeto geométrico similar no aplicativo. As definições, os 

elementos, secções, superfícies ficam em destaque no objeto virtual (figura 1) e classificação 

bem como o volume de prisma, pirâmide, cilindros, cone e esfera compõem a parte teórica do 

aplicativo. 
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Figura 1: Representação virtual do prisma e seus 

elementos.  

Fonte: Elaborado pelos autores 

Figura 2: Objeto do mundo real e o correspondente 

objeto geométrico no mundo virtual.  

Fonte: Elaborado pelos autores 

A opção “Exercícios” foi implementada em duas etapas. Na primeira etapa, o 

acadêmico do mestrado em Educação Matemática elaborou 7 (sete) exercícios para utilização 

pedagógica do aplicativo de Geometria Espacial, visando possibilitar que o estudante exercite 

seu conhecimento através de exercícios com figuras geométricas da construção civil 

(resolução de exercícios cuja animação apresenta objetos sendo decompostos de uma pequena 

casa). Já a segunda etapa contém uma animação e exercícios da Estrada de Ferro Madeira 

Mamoré, monumento histórico dos rondonienses, mais adiante as figuras elucidarão algumas 

telas e partes do programa. 

1ª. parte Exercícios da construção civil: As figuras 3, 4, 5 e 6 ilustram a parte dos exercícios 

da construção civil. A figura 6 ilustra a pequena casa com uma caixa de água externa. Nesta 

etapa, são utilizadas animações que decompõe as partes de uma casa.  

A proposta é a de que estes exercícios sejam uma atividade inicial, pois além do 

número reduzido de questões (sete), os enunciados tem a proposta de facilitar a compreensão 

de como o estudante deve proceder para responder o questionário e enviar as respostas ao 

professor. 
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Figura 3: Exercício inicial da casa 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Questões propostas à figura 4: 

 

Figura 4: Maquete do telhado e suas dimensões 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A) Qual a área total do telhado? (Vale lembrar que nesse tipo de construção, a cobertura 

possui duas abas). 

B) Na construção civil para cobrir cada metro quadrado ( ) de telhado são utilizadas 30 

telhas francesas, dessa forma, para cobrir as duas abas do telhado com as dimensões 

indicadas acima, quantas telhas serão necessárias? 

 

 
                                           Figura 5: Paredes da casa e medidas 

                                           Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Questões propostas à figura 5: 

A) Determine a área do piso. 

B) Verifique os  da casa, considerando a altura da parede igual a 4 metros. 
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C) Um pedreiro cobra R$ 20,00 para assentar cada  de piso, considere as dimensões da 

figura a seguir e calcule o valor da mão de obra relacionada ao piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 6: Caixa d’água e medidas de altura e raio. 

                                                             Fonte: Elaborado pelos autores. 

Questões propostas à figura 6: 

A) Calcule a quantidade de metros cúbicos que o recipiente possui. 

B) Em cada  cabem 1000 litros de água, determine a capacidade dessa caixa d’água.
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2ª. parte Exercícios com objetos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (ilustrado na 

figura 7): A etapa compreende a realização de exercícios envolvendo cilindros, cones, esferas, 

primas entre outros; de um marco histórico para os rondonienses: A seguir um breve histórico 

desde monumento histórico do estado de Rondônia obtido no site da biblioteca nacional: 

A Estrada de Ferro Madeira Mamoré foi inaugurada em 1912. A ideia desse 

empreendimento havia surgido no ano de 1861 por conta da necessidade de 

aumentar produção da colheita do látex devido ao alto preço da borracha no mercado 

mundial e a ocupação do Vale do Guaporé pelos portugueses [ ...] O engenheiro 

norte-americano Percival Farquhar (1864-1953), considerado um dos maiores 

empresários da história do país, foi um dos responsáveis por tocar o 

empreendimento durante os anos de 1907 a 1912, mantendo o nome usado pelos 

irmãos Collins. A meta era atravessar os estados do Amazonas e Rondônia passando 

pela fronteira do Mato Grosso (BIBLIOTECA NACIONAL, 2020, sp).20 

 
                         Figura 7: Estrada de Ferro Madeira Mamoré. 

                         Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nesta segunda etapa, tem-se um total de 6 (seis) exercícios, relacionados aos objetos 

ilustrados a seguir (figuras 8, 9 e 10). Os exercícios envolvem basicamente cálculos de área e 

volume dos objetos decompostos. 

  

Figura 8: Galpão da ferrovia Madeira Mamoré 

decomposto. 

Fonte: os autores. 

Figura 9: Cabine da locomotiva  

Fonte: os autores. 

                                                
20

Site da Biblioteca Nacional Madeira Mamoré, a ferrovia do diabo. 

https://www.bn.gov.br/acontece/noticias/2020/04/madeira-mamore-ferrovia-diabo. Acesso em 03.ago.2020 
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                                                             Figura 10: Vagão de passageiros.  

                                                             Fonte: os autores 

6. Discussões sobre a resolução dos exercícios e restrições tecnológicas  

 A proposta é que o aluno receba um formulário composto por questões e figuras 

expostas anteriormente, e ainda responda cada questão no seu próprio caderno utilizando lápis 

e borracha, uma vez que existem cálculos e fórmulas matemáticas de difícil digitação em 

teclados de dispositivos móveis. 

Dessa forma, espera-se que o estudante resolva as questões no seu próprio caderno e 

tire uma foto de cada resolução, correspondendo a uma foto distinta que deve ser anexada ao 

formulário para cada resolução, logo após o enunciado da questão. Essas imagens destacam a 

importância pedagógica da resolução do problema por parte do educando, ou seja, não basta 

obter o resultado (valor) final, o processo descritivo da resolução da solução também deve ser 

avaliado. Assim, o estudante terá liberdade para expressar o seu pensamento lógico 

matemático, sem se preocupar com a interface tecnológica (digitação no teclado). Sendo que 

após responder todas as questões (ou seja, anexar todas as fotos com as resoluções), o 

educando deverá enviar o formulário devidamente respondido para o professor, via e-mail ou 

por qualquer outra plataforma acordada durante o processo. 

Para conseguir executar este aplicativo existem alguns requisitos, dentre eles, possuir 

um smartphone que permita a execução do software mobile ARCore, vale lembrar que essa 

solução não encontra-se disponível em todos smartphones, sendo mais encontrada em 

dispositivos de última geração. Outra exigência é a necessidade de acesso à internet, uma vez 

que para efetuar o download do formulário de questões, e para enviar o formulário 

devidamente preenchido com as fotos de resolução dos exercícios por e-mail ou WhatsApp ao 

docente, necessita que o discente tenha acesso à internet. 
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7. Considerações finais 

A prática docente deve ser analisada e repensada constantemente, e as possibilidades 

do emprego de novos elementos, dentre elas, a Realidade Aumentada podem auxiliar o 

processo de ensino aprendizagem em Educação Matemática. Os dispositivos móveis 

(Smartphones) mostraram-se grandes aliados no processo educativo, uma vez que é possível 

utilizar-se de aplicativos móveis para auxilio em resoluções de atividades e até mesmo na 

criação de salas de aulas online.  

Portanto, o propósito da elaboração de um aplicativo mobile, originou-se da 

necessidade de uma metodologia diferenciada e inovadora no âmbito do processo de ensino-

aprendizagem, a fim de mudar a realidade do ensino de Geometria nas salas de aula. Esse 

aplicativo busca construir meios que permitam permear teoria e prática, distanciando-se dos 

métodos e hábitos tradicionais de ensino, e ainda promovendo contextualizações através das 

figuras geométricas que compõem os monumentos históricos de Rondônia e da construção 

civil.  

Em tempos de pandemia, as políticas públicas precisam garantir o acesso e a 

incorporação da tecnologia móvel em conjunto da conexão com a internet, para possibilitar 

aos discentes em situação de vulnerabilidade o alcance das informações e dados de relevância 

ao desenvolvimento educacional. A temática proposta, não conta com muitas publicações, 

espera-se que a informações elucidadas ao decorrer desse trabalho despertem reflexões e 

moções para pesquisas futuras no âmbito da Realidade Aumentada, uma vez que os 

dispositivos móveis possuem grande potencial educativo e sua inserção efetiva deve ser 

levada em consideração, já que possibilitam a socialização e execução de aulas e atividades de 

maneira remota. 
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Resumo:  

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa realizada durante uma formação 

continuada com um grupo de professores de matemática da rede estadual de ensino de Rondônia,  sobre os 

impactos atuais e futuros causados pela pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) na profissão docente,  

desafios do planejamento e do desenvolvimento de atividades docentes de forma remota. A pesquisa se 

caracteriza metodologicamente como sendo de abordagem qualitativa, do tipo pesquisa participante. Para a 

produção de dados, foram realizados três encontros formativos, referentes a concepções de matemática 

percebidas na BNCC e sobre a elaboração de planos de aula que articulem as competências gerais da BNCC com 

as específicas de matemática. Foram aplicados 4 questionários, sendo: 1 de caráter diagnóstico, 2 de avaliação 

dos encontros e 1 mais abrangente, que avaliou a formação como um todo. A formação continuada ocorreu no 

município de Ji-Paraná/RO e tratou do Referencial Curricular de Rondônia como um dos instrumentos de 

implementação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Toda a formação foi virtual, com a utilização de 

plataformas digitais para a formação em tempo real com os professores e para elaboração e aplicação de 

questionários e avaliações. Dentre os resultados, verificou-se que os principais impactos da pandemia na 

profissão docente referem-se à necessária formação voltada à superação das dificuldades com o uso de 

ferramentas tecnológicas para aulas remotas, o aumento da carga horária de trabalho docente necessária para 

planejamento e execução das atividades remotas, e a valorização da formação continuada para o 

desenvolvimento de competências e habilidades tecnológicas. 

Palavras-chave: Formação Continuada; Pandemia; Tecnologia; BNCC. 

1. Introdução 

A pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) impôs à sociedade em geral e aos 

professores brasileiros tempos angustiantes e desafiadores. O ato de ensinar, que até então era 

uma prática do dia-a-dia, passou por mudanças rápidas e radicais. O impacto da pandemia 

exigiu um distanciamento social que acarretou uma mudança brusca na maneira de viver, de 

agir e de ensinar. 

Como o isolamento social é a medida mais eficiente para evitar a contaminação, visto 

que ainda não há vacina para imunizar a população, a maioria das escolas brasileiras estão 
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sem atividades presenciais e buscam, de alguma forma, desenvolver atividades remotas. 

Alguns desafios surgem nesse cenário, inclusive por falta de políticas públicas relacionadas às 

tecnologias digitais de informação e comunicação, impossibilitando que se atinja de imediato 

a possibilidade descrita por Moran (2007): 

A informação está disponível, as formas de aprender serão muito variadas e as 

formas de organizar o ensino também.  Todos os alunos estarão conectados as redes 

digitais por celulares, computadores portáteis, TVs digitais interativas. Os mais 

pobres terão equipamentos mais simples, mas todos estarão conectados. E esta é 

uma realidade impensável hoje, mas que rapidamente está se tornando viável. As 

cidades e as escolas se conectarão, os alunos terão acesso individual e grupal às 

redes digitais, dentro e fora da escola. Todas as aulas estarão conectadas abertas para 

o mundo, serão salas de pesquisa, de publicação, de debates, presenciais e virtuais 

de avaliação (MORAN, 2007, p. 145 -146). 

No município de Ji-Paraná/RO, a realidade dos professores e das escolas não se 

distingue do restante do país. Para enfrentar os desafios impostos pela pandemia, busca-se 

oferecer aos professores formação continuada virtual, voltando-se para o planejamento e a 

execução de aulas remotas, no âmbito da implantação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). 

Neste trabalho, apresentam-se os resultados de uma pesquisa realizada durante uma 

formação continuada com um grupo de professores de matemática da rede estadual de ensino 

de Rondônia, sobre a implantação curricular – BNCC, especificamente o componente 

curricular de matemática, na qual pode se observar os impactos atuais e futuros causados pela 

pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) na profissão docente, e sobre desafios do 

planejamento e do desenvolvimento de atividades docentes de forma remota. 

2. Aspectos Metodológicos 

A pesquisa se caracteriza metodologicamente como sendo de abordagem qualitativa, 

do tipo pesquisa participante. A abordagem qualitativa “engloba a ideia do subjetivo, passível 

de expor sensações e opiniões” (BICUDO, 2006, p. 106), a fim de identificarmos as 

contribuições da formação continuada ofertada no modelo remoto a um grupo de professores 

da educação básica que ensinam matemática na rede estadual de ensino. A pesquisa é  

participante, uma vez que, dentre as autoras deste artigo, duas atuaram como formadoras e 

uma como aluna da formação continuada. 
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Para a produção de dados, foram realizados três encontros formativos, referentes a 

concepções de matemática percebidas na BNCC e sobre a elaboração de planos de aula que 

articulem as competências gerais da BNCC com as específicas de matemática. Durante os 

encontros remotos, foi realizada observação participante, entendida como “uma estratégia de 

campo que combina ao mesmo tempo a participação ativa com os sujeitos, a observação 

intensiva em ambientes naturais, entrevistas abertas informais e análise documental” 

(MOREIRA, 2002, p. 52). 

Na produção de dados, foram aplicados 4 questionários, sendo: 1 de caráter 

diagnóstico, 2 de avaliação dos encontros e 1 mais abrangente, que avaliou a formação como 

um todo. Também foram produzidos dados na forma de respostas dadas no chat durante as 

conferências virtuais, respostas abertas dadas nas formações, registros da intervenção 

pedagógica na análise dos planos de aulas produzidos pelos participantes, e registro do 

relatório de bordo das pesquisadoras. 

A formação continuada ocorreu no município de Ji-Paraná/RO e tratou do Referencial 

Curricular de Rondônia como um dos instrumentos de implementação da Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC. Toda a formação foi virtual, com a utilização de plataformas 

digitais para a formação em tempo real com os professores e para elaboração e aplicação de 

questionários e avaliações. 

Visando preservar a identidade dos participantes, na análise e discussão dos dados 

seus nomes foram substituídos pela expressão PPi, onde as letras P referem-se a “Professores 

Participantes” e o índice i indica a ordem das falas dos participantes na discussão dos dados. 

3. Impactos atuais e futuros na profissão docente 

Quanto aos impactos da pandemia na profissão docente, verificou-se na pesquisa que 

os docentes estão buscando superar seus medos, angústias e dificuldades para ensinar aos 

estudantes de forma remota, como podemos comprovar pela avaliação de uma professora 

participante (PPi) da formação continuada: 

A pandemia desafiou-me a ser uma profissional mais digital, mais observadora, mais 

atenciosa e mais pesquisadora, com isso ampliei minhas habilidades sociais e 

tecnológicas, habilidades essas que me ajudarão de maneira significativa na minha 

profissão (PPi). 
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Assim como esta avaliação de PPi, as demais avaliações realizadas ao longo dos 

encontros formativos revelaram inúmeras realidades. Em alguns contextos foi nítido o 

desconforto dos professores em terem que ensinar de modo remoto, através de atividades 

desafiadoras, por meio das mídias sociais, através das chamadas de vídeos e de práticas 

pedagógicas inovadoras em um cenário de falta de formação docente específica para o uso de 

tecnologias, ou mesmo de ausência de recursos tecnológicos, como ilustrado pelo relato de 

PPii: 

O distanciamento tem sido um grande desafio, manter o foco dos alunos nas 

atividades e tentar explicar o conteúdo de forma remota tem sido bem difícil, a falta 

de bons recursos tecnológicos, tanto por parte dos alunos quanto do professor 

também tem sido um fator limitante ao aprendizado (PPii). 

Também se verificou que é consenso entre professores que eles estão trabalhando 

muito mais em casa do que quando iam à escola para ensinar. Os professores relatam 

dificuldades com a Internet e em utilizar as ferramentas tecnológicas para melhorar a 

qualidade das aulas remotas. 

Nesse cenário, através do relato do professor participante PPiii, podem-se perceber as 

mudanças provocadas tanto na educação quanto na postura do professor: 

A pandemia nos tirou da zona de conforto, tivemos que usar as tecnologias, mudar 

radicalmente a nossa prática pedagógica, estudar meios de nos adaptar a essa nova 

realidade. Sinceramente, aprendemos muito e acredito que nunca mais nossas aulas 

serão as mesmas, nos tornamos mais dinâmicos, conhecemos novos recursos que 

antes tínhamos muita resistência em usar (PPiii). 

Assim como este relato de PPiii, durante a formação ouvimos outros relatos de 

professores falando da angústia que estavam sentindo por ter que aprender uma nova maneira 

de ensinar. Vários professores relataram do constrangimento que sentem em ter que dar suas 

aulas através de vídeo-aulas, uma vez que o vídeo ficará disponível no ambiente de 

aprendizagem (WhatsApp, Youtube, Facebook). Com isso, surgem várias preocupações: o 

espaço de ensino (sua casa), o que falar, como se apresentar, os materiais que serão utilizados, 

as estratégias que garantam a atenção, a compreensão e a aprendizagem dos estudantes e 

também dos familiares que auxiliarão nas atividades propostas por meio remoto. 

Diante das evidências de impactos atuais e futuros da pandemia na profissão docente, 

percebemos que a formação continuada exerce e exercerá um papel importante no fazer 

pedagógico. A virtualização do ensino precisará ser melhor compreendida, em seus benefícios 

e riscos para educação escolar, e suas formas de operacionalização inevitavelmente passarão a 
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ser enfatizadas no rol de habilidades e competências estabelecidas em diretrizes de formação 

docente, como é a Resolução n. 02/CNE/2019. 

A referida resolução estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica. Em sua vigência, estabelece que os 

professores terão que desenvolver um conjunto de competências profissionais que os 

qualifiquem para uma docência sintonizada com as demandas educacionais de uma sociedade 

cada vez mais complexa, que exige dos professores contínuo aprendizado que possa tornar 

efetivas as aprendizagens essenciais que estão previstas na BNCC da Educação Básica 

(BRASIL, 2019). 

A partir das falas dos participantes dessa pesquisa, percebe-se também que os novos 

saberes docentes exigidos para o exercício da profissão em tempos de pandemia demandarão 

um maior envolvimento dos professores na construção de sua própria autonomia, na 

superação de lacunas provenientes da formação inicial. Assim, conforme destaca Imbernón 

(2009), 

O envolvimento dos docentes nos processos formativos, participando de sua 

concepção, planejamento e implementação, tem sido valorizado nas pesquisas e, 

defendido como uma necessidade na construção da autonomia cognitiva dos 

docentes e de sua realização como profissional (IMBERNÓN, 2009, p. 43). 

Assim, compreendemos que por meio da formação continuada, do contato com novas 

ideias e perspectivas, é possível refletir a prática, o que poderá possibilitar mudanças, visando 

o aprendizado dos estudantes. Para isso, é imprescindível que o professor esteja atento às 

tendências educacionais, aos novos conhecimentos pedagógicos e curriculares e que esteja 

aberto às novas ferramentas tecnológicas indispensáveis para essa nova maneira de ensinar. 

Percebe-se portanto que a pandemia reascendeu uma discussão sobre a formação 

docente e da necessidade de contemplar pontos essenciais na construção de aprendizagem dos 

professores, principalmente no que diz respeito ao uso das tecnologias e das metodologias 

ativas.  Autores como Valente (2002), Almeida (2014), Silva (2013), Oliveira (2012), Pontes 

(2016) e outros já haviam sinalizados a respeito da necessidade do uso das tecnologias como 

uma ferramenta importante para o ensino. Esta é inclusive uma das competências previstas na 

BNCC: 
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Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 

as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva (BRASIL, 2018, p. 9). 

Assim, diante das considerações teóricas já antecipadas por diferentes autores ou 

mesmo por diretrizes educacionais do país, e frente aos dados produzidos nesta pesquisa, é 

possível verificar que, entre os principais impactos atuais e futuros da pandemia na profissão 

docente está a necessidade de formação inicial em continuada com ênfase na utilização de 

tecnologias digitais de informação e comunicação. 

4. Conhecimentos dos docentes e estrutura tecnológica para o desenvolvimento de 

atividades remotas 

Com a suspensão das aulas presenciais nas escolas devido os riscos de contaminação 

em virtude da pandemia, as habilidades em manusear e conhecer os equipamentos 

tecnológicos se tornaram algo essencial para o desenvolvimento do trabalho dos docentes. 

Esse aspecto foi investigado nesta pesquisa junto aos docentes participantes, por meio da 

avaliação diagnóstica, que contou com 9 questões, entre as quais destacam-se as questões de 

número 4, que se refere ao conhecimento e habilidade na Google Classroom, e a 5, quanto a 

disponibilidade para participar de forma efetiva da formação continuada no formato a 

distância, com uso de TDICs. 

Ressalta-se que a referida avaliação foi elaborada e disponibilizada no Formulários 

Google. Contabilizaram-se 55 respondentes, sendo que 10,9% dos participantes possuem um 

ótimo conhecimento da plataforma utilizada para as postagens de atividades e acesso ao 

material da formação, e 16,4% disseram ter uma ótima disponibilidade para participar de 

forma efetiva da formação continuada nesse formato a distância com o uso de TIC’s.       

Importante ressaltar que a maioria dos professores (88%) utilizavam o celular para 

acessar a internet, desenvolver as atividades e participar das formações, conforme 

demonstrado na avaliação do 3º Encontro, que se refere ao uso de tecnologias para a 

formação. 

Na avaliação do 2º encontro, obtivemos 47 respostas,  destacando-se a questão 4, que 

fez referência a metodologia utilizada, materiais de apoio (dinâmicas, figuras, vídeos, estudo 

dirigido), que pudesse despertar o interesse dos presentes na formação virtual. 
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Verificou-se que 76,6% dos participantes responderam que foram ótimos os 

instrumentos  utilizados para explanar o conteúdo, no entanto relataram através do chat, que 

as dificuldades eram ora de natureza tecnológica, ora de falta de habilidades, destacando-se 

problemas de conexão que impediam de ouvir as contribuições dos colegas da turma e de 

compreender as explicações da formadora, e a pouca experiência para manusear as 

ferramentas da plataforma. 

Durante os encontros virtuais, destacaram-se algumas ocorrências tecnológicas, na 

ocasião em que a formadora solicitou que avaliassem o encontro:  1.“Foi excelente a 

formação. Somente a minha conexão está ruim.”, 2. “O único obstáculo é minha internet 

mesmo. Essa formação foi muito boa.”, 3. “Estou sem microfone, não tenho como 

interagir.”,  4. “Nada de vídeo nem de áudio”, 5. “Desculpe a todos, não é culpa minha, hoje 

está muito complicado, acredito que é minha internet, o tempo todo entra e sai sozinho, trava 

tudo, some, aparece, talvez seja até meu notebook”, “Está muito difícil hoje, eu nem aperto 

nada, e vai sozinho”. 

Na avaliação do 3º encontro, os participantes responderam a seguinte pergunta: Como 

você considera a qualidade da sua internet? De 43 respondentes, apenas 7% consideraram ter 

uma excelente internet. 

Alguns professores tinham dificuldades como desligar e ligar o microfone e câmera da 

plataforma Cisco. Houve casos também de compartilhamento de aparelhos para 

acompanharem as formações, ora por falta de equipamento, ora por falta de conectividade.  

Outra ocorrência significativa de destaque foi a utilização de uma planilha do Excel 

através de um link no chat para que os professores confirmassem sua presença. Muitos 

solicitavam auxílio para preencher, alegando que o link não abria, que a internet estava 

oscilando muito, que não tinham habilidade para manusear esse aplicativo. 

Importante destacar nesse momento que estamos vivendo, o perfil do formador  em ter 

a sensibilidade de esclarecer dúvidas, auxiliar e confortar os participantes nesses momentos de 

angústia por não conseguir acessar e manusear os equipamentos como o esperado, conforme 

menciona Moran: 

Quanto mais avança a tecnologia, mais se torna importante termos educadores 

maduros intelectual e emocionalmente, pessoas curiosas, entusiasmadas, abertas, 
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que saibam motivar e dialogar. Pessoas com as quais valha a pena entrar em contato, 

porque dele saímos enriquecidos (MORAN, 2005, p. 12). 

Vale salientar que a equipe formadora também precisou se adequar a esse formato de 

formação, adquirir conhecimento para manusear as plataformas e equipamentos tecnológicos 

e poder auxiliar os demais. E como muitos casos relatados, também teve problemas com 

aparelhos, conexão e falta de conhecimento para resolver algumas situações tecnológicas 

inesperadas. 

As tecnologias estão cada vez mais presente no cotidiano dos docentes da Educação 

Básica como ferramenta necessária no processo pedagógico da escola contemporânea, antes 

mesmo da pandemia, e poderá promover uma harmonia entre os processos de mudanças e o 

ensino e aprendizagem, conforme aludem Borba e Penteado (2010), ao afirmarem que  “as 

mídias informáticas associadas a pedagogias que estejam em ressonância com essas novas 

tecnologias podem  transformar o tipo de Matemática abordada em sala de aula”. 

Como equipe formadora, sabemos que esses novos conhecimentos, aprendizados e 

adaptações exigem esforços e muitos desafios para os profissionais da educação, uma vez que 

muitos deles não receberam uma formação tecnológica para o desenvolvimento dessas 

atividades. Ainda assim, foi perceptível nos relatos avaliativos o compromisso e o desejo de 

buscar meios para tornar a oferta educativa, atualmente de forma remota, possível. 

5.  Planos de aulas na perspectiva de atividade remotas 

Como já expresso anteriormente, a elaboração de planos de aula de matemática 

integrou a pauta formativa referente à implementação curricular, tendo como referência a 

BNCC, o Caderno Pedagógico de Matemática e o Referencial Curricular do Estado de 

Rondônia – RCRO.  

Importante ressaltar que, no 2º e no 3º encontro da formação continuada, os 

professores/as foram convidados a elaborarem planos de aula para posteriormente 

compartilhá-los e apresentar aos demais colegas da sala. Para a realização dos referidos 

planos foi solicitado na classroom do Google, na aba atividade, que os participantes 

elaborassem os planos, fazendo uma articulação entre as competências específicas da 

matemática e as competências gerais da BNCC, para uma atividade que fosse desenvolver 

com a turma em que atua. 
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Foram postados 27 planos do 2º encontro e 24 planos do 3º encontro. Registra-se que 

todos os planos receberam as devolutivas da equipe formadora, nos comentários da 

classroom, a partir das solicitações. Para análise, foram selecionados os planos que 

proporcionam reflexões sobre utilização das tecnologias digitais de informação e 

comunicação - TDICs, promovendo uma contextualização ao tempo de pandemia, que requer 

o desenvolvimento de aulas remotas. Sendo assim, dos 27 planos referentes ao 2º encontro, 

apenas 4 apresentaram alguma informação que alude às TDICs. Por sua vez, dos 24 planos do 

3º encontro, apenas 5 planos atendem a esse critério para análise. 

Os planos de aula em análise foram classificados em três categorias, sendo os que 

abordaram um planejamento na perspectiva da contextualização entre componentes 

curriculares (2),  contextualização entre componentes curriculares e entre os unidades 

temáticas de matemática (1), e os que não realizaram a contextualização (6). Ressalta-se que 

nas três categorias evidencia-se a utilização de TDICs, mesmo que em diferentes abordagens. 

Quanto aos planos que desenvolveram a contextualização entre os componentes 

curriculares, destaca-se o diálogo entre a unidade temática grandezas e medidas com Língua 

Portuguesa e Ciências, ao promover a interlocução com a obesidade, Índice de Massa 

Corpórea – IMC, oportunizando aos estudantes indicações de vídeos no Youtube.  Outro por 

sua vez promoveu a contextualização da aprendizagem a partir da unidade temática de 

geometria com os componentes curriculares de Arte, História e Geografia. Utilizou da 

estratégia de apresentar um recorte do vídeo Donald no País da Matemática, quanto as 

diversas formas geométricas, e contextualizou com os componentes Arte e História, ao 

estudar a arte gótica e sua história. E em geografia a localização a partir da construção de 

mapas.  

Um plano em análise desenvolveu a contextualização com os componentes 

curriculares de Língua Portuguesa (diferentes gêneros textuais), Ciências (a produção de um 

bolo) e Artes (diversas combinações) e demais unidades temáticas de matemática. Embora a 

autora tenha mencionado desenvolver as unidades temáticas números e álgebra, percebe-se 

que álgebra não foi abordada. No entanto grandezas e medidas para a produção do bolo e 

probabilidade e estatística foram explicitadas. 

O último plano analisado nesta categoria foi objeto de apresentação no encontro 

formativo e a prática desenvolvida pela professora foi compartilhada, e relatou que mobiliza 
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todos os familiares para ajudá-la na gravação do vídeo a ser enviado aos estudantes, utiliza 

um quadro em casa (que foi emprestado) para as explicações, aulas expositivas e também os 

livros didáticos. 

Quanto aos 6 planos referentes a categoria não realizaram a contextualização, 3 

explicitam os recursos necessários para o desenvolvimento da aula, a saber:  computador, 

impressora, celular; livro, atividade impressa e vídeo aula. Esta evidência é acentuada, visto 

que embora todos os docentes estejam desenvolvendo as atividades de forma remota, a 

maioria dos planos não se desvencilhou da vivência em sala de aula, e, por conseguinte, 

elaboram os planos como se fossem realizados de forma presencial.  

Ainda dos planos analisados, nesta categoria, apenas 2 mencionam a expressão 

“pandemia” ao descrever os procedimentos didáticos, conforme destaca-se: 

Diante do momento pandêmico que estamos passando, o desenvolvimento da 

atividade dar-se da seguinte forma: 1º   planejamento, preparação e entrega das 

atividades; 2º gravação do vídeo aula sobre “Operações e situações problemas 

envolvendo subtração”. Conceituando-se e exemplificando a atividade. Após a 

explicação do conteúdo será dado um tempo para que os alunos resolvam as 

atividades. Em um terceiro momento é hora de tirar as dúvidas que tiverem via 

“Whatsapp” (tendo os pais como intermediadores dos alunos). Ao término das 

atividades é realizado o momento da correção, com a postagem da segunda parte do 

vídeo a qual será novamente explicado e ao mesmo tempo realizado as devidas 

correções. (Plano de aula elaborado por professor participante dos encontros 

formativos de implementação curricular - BNCC, 2020) [Grifo nosso]. 

Ainda quanto aos procedimentos didáticos, uma evidência percebida na análise é que 4 

planos mencionam a participação da família no desenvolvimento da atividade, ao descrever 

que ocorrerá “gravações de vídeo aula sobre unidade temática. Contendo texto e atividades 

explicativas, (tendo os pais e responsáveis como mediador das atividades)”.  

Quanto ao procedimento de avaliação das atividades junto aos estudantes, os planos 

em sua maioria demonstraram que as devolutivas seriam via WhatsApp, e apenas 1 plano 

promoveu uma autoavaliação dos estudantes. 

Um dos resultados obtidos com a análise dos planos de aula dos participantes é a 

constatação de quanto é   difícil implementar o ensino de forma remota, com a garantia dos 

fundamentos estabelecidos em orientações oficiais, como a BNCC. Assim, percebe-se que 

neste momento, em que vivemos a pandemia, ampliam-se as complexas missões dos 

professores, como acentua Sacristán: 
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[...] com grupos numerosos de alunos e em condições nem sempre favoráveis. Para o 

professor não é fácil passar de princípios ideais para a prática coerente com os 

mesmos, a não ser à medida que possa planejar uma estrutura de tarefas adequadas 

na qual se conjuguem conteúdos curriculares e princípios pedagógicos 

(SACRISTÁN, 2000, p. 149). 

A análise dos planos nos remete à importância da constante formação continuada 

como contribuição à superação dos desafios impostos à educação escolar pela pandemia, visto 

que “a solução está em potencializar uma nova cultura formadora, que gere novos processos 

na teoria e na prática de formação, introduzindo-nos em novas perspectivas e metodologias” 

(IMBERNÓN, 2010, p. 40). Neste contexto, ressalta-se a importância do desenvolvimento de 

habilidades e competências para uso de tecnologias digitais de comunicação e informação. 

6. Considerações finais 

A presente pesquisa teve como foco a formação continuada realizada com um grupo 

de professores de matemática da rede estadual de ensino de Rondônia, tomando por objeto de 

investigação os impactos atuais e futuros causados pela pandemia do novo coronavírus (Sars-

CoV-2) na profissão docente, e os desafios do planejamento e do desenvolvimento de 

atividades docentes de forma remota. 

Dentre os resultados, verificou-se que os principais impactos da pandemia na profissão 

docente referem-se à necessária formação voltada à superação das dificuldades com o uso de 

ferramentas tecnológicas para aulas remotas, o aumento da carga horária de trabalho docente 

necessária para planejamento e execução das atividades remotas, e a valorização da formação 

continuada para o desenvolvimento de competências e habilidades tecnológicas. 

Entendemos a relevância de propor uma formação continuada que auxilie no domínio 

das tecnologias digitais, a fim de que os professores construam conhecimento, segurança e 

sintam-se motivados a desenvolverem a prática docente. Os resultados da pesquisa 

possibilitaram perceber que a formação continuada, mesmo que de forma remota,  tem 

relevância neste momento de pandemia, visto que poderá amenizar o distanciamento social, 

bem como os impactos afetivos e sociais vividos por nossos professores neste momento tão 

incerto.  
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Resumo: 
No campo da Educação Matemática é importante conhecer os mecanismos que os professores têm disponível 

para realizar um processo avaliativo eficaz no processo de ensino aprendizagem, desta forma, este estudo 

contribui para esse fim visto que tem por objetivo abordar como a avaliação pode ser realizada mediante a 

utilização dos Projetos de Trabalho em matemática. Seguindo uma abordagem metodológica qualitativa e de 

cunho bibliográfico foram feitos estudos das obras de Hernández e Ventura (2017), Bender (2014), Nogueira 

(2008) e Hernández (1998) de forma a alcançar o objetivo proposto. Foi possível observar nos encaminhamentos 

metodológicos de projetos que avaliar dentro da metodologia de Projetos não cabe a aplicação de um único 

mecanismo, mas sim vários tipos que juntos formarão o processo avaliativo e a nota obtida pelo aluno. Há três 

momentos de avaliação: diagnóstica, formativa e recapitulativa, e que ambos se complementam no processo 

avaliativo. Também foi possível observar mecanismos de avaliação individuais como a autoavaliação e o uso da 

rubrica. No contexto coletivo são elencadas avaliações como as realizadas pelos colegas, portfólio, avaliação da 

participação em grupo.  
Palavras-chave: Matemática; Ensino; Aprendizagem. 

1. Introdução 

A temática dos Projetos de Trabalho em educação matemática surgiu pela inquietude 

da autora quanto a forma desconexa da realidade em que se é trabalhada a matemática em sala 

de aula e do modo tradicional pelo qual ela é ensinada, fazendo uma das disciplinas mais 

necessárias ao ser humano se tornar uma “vilã” do currículo escolar e desinteressante aos 

alunos. 

Esse trabalho tem por objetivo abordar como a avaliação pode ser realizada mediante a 

utilização dos Projetos de Trabalho em matemática, é parte da dissertação de mestrado da 

primeira autora no qual é orientada pelo segundo autor, sendo integrantes do Programa de 

Pós-Graduação em Educação Matemática – PPGEM, Mestrado Acadêmico em Educação 

Matemática da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus de Ji-Paraná, o primeiro 

Mestrado Acadêmico em Educação Matemática da Região Norte. 
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No início, lecionar utilizando dos Projetos de Trabalho em aulas de matemática pode 

ser complexo e acarretar uma insegurança por parte dos professores dado a flexibilidade em 

abordar os temas de acordo com a tomada de decisão da turma em conjunto. Desta forma, 

quanto mais preparado o professor estiver melhor será sua experiência e também os resultados 

alcançados pelos alunos.  

Sendo assim, é fundamental para aos professores que adotam Projetos de Trabalho 

conhecer os mecanismos indicados para avaliar o processo de aprendizagem dos alunos, desta 

forma este trabalho traz abordagens que auxiliam os professores nessa fase dos Projetos de 

Trabalho. 

Este estudo contribui para o campo da Educação Matemática, pois discorre sobre uma 

percepção de como avaliar numa perspectiva contemporânea os processos de ensino e 

aprendizagem baseada na metodologia de Projetos de Trabalho. Tendo em vista a necessidade 

do professorado de se adequar as práticas avaliativas e metodológicas adequadas ao século 

XXI. 

2. Fundamentação Teórica 

Para compreender sobre a temática deste estudo faz-se necessário ter conhecimento da 

definição dada para a avaliação no contexto educativo, assim Luckesi (2011, p. 33) elucida 

que 

A definição mais comum, adequada, encontrada nos manuais, estipula que avaliação 

é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em 

vista uma tomada de decisão. Em primeiro lugar, ela é um juízo de valor, o que 

significa uma afirmação qualitativa sobre um dado objeto. Em segundo lugar, esse 

julgamento se faz com base nos caracteres relevantes da realidade. Em terceiro 

lugar, a avaliação conduz a uma tomada de decisão. 

Portanto, a avaliação não é de caráter apenas numérico, onde apenas se aplica uma 

nota referente ao conhecimento demonstrado pelo aluno em uma avaliação, por exemplo. 

Avaliar compreende afirmações qualitativas baseadas em situações da realidade do processo 

educativo que vão implicar em uma tomada de decisão sobre a aprendizagem dos alunos. 

A aprendizagem baseada em Projetos de Trabalho apoia-se numa compreensão 

construtivista, onde “implica a atitude de propor novas perguntas à informação e construir 

significados novos e originais a partir dela” (HERNÁNDEZ; VENTURA, 2017, p. 55). Desta 

forma os Projetos de Trabalho se distanciam de uma abordagem tradicional de ensino e 
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aprendizagem, onde é dada ênfase a transmissão de conteúdo do professor para o aluno, “essa 

abordagem enfatiza a compreensão conceitual mais aprofundada e a resolução de problemas, 

as avaliações tendem a ser mais reflexivas do que na sala de aula mais tradicional” 

(BENDER, 2014, p. 129). Portanto é inviável utilizar somente a prova como técnica 

avaliativa. 

A função dos Projetos definida por Hernández e Ventura (2017, grifo do autor, p.59), 

de acordo com eles “a função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização 

dos conhecimentos escolares em relação a: 1) o tratamento da informação. E 2) a relação 

entre os diferentes conteúdos em torno de problemas”, contribuindo para que os alunos 

saibam utilizar dos conteúdos para resolver problemas reais do dia a dia independente de 

gênero, etnia, classe social ou situação econômica. 

Em sua obra, Bender (2014, p. 144) salienta que um ponto forte da aprendizagem 

baseada em Projetos “é a possibilidade do ensino, em um formato que utiliza problemas 

autênticos a fim de entusiasmar os alunos em relação à sua aprendizagem”, essa constatação é 

possível devido os alunos participarem de todo processo de desenvolvimento de um Projeto, 

principalmente quanto a escolha do tema. A participação na escolha do tema permite que os 

estudos sejam baseados em conhecimentos prévios dos alunos na busca por adquirir novos 

conhecimentos sobre o que se deseja estudar, o que culmina no conhecimento significativo, 

pois para tanto “é necessário que se estabeleça algum tipo de conexão com os que o indivíduo 

já possua” (HERNÁNDEZ; VENTURA, 2017, p. 55), evidenciando também desta forma a 

necessidade de uma avaliação diagnóstica para que o professor saiba trabalhar em 

conformidade com a realidade cognitiva dos alunos. 

3. Aspectos Metodológicos 

Este estudo compõe parte do referencial teórico da dissertação da primeira autora, para 

tanto adotou uma abordagem qualitativa respaldando-se em autores que discorrem sobre o 

tema, explicando e exemplificando maneiras de se realizar a avaliação nos Projetos. Segundo 

Minayo, Deslandes e Gomes (2009) explicam que uma abordagem qualitativa “trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes” (p. 21), e o objetivo deste trabalho é abordar como a avaliação pode ser realizada 

mediante a utilização dos Projetos de Trabalho em matemática, o que compactua com a visão 

de pesquisa qualitativa dos autores citados acima. 
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Não é de intenção esgotar o tema de avaliação no que tange aos Projetos de Trabalho, 

mas trazer à luz contribuições de autores como Bender (2014), Hernández e Ventura (2017), 

Nogueira (2008) e Hernández (1998) para compreender o tema e descobrir mecanismos 

avaliativos de acordo com esta metodologia de ensino. 

O estudo tem a característica de uma pesquisa bibliográfica, pois pretende-se abordar 

os tipos de avaliação que podem melhor se adequam aos Projetos de Trabalho, baseando-se 

em autores que discorrem sobre o assunto, Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 17) a esse respeito 

citam que essa modalidade de pesquisa consiste em “realizar análise [...] tendo como material 

de análise documentos escritos e/ou produções culturais garimpados a partir de arquivos e 

acervos”, indo de encontro com o que é realizado no presente estudo bibliográfico. 

4. O processo avaliativo nos Projetos de Trabalho 

As formas de avaliação nos Projetos de Trabalho são mais aprofundadas se 

comparadas às comumente utilizadas, segundo Bender (2014, p. 129) incluem “autorreflexão, 

a avaliação de portfólio, a avaliação autêntica e a avaliação de colegas, além das avaliações de 

professores”. A utilização de diversos métodos se dá pela complexidade da utilização desta 

metodologia, pois pretende-se formar um aluno apto ao convívio em sociedade e a resolver 

problemas presentes no dia a dia. 

O Trabalho com Projetos não é executado de forma individual, sendo o trabalho em 

grupo amplamente utilizado e indicado, neste contexto devem ser consideradas avaliações 

individuais e coletivas (BENDER, 2014) para uma avaliação justa com os alunos e de forma a 

contemplar diversos fatores do processo de ensino e aprendizagem. 

No contexto das avaliações individuais Bender (2014) aponta a rubrica como uma das 

mais importantes ferramentas de avaliação nos Projetos, de acordo com o autor “uma rubrica 

é um procedimento, ou guia de pontuação, que lista critérios específicos para o desempenho 

dos alunos e, em muitos casos, descreve diferentes níveis de desempenho para esses critérios” 

(p. 133). Ainda segundo Bender (2014), elas devem ser elaboradas antes do projeto iniciar, 

elencando as expectativas relacionadas ao que os alunos devem fazer para completar o 

Projeto, o que envolve um bom planejamento. Esse mecanismo pode ser utilizado para avaliar 

o Projeto como um todo ou em determinadas etapas. 
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Outro método indicado é a autoavaliação, nesse sentido Bender (2014, p. 136) salienta 

que “as habilidades de autoavaliação tendem a melhorar o trabalho dos alunos ao longo do 

tempo, e ensiná-las os prepara claramente para o mundo do trabalho do século XXI”. Esse 

mecanismo pode ser utilizado apenas como uso reflexivo, sem atribuição de nota, do tipo 

numérico onde os alunos avaliam seu próprio trabalho e atribuem um valor numérico aos 

indicadores e também no formato de questões abertas onde descrevem mais abertamente 

sobre seu Projeto, as avaliações das duas últimas modalidades são incorporadas a nota final do 

Projeto. 

Além da avaliação feita pelo professor e a autoavaliação tem-se a disposição a 

avaliação reflexiva feita por colegas (BENDER, 2014), nela podem ser utilizadas escalas 

numéricas e questões abertas ou ambas, a critério do professor. Importante salientar que o 

professor deve orientar a turma sobre como ocorre uma avaliação, muitos alunos podem não 

saber como fazê-la de forma correta e justa, principalmente se for a primeira vez que realizam 

uma autoavaliação. 

Outra forma de avaliação, talvez a mais defendida pelos autores, é a avaliação de 

portfólio. É enfatizada por Bender (2014) como uma ferramenta eficiente e Hernández (1998, 

p. 99) destaca que “a utilização do portfólio como recurso de avaliação é baseada na ideia da 

natureza evolutiva do processo de aprendizagem”, isso porque no portfólio são elencados os 

momentos e atividades que são realizadas durante todo o Projeto, de forma que ao final se 

tenha relacionado toda uma sequência de raciocínio feitas pelo aluno ou pelo grupo. 

No portfólio são relacionadas atividades como pesquisas feitas na internet sobre 

diversos subtemas relacionados ao tema em pesquisa, indagações, pensamentos, dúvidas, 

cálculos efetuados no decorrer do Projeto, ideias, atividades realizadas, conclusões, etc., tudo 

que for pertinente e que demonstre o processo seguido pelos alunos no seu desenvolvimento. 

Nogueira (2008) menciona o processofólio de Gardner (1994), no qual declara a 

função de registrar todos os momentos no processo de aprendizagem dos alunos, o qual deve 

ser elaborado pelos alunos. Na concepção dos autores o processofólio se difere do portfólio, 

que é utilizado para registrar apenas os principais momentos do projeto. 

Segundo o trabalho de Nogueira (2008) afirma que avaliar baseado em uma dinâmica 

de Projetos é complexo e que existem várias vertentes para realiza-la. Em sua obra, Nogueira 

(2008) destaca quatro diferentes formas de avaliar: 
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1. “Avaliação realizada pelos alunos e com eles sobre o processo que passaram na 

execução do projeto”. 

2. “Avaliação do envolvimento dos alunos e das equipes, que deve ser analisado e 

acompanhado pelo professor”. 

3. “Avaliação de aquisições, indicando o que os alunos aprenderam no processo”. 

4. “Avaliação do Projeto como um todo, que deverá ser norteado pelos objetivos 

planejados inicialmente” (NOGUEIRA, 2008, grifo do autor, p. 77). 

Para realizar as avaliações supracitadas é necessário ser definidas as ferramentas que 

deverão ser utilizadas. 

Há diversos modos de avaliar por meio de uma metodologia de Projetos, cabe ao 

professor selecionar as que mais se encaixam com a turma ou tema a ser pesquisado pela 

turma. É necessário considerar o conteúdo específico da disciplina, pois há uma grande 

variedade e precisa ser analisado associados à aquisição de competências matemáticas 

necessárias ao aprendizado do aluno. 

Prosseguindo nas discussões sobre como avaliar, na concepção de Hernández (1998) a 

avaliação faz parte do processo de aprendizagem dos alunos. O autor elenca três momentos 

avaliatórios que perpassam esse processo: avaliação inicial, avaliação formativa e avaliação 

recapitulativa. 

Segundo Hernández (1998, p. 94) “na avaliação inicial, pretende-se detectar os 

conhecimentos que os alunos já possuem quando começa o curso ou o estudo de um tema” 

(grifo do autor). Essa avaliação serve como base para o professor encaminhar de forma mais 

coerente o processo de aprendizagem que seguirá com os alunos. Pereira (2005, p. 94) 

compactua com essa afirmação ao dizer que “é importante lembrar que todo processo de 

aprendizagem parte de uma avaliação diagnóstica dos alunos. O diagnóstico permite a 

organização do processo de ensino e aprendizagem rumo a uma educação de qualidade” e 

nesse contexto,  

[...] revitaliza-se o compromisso do professor diante dos estudantes de todos os 

níveis socioculturais ao concebermos a aprendizagem como a sucessão de aquisições 

constantes e dependentes da oportunidade que o meio lhes oferece, assumindo o 

compromisso pedagógico diante das diferenças individuais. Compreenderemos, 

igualmente, que o entendimento do aluno sobre uma ou outra questão não depende 

exclusivamente da explicação clara do professor, mas de suas vivências anteriores, 

de sua compreensão própria das situações que se apresentam (HOFFMANN, 2014, 

p. 55). 
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Assim, consta-se a importância do professor valorizar o saber que os alunos trazem de 

suas vivências anteriores, como muito discutido na educação os alunos não são uma “tábua 

rasa” onde o professor depositará conhecimentos, como numa “educação bancária” assim 

como elucida Paulo Freire, e a realização avaliações diagnósticas colaboram para que essa 

concepção tradicional não aconteça mais nas salas de aula atuais. 

Os resultados de uma avaliação diagnóstica podem ser utilizados como subsídios na 

avaliação final, o que possibilita mencionar os conhecimentos adquiridos após a realização do 

Projeto, bem como sua evolução. A avaliação inicial também pode ser considerado como um 

ponto de referência para os alunos tomarem ciência do avanço que tiveram com o 

desenvolvimento do Projeto. 

Já a avaliação formativa “implica, para os professores, uma tarefa de ajuste constante 

entre o processo de ensino e aprendizagem para ir adequando a evolução dos alunos e para 

estabelecer novas pautas de atuação em relação às evidências sobre sua aprendizagem” 

(HERNÁNDEZ, 1998, p. 95). A avaliação formativa não é frequentemente observada na 

prática docente, mas é amplamente indicada autores renomados no tema. Por meio dela é 

possível compreender o processo evolutivo dos alunos e propor estratégias que contribuam na 

qualidade do processo de aprendizagem. 

Por último se realiza uma avaliação que o autor chama de recapitulativa, que se realiza 

ao final do Projeto para realizar um fechamento das aprendizagens adquiridas e “permite 

reconhecer se os estudantes alcançaram os resultados esperados, adquiriam algumas destrezas 

e habilidades propostas, em função das situações de ensino e aprendizagem planejadas” 

(HERNÁNDEZ, 1998, p. 95). Destaca-se que avaliação recapitulativa não tem a função 

apenas de medir os resultados alcançados pelos alunos, mas entender todo o processo e 

analisar o que se pode melhorar e o que foi compreendido. 

5. Considerações finais  

Tendo em vista o objetivo deste trabalho que é abordar como a avaliação pode ser 

realizada mediante a utilização dos Projetos de Trabalho em matemática, foi possível verificar 

que pelas possibilidades de avaliação apontadas o processo avaliativo na disciplina de 

matemática não difere da aplicação desta metodologia em outras do currículo escolar, dado 
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que os mecanismos são cabíveis de ser adequados de acordo com o tema e conteúdo a ser 

trabalhado com os alunos, necessitando que o professor realize essa análise e adequação. 

Assim, foram elencadas formas de avaliar que os professores têm a disposição no 

momento de trabalhar com a metodologia de Projetos de Trabalho em aulas de matemática, 

que inicialmente pode ser um grande desafio dado sua abertura a participação dos alunos em 

todo seu processo.  

Nesse processo avaliativo destaca-se que o mesmo ocorre em três momentos: 

avaliação inicial, avaliação formativa e avaliação diagnóstica. Dentro desses momentos o 

professor tem a disposição mecanismos de avaliação individuais e coletivas como o uso do 

portfólio, rubrica, autoavaliação, avaliação feita por colegas, avaliação da participação no 

Projeto. 
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Resumo: 

O presente artigo é parte de uma pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Educação Matemática da UNIR, Campus Ji-Paraná. O objetivo deste trabalho foi identificar o tratamento 

metodológico nas pesquisas que abordam a resolução de problemas matemáticos. Este estudo optou por uma 

abordagem qualitativa, de caráter exploratório e bibliográfico. Foram analisados dezoito artigos, uma tese e 

uma dissertação que tratam do assunto e que estão no banco de trabalhos acadêmicos da CAPES. Analisando as 

produções científicas mencionadas neste estudo observamos que os aspectos metodológicos adotados de um 

modo geral foram: pesquisa bibliográfica, relatos de experiência, estudos de caso, pesquisa ação, algumas 

acompanhadas de entrevistas, algumas delas permeando uma análise descritiva. 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Educação Matemática; Metodologia Científica. 

1. Introdução 

Há muito que a resolução de problemas vem sendo discutida no meio acadêmico, no 

contexto do encaminhamento da metodologia, das referências teóricas; da prática do ensino 

e, principalmente, como o aluno aprende a partir da resolução de problemas matemáticos. É 

possível que investigando os aspectos acima mencionados consiga-se estruturar com maior 

clareza a conceituação da abordagem metodológica científica sobre a resolução de 

problemas no processo de ensino e aprendizagem da matemática. 

Ao longo dos estudos sobre o ensino da matemática, algumas perguntas se 

materializaram, dentre as mais corriqueiras estão: Quando estamos apresentando ao aluno 

um problema ou exercício? Na educação básica como se pode caracterizar um problema com 

uma natureza da matemática? Há estratégias que favorecem a aprendizagem dos alunos para 

resolver problemas matemáticos? 
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Sobre a origem dos estudos relacionados a resolução de problemas, Stanic e 

Kilpatrick (1990, apud Onuchic e Allevato, 2011, p. 75), relatam que os problemas nos 

currículos remontam aos antigos egípcios, chineses e gregos, como exemplos, o Papiro de 

Ahmes copiado pelo escriba Ahmes, em 1650 A. C., de um documento mais antigo ainda, 

um manuscrito matemático egípcio que contém uma coleção de problemas e outro cerca de 

1000 

A.C. que foi identificado como um documento chinês. Mas foi a partir de Polya (1944) que a 

pesquisa sobre resolução de problemas ganhou atenção. 

Ensinar a resolver problemas significava apresentar situações-problema e, talvez, 

incluir um exemplo com uma resolução realizada a partir da aplicação de alguma técnica 

específica. Stanic e Kilpatrick (1990, apud Onuchic e Allevato, 2011, p. 75). 

E ainda, considerar objetivos que têm como propósito fazer com que os alunos 

possam pensar matematicamente, levantar ideias matemáticas, estabelecer relações 

entre elas, saber se comunicar ao falar e escrever sobre elas, desenvolver formas de 

raciocínio, estabelecer conexões entre temas matemáticos e de fora da matemática 

e desenvolver a capacidade de resolver problemas, explorá-los, generalizá-los e até 

propor novos problemas a partir deles. (ONUCHIC; ALLEVATO, 2004, p. 218). 

Na literatura que aborda a resolução de problemas no contexto do ensino, em síntese 

percebe-se uma concepção frequentemente permeada de que o ensino deve ofertar 

“problemas padrão”, ou seja, a introdução de um novo conceito dar-se-ia pela sua 

apresentação direta, seguida de certo número de exemplos, que serviriam como padrão, e aos 

quais os alunos iriam se referir em momentos posteriores; a cadeia seria fechada com a 

apresentação de um grande número de exercícios ou atividades, bastante conhecidos como 

“exercícios de fixação”. 

Outra categoria também identificada em muitos estudos indica o caminho inverso, ou 

seja, a aprendizagem de um novo conceito que comina na estruturação de uma definição 

deve ser deslocada como a última etapa do processo de aprendizagem. 

2. Recortes conceituais na resolução de problemas matemáticos 

Um marco importante como proposta que permite entender cientificamente e 

didaticamente a resolução de problemas é a obra de G. Polya, intitulada A Arte de Resolver 

Problemas, produzida na década de 1970, e este autor por muitos foi considerado “o pai da 

resolução de problemas”. 
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O método de Polya ensina a pensar o problema de modo a descobrir a solução, ou 

seja, a técnica que vai fazer com que o problema seja resolvido. De forma muito resumida, 

são quatro as etapas que ele propõe: Compreender o Problema; Planejar sua Resolução; 

Executar o Plano e Examinar a solução. Nestas etapas, o autor orienta detalhadamente o 

caminho a seguir para a resolução de qualquer problema, afirmando que dessa forma é 

possível resolver os vários tipos de problemas. 

O trabalho de Onuchic e Allevato (2011) permitiu uma percepção da evolução 

ocorrida ao longo do tempo, na abordagem sobre a resolução de problemas e apóiam-se na 

referência americana, a partir dos autores Lambdin e Walcott e, descreve que durante o 

século XX, o ensino de matemática “experienciou” seis fases identificáveis com diferentes 

ênfases, através de um quadro elaborado por elas, intitulado: Relações entre as fases da 

Educação Matemática e as teorias psicológicas de aprendizagem. 

No entendimento das fases apresentadas sobre a abordagem de resolução de 

problemas parece indicar que sofreu avanços e retrocessos na ordem cronológica do contexto 

histórico, e para as autoras na década de 1990 retomou-se o crescimento e expansão das 

investigações e pesquisas acadêmicas de ideias sobre resolução de problemas voltadas para o 

ensino- aprendizagem, envolvendo teoria-prática. E através desse trabalho, indica a 

existência de uma preocupação com o ensino da matemática e seu letramento a partir da 

resolução de problemas. 

3. O caminho metodológico 

Este estudo é parte de uma pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Educação Matemática da UNIR, Campus Ji-Paraná. O objetivo foi 

identificar o tratamento metodológico nas pesquisas que abordam a resolução de problemas 

matemáticos, e neste caminho optou-se por uma abordagem qualitativa, de caráter 

exploratório e bibliográfico. 

Com relação à abordagem qualitativa, Fonseca (2002, p. 20) elenca que “se preocupa 

com aspectos da realidade que não podem ser quantificados”. Gil (2002) corrobora ao 

destacar que a abordagem qualitativa implica em uma análise de dados, e sua caracterização, 

interpretação e dissertação sobre o assunto pesquisado. Quanto ao caráter exploratório, o 

referido autor afirma que se pode criar uma ideia sobre o fenômeno estudado. No que diz 
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respeito ao tipo bibliográfico, Fonseca (2002, p. 32) elucida que se trata do “levantamento de 

referências teóricas já analisadas e publicadas”. E costumam-se considerar técnicas 

qualitativas todas aquelas diferentes à pesquisa estatística e ao experimento científico, isto é, 

entrevistas abertas, grupos de discussão ou técnicas de observação de participantes. 

A abordagem qualitativa oferece três diferentes possibilidades de se realizar pesquisa: 

a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia. Os problemas de validade são 

minimizados através de diversas técnicas, entre elas a "triangulação" dos resultados com os 

dados quantitativos ou a adoção do critério de representatividade estrutural: incluir na 

amostra membros dos principais elementos da estrutura social em torno do tema de estudo. 

A escolha das 20 produções científicas, ou seja, dezoito artigos, uma tese e uma 

dissertação que tratam sobre o tema resolução de problemas matemáticos que selecionados 

no banco de trabalhos acadêmicos da CAPES, são oriundos dos estudos propostos na 

disciplina Metodologia de Pesquisa em Educação Matemática do curso de Mestrado em 

Educação Matemática pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 

4. A análise das produções científicas sobre a resolução de problemas matemáticos 

O primeiro artigo estudado foi “A resolução de problemas e pensamento algébrico: 

uma experiência em aulas de matemática” e a metodologia utilizada pelos autores Marins e 

Teixeira (2009, p. 13-18) foi o relato de uma experiência de ensino e aprendizagem de 

matemática, vivenciada com alunos de uma turma de oitavo ano do ensino fundamental, em 

que foi introduzido o conteúdo de expressões algébricas, na perspectiva de resoluções de 

problemas. 

O artigo “Resolução de problemas e o ensino de matemática na educação básica: 

aprendizado e desafio” e sua metodologia foi o relato de experiência que abordou reflexões 

acerca de vivências desencadeadas na disciplina de Matemática. E os autores Endruweit e 

Bieger (2016, p. 14-19) relatam o desenvolvimento do projeto “Oficina Gincana Matemática- 

Desafios com a metodologia Resolução de problemas”. 

Já o artigo “Sondagem das ideias do campo aditivo: resolução de problemas ou 

aplicabilidade de algoritmos”, o autor Palanch (2011, p. 5-15) descreve que é um recorte de 

uma pesquisa diagnóstica realizada com aproximadamente 10.260 alunos do 2º ao 4º anos, do 

Ensino Fundamental I, de 38 escolas públicas da rede municipal de São Paulo. Ela teve por 
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objetivo avaliar o desempenho desses alunos na resolução de situações-problema do campo 

aditivo, tendo como referência a Teoria dos Campos Conceituais. 

O artigo “Trabalhando com a soma através do jogo da memória”, foi um relato de 

experiência em que os autores Conti, Domingues e Oliveira (2015, p. 16-22) descrevem o 

contexto dos alunos de dois primeiros anos do Ensino Fundamental, em duas escolas da rede 

municipal de Atibaia – SP, e analisa e demonstra a importância do uso de jogos para a 

aquisição dos conceitos Matemáticos. 

O artigo “Resolução de problemas e investigações matemáticas: algumas 

considerações”, os autores Teixeira e Santos, (2017, p. 7-16) tiveram por objetivo destacar 

algumas similaridades e particularidades na perspectiva de ensinar através da resolução de 

problemas e as Investigações Matemáticas. De um modo geral, foram tecidas considerações 

em relação ao enunciado das tarefas e à dinâmica de aulas conduzidas sob estas abordagens. 

Cabe ressaltar que explicitam que tais considerações são oriundas de uma interpretação a 

respeito do assunto com base nos referenciais adotados, e, assim sendo, outras podem ser 

estabelecidas a partir de diferentes leituras e interpretações. 

O artigo “Favorecendo a compreensão do ensino por meio da resolução de problemas: 

experiência da prática como componente curricular”, o autor Proença (2016, p. 52-60) 

descreve que teve como objetivo apresentar uma experiência da prática como componente 

curricular na formação de futuros professores de matemática sobre a abordagem da resolução 

de problemas no ensino de Matemática e, por meio de aulas da disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado, foi discutido princípios teóricos sobre o significado do termo 

“problema” e do processo de resolução de problemas, e posteriormente, realizou a resolução 

de uma atividade presente em um trabalho que comparou o ensino do assunto função 

exponencial na abordagem da resolução de problemas com a de um ensino tradicional. 

O artigo “Estratégias de resolução utilizadas por alunos do 9º ano em problemas de 

matemática da Prova Brasil, os autores Furlanetto e Dullius (2017, p. 75-84) analisam as 

estratégias utilizadas por 158 alunos de 9º ano do Ensino Fundamental de 7 escolas públicas 

gaúchas, ao resolverem problemas extraídos do banco de dados da Prova Brasil, sistema 

avaliativo que fornece indicativos da qualidade do ensino e da aprendizagem da Matemática 

no Brasil. A coleta de dados é fruto de uma dissertação de mestrado, desenvolvida no âmbito 

do Programa Observatório da Educação e os resultados sinalizam o predomínio da utilização 
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do cálculo formal nas resoluções e a possibilidade de êxito a partir da utilização de 

estratégias diferenciadas. E metodologicamente predominou uma análise qualitativa, mas 

optaram por apresentar um breve resumo quantitativo em uma tabela, evidenciando a 

frequência de utilização de cada estratégia nos problemas propostos, distinguindo as 

resoluções corretas daquelas que não obtiveram êxito. E salientaram que a categorização das 

resoluções dos estudantes baseou-se na experiência como professores-pesquisadores e na 

interpretação feita a partir do referencial teórico estudado, sendo passíveis outras formas de 

classificação por outro profissional. 

O artigo “A avaliação como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem de 

matemática através da resolução de problemas”, os dados são parte da pesquisa de doutorado 

do primeiro autor e que durante a investigação para esta pesquisa, foram novamente 

retomados pelos autores Ferreira, Silva e Rodrigues (2017, p. 319-333), com objetivo de 

analisar os procedimentos de avaliação ocorridos durante a aplicação de um projeto de 

ensino, em um curso de licenciatura em matemática. 

O artigo “O ensino de matemática por meio da resolução de problemas: análise de 

propostas desenvolvidas no ensino médio” teve como objetivo pelos autores Proença e Maia, 

(2018, p. 92-112) descrever e analisar propostas de ensino de Matemática na abordagem da 

resolução de problemas, desenvolvidas no ensino médio, apresentadas em dissertações de 

mestrado profissionalizante, o que correspondeu a quatro dissertações. Os resultados 

mostraram que a condução das propostas de ensino de três pesquisas foi voltada ao ensinar 

para resolução de problemas, considerada uma forma inadequada. Apenas uma dissertação 

realizou a condução de sua proposta de ensino na abordagem no ensinar via resolução de 

problemas. 

O artigo “Resolução de problemas de proporcionalidade por meio da redução à 

unidade”, os autores (Jaconiano, Barbosa, Concordido e Costa (2019, p. 98-113) retratam que 

é uma proposta de uma forma didática alternativa para o ensino de proporcionalidade, usando 

como metodologia a resolução de problemas baseada em Polya, com foco no método de 

redução à unidade e ao analisar alguns livros didáticos, entendeu-se que a abordagem atual 

sobre esse conceito, em muitos casos, pode não ser a mais adequada, dificultando, assim, o 

aprendizado por parte dos alunos. 

O artigo “O Jogo de Xadrez como ferramenta de desenvolvimento do raciocínio 
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lógico-matemático com alunos do 4º ano do Ensino Fundamental”, o autor Krummenauer, 

(2019, p. 72-81) realiza um estudo de caso desenvolvido em uma turma do 4° ano do ensino 

fundamental em uma escola privada na cidade de Campo Bom-RS, com o forte crescimento 

da estima pelo jogo de xadrez, um jornal do município noticiou as ações realizadas durante 

esta pesquisa que foi também divulgada no site da escola. A partir da aplicação das ações, foi 

possível utilizar o Xadrez como ferramenta de ensino que estimulou a socialização e troca de 

conhecimento e ficam evidentes nas falas das professoras participantes da proposta. 

O artigo “Comunidade de prática de professores que ensinam matemática como  

espaço de negociações de significados sobre a resolução de problemas”, os autores Ramos 

e Manrique (2015, p. 979- 997), apresentam resultados de uma pesquisa que teve como 

objetivo investigar negociações de significados envolvendo a estratégia de ensino Resolução 

de Problemas, ocorridas em um grupo de professores e futuros professores que ensinam 

matemática. Houve a seleção de episódios de encontros do grupo nos quais a Resolução de 

Problemas esteve presente e na análise foi descrito as negociações de significados que 

contribuiu com o processo formativo dos professores e futuros professores, que abordaram o 

papel do professor e dos alunos, a elaboração de atividades e concepções da Resolução de 

Problemas. A pesquisa foi realizada com a Comunidade de Prática do grupo Obeduc – núcleo 

da PUC-SP, os instrumentos para a coleta dos dados foram: transcrições de gravações em 

áudio de reuniões realizadas, diário de campo com anotações feitas durante e depois de cada 

encontro, e observação participante. 

O artigo “Ensino e aprendizagem de matemática através da resolução de problemas 

como prática sociointeracionista”, neste texto, os autores Leal Junior e Onuchic (2015, p. 

955- 978) apresentam uma experiência em um curso do Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e ao Emprego, dirigido pelo Instituto Federal de São Paulo – Campus 

Sertãozinho, e o campo de estudos é movimento de ação/reflexão/ação por meio de conceitos 

e problemas da obra de Vygotsky e dos elementos da autorregulação e metacognição. 

O artigo “A resolução de problemas como metodologia de ensino em escolas do 

município de São José dos Pinhais – PR”, as autoras Greboggi e Agranionih, (2016, p. 1-12) 

analisam as entrevistas realizadas com os professores que trabalham com problemas 

matemáticos em sala de aula e como contemplam os referenciais teóricos e as orientações 

curriculares e constatam que a resolução de problemas não é compreendida pelos professores 

como uma metodologia de ensino de matemática, mas como uma maneira de proporcionar a 
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aplicação ou fixação dos conteúdos matemáticos. 

O artigo “A resolução de problemas nas aulas de matemática: diagnosticando a 

prática pedagógica”, os autores Rodrigues e Magalhães (2018, p.1-16) tiveram como objetivo 

identificar como esta metodologia nas aulas de matemática das séries finais do ensino 

fundamental e do ensino médio de que forma ocorrem, e os dados forma obtidos nas 

entrevistas com 20 professores que atuam em escolas públicas e particulares, nos municípios 

de Extrema-MG e de Perdões-MG e nas observações de aulas através de estágio 

supervisionado. 

O artigo “Jogo computacional e resolução de problemas: três estudos de casos”, as 

autoras Althaus, Dullius e Amado, (2016, pp. 17-42) indicam que se trata de um recorte de 

pesquisa de dissertação com o objetivo de promover a integração da resolução de problema 

nas aulas de matemática com a utilização pedagógica de recursos tecnológicos na 

aprendizagem. A pesquisa foi aplicada a alunos do 6.º ano do ensino fundamental de três 

escolas do Vale do Taquari-RS. Para tanto, foi baseado em referências sobre resolução de 

problemas e jogos computacionais, dispostos na plataforma Moodle. A abordagem 

metodológica está embasada em estudo de caso qualitativo para a análise da contribuição das 

tecnologias no processo de ensino da matemática. Ao concluir a pesquisa, pode ser verificado 

que os estudantes recorreram aos aplicativos disponíveis no computador e conhecidos por 

eles para a criação de uma estratégia ao resolver os problemas que lhes foram propostos. 

O artigo “Uso de jogos digitais em práticas pedagógicas realizadas em distintos 

contextos escolares”, as autoras Kaminski, Ribeiro, Junkerfeurbom, Lübeck e Boscarioli, 

(2019, pp. 288-312) desenvolveram uma metodologia de pesquisa-ação, que após 

desenvolverem e aplicarem os jogos digitais, relataram a utilização de dois jogos para 

abordagem de dois conteúdos diferentes em aulas de matemática, com alunos de um 5° ano 

de uma escola municipal de Cascavel - PR, e com alunos de um 6° ano de um colégio 

estadual indígena de São Miguel do Iguaçu – PR, e por serem contextos distintos, os mesmos 

jogos foram aplicados por meio de estratégias com características multiculturais. Os 

conteúdos abordados foram interpretação e resolução de situações problemas envolvendo as 

quatro operações básicas da matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão) e leitura 

e interpretação de frações simples. 

A dissertação “Resolução de problemas, uma abordagem com questões da OBMEP 
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em sala de aula”, a autora Valério (2017, p. 1-89) realiza uma pesquisa-ação na sala de aula, 

com 21 alunos do 8º ano do ensino fundamental, com idades entre 13 e 14 anos que 

aceitaram participar da atividade que foi desenvolvida em 100 minutos, para a coleta e 

análise de dados durante o desenvolvimento das atividades foi utilizada a técnica de 

observação. 

A tese “As estratégias no jogo quarto e suas relações com a resolução de problemas 

matemáticos”, a autora Silva (2008, p. 1-204) utilizou-se da perspectiva construtivista para 

analisar se um jogo de regras, como é o caso do “Quarto”, pode favorecer as atividades de 

resolução de problemas de conteúdo matemático. As questões propostas para se avaliar o tipo 

de estratégia que o aluno utilizou durante as partidas de “Quarto” foram inspiradas no 

modelo do método clínico ou de exploração crítica e os dados foram coletados direto pela 

pesquisadora e analisados de forma predominantemente descritiva, valorizando-se na 

aplicação e reaplicação da prova de problemas de conteúdo matemático, também o 

questionário proposto após a resolução dos problemas que teve como objetivo avaliar o tipo 

de raciocínio utilizado pelo aluno, e não apenas o seu desempenho. E descreve que 

tratamento estatístico recebido pelos dados teve a finalidade de enriquecer a sua análise e 

não de estabelecer uma regra ou um princípio que refletisse a uniformidade de uma situação. 

O artigo “Atividades didáticas de resolução de problemas e o ensino de conteúdos 

procedimentais”, os autores Clement e Terrazzan (2011, pp. 87-101) realizaram um estudo 

sobre práticas didáticas de resolução de problemas baseadas em situações-problema, cujos 

desenvolvimentos, em sala de aula, procuram seguir uma abordagem investigativa das 

Atividades Didáticas de Resolução de Problemas (ADRP), as quais foram posteriormente 

apresentadas e discutidas com os professores participantes do Grupo de Trabalho de 

Professores de Física (GTPF/NEC), que atuaram como colaboradores neste estudo. Estas 

ADRP foram implementadas em diferentes turmas do ensino médio, por quatro professores 

participantes do GTPF. 

5. Considerações finais 

Na análise das produções científicas aqui apresentadas sobre a temática resolução de 

problemas matemáticos no contexto do ensino-aprendizagem e da formação de professores 

observou-se que em relação à abordagem há predominância da pesquisa qualitativa, com 

enfoque indutivo, pois os registros indicam que tentam compreender os fenômenos pela ótica 
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do sujeito, assim a relação estabelecida é única e, portanto, demanda uma análise 

individualizada, porém alguns trabalhos há carência de profundidade, provavelmente, por se 

tratar de artigos onde a produção de páginas é limitada. 

Em relação à natureza nas pesquisas predominou a aplicação, pois há maior 

preocupação em interpretar os aspectos da resolução de problemas de matemática para serem 

utilizados (uso prático). 

E as produções evidenciaram em relação aos seus objetivos uma variação, em que 

alguns foram pesquisas exploratórias, pois visaram ampliar o conhecimento sobre o assunto, 

e envolveu neste cenário as pesquisas bibliográficas e entrevistas com pessoas que 

vivenciaram o fenômeno da resolução de problemas. E algumas das pesquisas foram 

descritivas, com predominância em descrever as características da resolução de problemas e 

os sujeitos envolvidos. Não ficou evidenciado nas produções o enfoque por uma pesquisa 

explicativa onde se deseja compreender as causas do evento, e no caso, como se desenvolve 

aprendizagem na resolução de problemas matemáticos. 

E quanto aos procedimentos técnicos escolhidos para realizar as pesquisas sobre o 

tema resolução de problemas matemáticos, as correntes mais utilizadas foram: pesquisa 

bibliográfica, estudo de caso, pesquisa ação, pesquisa participante. E houve artigos que 

foram desenvolvidos como relatos de experiências que ainda oscila no entendimento da 

comunidade científica se pode estar na categoria de pesquisas científicas. 
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Resumo: 

Dada a grande importância econômica da cultura do arroz (Oryza sativa L.), o objetivo deste trabalho foi utilizar 

as metodologias de Regressão Linear Múltipla e de Redes Neurais Artificiais para estimar a produção de grãos 

de genótipos de arroz irrigado por inundação em termos de outros sete caracteres agronômicos de interesse. 

Foram utilizados 25 genótipos de arroz dos Ensaios Comparativos Avançados realizados pela EPAMIG 

(Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais) do programa de melhoramento de arroz irrigado de Minas 

Gerais. O experimento foi conduzido sob o Delineamento de Blocos Casualizados com três repetições na 

Fazenda Experimental de Leopoldina na safra de 2012/2013. Os resultados obtidos na Regressão Linear Múltipla 

destacaram a influência significativa dos caracteres comprimento de panícula e número de grãos cheios/panícula 

sobre o caracter produção de grãos, que representa um dos caracteres de maior importância econômica para os 

programas de melhoramento de arroz irrigado. As Redes Neurais Artificiais apresentaram resultados semelhantes 

à análise de Regressão e se apresenta como alternativa viável às limitações do modelo de Regressão. 

Palavras-chave: Arroz; Correlação linear; Regressão; Inteligência artificial. 

1. Introdução 

O arroz (Oryza sativa L.), é um cereal de grande importância econômica em todo o 

mundo e constitui a base alimentar de cerca de 2,4 bilhões de pessoas. Neves (2007) indica 

em seu estudo que o arroz compõe 20% da energia – sob a forma de carboidratos e lipídeos – 

e 15% da proteína necessária na alimentação, o que evidencia a presença importante do arroz 

nas mesas.  

Dentre os caracteres agronômicos da cultura de arroz, a produção de grãos constitui a 

variável de maior importância econômica, sendo de grande interesse dentro dos programas de 

melhoramento genético de arroz irrigado, que visam tornar a orizicultura irrigada mais 

atrativa, diminuindo o custo de produção e obtendo cultivares com qualidade nutricional 

melhor em relação às já existentes (JÚNIOR, 2017; REIS, 2013). No entanto, embora haja 

elevado interesse no aumento e qualificação da produção de arroz, o conhecimento sobre 

quais fatores ou caracteres influenciam diretamente na produção ainda é raso.  

mailto:simoesj.guilherme@gmail.com
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Em geral, a predição da produção é realizada por meio da metodologia de Regressão 

Linear Múltipla, entretanto essa metodologia enfrenta algumas limitações, tais como: 

pressupostos do modelo, dimensionalidade (número de observações em relação ao número de 

parâmetros), além de não permitir o ajuste de modelos que envolvam relações não lineares 

entre as variáveis envolvidas (CAIERÃO et al., 1999; KUREK et al., 2001; GOMES et al., 

2003; SKAWSANG et al., 2019). Nesse sentido, estudos mais recentes têm indicado a 

aplicação de metodologias baseadas em Inteligência Computacional, como as Redes Neurais 

Artificiais (HAYKIN, 2007), como uma alternativa viável, uma vez que tal metodologia não 

requer pressupostos, não tem restrições quanto a dimensionalidade do modelo, e ainda 

permite a captação de efeitos não lineares entre as variáveis (CASTRO et al., 2017; SILVA et 

al., 2018;  SILVA et al., 2017). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo mensurar o grau de influência 

de variáveis agronômicas de arroz irrigado sobre a variável de interesse produção de grãos por 

meio da técnica de Regressão Linear Múltipla e da metodologia de Redes Neurais Artificiais. 

2. Metodologia 

 Os dados utilizados nesse estudo são referentes aos Ensaios Comparativos Avançados 

realizados pela EPAMIG (Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais) no programa 

de melhoramento de arroz irrigado de Minas Gerais. Foram utilizados 25 genótipos de arroz 

irrigado. O experimento foi conduzido sob o Delineamento de Blocos Casualizados com três 

repetições, na fazenda experimental de Leopoldina na safra de 2012/2013. Foram avaliadas 

oito caracteres de arroz irrigado: produção de grãos (Prod), altura (Alt), comprimento de 

panícula (Cpan), número de grãos cheios/panícula (Ng/Pan), porcentagem de grãos cheios 

(%g), largura (Larg), espessura (Esp), e peso de 100 grãos (Pes). As variáveis foram 

denotadas Y, X1, X2, X3, X4, X5, X6 e X7, respectivamente.  

2.1 Regressão linear múltipla 

A análise de Regressão Linear Múltipla (RLM) é uma técnica que consiste na 

obtenção de um modelo estatístico a fim de explicar a relação entre uma variável dependente 

(ou resposta) e duas ou mais variáveis independentes, também chamadas de exploratórias, 
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visando assim uma melhor compreensão da variável dependente do modelo (CHARNET et 

al., 1999; DA FONSECA; DE ANDRADE MARTINS e TOLEDO, 2000). 

Analisou-se primeiramente a correlação entre as variáveis através do coeficiente de 

correlação linear de Pearson. Posteriormente, foi estimado o modelo de Regressão Linear 

Múltipla pelo Método dos Mínimos Quadrados (AMARAL; SILVA e REIS, 2018; 

DEMÉTRIO e ZOCCHI, 2006) segundo o modelo: Y=B0+B1X1+…+BiXi +ε, i=1,2,3,…,n, em 

que Y é a produção de grãos de arroz irrigado (em g/parcela); Bi são os coeficientes de 

regressão a serem estimados; Xi são as variáveis independentes (caracteres agronômicos) e ε é 

o erro aleatório do modelo. 

Com o modelo ajustado, procedeu-se ao teste T de Student para os betas da Regressão 

a fim de avaliar a significância das variáveis explicativas e também utilizou-se o método de 

seleção automática de variáveis denominado Backward, que inicialmente incorpora todas as 

variáveis ao modelo de Regressão e depois seleciona (faz a retirada), por etapas, uma a uma 

das variáveis explicativas a fim de verificar quais variáveis devem permanecer ou não no 

modelo ajustado (MINGOTI, 2007). As medidas utilizadas para obtenção do melhor modelo 

foram o Critério de Informação de Akaike (AIC) e o Critério de Informação Bayesiano (BIC). 

Vale ressaltar que o melhor modelo é aquele que apresenta os menores valores desses dois 

índices. E o ajuste dos modelos foi avaliado por meio do coeficiente de determinação (R2). 

2.2 Redes neurais artificiais 

 As Redes Neurais Artificiais (RNA) são modelos matemático/estatísticos de sistemas, 

normalmente não lineares, fundamentados em um conjunto de unidades de processamento, 

caracterizadas por neurônios artificiais, e baseados no aprendizado através de exemplos, 

visando o processamento de dados a fim de reconhecer padrões e tendências, fazer previsões e 

agrupamentos (HAYKIN, 2007; BRAGA; CARVALHO e LUDERMIR, 2000). 

 Adotou-se para esse estudo uma RNA Perceptron de Camada Única (Single Hidden 

Layer Neural Network). A topologia de rede adotada segue representada de forma funcional 

na figura 1. 
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Figura 1: Esquema de uma Rede Neural Artificial feed-forward multicamadas. X1, X2, 

…,Xt , t=1,…,7 são as variáveis preditoras (na camada de entrada) e YRede representa a 

variável resposta (na camada de saída), nas camadas ocultas estão representados os 

neurônios 

Fonte: Próprios autores. 

 

 Foram testados de 1 a 20 neurônios na camada oculta. O modelo neural utilizado foi 

estabelecido tal como descrito por Nascimento et al. (2013). As funções de ativação adotadas 

foram as funções tangente hiperbólica γ(x)=(1+e-x)/(1+ex) e sigmoide logística γ(v) = 1/(1+e-

βv). A estimação dos pesos da RNA é realizada por meio da minimização da soma de quadrado 

dos erros, aplicando-se o algoritmo do gradiente descendente, por meio do procedimento de 

ajuste conhecido como back-propagation (SILVA; SPATTI e FLAUZINO, 2010). O Erro 

Quadrático Médio admitido foi igual a 25 (EQM=25) e o número de iterações foi igual a 

8000. 

 Para o treinamento da rede (obtenção dos pesos) o conjunto de observações foi 

dividido em dois conjuntos: o primeiro, denotado por conjunto de treinamento e o segundo 

conjunto constituído pelas demais observações, para fins de validação da rede, assim como 

Nascimento et al. (2013) sugerem. O conjunto de treinamento contendo 100 

observações (100 genótipos) foi simulado mantendo os mesmos parâmetros estatísticos de 

média e variância dos dados originais, sendo esses os 25 genótipos que caracterizaram o 

conjunto de validação da RNA. Tal como para o método de RLM, o ajuste do modelo via 

RNA foi avaliado por meio do coeficiente de determinação (R2). 

 As análises estatísticas foram realizadas mediante a utilização do software livre R (R 

Core Team, 2019) e do programa GENES (CRUZ, 2008) no módulo integração ao software 

MATLAB (MOLER, 2011). 

3. Resultados e discussão 
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Análises de variância individuais e conjuntas foram realizadas e indicaram a 

significância das variáveis consideradas nesse estudo. Procedeu-se então ao método de 

Regressão Linear Múltipla. O modelo ajustado com as 7 variáveis explicativas obtido foi:  

Y=1572,65 -25,89X1 +97,13X2 +42,85X3 -3098,74X4 -1860,9X5 +2320,97X6 +304X7. 

Pelo método de seleção automática de Backward, selecionou-se o melhor modelo que 

representa esse conjunto de dados. A seleção de variáveis é importante, pois visa incluir nos 

modelos somente as variáveis que de fato apresentem maior influência sobre a variável 

dependente – neste caso, sobre a produção de grãos – e excluir variáveis pouco explicativas 

ou altamente correlacionadas com outras variáveis já incluídas, de modo a diminuir a 

complexidade do estudo e também facilitar a interpretação do mesmo (RESENDE et al., 

2007).  

A seleção de Backward apontou que somente as variáveis explicativas comprimento 

de panícula (Cpan) e número de grãos cheios/panícula (Ng/Pan), representadas por X2 e X3, 

respectivamente, deveriam ser consideradas no modelo, dada a significância dos betas e os 

menores valores de AIC=382,7 e BIC=387,6. O modelo obtido foi: 

Y=-2548,8 +117,6X2 +34,5X3. 

Os coeficientes de determinação (R²) obtidos para o modelo com todas as 7 variáveis 

(modelo completo) e considerando somente as variáveis X2 e X3 selecionadas pelo método de 

seleção de Backward (modelo reduzido) encontram-se na tabela 1. O R² indica quão 

explicativa é a reta ajustada. 

Tabela 1 - Comparação dos coeficientes de determinação obtidos para o método RLM. 

Método Modelo adotado R2
 (%) 

RLM 

Modelo completo 66,37 

Modelo reduzido 57 

Fonte: Próprios autores. 

Nota: Modelo completo: com as 7 variáveis explicativas. Modelo reduzido: com as variáveis X2 e X3 selecionadas 

via Backward. 



 

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

230 Anais da XX Semana de Matemática 
ISBN 978-85-7764-034-8 

 

A RNA apresentou resultados semelhantes ao modelo de RLM. A RNA com melhor 

configuração foi a rede com 3 neurônios na camada oculta. Na tabela 2 pode-se observar que 

o coeficiente de determinação obtido foi igual a 78,34% para o conjunto de treinamento e 

61,52% para o conjunto de validação (dados originais) ao adotar o modelo completo. Para o 

modelo reduzido (com X2 e X3 apenas), o coeficiente de determinação obtido foi igual a 

59,09% para o conjunto de treinamento e 55,15% para o conjunto de validação (tabela 2). 

Tabela 2 - Comparação dos coeficientes de determinação obtidos para o método RNA. 

Método Modelo adotado R2
T (%) R2

V (%) 

RNA Modelo completo 78,34 61,52 

Tabela 2 - Comparação dos coeficientes de determinação obtidos para o método RNA. 

 Modelo reduzido 59,09 55,15 

Fonte: Próprios autores. 

Nota: Modelo completo: com as 7 variáveis explicativas. Modelo reduzido: com as variáveis X2 e X3 selecionadas 

via Backward. 

Ao utilizar a RNA, a importância dos caracteres avaliados pode ser feita mensurando-

se o impacto sofrido no modelo ajustado ao retirar o efeito de determinada característica. 

Observou-se que, tal como para o modelo RLM, as Redes Neurais também identificaram as 

variáveis X2 e X3 – comprimento de panícula (Cpan) e número de grãos cheios/panícula 

(Ng/Pan), respectivamente, como sendo as mais importantes para estimar a produção de 

grãos, evidenciando concordância entre os dois métodos – RLM e RNA – avaliados neste 

estudo. 

Os baixos valores de R² podem ser justificados pelas baixas correlações identificadas 

preliminarmente entre as variáveis explicativas e a variável dependente produção de grãos, 

prejudicando diretamente a análise pelo seu pouco poder explicativo (HAIR et al., 2009). Na 

matriz de correlação das variáveis incluídas nesse estudo (figura 2), observa-se que a maior 

correlação positiva foi entre as variáveis Y (produção) e X3 (número de grãos 

cheios/panícula), igual a 0,66. A maior correlação negativa foi entre X2 (comprimento de 

panícula) e X5, igual a -0,73. 
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F

igura 2: 

Matriz de correlação dos caracteres agronômicos de arroz irrigado 

Fonte: Próprios autores. 

Note que, apesar de o método de seleção de variáveis de Backward ter indicado a 

inclusão somente das variáveis X2 e X3 para estimar produção de grãos, os modelos que 

incluíam todas as variáveis apresentaram maiores valores de R². A literatura afirma que 

modelos com maior número de parâmetros tendem a apresentar maiores coeficientes, mas 

alertam a necessidade de se avaliar as correlações, verificar presença ou não de colinearidade 

entre as variáveis, além de utilizar métodos de seleção de variáveis para evitar problemas de 

superestimação, multicolinearidade, dentre outros (RESENDE, et al., 2007). 

Vale ressaltar ainda que, para as RNAs, o baixo número de entradas (25 genótipos de 

arroz irrigado) também é um fator complicador, uma vez que para um bom desempenho e 

maior eficácia no processo de treinamento e aprendizado de uma Rede Neural, quanto maior o 

número de observações, melhor ela atua no processo de captação de informações para sua 

sinapses (SILVA; SPATTI e FLAUZINO, 2010).  

Comparando as metodologias utilizadas, pode-se destacar duas vantagens da RNA 

sobre o modelo de RLM. A primeira é que, como afirmam Barroso et al. (2013), na técnica de 

RNA é feita nenhuma pressuposição acerca da distribuição dos dados e da estrutura de 

covariâncias, diferentemente do modelo de RLM, em que os pressupostos sobre os resíduos 

precisam ser atendidos para que as predições sejam válidas. Outra vantagem é a dificuldade 

da interpretação do modelo de Regressão na presença de muitas variáveis em estudo, o que 

não acontece na técnica de RNA. 

4. Considerações finais e conclusões 

Para o problema em questão, assim como para estudos de adaptabilidade e estabilidade 

na área de melhoramento genético vegetal já realizados por alguns autores, as Redes Neurais 

Artificiais apresentaram elevada concordância com a metodologia tradicional de Regressão 
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Linear, destacando-se também por suas consideráveis vantagens mencionadas frente a 

eventuais problemas do modelo de RLM. 

De modo geral, pode-se afirmar que as variáveis comprimento de panícula e número 

de grãos cheios/panícula exercem maior influência sobre a variável de maior interesse 

econômico, a produção de grãos. 

Vale salientar que este trabalho consistiu em um estudo de caso para fornecer aos 

leitores a possibilidade do uso de outras metodologias para a solução de problemas que 

envolvam ajuste de modelos e para apresentar as potencialidades das Redes Neurais 

Artificiais. 
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Resumo: 
A presença de conceitos estatísticos na sociedade é notada desde os primórdios e vem destacando-se tanto na 

literatura quanto em situações vivenciadas em nosso cotidiano, principalmente na atualidade, momento em que 

visualizamos esses conceitos com muita clareza com o uso necessário das tecnologias de comunicação e 

informação devido a pandemia que vivenciamos. O objetivo desse estudo consiste em analisar a produção na 

área de Educação Estatística publicadas no Boletim de Educação Matemática - Bolema nos últimos quatro anos 

(2016-2020). O desenvolvimento do estudo caracterizou-se por uma abordagem qualitativa, caráter exploratório 

com procedimentos de pesquisa bibliográfica. Considera-se que conhecer o perfil dos trabalhos que estão sendo 

publicados sobre a temática contribui para a produção de novos trabalhos, pois possibilita aos pesquisadores 

identificar, por exemplo, entre outros fatores, as instituições e os autores que mais produziram, as abordagens 

teórico-metodológicos menos exploradas na área. 

Palavras-chave: Publicações; Métodos de pesquisa; Educação Estatística.  

1. Introdução 

Apesar de passar a ideia de uma ciência da atualidade, os primeiros registros da 

Estatística são evidenciados por volta de 5000 a.c. e referem-se a registros de presos de guerra 

egípcios. A palavra estatística origina-se no século XVII (BERALDO, 2007). Em nosso país o 

primeiro censo da população ocorreu no ano de 1872.  

Inicialmente a Estatística era utilizada no sentido de gerar informações para suprir a 

demanda de governantes que pretendiam conhecer melhor sua população e melhorar a gestão 

de seu país, passando depois a ser usada para analisar fenômenos quantitativos para o coletivo 

(ECHEVESTE, S. et al, 2005). Porém sua função inicial não deixou de ser exercida, 

Szewczyk e Loguercio (2019, p.5) refletindo sobre o saber estatístico afirma que “é um saber 

que interessa ao governo, pois é através dele que o Estado regula e conduz a população (entre 

essa, a população docente) e as suas instituições (entre essas, as escolas e as universidades) ”. 

Nos últimos anos essa temática vem ganhando espaço principalmente na Educação Básica.  

mailto:facorreafac@hotmail.com
mailto:neriocardoso@unir.br
mailto:fannybastos@unir.br
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Recentemente o ensino de probabilidade e estatística foi incluso na denominação das 

unidades temáticas da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018). Nota-se 

também um acréscimo no volume da produção de trabalhos que abordam esse assunto 

utilizando-se de diversas abordagens teórico-metodológicas.  A estrutura do estudo está 

organizada em introdução, encaminhamentos metodológicos, descrição dos trabalhos 

analisados, reflexões sobre os trabalhos analisados e considerações finais. 

Logo, o estudo propôs analisar a produção na área de Educação Estatística publicadas 

no Boletim de Educação Matemática - Bolema nos últimos quatro anos (2016-2020), com 

objetivo de identificar o perfil dos trabalhos desenvolvidos na área, buscando enfatizar os 

aspectos teóricos-metodológicos adotados.  

2. Encaminhamentos metodológicos 

O presente estudo baseou-se nos aspectos da abordagem qualitativa, de caráter 

exploratório e procedimentos de pesquisa bibliográfica:  

[...] um procedimento metodológico importante na produção do conhecimento 

científico capaz de gerar, especialmente em temas pouco explorados, a postulação de 

hipóteses ou interpretações que servirão de ponto de partida para outras pesquisas 

(LIMA; MIOTO, 2007, p.8).  

Inicialmente propusemos desenvolver um trabalho relacionado a produção publicada 

no Boletim de Educação Matemática-Bolema com o tema Educação Estatística, no período de 

2000 a 2020. Porém no percurso do levantamento desses trabalhos ao depararmos com o 

trabalho elaborado por Silva; Curi e Schimiguel (2017) que pesquisaram a temática no 

período de uma década (2006 a 2015) restringimos nosso trabalho ao período de 2016 a 2020 

e optamos então por desenvolve-lo nos moldes da metodologia utilizada pelos autores, 

buscando analisar semelhanças no perfil dos trabalhos desenvolvidos nos últimos quatro anos. 

A seleção dos trabalhos consistiu na busca por referências à educação estatística no 

sumário e resumo de todos os exemplares publicados do periódico no período da pesquisa, 

onde foram selecionados nove trabalhos (conforme quadro 1) para leitura e descrição dos 

aspectos metodológicos.  

Título Volume 

da revista 

Número 

da 

revista 

Páginas Ano da 

Publicação 
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Quadro 01 – Artigos analisados sobre Educação Estatística publicados no Bolema (2016-2020) 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado nos trabalhos analisados.    

3. Descrevendo os artigos analisados 

Propusemos aqui descrever os trabalhos, para isso adotamos a ordem que foram 

organizados no quadro acima. Santana (2016), buscando desenvolver um produto educacional 

que possibilitassem melhorias ao processo de ensino-aprendizagem de estatística. O autor que 

é docente do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais- IFNMG em Araçuaí-MG teve como 

marco teórico o letramento e o pensamento estatístico, utilizou-se como método de pesquisa 

do ciclo investigativo, abordando o tratamento da informação. 

Silva Júnior e Lopes (2016) docentes da Faculdades Integradas Espírito Santenses - 

FAESA e da Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL respectivamente, em parceria, 

investigaram a ocorrência do processo de formação estatística no contexto dos cursos de 

Traduzindo Pensamento e Letramento 

Estatístico em Atividades para Sala de 

Aula: construção de um produto 

educacional 

30 56 1165 - 1187 2016 

O Papel da Estatística na Formação do 

Engenheiro de Produção 

30 56 1300 - 1318 2016 

Um Cenário sobre a Pesquisa em 

Educação Estatística no Boletim de 

Educação Matemática – BOLEMA, 

de 2006 até 2015 

31 58 679-698 2017 

Probabilidade de Acontecimentos 

Envolvendo Aspetos Lógicos 

32 60 172 - 190 2018 

Saber Estatístico: uma forma de olhar 

para as produções acadêmicas do 

PROFMAT 

33 63 309-326 2019 

Aspectos da interpretação de gráficos 

de estudantes universitários em um 

ambiente virtual 

34 67 462-479 2020 

Níveis de Compreensão do Conceito 

de Média Aritmética de Adolescentes 

a partir do Método Clínico-Crítico 

Piagetiano 

33 64 491-512 2010 

Abordagem das Dificuldades de 

Ensino e Aprendizagem do 

Domínio da Estatística na Graduação 

em Psicologia: um olhar 

através do contrato didático 

33 65 1155-1174 2019 

Desenvolvimento Profissional de uma 

Professora dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental no Tema 

Probabilidade 

33 65 1175-1194 2019 
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Engenharia da Produção em uma instituição federal de ensino no Estado do Espírito Santo 

fundamentados na teoria do Ensino de Estatística. Adotando como método de procedimento 

de coleta de dados questionário, entrevista semiestruturada, analisadas por meio análise de 

conteúdo que é uma técnica da análise qualitativa de dados. 

Silva Curi e Schimiguel (2017) desenvolveram uma pesquisa do tipo Estado do 

Conhecimento que objetivou elaborar um panorama das pesquisas desenvolvidas na área de 

Educação Estatística no período de 2006 a 2015 publicadas no Boletim de Educação 

Matemática-BOLEMA, referenciada nos aspectos da educação estatística. Como 

procedimentos de coletas de dados os autores utilizaram o termo de busca “Educação 

Estatística” no site do referido boletim, selecionando posteriormente as leituras que se 

adequavam a temática. Desenvolvido em parceria, sendo o primeiro autor docente na 

Universidade do Estado de Minas Gerais-UEMG e os dois últimos autores docentes na 

Universidade Cruzeiro do Sul-UNICSUL. 

No trabalho desenvolvido na Universidade do Minho, o português Fernandes (2018) 

investigou o conhecimento relacionado a probabilidades (em situações que utiliza-se de 

conectivos) em licenciandos dos cursos de Educação Básica.  Baseando-se no Enfoque 

Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução Matemática (considera que o conhecimento é 

adquirido por meio de práticas matemáticas desenvolvidas pelo estudante através de situações 

problemas). No registro das informações utilizou-se de uma atividade com três questões 

abordando conteúdos relacionados a probabilidades (de reunião, conjunta e condicionada) que 

foram analisadas pela análise de conteúdo.  

Szewczyk e Loguercio (2019) analisaram o uso do saber estatístico em pesquisas 

desenvolvidas nos cursos de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional-

PROFMAT fundamentados nos aspectos teóricos de governamentalidade e discurso de 

Michel Foucault. As autoras que são docentes vinculadas respectivamente ao Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul-IFRS e a Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul-UFRGS, utilizaram-se como método de pesquisa da análise de 19 

trabalhos de conclusão de curso encontrados no site do PROFMAT, sendo usado como 

critério de seleção os que relacionavam a estatística a sociedade atual.  
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A análise dos trabalhos constituiu-se em avaliar como foi tratado o saber estatístico 

(como efetivou-se a escolha dos métodos adotados, a utilização de discursos oficiais da 

Educação e a escolha da própria estatística como objeto de estudo).  

Andrade et al (2020) analisaram por meio de uma atividade erros presentes em 

gráficos divulgados pela mídia, observando a análise da interação e argumentação feita pelos 

alunos sobre esses erros. Desenvolvido em parceria por integrantes da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro-UFRJ e da Universidade Federal Fluminense-UFF, Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro-UNIRIO e do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca CEFET-RJ.  

De natureza qualitativa a pesquisa foi desenvolvida com base nas metodologias ativas 

elaborada por meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA. A fundamentação teórica 

consistiu em teorias da educação crítica e do letramento estatístico.  

A atividade constou com três etapas: identificar um gráfico com erro; socializar esse 

gráfico por meio do mural do AVA explicitando o erro e contribuir na discussão de pelo 

menos um dos gráficos apresentados por um dos colegas da sala de aula. Dos 23 gráficos 

socializados no ambiente virtual os três que apresentaram maior índice de interação entre os 

participantes foram selecionados para serem analisados segundo os conceitos da estatística. 

Schneider et al (2019) buscaram analisar a compreensão relacionada a média 

aritmética em jovens em situação de vulnerabilidade ambiental e socioeconômica. A parceria 

de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS e da Universidade 

Federal do Rio Grande-FURG, ocorreu no âmbito de um projeto que visa oferecer cursos 

profissionalizantes a jovens em situação de vulnerabilidade social desenvolvido pela 

Universidade Federal do Rio Grande-UFRG. 

 Os aspectos teóricos fundamentaram-se nas concepções do letramento estatístico. O 

método utilizado na coleta e análise de dados foi o método clínico-crítico piagetiano (como 

instrumento utilizado na coleta de dados adotou-se a entrevista e uma atividade experimental 

registradas em vídeos). 

 Nóbrega e Falcão (2019), discente de pós-graduação da Universidade de São Paulo-

USP e docente de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

respectivamente, investigaram características existentes na estruturação de uma sala de aula 
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na disciplina de Estatística no curso de graduação em Psicologia. A fundamentação teórica 

seguiu os aspectos teóricos do contrato didático. No registro das informações foram utilizadas 

entrevistas e gravações em áudio e vídeo das aulas que foram analisadas por meio da análise 

clínico interpretativa.  

Buscando comparar aulas típicas e críticas e também características ligadas a 

dificuldades enfrentadas no processo de ensino-aprendizagem foram escolhidas duas turmas, a 

disciplina de Estatística 2 (disciplina crítica) e Psicologia do Desenvolvimento 1 (disciplina 

típica) que evidenciaram diferenças no sistema de avaliação e funcionamento das aulas.  

Pinheiro; Serrazina e Silva (2019) efetivou-se como um recorte da pesquisa de 

doutorado elaborada pela primeira autora que investigou as implicações de um processo de 

formação continuada no contexto do desenvolvimento profissional de professores. A pesquisa 

de abordagem qualitativa foi desenvolvida no contexto de um projeto de pesquisa 

desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade 

Anhanguera de São Paulo-UNIAN, que objetiva o desenvolvimento de grupos de pesquisas 

que investiga a prática do professor.   

Esse recorte foi desenvolvido em parceria por três autoras doutoras em Educação 

Matemática pela Universidade Anhanguera de São Paulo-UNIAN, Universidade de Londres 

(UK) e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP, respectivamente. Trata-se de 

um caso específico, que buscou refletir sobre a participação da professora Safira, que é 

professora efetiva da rede Estadual de Ensino de São Paulo, com 30 anos de experiência no 

Ensino Fundamental I. Buscando fundamentar-se em teorias relacionadas ao conhecimento, 

reflexões sobre o conhecimento e desenvolvimento profissional do professor, na relação entre 

formação de professores e ensino de probabilidade estatística.  

Como procedimento de registro das informações utilizou-se de questionários, 

entrevistas e observações das aulas desenvolvidas pela professora, registradas em vídeos. A 

análise dos dados foi desenvolvida na perspectiva de teorias relacionadas ao conhecimento 

profissional e o contexto do desenvolvimento profissional. 

4. Reflexões sobre os trabalhos analisados  

Os noves trabalhos analisados foram produzidos (individual ou em parcerias) por vinte 

e quatro autores que estão vinculados a diversas instituições, entre elas destacam-se a 
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Universidade do Cruzeiro do Sul - UNICSUL e a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul-UFRGS com o maior número de publicações. Sendo 78% de autoria de dois ou mais 

autores.  

Entre os conceitos que fundamentaram a metodologia adotada nos trabalhos estão o 

letramento estatístico, educação crítica, o enfoque ontossemiótico do conhecimento e 

instrução matemática, a educação estatística, pensamento estatístico, conceitos de discurso e 

governamentalidade de Michel Foucault, Ensino de probabilidades, contrato didático e 

formação de professores. 

Diversos métodos de pesquisa como: questionários, observação, entrevistas 

semiestruturadas, desenvolvimento de atividades, ciclo investigativo, estado do 

conhecimento, método crítico-clinico piagetiano foram utilizados. Nota-se que a maioria deles 

adotaram metodologias da pesquisa qualitativa.  

Evidencia-se também a possibilidade da classificação de acordo com seu foco 

temático em quatro áreas (dificuldades apresentadas sobre conteúdos de estatística, formação 

de professores, ensino de probabilidade e estatística utilizando-se de recursos, reflexões sobre 

a educação estatística) conforme realizado no trabalho anteriormente citado em virtude da 

semelhança nos temas abordados, porém alguns focos temáticos destacam-se como o ensino 

de probabilidade e estatística e a formação de professores.  

5. Considerações 

Este estudo propôs analisar na perspectiva da metodologia utilizada por Silva; Curi e 

Schimiguel (2017) a produção publicada no Boletim de Educação Matemática-Bolema, 

relacionada a Educação Estatística nos últimos quatro anos (2016-2020), buscando apontar 

semelhanças nos trabalhos desenvolvidos.  

Verifica-se nos trabalhos analisados aspectos como métodos de pesquisas, teorias 

utilizadas para fundamentar os estudos, instituições na qual foram desenvolvidos, parcerias 

institucionais e interinstitucionais nas produções (sendo alguns deles oriundos de programas 

de Pós-Graduação de mestrado ou doutorado), entre outros, semelhantes aos encontrados em 

Silva; Curi e Schimiguel (2017). 
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Acreditamos que esse trabalho contribuiu para conhecer o perfil dos trabalhos que tem 

sido desenvolvido na área de Educação Estatística que contribui aos estudos dos 

pesquisadores que tenham interesse em publicar sobre a temática.  

Entre as limitações encontradas estão a disponibilidade de tempo, pois a temática 

poderia ser explorada de maneira mais detalhada possibilitando evidenciar informações aqui 

não descritas.  

  Este trabalho proporcionou identificar os principais temas abordados (ensino de 

probabilidade e estatística e a formação de professores), métodos de coleta e análise de dados, 

relacionados a Educação Estatística que têm sido adotados nos últimos 4 anos nas publicações 

Bolema que é um periódico brasileiro de renome internacional na área de Educação 

Matemática. 

Vislumbra-se para novos estudos a possibilidade de explorar de maneira mais 

detalhada a temática, como os conceitos teóricos que fundamentaram esses trabalhos. 
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Resumo:
A característica de Euler-Poincaré é um conceito amplamente estudado na matemática como um invariante to-
pológico nas topologia algébrica, caracterização de poliedros de Platão e entre outros. Já a teoria de grafos teve
seu estudo iniciado por Euler no século XVIII com o problema das pontes de Konigsberg. Neste trabalho vamos
abordar o tema característica de Euler-Poincaré do ponto de vista de teoria de grafos. Nosso objetivo é mostrar que
a característica de Euler somado com a quantidade de faces de sua representação planar é constante para grafos
planares. Para isso usamos resultados que caracterizam grafos do tipo árvore e conceitos intuitivos de combinatória
assim concluindo que a relação χ(G)+F = 2 em um grafo planar.
Palavras-chave: Euler-Poincaré; grafo; característica.

1. Introdução

A Teoria de grafos é um ramo da matemática que estuda a relação entre objetos de um

determinado conjunto. O estudo dessa teoria deu-se início com o matemático suiço Leonhard

Euler por volta de 1736 através do problema das pontes de Konigsberg que, no seculo XVIII,

consistia em um conjunto de sete pontes que cruzava o rio Pregel conectando duas ilhas entre

si. Por muito tempo os habitantes perguntavam-se se era possível passar por todas as pontes em

uma caminhada continua sem passar duas vezes por qualquer uma das pontes.

A característica de Euler-Poincaré ou simplesmente característica de Euler, foi utilizada

inicialmente para poliedros e teve fundamental papel para demonstração de diversos resulta-

dos da geometria que foram descobertos posteriormente. Além disso a característica de Euler

também foi usada para classificar os poliedros de Platão e atualmente é muito utilizada em to-

pologia algébrica e homologia. O objetivo desse trabalho é demonstrar a característica de Euler

para teoria de grafos relacionando vértices, arestas e circuitos.
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2. Grafos

Grafos são usados para estudar relações entre os objetos de um determinado conjunto,

por exemplo representar árvores genealógicas e graus de parentescos no qual os vértices são os

indivíduos e as arestas são os parentescos. A definição a seguir nos entrega de forma matemática

o que vem a ser um grafo.

Definição 1. Chamamos de grafo o par G = (V,A) em que V =V (G) é um conjunto finito não

vazio de vértices e A = A(G) é um subconjunto de V ×V chamado de conjunto de aresta.

Um caminho de comprimento r ou apenas caminho é um subconjunto do conjunto de

arestas da forma {(vi1 ,vi2),(vi2 ,vi3), . . . ,(vir−1,vir)}. Quando o primeiro vértice da primeira

aresta e o segundo vértice da ultima aresta são iguais chamamos o caminho de circuito. Um

grafo G é dito conexo se dado um par qualquer de vértices em G, existe pelo menos um caminho

entre eles. Chamamos de laço arestas do tipo (v,v). Um grafo é simples se é conexo e não possui

laços e uma árvore é um grafo simples que não possui circuitos.

Figura 1: Exemplos de grafos.

Teorema 1. O número de arestas de uma árvore com n vértices é n−1.

Demonstração. Para demonstrar o resultado procedemos por indução finita sobre o número de

vértices de G. Sejam G = (V,A) um grafo do tipo árvore se G possui um único vértice nada

temos que mostrar.

Suponha que G tenham k vértices e considere u,v ∈ V tal que (u,v) ∈ A. Sabemos,

pela definição de árvore, que G não possui circuitos, isto posto ao retirarmos a aresta (u,v)

separamos em um par de árvores G1 e G2 o grafo G. Suponha que K1 e k2 são as quantidades
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de vértices dos grafos G1 e G2 respectivamente. Então, por hipótese de indução o número de

arestas de G1 e G2 são k1−1 e k2−1 respectivamente.

Portanto se acrescentarmos a aresta (u,v) novamente teremos que o número de arestas

de G é dado por (k1−1)+(k2−1)+1 = k1 +k2−1. Como k1 +k2 = k concluímos que G tem

k−1 arestas.

3. Característica de Euler para grafos

Definição 2. Seja G = (V,A) um grafo então a característica de Euler de G, denotada por

χ(G), é a diferença entre a quantidade de vértices e a quantidade de arestas.

O teorema a seguir relaciona a característica de Euler de um grafo qualquer com a sua

quantidade de circuitos. Esse teorema será utilizado posteriormente para a demonstração do

resultado principal desse trabalho.

Teorema 2. A característica de Euler de um grafo com a quantidade c de circuito é 1− c.

Demonstração. Seja G = (V,A) um grafo com c circuitos. Se retirarmos uma aresta de cada

circuito obtemos um novo grafo G′ do tipo árvore com a mesma quantidade de vértices de G

porém com c arestas a menos que G. Logo #A(G) = #A(G′)+ c e pelo Teorema 1 #A(G′) =

#V (G)−1. Então χ(G) = #V (G)−#A(G) = #V (G)− (#A(G′)+ c) = #V (G)− (#V (G)−1+

c) = 1− c concluindo a demonstração.

Um grafo G é planar se admite uma representação gráfica no plano na qual linhas que

representam arestas diferentes não se intersectam, a não ser nos extremos, no caso das arestas

serem incidentes num ou mais vértices em comum. Em um grafo planar G o número de faces é

a quantidade de circuitos de sua representação planar e a região infinita.
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Figura 2: Exemplo de grafo com representação planar.

Teorema 3 (Característica de Euler para Grafos Planares). Se G é um grafo planar conexo com

V vértices, A arestas e F faces em uma representação planar, tem-se V −A = 2−F.

Demonstração. Observe que se G não tem circuito então G é uma árvore e portanto tem V

vértices, V −1 arestas e 1 face concluindo que V −A = 2−F. Suponha que G tem ao menos um

circuito então G tem pelo menos duas arestas. Para mostrar esse caso procedemos por indução

sobre a quantidade de arestas.

Se G tem duas arestas, é conexo, planar e tem um circuito então G tem 2 vértices e 2

faces então V −A = 2−2 = 0 = 2−F .

Figura 3: Caso com duas aresta e um circuito.

Suponha que em todo grafo com A arestas temos a validade do resultado então seja G

um grafo planar com A+1 arestas, V vértices e F faces. Note que ao remover uma aresta de um

dos circuitos de G obtemos um grafo G′ com A arestas, V vértices e F −1 faces. Por hipótese

de indução em G′ temos V −A+F−1 = 2, logo para G temos
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V − (A+1)+F =V −A−1+F =V −A+F−1 = 2

Isto é, V −A = 2−F concluindo a demonstração.

Com o Teorema 3 deduzimos que V −A+F = 2 o que implica em χ(G)+F ser invari-

ante em grafos planares alcançando o objetivo proposto no trabalho.
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Resumo:
Este trabalho foi desenvolvido durante o projeto Escrevendo Matemática realizado na UFRPE e tem como objetivo
apresentar a relação da técnica de redução ao absurdo com a irracionalidade de alguns números, em especial, a
constante π, o número de Euler (e) e as raízes n-ésimas de números primos. Como se sabe, um número x é irra-
cional quando não existem a,b ∈ Z, com b 6= 0, tais que a

b = x. Para demonstrar que e, π e as raízes n-ésimas de
números primos são irracionais, iremos apresentar e justificar o raciocínio lógico desenvolvido a partir da técnica
de demonstração por redução ao absurdo, uma forma de demonstração indireta muito utilizada na matemática e
que se faz presente nessa área desde a Antiguidade. Neste trabalho, utilizando a pesquisa bibliográfica, obtemos
embasamento sobre definições e algumas propriedades dos números estudados, que juntamente com outros resul-
tados, nos auxiliaram a demonstrar suas respectivas irracionalidades.
Palavras-chave: Números irracionais; Redução ao absurdo; Números primos.

1. Introdução

No contexto matemático, há vários conjuntos numéricos, isto é, uma reunião de números

que possuem pelo menos uma característica em comum. Em particular, encontramos o conjunto

dos números irracionais, que possui elementos como as raízes n-ésimas de números primos e

também as constantes π e o número de Euler (e).

Quando iniciamos o estudo dos números irracionais, é comum encontrar sua definição

como sendo os números que, quando representados em forma decimal, possuem infinitas casas

não-periódicas, ou ainda aqueles que não podem ser representados em forma de fração entre
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dois inteiros, o que equivale geometricamente a noção de incomensurabilidade1 entre segmen-

tos.

De acordo com Gonçalves e Possani (2009), os pitagóricos tinham conhecimento su-

ficiente para “elaborarem a famosa prova por redução ao absurdo de que o lado e a diagonal

de um quadrado são incomensuráveis". Esse fato mostra que esta técnica de demonstração in-

direta, também chamada de demonstração por contradição ou simplesmente demonstração por

absurdo, está presente na matemática desde a Antiguidade.

De acordo com Morais Filho (2013), o método consiste em supor que uma sentença

do tipo “se H, então T " não ocorre e a partir disso obter uma contradição ∼ Q
∧

Q. Note que

supor que uma sentença do tipo “se H, então T " não ocorre significa assumir a existência de um

elemento que satisfaz a hipótese H, porém para o qual a tese T não se cumpre. A validade desse

tipo de demonstração é garantida pela equivalência (H −→ T )⇐⇒ ((H∧∼ T )−→ (∼Q∧Q)).

A partir disso, temos a seguinte questão: como a técnica de redução ao absurdo está

relacionada à irracionalidade de alguns números, como a raiz n-ésima de um primo, o número

de Euler (e) e o π? O objetivo traçado neste trabalho é apresentar essa relação fazendo uso da

definição de números irracionais e da demonstração por absurdo. Para tanto, realizamos uma

pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, com o intuito de fundamentar os resultados que

encontramos.

2. Irracionalidade da raiz n-ésima de um número primo

Um número p ∈ N é primo se p 6= 1 e se os únicos divisores de p são 1 e p. Esses

números têm uma considerável importância, pois a partir deles podemos decompor qualquer

t ∈ N\{1} em potências de primos.

Relembramos que dados x e m inteiros, dizemos que x é divisível por m, quando existe

k ∈ Z, tal que x = km. Dito isto, consideremos o seguinte resultado P1: Seja p primo tal que

ab é divisível por p, então a ou b também será divisível por p (ver Gonçalves, 2003). Iremos

1“Dois segmentos são ditos incomensuráveis se a razão entre eles não puder ser expressa como razão de núme-
ros inteiros (com denominador não nulo)."(POMMER, 2012, p.19)

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

 Anais da XX Semana de Matemática
ISBN 978-85-7764-034 252



usá-lo para demonstrar o Teorema 1, que é uma generalização do fato de
√

2 ser irracional.

Teorema 1 Se p ∈ N é um número primo e n≥ 2, então n
√

p é irracional.

De início, suponha, por absurdo, que n
√

p é um número racional, isto é, pode ser escrito como

n
√

p =
a
b

, com a,b ∈ N e primos entre si. Dessa forma, podemos escrever

p =
an

bn ⇒ an = pbn. (1)

Assim, temos que an é divisível por p. Como p é primo, por P1, a também é divisível por p,

isto é, podemos escrever a = pk, com k ∈ Z. Agora, substituindo a = pk em (1), obtemos

(pk)n = pbn⇒ p · pn−2kn = bn.

Fazendo pn−2kn = h, ficamos com bn = ph. Uma vez que bn é divisível por p, por P1 teremos

que b é divisível por p, ou seja, podemos escrever b = ps, com s ∈ Z. Dessa forma, temos que

tanto a quanto b são múltiplos de p, o que é um absurdo.

3. Irracionalidade de e

O número de Euler é uma das constantes mais conhecidas da Matemática, aparecendo

em diversos contextos. Por exemplo, pode ser obtido através do limite lim
n→∞

(
1+

1
n

)n

= e.

Geometricamente, corresponde ao número maior que 1 de maneira que a região delimitada por

x = 1, x = e, y = 0 e y =
1
x

tenha área igual a 1, ou seja, é o único número positivo tal que∫ e

1

dx
x

= 1. Este número pode ainda ser representado por uma série, obtida através da Série de

Taylor da função exponencial f (x) = ex. Precisamente, e =
∞

∑
n=0

1
n!

= 1+
1
1!

+
1
2!

+
1
3!

+ · · ·

Vamos mostrar a irracionalidade desse número, usando para isso a técnica de redução

ao absurdo e o fato de que em uma série geométrica, para 0 < r < 1, temos
∞

∑
n=1

rn =
r

1− r
.
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Teorema 2 O número de Euler (e) é irracional.

Suponha, por absurdo, que e seja um número racional, ou seja, e =
p
q

, com p,q ∈ N.

Dessa forma, segue que

p
q
−
(

1+
1
1!

+
1
2!

+
1
3!

+ · · ·+ 1
q!

)
=

∞

∑
j=q+1

1
j!

Considerando a série geométrica com razão r =
1

q+1
, temos que

∞

∑
j=q+1

1
j!
=

1
q!

(
1

q+1
+

1
(q+1)(q+2)

+ · · ·
)
<

1
q!

(
1

q+1
+

1
(q+1)2 + · · ·

)
=

1
q!
· 1

q
,

obtendo, assim,

0 <
p
q
−
(

1+
1
1!

+
1
2!

+
1
3!

+ · · ·+ 1
q!

)
<

1
q!
· 1

q
,

ou ainda,

0 < q!
(

p
q
−1− 1

1!
− 1

2!
− 1

3!
−·· ·− 1

q!

)
<

1
q
.

Como os denominadores 1!, 2!, · · · ,q! são divisores do fator q!, o termo do meio da inequação

acima é um número inteiro. Logo, teríamos um inteiro entre 0 e 1, o que é um absurdo.

4. Irracionalidade de π

Uma das principais definições do número π está relacionada com a razão entre o com-

primento de uma circunferência e seu diâmetro. Provavelmente, este é o número irracional mais

conhecido. Apesar dessa popularidade, a demonstração da sua irracionalidade, utilizando-se da

redução ao absurdo, usa argumentos mais elaborados do que os das demostrações anteriores.

Vamos apresentar inicialmente alguns fatos que serão utilizados para provar que π é irracional.

Consideremos a função f (x) =
xn(1− x)n

n!
, em que n ∈ N. Em Moraes Júnior (2015),

mostra-se que Dk f (0) e Dk f (1) são números inteiros para qualquer k ∈ N, em que Dk f repre-

senta a k-ésima derivada de f e D0 f = f .
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Outro resultado que nos ajudará na demonstração da irracionalidade de π é o Teorema

Fundamental do Cálculo, que nos diz que se g : [0,1]→R é uma função continuamente derivá-

vel em [0,1], então
∫ 1

0 g′(x)dx = g(1)− g(0). Sua demonstração consta em Stewart (2013). A

partir desses fatos, vamos provar o seguinte teorema.

Teorema 3 O número π é irracional.

Suponhamos, por absurdo, que π2 = p
q , com p,q ∈ Z e q 6= 0. Definamos a função

F(x) = qn{π2n f (x)−π
2n−2D2 f (x)+ · · ·+(−1)nD2n f (x)}.

Uma vez que Dk f (0) e Dk f (1) são inteiros e da suposição de que π2 = p
q , com p,q ∈ Z, se-

gue que F(0) e F(1) são inteiros. Além disso, temos que {F ′(x)sen(πx)−πF(x)cos(πx)}′ =

sen(πx){F ′′(x)+ π2F(x)}. Calculando a segunda derivada de F , como a derivada de ordem

2n+2 de f (x) é nula, obtemos que

sen(πx){F ′′(x)+π
2F(x)}= pn

π
2 f (x)sen(πx).

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, com g(x) = F ′(x)sen(πx)−πF(x)cos(πx), temos

pn
π

2
∫ 1

0
f (x)sen(πx)dx = πF(1)+πF(0),

o que implica em

pn
π

∫ 1

0
f (x)sen(πx)dx = F(1)+F(0).

Por outro lado, para 0 < x < 1, temos 0 < f (x)<
1
n!

. Daí, segue que

0 < πpn
∫ 1

0
f (x)sen(πx)dx < π

pn

n!

∫ 1

0
sen(πx)dx =

2pn

n!
.

Como lim
n→∞

2pn

n!
= 0, podemos tomar um n ∈ N suficientemente grande tal que

2pn

n!
< 1. Daí,

0 < πpn
∫ 1

0
f (x)sen(πx)dx < 1
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e, portanto, temos que 0 < F(1)+F(0)< 1, o que é um absurdo, pois F(0) e F(1) são inteiros.

5. Considerações finais

Provavelmente, foi na Grécia Antiga que a demonstração por redução ao absurdo foi

usada pela primeira vez para mostrar que a medida da diagonal de um quadrado de lado 1 é

irracional. Para demonstrar a irracionalidade de alguns outros números, esta técnica é uma

ferramenta muito útil.

Neste trabalho, a utilizamos para provar a irracionalidade de e, de π e das raízes n-ésimas

de primos. Em cada uma das demonstrações, usamos as definições e/ou propriedades de cada

um desses números para, a partir da suposição de que poderiam ser escritos como uma fração

entre números inteiros, chegarmos a um absurdo. Concluímos, dessa forma, que a demostração

da irracionalidade desses números está intimamente ligada a técnica de redução ao absurdo.
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Resumo:
Neste trabalho, o qual foi desenvolvido a partir do Programa de Bolsa de Incentivo Acadêmico (BIA) da UFRPE,
tivemos como objetivo apresentar a sequência de Fibonacci e o número de ouro, assim como a relação que existe
entre esses temas. Para tanto, utilizamos de pesquisa bibliográfica para fundamentar os conceitos e os resulta-
dos utilizados ao longo do texto, ao passo que exibimos e solucionamos o problema que origina a sequência de
Fibonacci, determinando de que forma podemos obter um termo qualquer dessa sequência. Também mostramos
como o número de ouro pode ser definido e, além disso, apresentamos brevemente algumas propriedades algébri-
cas ligadas à sequência de Fibonacci, como também aquelas relacionadas ao número de ouro. Apontamos, ainda,
como o número de ouro está relacionado com a expressão que determina um termo qualquer da sequência de Fibo-
nacci, bem como o que ocorre quando realizamos a divisão entre dois termos consecutivos cada vez maiores dessa
sequência. Diante disso, acreditamos que, além da possibilidade de trabalhar uma vasta quantidade de conteúdo
a partir deste tema, também é possível transformar o que foi abordado neste trabalho em uma sequência didática,
que pode ser utilizada em sala de aula com alunos tanto dos anos finais do ensino médio quanto iniciantes da
graduação, despertando neles um maior interesse pela matemática.
Palavras-chave: Sequência de Fibonacci; Fórmula de Binet; Número de ouro; Sequência didática.

1. Introdução

Leonardo Fibonacci, também conhecido como Leonardo Pisano, Leonardo de Pisa ou

ainda Leonardo Bigollo, é um dos matemáticos mais importantes da história. Segundo Ramos

(2013, p. 3), Fibonacci “foi para muitos o matemático europeu mais original e capaz do Período

Medieval", e dentre suas contribuições destaca-se a obra Liber Abacci, publicada em 1202.

Nela, são tratados assuntos aritméticos e algébricos e, além disso, essa publicação teve um

importante papel na introdução dos algarismos indo-árabicos na Europa. A obra traz uma série

de problemas matemáticos, tais como aqueles relacionados ao cálculo de raízes quadráticas e

cúbicas, o problema do resto chinês e o problema da reprodução de coelhos.

É justamente este último problema que dá origem à sequência de Fibonacci, e a sua

solução tem forte relação com uma constante que é motivo de muita admiração na matemática.
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Trata-se do número de ouro1, o qual, conforme Belini (2015), foi registrado pela primeira vez

na coletânia Os Elementos de Euclides. Em 1899, esse número foi batizado pelo matemático

Mark Barr pela letra grega phi (φ) como uma forma de homenagem ao grande escultor grego

Fídias, ou ainda, Phídias (RAMOS, 2013).

Diante disso, fundamentamos esse trabalho através de pesquisa bibliográfica com o ob-

jetivo de apresentar a solução do referido problema, assim como exibir a definição do número

de ouro. Além disso, serão apresentados alguns exemplos de propriedades algébricas e apli-

cações que a sequência de Fibonacci e o número áureo possuem, como também de que forma

ambos estão conectados. Com isso, esperamos despertar uma maior apreciação quanto a esses

temas e, consequentemente, quanto a matemática como um todo.

2. Sequência de Fibonacci

O problema que dá origem à sequência de Fibonacci pode ser enunciado da seguinte

forma: Em um pátio fechado coloca-se um casal de coelhos. Supondo que em cada mês, a

partir do segundo mês de vida, cada casal se torna fértil, isto é, dá origem a um novo casal, ao

fim de um ano, quantos casais de coelhos estão no pátio?

Vamos resolvê-lo fazendo uma análise da reprodução nos meses iniciais: no primeiro

mês, o casal que foi colocado no pátio ainda não é fértil e, dessa forma, temos apenas 1 casal.

No segundo mês, continuamos com apenas 1 casal de coelhos, que agora passa a ser fértil. No

terceiro mês, temos o casal do mês anterior e o casal de filhotes gerado por ele, totalizando,

assim, 2 casais. No quarto mês, o casal inicial dá origem ao seu segundo par de filhotes, e o

primeiro casal de filhotes passa a ser fértil, resultando em um total de 3 casais. No quinto mês, o

casal inicial gera o seu terceiro casal de filhotes, enquanto o primeiro casal de filhotes dá origem

a um casal, totalizando 5 casais.

Portanto, considerando que nesse problema não serão perdidos coelhos, podemos perce-

ber que, a partir do terceiro mês, a quantidade de casais em determinado mês é dada pela soma

do número de casais nos dois meses anteriores. Sendo assim, obtemos uma sequência em que

1Também conhecido como número áureo, proporção áurea, proporção de ouro ou ainda divina proporção.
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os dois primeiros termos são iguais a 1 e os demais termos são dados pela soma dos seus dois

antecessores. Nessa sequência, a posição de um termo representa seu respectivo mês e o valor

que o termo assume corresponde ao total de casais naquele mês, como indicado a seguir:

(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, · · ·)

A sequência acima é a famosa sequência de Fibonacci e podemos defini-la de forma re-

cursiva através da equação fn = fn−1+ fn−2, com n≥ 3 e f1 = f2 = 1. Além disso, fn representa

o número de casais no n-ésimo mês. Dessa forma, observando os valores da sequência, temos

que após doze meses haverá 144 casais de coelhos no pátio. Perceba que, com essa expressão,

se quisermos descobrir o total de casais para uma quantidade n de meses relativamente grande,

teríamos que fazer sucessivas contas para ir descobrindo seus antecessores. Contudo, podemos

encontrar sua fórmula fechada, isto é, uma expressão que facilite nossos cálculos e nos forneça

a quantidade de casais em um mês apenas em função do valor de n. Essa expressão é conhecida

como Fórmula de Binet e é dada por:

fn =
1√
5
·

{(
1+
√

5
2

)n

−

(
1−
√

5
2

)n}
.

Sua demonstração pode ser lida em Ramos (2013) e a partir dessa fórmula, se quisermos saber

quantos casais teremos após 2 anos, por exemplo, basta fazer n = 24 e encontrar o resultado.

A sequência de Fibonacci possui uma série de propriedades algébricas que podem ser

vistas com mais detalhes em Leopoldino (2016), Lovász, Pelikán e Vesztergombi (2003) e

Ramos (2013). Dentre elas, temos que dois termos consecutivos dessa sequência são primos

entre si, ou seja, o MDC entre eles vale 1. Além disso, a soma dos n primeiros termos da

sequência será dada pela diferença entre o termo (n−2) e 1, isto é,
n

∑
n=1

fn = fn+2−1.

Além das propriedades algébricas que possui, é impressionante, conforme afirma Ra-

mos (2013), como os números da sequência de Fibonacci aparecem nos mais variados campos,

tais como na geometria, na teoria dos números e na genética. Além disso, esses números se

manifestam em fenômenos da natureza, como na distribuição de sementes de um girassol e na

árvore genealógica de um zangão. Mas a aparição que será destacada neste trabalho é a conexão

desses números com o número de ouro.
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3. Número de ouro (φ)

Podemos definir o número de ouro a partir da divisão de um segmento em média e

extrema razão. Dividir um segmento AB em média e extrema razão consiste em determinar um

ponto C nesse segmento de forma que o segmento AB esteja para o segmento AC assim como o

segmento AC está para o segmento CB, como expresso abaixo e representado na figura a seguir.

AB
AC

=
AC
CB

(1)

Figura 1 - Divisão de um segmento em média e extrema razão
Fonte: Autoria própria

Além disso, a razão AB/AC representa a razão extrema, enquanto a razão AC/CB repre-

senta a razão média. Então, podemos definir φ = AB/AC = AC/CB e ao determinar que AB = a,

AC = x e CB = a− x, quando substituirmos esses valores em (1), teremos:

a
x
=

x
a− x

⇒ x2 = a2−ax⇒ x2 +ax−a2 = 0.

Solucionando a equação do segundo grau em função de x, segue que

x1 =−a

(
1+
√

5
2

)
e x2 = a

(√
5−1
2

)
,

e como x expressa o valor do segmento AC, temos que apenas a solução x2 nos satisfaz. Por

definição, temos que φ = AB/AC = a/x. Logo, substituindo o valor de x, obtemos:

a
x
=

1+
√

5
2

⇒ φ =
1+
√

5
2

' 1,6180339 · · · ,

e, além disso, temos que AB/AC, a razão que define o número de ouro, é chamada de razão

áurea. Note que φ, assim como o número de Euler (e) e π, é irracional e, além disso, possui

algumas propriedades algébricas bem interessantes, tal como o fato de podermos obter seu qua-

drado somando 1 ao seu valor, isto é, φ2 = φ+ 1. Em Belini (2015), Huntley (1985) e Ramos
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(2013), podemos observar essa e algumas outras propriedades algébricas que esse número pos-

sui, assim como de que forma a proporção áurea está presente na geometria, como, por exemplo,

no retângulo áureo. A partir da construção do retângulo áureo, podemos obter a espiral áurea,

que, dentre suas manifestações, pode ser encontrada na natureza através do formato da concha

de alguns animais. Diante disso, vejamos agora como a sequência de Fibonacci e o número de

ouro estão conectados.

4. Relações entre a sequência de Fibonacci e o número de ouro

Podemos observar que a Fórmula de Binet pode ser dada em função de φ. Uma vez que

fn =
1√
5
·

{(
1+
√

5
2

)n

−

(
1−
√

5
2

)n}
e φ =

1+
√

5
2

,

podemos reescrever a Fórmula de Binet como

fn =
1√
5
· {(φ)n− (1−φ)n} .

Essa equação nos traz um fato curioso, pois dela percebemos que os números da sequência de

Fibonacci, os quais são naturais, podem ser gerados a partir de potências do número de ouro,

que por sua vez é irracional.

Uma outra relação muito interessante entre a sequência de Fibonacci e o número de ouro

é o fato de que, ao realizarmos a divisão entre dois elementos consecutivos dessa sequência,

notaremos que, quanto maiores forem os valores desses elementos, essa razão irá se aproximar

cada vez mais do valor de φ. Desta forma, temos o seguinte resultado

lim
n→∞

fn+1

fn
= φ,

o qual encontra-se demonstrado em Ramos (2013) e curiosamente é válido, como afirma Hun-

tley (1985), para qualquer sequência de Fibonacci, ou seja, qualquer sequência que seja formada

com a condição de que cada termo é obtido a partir da soma dos seus dois antecessores imedia-

tos, sejam quais forem os primeiros termos.
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5. Considerações finais

Diante do que foi exibido neste trabalho, uma sequência didática pode ser montada

como produto para ser aplicado em sala de aula, fazendo-se uso da sequência de Fibonacci e do

número de ouro a partir do problema de reprodução de coelhos e da divisão de um segmento

em média e extrema razão. Podemos trabalhar nesta sequência didática algumas propriedades

algébricas e aplicações que foram brevemente introduzidas neste trabalho, bem como a interes-

sante relação entre a sequência de Fibonacci e o número de ouro, observando que a divisão de

sucessivos termos dessa sequência se aproxima cada vez mais de φ.

Dessa forma, dada a riqueza e a variedade de temas que podem ser abordados a partir

desses dois conteúdos, tais como a geometria, a teoria dos números, manipulações algébricas e

manisfestações na natureza, acreditamos que essa relação pode ser uma forte ferramenta a ser

trabalhada em sala de aula com alunos dos anos finais do ensino médio como também dos anos

iniciais da graduação, proporcionando uma maior admiração destes para com a matemática.
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Resumo:
Neste artigo iniciamos descrevendo uma breve história acerca da criptografia até chegarmos a um dos métodos de
criptografia mais usados no mercado: a criptografia R.S.A.. Elencar os principais resultados da Teoria dos números
que fazem parte do aparato teórico-matemático para a implementação da criptografia R.S.A. é um dos nossos
objetivos aqui nesse artigo. O nosso trabalho se caracteriza como pesquisa bibliográfica. Ao final desse estudo
compreendemos muito bem como o método R.S.A. funciona e, dessa forma, nesse artigo tentamos apresentar os
detalhes do seu funcionamento e de sua segurança.
Palavras-chave: Criptografia, Método R.S.A., Codificação, Decodificação.

1. Introdução

A "Criptografia (do grego kryptos, oculto, e graphein, escrever) é o nome dado a um

conjunto de regras que visa codificar a informação de maneira que só o emissor e o receptor

consigam decifrá-la," (INFOESCOLA,2012). A Criptografia foi muito utilizada nas guerras

para o envio de mensagem secretas referentes às ações contra os inimigos. Com a evolução

tecnológica houve-se a necessidade de melhorar o método de criptografia afim de proteger o

usuário. Dessa forma, surgiu a criptografia de chave pública onde é usado dois tipos de chaves:

sendo uma pública para criptografar a mensagem e a chave de decodificação onde somente o

usuário pode visualizar a mensagem original codificada. Em 1978, os inventores R.L.Rivest,

A.Shamir e L.Adleman desenvolveu o método de criptografia de chave pública R.S.A.. Atu-

almente, existem diversos métodos de criptografia mas o R.S.A. ainda é o mais utilizado pelo

mercado e mais eficaz para a segurança do usuário. A criptografia R.S.A. é baseada em diver-

sos resultados da teoria dos números, uma das áreas da matemática. O objetivo desse trabalho

é elencar os principais resultados que embasam a criptografia R.S.A., tais como: Teorema de

Fermat, Teorema de Euclides, Teorema de Euler, entre outros resultados. Além de descrever

como funciona esse método de criptografia. Todos os enunciados de teoremas, lemas e demons-

trações, que virão abaixo estão baseados em Coutinho (1997) e Ribenboim (2015).
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1. Algumas anotações sobre algoritmos

Como podemos identificar um algoritmo? Informalmente um algoritmo pode ser com-

parado a uma receita onde os ingredientes são a entrada desse algoritmo e a saída é o resultado

ou produto final da receita. Existem diversos algoritmos, abaixo descreveremos alguns de nosso

interesse os quais foram importantes para atingirmos os objetivos do nosso trabalho.

1.1 Algoritmo da Divisão

O algoritmo da divisão têm como objetivo encontrar dois números inteiros q e r na

divisão de dois números a e b inteiros. O algoritmo está fundamentado no Teorema Euclidiano

descrito abaixo:

Teorema 1 (Algoritmo da divisão) Sejam a e b inteiros positivos. Existem únicos números

inteiros q e r tais que

a = bq+ r, onde 0≤ r < b. (1)

Demonstração: Para provar a existência usaremos o Teorema de Eudóxio que pode ser en-

contrado em Santos (2007, p.4). Observe que os números b = 1 .b < 2 .b < 3 .b < · · · estão

crescendo e crescendo. Então, pelo Teorema de Eudóxio, existe um número q tal que a ainda

é maior ou igual a q.b,mas ainda menor do que (q+1).b. Logo, q.b ≤ a < (q+1).b e assim

subtraindo q.b obtemos 0 ≤ a− q.b < b. Seja r = a− q.b, então, 0 ≤ r < b e a = q.b+ r.

Para provar que o quociente q e resto r citados no teorema acima são únicos, suponhamos, por

exemplo, que dois alunos encontram restos e quocientes distintos q,q′ e r,r′. Assim, por (1)

temos:

a = bq+ r onde 0≤ r < b

a = bq′+ r′ onde 0≤ r′ < b

Portanto, temos que: a−(bq+r) = a−(bq′+r′) e, reorganizando, r−r′= (a−bq)−(a−bq′)

e simplificando obtemos r− r′ = b.(−q+q′). Assim, r− r′ = b.(q′−q). Por (1), sabemos que
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r < b. Então,
0 ≤ r− r′ < b

0 ≤ b.(q′−q)< b

0 ≤ b.
1
b
.(q′−q)<

b
b
, onde b > 0

0 ≤ (q′−q)< 1

Logo, temos q− q′ = 0 e r− r′ = 0 e, assim q = q′ e r = r′. Portanto, q e r são únicos, como

queríamos demonstrar.

1.2. Algoritmo Euclidiano Estendido

O Algoritmo Euclidiano Estendido é fundamentado no teorema abaixo:

Teorema 2 (Algoritmo Euclidiano Estendido) Sejam a e b inteiros positivos e seja d o máximo

divisor comum entre a e b. Existem inteiros α e β tais que α.a+β.b = d

Observe que os inteiros α e β acima não são únicos, observe que se k ∈Z e α.a+β.b = d, então

(α+ kb)a+(β− ka)b = d. (2)

Para compreender melhor vamos apresentar um exemplo numérico.

Exemplo 1 Considere a = 7420 e b = 4947, como

7420 = 1.4947+2473 e 4947 = 2.2473+1.

temos,
1 = 1.4947−2.2473⇒ 1 = 1.4947−2.(7420−1.4947)

1 = 1.4947−2.7420+2.4947⇒ 1 = 3.4947−2.7420

Portanto, α = 3 e β =−2 então: 3.4947−2.7420 = 1
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2. Propriedade dos números primos

Um número inteiro é dito primo quando possui apenas quatro divisores, a saber, mais ou

menos ele mesmo e mais ou menos um. Os números são ditos primos entre si quando o único

divisor em comum entre eles é o número um. Observe que dois números podem ser primos

entre si sem, necessariamente, serem números primos. Por exemplo, os números 6 e 35 são

primos entre si mas não são números primos. É verdade que se dois números são primos eles

são primos entre si. Nessa seção destacamos uma importante propriedade dos números inteiros

a qual só é possível se os números envolvidos forem primos entre si. Essa propriedade será

usada mais adiante, na Seção 5.

Lema 1 Sejam a, b e c inteiros positivos e suponhamos que a e b são primos entre si.

a) Se b divide o produto ac então b divide c.

b) Se a e b dividem c então o produto ab divide c.

1) b|ac⇒ b|c. Suponhamos que a e b são primos entre si então mdc(a,b) = 1. Pelo o algoritmo

euclidiano estendido existem α e β que satisfazem a seguinte equação:

α.a+β.b = 1

Multiplicando a equação por c, temos:

α.ac+β.c.b = c

Como b|a.c, notamos que ambos os lados é divisível por b, portanto:

α.ac
b

+
β.cb

b
=

c
b

α+β.c =
c
b

Concluímos que c|b, como que queríamos mostrar.

2) Se a|c podemos escrever que c = a.t onde, t ∈ Z. Como a e b são primos entre si e b|c então

b|t. Assim, temos que t = b.k , k ∈ Z. Analogamente, c = at = a(bk) = (ab).k⇒ a.b|c.

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

Anais da XX Semana de Matemática
ISBN 978-85-7764-034 267



   
 

3. Congruência Modular e Pequeno Teorema de Fermat

Sejam a e b números inteiros positivos. Dizemos que a e b são congruentes módulo m

quando a−b é múltiplo de m, escrevemos a≡ b(mod m).

Lema 2 Essa relação de congruência satisfaz as seguintes propriedades:

1) (Reflexiva) a≡ a(mod m)

2) (Simétrica) a≡ b(mod m)⇒ b≡ a(mod m)

3) (Transitividade) a≡ b(mod m) e b≡ c(mod m)⇒ a≡ c(mod m)

Dessa forma a relação de congruência é dita uma relação de equivalência. Além dessas propri-

edades é possível demonstrar que

Lema 3 Se a≡ b mod n e c≡ d mod n, então

1)a+ c≡ b+d mod n

2)a.c≡ b.d mod n. Em particular, al ≡ bl mod n,∀l ∈ N.

3)a.k ≡ b.k mod n.,∀k ∈ Z

Para a demonstração do Teorema de Fermat abaixo usaremos o seguinte lema

Lema 4 Seja p um número primo e a e b inteiros. Então,

(a+b)p ≡ ap +bp (mod p)

Teorema 3 (Pequeno Teorema de Fermat) Seja p um número primo e a um número inteiro,

então:

ap ≡ a (mod p)

Faremos a demonstração por indução sobre a. Seja P(a) a seguinte propriedade P(a) : ap ≡

a (mod p). Mostremos que P(1) é verdade. P(1) é verdade pois 1p = 1 e assim 1p≡ 1 (mod p).

Suponha, por hipótese de indução, que P(k) seja verdade para algum número natural k > 1,

queremos mostrar que P(k+1) é verdade. Sabemos que, (k+1)p≡ kp+1p (mod p) pelo Lema
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4. Como kp ≡ k (mod p) e 1p = 1, pela hipótese de indução, segue que (k+ 1)p ≡ kp + 1p ≡

k+1 (mod p). Portanto, o teorema está provado para a ∈ N. Se a ∈ Z−, então −a ∈ N e assim

teremos (−a)p ≡ −a (mod p). Se p for ímpar, segue que (−a)p ≡ −a (mod p)⇒−(a)p ≡

−a (mod p)⇒−(ap)+a= kp⇒ ap−a=−k.p⇒ ap≡ a(mod p). Se p= 2, então já sabemos

que (−a)2 ≡ −a mod 2⇔ a2 + a = 2k,k ∈ Z⇔ a2 + a− a+ a = 2k⇔ a2− a = 2(k− a)⇒

a2 ≡ a mod 2.

Teorema 4 (Teorema de Fermat II) Seja p um número primo e a um inteiro que não é divisível

por p. Então, ap−1 ≡ 1 (mod p).

A seguir apresentamos um resultado que será utilizado na Seção 5.

Teorema 5 Se m, n são inteiros positivos tais que mdc(m,n) = 1, então φ(mn) = φ(m).φ(n)

onde φ(n) é a quantidade de inteiros a menores do que n que são primos entre si com n, ou seja,

mdc(a,n) = 1. A função φ é conhecida por função de Euler. Observe que se p for um número

primo, temos φ(p) = p−1.

Teorema 6 (Teorema de Euler) Sejam n > 0 e a números inteiros. Se mdc (a,n) = 1.

aφ(n) ≡ 1(mod n)

O Teorema de Euler e o de Fermat, são, ambos, fundamentais para verificar como funciona o

R.S.A.. Nas seções seguintes isso será melhor esclarecido.

4. Criptografia RSA

Finalmente agora reuniremos os resultados importantes descritos acima para iniciar a

descrição detalhada do método de criptografia R.S.A.. Para implementar esse método de crip-

tografia é necessário ter dois números inteiros primos distintos p e q. Para codificar uma men-

sagem usamos n e e tais que o mdc (e,φ(n)) = 1. Chamamos(n,e) a chave de codificação ou
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chave pública. Para criptografar usando o R.S.A., primeiramente, passa-se pela etapa de pré-

codificação a qual consiste em transformar a palavra ou frase que se quer transmitir em uma

sequência numérica. Após esse processo, deve-se quebrar a sequência de números em blocos

sempre menores que n. Dessa forma, a primeira etapa do R.S.A., chamada de etapa de pré-

codificação, é converter a mensagem em uma sequência de números de dois dígitos. Suponha

que se queira criptografar a seguinte palavra PERSISTA, então usando a tabela de correspon-

dência abaixo:

A B C D E F G H I J K L M

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

N O P Q R S T U V W X Y Z

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

obtém-se a seguinte sequência de números 2514272818282910. Essa sequência deve ser que-

brada em blocos de números obedecendo duas regras:

1) Cada bloco não pode ser maior do que o número n obtido. O número n é o produto de dois

números primos cuidadosamente escolhidos.

2) Cada bloco não pode iniciar pelo dígito zero.

Dessa forma, a etapa de pré-codificação é concluída. Denote por b cada bloco obtido

após a etapa de pré-codificação e por C(b) cada bloco b codificado. C(b) é definido como o resto

da divisão de be por n, ou seja, usando a linguagem de congruência modular, C(b) ≡ be mod n

uma vez que C(b)−be é um múltiplo de n. Quando realizarmos a codificação de todos os blocos

C(b) não podemos reuní-los afim de obter uma sequência longa numérica. Se assim o fizermos

a decodificação será impossível. Seja a o bloco codificado e D(a) o bloco decodificado. D(a) é

definido como sendo o resto da divisão de ad por n, ou na linguagem de congruência, D(a) ≡

ad mod n. Para calcular d basta aplicar o Algoritmo Euclidiano Estendido que será uma tarefa

fácil desde que φ(n) seja conhecido. A seguir exemplificaremos com detalhes todo o processo

de codificação e decodificação.

Considere p= 11 e q= 17, dessa forma n= p.q= 187 e e= 3. O cálculo de φ(n) se torna

fácil quando sabemos a fatoração em números primos de n (essa fatoração não é uma informação

pública). Pelo 5 sabemos que, nesse caso, φ(n) = (p− 1).(q− 1) = 160. Como e = 3, tem-se

que mdc(e,φ(n)) = 1. Escolhido os números primos p e q e satisfeitas as condições teóricas
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para a implementação do método quebra-se a sequência numérica 2514272818282910, obtida

acima. A mensagem deve ser quebrada em blocos menores que n = 187, como por exemplo:

25−142−7−28−182−8−29−10

Na seção a seguir é descrita como é realizada a codificação de cada bloco.

4.1 Codificação

Calculando o resto da divisão de b3 por 187, onde bé cada bloco obtido acima, temos:

253 ≡ 104(mod 187) 1823 ≡ 62(mod 187)

1423 ≡ 131(mod 187) 83 ≡ 138(mod 187)

73 ≡ 156(mod 187) 293 ≡ 79(mod 187)

283 ≡ 73(mod 187) 103 ≡ 65(mod 187)

O bloco codificado é: 104−131−156−73−62−138−79−65

4.2 Decodificando

Para calcularmos d desde que φ(n) e e sejam conhecidos basta aplicar o Algoritmo

Euclidiano Estendido. O número d, por definição, é o inverso de e módulo φ(n), ou seja,

d.e ≡ 1modφ(n)⇔ d.e− 1 = k.φ(n)⇔ 1 = d.e− k.φ(n), para algum k ∈ Z. Sabemos que o

mdc(e,φ(n)) = 1, logo pelo Algoritmo Euclidiano Estendido podemos calcular d da seguinte

maneira: como 1 = mdc(e,φ(n)), temos que existem α,β inteiros tais que 1 = α.e+ β.φ(n).

Observe que achando α acharemos d.

No nosso exemplo estamos considerando n = 187 e e = 3 então dividindo φ(187) = 160

por 3, temos

160 = 3.53+1⇒ 1 = 1.160+(−53).3

O inverso de 3 módulo 160 é −53. Como d é um inteiro positivo, então por (2) tome-

mos d = −53+ 160. Isso é possível pois 1 = 1.160+(−53).3⇔ 1 = (1− 1.3)160+(−53+
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1.160).3. Usando as propriedades descritas nos Lemas 2 e 3 decodificamos o bloco 104, e

obtemos

1043 ≡ 59(mod 187) (104105)≡ 155(mod 187)

(1043)7 ≡ (59)7 (mod 187) (104105).1042 ≡ 1042.155(mod 187)

(10421)≡ 49(mod 187) (104107)≡ 157.155(mod 187)

(10421)5 ≡ (49)5 (mod 187) (104107)≡ 25(mod 187)

Analogamente para os blocos 131, 156, 73, 62,138,79 e 65.

Dessa forma, a sequência de blocos decodificados é: 25−142−7−28−182−8−29−

10. E assim, utilizando a tabela de correspondência, obtém-se a palavra que foi criptografada:

PERSISTA.

5.Por que funciona o método R.S.A.?

O método R.S.A. somente funciona se um bloco decodificado volta ao bloco codificado,

mostrando sua mensagem original. Dessa forma, precisa-se verificar que se b é um inteiro, C

é a função codificação e D é a função decodificação então DC(b) = b. Na verdade basta que

DC(b)≡ b(modn) (lê-se DC(b) seja côngruo a b módulo n). Mas observe que se considerarmos

o domínio da função C como sendo todos os números naturais, por exemplo, não teremos a

garantia que o bloco codificado, C(b), volta ao original, depois do processo de decodificação,

DC(b). Por que ? isso tem a ver com a injetividade da função C. Abaixo é dado um exemplo

de quando uma função não é injetora:

2

5

10

C

1

3

4

D

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

Anais da XX Semana de Matemática
ISBN 978-85-7764-034 272



   
 

Precisamos evitar tal situação para a função C, ou seja, a função C deve ser injetiva. Mas observe

que se considerarmos o bloco b ∈ N a função C não é injetora. É necessário que b esteja no

intervalo de 1 ≤ b ≤ n− 1 para que a função C seja injetora. Vejamos um exemplo, considere

n = 3,e = 3, dessa forma tem se:

23 ≡ 2(mod 3) 53 ≡ 2(mod 3)

Se os números 2 e 5 fossem os blocos b a serem codificados teríamos que C(2) = 2 e C(5) = 2.

Logo, ao decodificar, quem seria DC(2) ? Observe que se a função C não é injetora torna-se

impossível obter a mensagem decodificada. A função C será injetora se considerarmos seu

domínio sendo todos os números naturais b tais que 1 ≤ b ≤ n− 1. Deste modo, para provar

que o R.S.A. funciona devemos saber se DC(b) ≡ b(modn), para todo 1 ≤ b ≤ n− 1. Vamos

aos cálculos. Sabe-se que C(b) é igual ao resto da divisão be por n, logo pelo Teorema 1, temos

be = q.n+C(b)

be−C(b) = q.n logo

be ≡ C(b)(mod n)

C(b) ≡ be (mod n)

(3)

Por outro lado, sabemos que D(a) é igual ao resto da divisão ad por n, assim

ad = q.n+D(a)

ad−D(a) = q.n logo

ad ≡ D(a)(mod n)

D(a) ≡ ad (mod n)

(4)

Dessa forma, temos D(C(b)) ≡ (C(b))d (mod n) e por (3) e D(b) ≡ bd (mod n) temos C(b)d ≡

(be)d (mod n). Portanto, obtemos que D(C(b))≡ bed (mod n). Como d é o inverso de e módulo

φ(n), temos:

ed = 1+ k.φ(n) = 1+ k.(p−1).(q−1) onde k ∈ Z
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Logo, bed = b1+k(p−1)(q−1) e assim segue que

bed ≡ b1+k(p−1)(q−1) ≡ b.(bp−1)k(q−1) (mod p). (5)

Se p - b, então como p é primo mdc(p,b) = 1 e assim por Fermat, temos bp−1 ≡

1(mod p). Logo, (5) se reduz a bed ≡ b.(bp−1)k.(q−1) ≡ b.(1)k(q−1) ≡ b(mod p).

Se p|b, temos b ≡ 0(mod p) e assim por bed ≡ b(mod p) temos bed ≡ 0(mod p). Logo

por transitividade e simetria segue que bed ≡ b(mod p).

Analogamente, mostra-se que bed ≡ b(mod q). Assim, p|(bed− b) e q|(bed− b), como

mdc(p,q) = 1 e n = p.q segue, pelo Lema 1 que p.q|(bed−b). Assim, bed ≡ b(mod n).

6. Por que o RSA é seguro?

No método R.S.A. é usado a chave pública (n,e) e a chave privada (n,d). Vimos ante-

riormente que para calcular d precisamos calcular a fatoração de n, ou seja, conhecer p e q. E

quando n é muito grande não existe computadores que consigam calcular a fatoração de n em

tempo hábil. Tornar-se fácil quebrar o sistema R.S.A. quando:

• p e q forem muito pequenos pois pode à mão ou mesmo usando um computador é possível

fatorar n rapidamente e achar seus fatores primos p e q;

• p e q são grandes mas |p− q| é pequeno. Nesse caso podemos achar p e q facilmente

a partir de n utilizando o algoritmo de Fermat. De fato, suponha que p ≥ q, por Fermat

sabemos que n = p.q = (x− y).(x+ y) = x2− y2. Assim, x =
p+q

2
e y =

p−q
2

. Mostra-

se que [
√

n] ≤ p+q
2

<
n+1

2
, onde [

√
n] é a parte inteira de

√
n. Assim, começamos

tomando x = [
√

n] e calculando y por y =
√

x2−n. Se o valor de y for inteiro, o algoritmo

pára e os valores de x e y são obtidos. Se y não for um número inteiro adicionamos 1 a x

e realizamos os cálculos novamente de y até encontrar um y inteiro. Assim, se p−q for

pequeno, y será pequeno e assim facilmente encontrado.
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7.Considerações finais

A criptografia esteve presente nos séculos passados, principalmente nas guerras mun-

dias, com maior ênfase na II grande guerra, com a finalidade de uma comunicação mais segura.

Com as evoluções tecnológicas, surgiram vários métodos de criptografia porém o foco do nosso

trabalho é o R.S.A.. O método R.S.A. é o mais conhecido e usado em movimentações bancárias,

compras online, emails e WhatsApp. Este método é composto por duas chaves: uma pública e

outra privada. Vimos que a segurança do R.S.A. está na não existência de um modo rápido e

eficiente de fatorar n como produto de dois números primos. Com esse trabalho podemos apre-

sentar aplicações da matemática, discutir o conceito de função e de divisibilidade, entre outros

com os alunos da rede pública ou privada de ensino para despertar o interesse pela ciência além

de mostrar como a matemática é utilizada no nosso dia a dia.
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Resumo:
A segurança de um dos mais usados e eficientes métodos de criptografia, o R.S.A., depende de se escolher números
primos com muitos dígitos. Dessa forma, se faz necessário conhecer números primos grandes. Mas, como decidir
se um determinado número grande é primo sem fatorá-lo? O método de fatoração é um problema difícil até mesmo
para os computadores atuais. As pesquisas para responder a essa pergunta se intensificaram e surgiram vários testes
de primalidade. Neste trabalho, buscamos apresentar alguns testes de primalidade assim como demonstrar e/ou
descrever os resultados da teoria dos números e algumas noções de grupos que servem de fundamento para tais
testes.
Palavras-chave: Teoria dos Números; Testes de primalidade; Números Primos.

1. Introdução

Desde tempos remotos os números primos têm fascinado os matemáticos pelos inúmeros

desafios. Os gregos foram os primeiros a perceber que os números primos são os átomos da

aritmética, que podem construir todos os números naturais em forma de produtos de primos.

A fatoração de grandes números inteiros é um problema difícil. É também um problema

importante por sua aplicação em criptografia de chave pública. Por motivos da proliferação dos

meios de comunicação e da necessidade de trocas de mensagens, criptografar dados se tornou

essencial nos dias atuais. A criptografia R.S.A. é um método de criptografia de chave pública,

ou seja, a chave que codifica as mensagens é pública, que codifica e decodifica com eficiência

as mensagens e sua segurança estar na inexistência de um algoritmo eficiente que decida se um

dado número é primo ou não em tempo hábil. Dessa forma, buscamos nesse artigo expor alguns

testes de primalidade existentes na teoria dos números, assim como os resultados matemáticos

que os fundamentam a fim de esclarecer um pouco da dificuldade de se decidir se um dado

número grande é primo.
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2. Fundamentos

Lema 1 Sejam a, b, c, d ∈ Z. Temos

1. Se d | a e d | b, então d | ax+ by para qualquer combinação linear ax+ by de a e b com

coeficientes x, y ∈ Z.

2. Se d | a, então a = 0 ou |d| ≤ |a|.

3. Se a | b e b | c, então a | c.

Demonstração: (1)Se d | a e d | b, então podemos escrever a = dq1 e b = dq2 com q1, q2 ∈ Z,

logo ax+ by = d(q1x+ q2y). Como q1x+ q2y ∈ Z, temos d | ax+ by. (2) Suponha que d | a

e a 6= 0. Neste caso, a = dq como q 6= 0, assim |q| ≥ 1 e |a| = |d||q| ≥ |d|. (3) Se a | b e b | c,

então existem q1, q2 ∈ Z tais que b = aq1 e c = bq2, logo c = aq1q2 e portanto a | c.

2.1 Algoritmo de Divisão

O algoritmo da divisão segundo Santos (1998), aparece no livro VII dos "Elementos"de

Euclides, escrito por volta do ano 300 a.C. Mas, antes enunciamos o Teorema de Eudoxius que

apresenta um resultado importante para a demonstração do algoritmo da divisão.

Teorema 1 (Teorema de Eudoxius) Dados dois inteiros a e b, b 6= 0, então a é um múltiplo de

b ou se encontra entre dois múltiplos consecutivos de b, isto é, correspondendo a cada par de

inteiros a e b 6= 0 existe um inteiro q tal que, para b > 0,

qb ≤ a < (q + 1)b

e para b < 0

qb ≤ a < (q − 1)b

Demonstração: Sejam a > 0 e b > 0 inteiros, temos dois casos a considerar (de forma análoga

é provado a < 0 ou b < 0):

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

Anais da XX Semana de Matemática
ISBN 978-85-7764-034 277



   
 

• Se a = qb, para algum q ∈ Z, então a é múltiplo de b e nada temos a provar.

• Se a 6= qb, então, pelo Princípio da Boa Ordenação, existe x ∈ Z menor inteiro que

satisfaz a < xb. Como consequência, q = (x − 1)b < a. Portanto, (x − 1)b < a e

a < xb implicam que (x − 1)b < a < xb. Sendo q = x − 1 e substituindo na última

desigualdade, encontramos qb ≤ a < (q + 1)b.

Exemplo: Sejam a = 61 e b = 5. O inteiro 61 está entre 60 = 12 · 5 e 65 = 13 · 5, que são

múltiplos consecutivos de 5.

Teorema 2 (Algoritmo da Divisão) Dados dois inteiros a e b, b > 0, existe um único par de

inteiros q e r tais que

a = qb+ r, com 0 ≤ r < b (r = 0⇐⇒ b | a)

onde q é chamado de quociente e r de resto da divisão de a por b.

Demonstração: Primeiro vamos provar a existência de q e r. Pelo Teorema de Eudoxius, se

b > 0 existe um inteiro q tal que qb ≤ a < (q+ 1)b, o que implica que 0 ≤ a− qb e a− qb < b,

pois 0 ≤ a− qb < qb+ b− qb = b. Para r = a− qb, assim garantimos a existência de q e r.

Provaremos a seguir a unicidade. Suponhamos que existem q1, q2, r1 e r2 inteiros tais

que a = q1b + r1 e a = q2b + r2, como 0 ≤ r1 < b e 0 ≤ r2 < b. Temos, q1b + r1 = q2b + r2,

donde b(q1 + q2) + r1 − r2 = 0. Logo, b(q1 − q2) = r2 − r1, portanto b | r2 − r1. Como

0 ≤ r1, r2 < b, temos |r2 − r1| < b, portanto, como b|r2 − r1, temos que r2 − r1 = 0. Logo,

r2 = r1. Portanto, q1b = q2b, donde q2 = q1, uma vez que b 6= 0. Assim, a unicidade está

provada.

2.2 Números Primos

Os números primos tem importância na teoria dos números e em toda a matemática pelo

fato de que todo número natural pode ser fatorado de forma única em produtos de números

primos. Este fato importante é conhecido como Teorema Fundamental da Aritmética.
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Definição 1 Um inteiro p > 1 é primo se p = ab, sendo a, b ≥ 1 implica que a = 1 ou b = 1.

Teorema 3 (Teorema Fundamental da Aritmética) Todo inteiro positivo n > 1 pode ser de-

composto de meneira única, a menos da ordem dos fatores, como um produto de primos.

Demonstração: Temos que provar duas coisas, a fatoração existe e que é única. Se n é primo

não há o que demonstrar. Suponhamos que n é composto, então p1 > 1 o menor dos divisores

positivos de n. Afirmamos que p1 é primo, pois caso contrário existiria p, 1 < p < p1 com p | n,

contradizendo a escolha de p1. Logo, n = p1n1. Se n1 for primo a prova está completa. Caso

contrário, tomamos p2 como o menor fator de n1 e conforme no argumento anterior, p2 é primo

e temos que n = p1p2n2. Executamos este procedimento até obtermos a sequência decrescente

de inteiros positivos n1, n2, ..., nr. Neste caso teremos uma sequência p1, p2, ..., pk de números

primos não necessariamente distintos. Logo, n terá a forma:

n = pa11 p
a2
2 · · · p

ak
k

A unicidade é mostrada usando indução sobre n. Para n = 2, a afirmação é verdadeira.

Assumimos que ela se verifica para todos os naturais maiores do que 1 e menores do que n.

Vamos provar que ela é válida para n. Se n é primo não há nada a provar. Suponhamos que n

seja composto e que tenha duas fatorações distintas, isto é,

n = p1p2 · · · ps = q1q2 · · · qr.

Prova-se que s = r e que cada pi é igual a algum qj .

Com respeito a pergunta: a quantidade de números primos é finita ou infinita? o teorema

abaixo, devido a Euclides, nos deu a resposta.

Teorema 4 (Euclides) Existem infinitos números primos.

Demonstração: Façamos uma redução ao absurdo. Suponhamos que exista um conjunto finito

de números primos P = {p1, ..., pr}. Considere o número natural
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n = p1p2 · · · pr + 1.

Pelo Teorema 3 o número n possui um fator primo p, portanto, deve ser um dos p1, ..., pr, o

que consequentemente divide o produto p1p2 · · · pr. Mas isso implica que p divide 1, o que é

absurdo. Assim, p é um número primo que não pertence ao conjunto P

2.3 Congruências

Sejam a, b ∈ Z e n > 0. Dizemos que a é congruente a b módulo n, escrevemos a ≡ b

(mod n) se n | a − b, ou seja, existe um k ∈ Z tal que a = b + nk. Por exemplo, temos

que 7 ≡ 2 (mod 5). Se a e b não são côngruos módulo n, denotamos por a 6≡ b (mod n) e

chamamos de incongruente.

Lema 2 Sejam a, b, c e n ∈ Z, as seguintes propriedades são válidas:

1. (Reflexividade) a ≡ a (mod n);

2. (Simetria) se a ≡ b (mod n), então b ≡ a (mod n);

3. (Transitividade) se a ≡ b (mod n) e b ≡ c (mod n), então a ≡ c (mod n).

Demonstração: Para a propriedade reflexiva basta observar que n | a − a = 0. Para simetria,

se n | a − b, então n | −(a − b) ⇐⇒ n | b − a. Em transitiva, se n | a − b e n | b − c, então

n | (a− b) + (b− c)⇐⇒ n | a− c.

As propriedades acima mostram que a relação ≡ (mod n) é uma relação de equivalên-

cia.

2.4 Divisão Modular

Seja ā ∈ Zn−{0}. A classe ᾱ ∈ Zn é o inverso de ā se, e somente se, āᾱ = 1̄. Observe

que āᾱ = 1̄ implica que aα = 1̄, equivalente a aα ≡ 1 (mod n), o equivale aα−1 = kn, onde

k ∈ Z, ou seja, aα + qn = 1, q ∈ Z.
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Teorema 5 Sejam a, b ∈ Z não nulos. Então a e b são primos entre si se, e somente se, existem

x, y ∈ Z tais que ax+ by = 1.

Demonstração: Sejam a, b primos entre si, então mdc(a, b) = 1, existem x, y ∈ Z, tais que

ax+ by = 1. Seja d = mdc(a, b) e ax+ by = 1 para x, y ∈ Z, então d | a e d | b. Assim, pelo

lema 1 segue que d | ax+ by, ∀x, y ∈ Z então d | 1, e, por conseguinte, d = 1.

Teorema 6 (Teorema da inversão) A classe ā tem inverso em Zn se, e somente se, omdc(a, n) =

1.

Demonstração: ∃ā ∈ Zn tal que āᾱ = 1̄, implica que aα−1 = kn neste caso, aα+(−k)n = 1.

Seja d = mdc(a, n), temos d | a e d | n d | aα + (−k)n, o que implica d | 1 neste caso d = 1.

Seja 1 = mdc(a, n) implica que ∃x, y tais que ax + ny = 1, ax − 1 = −ny, temos ax = 1̄, o

que resulta em āx̄ = 1̄.

2.5 Pequeno Teorema de Fermat

A fim de se demonstrar por indução o Pequeno Teorema de Fermat, vamos lançar mão

do seguinte lema.

Lema 3 Seja p primo e a, b ∈ Z. Então

(a+ b)p ≡ ap + bp (mod p).

Demonstração: Sabemos que pelo binômio de Newton, que

(a+ b)p =

p∑
i=0

(
p

i

)
ap−ibi = ap + bp +

p−1∑
i=1

(
p

i

)
ap−ibi

Observe que
(
p
i

)
∈ Z e como 1 ≤ i ≤ p − 1, que em i! não tem p ou múltiplo e p é primo.

Temos que p |
(
p
i

)
, ou seja,

(
p
i

)
= pk, k ∈ Z. Logo,

∑p−1
i=1

(
p
i

)
ap−ibi ≡ 0 (mod p). Portanto,

(a+ b)p ≡ ap + bp (mod p).
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Teorema 7 (Pequeno Teorema de Fermat) Seja p um número primo e a um número inteiro

qualquer, então p | ap − a.

Demonstração: P (n) : np ≡ n (mod p), n ∈ N. Temos que P (1) vale, pois 1p = 1 e assim

1p ≡ 1 (mod p). Suponhamos por hipótese de indução que P (k) seja válido, então queremos

mostrar que P (k+1) é verdadeira. Seja (k+1)p ≡ kp +1p (mod p), pelo lema anterior. Como

kp ≡ k (mod p) e 1p = 1, pela hipótese de indução, segue que (k + 1)p ≡ kp + 1p ≡ k + 1

(mod p). Portanto, o teorema está provado para a ∈ N.

Seja a um inteiro negativo. Digamos que a é um inteiro negativo. Neste caso, −a

é positivo: logo podemos aplicar o que já provamos a −a. Temos: (−a)p ≡ −a (mod p).

Supondo que p é ímpar, (−a)p = −(a)p. Substituindo na equação anterior: −(a)p ≡ −a

(mod p). Multiplicando ambos os membros da congruência por −1, concluímos que ap ≡ a

(mod p). Se p = 2, então já sabemos que (−a)2 ≡ −a mod 2 ⇔ a2 + a = 2k, k ∈ Z ⇔

a2 + a− a+ a = 2k ⇔ a2 − a = 2(k − a)2 ≡ a mod 2. Como queríamos demonstrar.

Suponhamos que sabemos que p - a. Neste caso a é inversível módulo p, pelo teorema

da inversão. Seja ã um inteiro positivo tal que aã ≡ 1 (mod p). Multiplicando ambos membros

de ap ≡ a (mod p) por , obtemos

ãaap−1 ≡ ãa (mod p)⇔ ap−1 ≡ 1 (mod p).

Corolário 1 (Teorema de Fermat II) Se p é primo e a ∈ Z tal que p - a então ap−1 ≡ 1

(mod p).

Observe que a contra-positiva do Teorema 1 é: se ap−1 6≡ 1 (mod p), ∀a ∈ N tal que

1 < a < p − 1, então p é um número composto ou seja p não é número primo. Observe que a

contra-positiva do Teorema de Fermat é um teste de primalidade, na verdade de não primalidade.

No entanto, para números primos com muito grandes ele é ineficiente.

A recíproca do Teorema de Fermat não é verdade, ou seja, existem números inteiros n tais que

an−1 ≡ 1 (mod n) sem que n necessariamente seja número primo.
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2.6 Grupos

A noção de grupos faz parte da taxonomia dos objetos matemáticos. E neste caso anun-

ciamos a definição de grupos, do Teorema de Lagrange para uma melhor compreensão da de-

monstração do Teste de Lucas.

Definição 2 Um grupo é um conjunto G, munido de uma operação * definida neste conjunto e

satisfazendo as seguintes propriedades:

1. Associatividade: a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ c, ∀a, b, c ∈ G;

2. Elemento neutro: ∃e ∈ G tal que a ∗ e = a, ∀a ∈ G;

3. Elemento inverso: dado a ∈ G, ∃ā ∈ G tal que a ∗ ā = e.

Por exemplo, (Z,+) é um grupo. Pois satisfaz as três propriedades acima: i): somando quais-

quer dois elementos de Z o resultado está em Z. O elemento neutro é 0 ∈ Z. Cada elemento

a ∈ Z, tem o seu inverso −a ∈ Z. O número de elementos de um grupo finito é a sua ordem,

ou seja, simplesmente a sua cardinalidade. Por exemplo, o grupo Zn, a sua ordem é n.

Definição 3 Denotamos por U(n) o conjunto dos elementos inversíveis de Zn, ou seja,

U(n) = {ā ∈ Zn|mdc(a, n) = 1}

O conjunto (U(n), ·) é um grupo, onde · é a multiplicação de classes de Zn.

Teorema 8 (Teorema de Lagrange) Em um grupo finito, a ordem de qualquer subgrupo di-

vide a ordem do grupo.

Definição 4 Definimos a função φ de Euler ou função totiente como sendo φ : N −→ N, onde

φ(n) := ordem de U(n).
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2.7 Pseudoprimos

Definição 5 Um número composto n é dito pseudoprimo na base b > 1 se bn−1 ≡ 1 (mod n).

Exemplo: O número 341 = 11 · 31 é pseudoprimo na base 2, pois 2340 ≡ 1 (mod 341). A

existência de pseudoprimos atesta que recíproca do Teorema de Fermat II não é verdadeira.

Mas pseudoprimos são raros. Podemos aumentar ainda mais a eficiência do teste de Fermat

(contra-positiva do Teorema de Fermat II) aplicando-o para várias bases. Observe que no caso

de 341, temos 3340 6≡ 1 (mod 341), portanto 3 é testemunha de que 341 é composto, pela

contra-positiva do Teorema de Fermat II.

2.8 Testes de Primalidade

Um teste de primalidade é qualquer algoritmo que determina se um inteiro é primo

ou composto. De acordo com Martinez (2011) todos os algoritmos de primalidade eficientes

conhecidos até o momento, sejam determinísticos ou probabilísticos, baseiam-se no pequeno

teorema de Fermat. Um teste determinístico é o que determina com toda certeza se o inteiro

dado é primo ou composto. Segundo (ANDRADE, 2017 P.41) "Os testes probabilísticos são

aqueles que retornam uma resposta com um percentual de confiabilidade e utilizam números

gerados aleatoriamente para a sua execução."Esses tipos de teste podem indicar, com certa

probabilidade, que um inteiro é primo.

Um algoritmo determinístico bastante simples é o de divisões sucessivas. No entanto,

é prático apenas para inteiros pequenos. Seja n composto, então existe um fator primo menor

que ele. A ideia é dividir n por todos os primos menores que ele. Caso não seja divisível por

nenhum, então será primo.

Definição 6 (Teste da Divisão Sucessiva) Seja n um número natural composto, então n tem

um divisor primo p tal que p ≤
√
n.

Demonstração: Seja p o menor divisor primo de n, então n = pk para algum k ∈ N. Como

p ≥ k temos que p2 ≤ pk =⇒ p2 ≤ n =⇒ p ≤
√
n.
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Exemplo: Vamos determinar se 127 é primo. Como
√

127 é um pouco maior que 11, basta

testar a divisibilidade de 127 pelos primos 2, 3, 5, 7 e 11. Como 127 não é divisível por nenhum

destes números, então é primo.

Esse teste foi "desenvolvido por Gary Lee Miller e Michael Oser Rabin utilizando os

conceitos de congruência e o Pequeno Teorema de Fermat. Originalmente era um teste deter-

minístico, supondo verdadeira a Hipótese de Riemann Estendida, sendo posteriormente trans-

formado em um algoritmo probabilístico,"(ANDRADE, 2017 p.44)

Definição: Um número composto ímpar n > 0 é um número de Carmichael se bn ≡ n (mod n)

para todo 1 < b < n− 1.

A existência dos números de Carmichael significa que, mesmo aplicando o teste para um nú-

mero relativamente grande de bases, não podemos ter segurança quanto a primalidade do nú-

mero testado.

Definição 7 (Teste de Miller) Seja um inteiro ímpar n > 0 e 1 < b < n − 1, b ∈ N. Então,

n − 1 é par e fatorando-o, obtemos n − 1 = 2kq, k ≥ 1 e q ímpar. Calcule as potências

bq, b2q, ..., b2
k−1q, b2

kq = bn−1. Se n for primo, então pelo menos um dessas potências tem que

ser congruente a − 1 módulo n ou bq ≡ 1 (mod n). Se nada disso acontencer, então n é

composto.

Demonstração: Sabemos que pelo teorema de Fermat, que se n é primo, então bn−1 = b2
kq ≡

1 (mod n). Então, já temos garantido que se n for primo, a potência b2kq ≡ 1 (mod n).

Suponhamos que j é o menor expoente tal que b2jq ≡ 1 (mod n). Se j ≥ 1 então podemos

fatorar b2jq − 1 = (b2
j−1q − 1)(b2

j−1q + 1). Assim, como n é primo e n | b2jq − 1 (pois b2jq ≡ 1

(mod n)), temos

n | (b2j−1q − 1) ou n | b2j−1q + 1.

Mas a primeira opção não vale uma vez que j é o menor expoente tal que b2jq ≡ 1

(mod n). Assim n | b2j−1q + 1 ⇐⇒ b2
j−1q ≡ −1 (mod n). Concluímos que se j ≥ 1 uma

das potências bq, b2q, ..., b2k−1q é congruente a −1 (mod n). Se j = 0, então bq ≡ 1 (mod n).

Portanto, se n é primo, então uma das potências bq, b2q, ..., b2k−1q é congruente a −1 (mod n)

ou bq ≡ 1 (mod n). Tomando a contra-positiva da afirmação anterior, temos que se nada disso

acontencer, n é composto.
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Definição 8 (Teste de Lucas) Seja n um inteiro positivo ímpar e b um inteiro tal que 2 ≤ b ≤

n− 1. Se

bn−1 ≡ 1 (mod n) e b(n−1)/p ≡ 1 (mod n),

para cada fator primo p de n− 1, então n é primo.

Demonstração: Seja k a ordem de b̄ ∈ U(n). Queremos mostrar que k = n−1. Como b̄n−1 = 1̄

é o elemento neutro, pelo Teorema 8 a ordem de b̄ divide a ordem de U(n). Suponhamos que

n−1 = kt e t > 1. Neste caso existe um primo q que divide n−1 = k t
q
. Logicamente q divide

n− 1,

n− 1

q
= k

t

q
.

Concluímos que k divide n−1
q

. Logo, deduzimos que b̄(n−1)/q = 1̄ o que contradiz a hipotése.

Portanto, t = 1 e consequentemente pelo Teorema de Lagrange n− 1 divide a ordem de U(n),

ou seja, n− 1 | φ(n), φ(n) ≤ n− 1, o que implica que φ(n) = n− 1 e n tem que ser primo. O

teste de Lucas é um teste determinístico.

Exemplo: Testar que 7 é primo. Temos que n = 7 e 2 ≤ b ≤ 6. n − 1 = 6 = 2 · 3. Para a

base b = 2, 1o argumento: 26 ≡ 1 (mod 7) ⇐⇒ 7 | (26 − 1) =⇒ 7 | 63 = 9, 1o argumento

válido. 2o argumento e q = 2: 26/2 6≡ 1 (mod 7)⇐⇒ 7 | (23−1) =⇒ 7 | 7 = 1, 2o argumento

inválido. Agora para base b = 3: 1o argumento: 36 ≡ 1 (mod 7) ⇐⇒ 7 | (36 − 1) =⇒ 7 |

728 = 104, 1o argumento válido. 2o argumento e q = 2: 36/2 6≡ 1 (mod 7) ⇐⇒ 7 | (33 −

1) =⇒ 7 - 26, 2o argumento válido. Para q = 3, 36/3 6≡ 1 (mod 7)⇐⇒ 7 | (32 − 1) =⇒ 7 - 8,

também válido. Logo, 7 é primo.

Uma grande vantangem deste teste é a possibilidade de verificar a primalidade de um

número retornado por um algoritmo.
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4. Considerações Finais

Este trabalho apresentou um estudo sobre as propriedades dos números inteiros, resulta-

dos básicos sobre números primos e a descreveu alguns testes de primalidade. Testes de prima-

lidades são essenciais para determinar números primos e estes números são primordiais para a

segurança da criptografia R.S.A., cuja implementação necessita ter à disposição um estoque de

números primos grandes.

Como trabalhos futuros propõe-se o estudo de outros testes de primalidade determinís-

ticos e probabilísticos. Também a implementação dos algoritmos de primalidade em alguma

linguagem de programação e analisar a complexidade de cada passo para analisar a eficiência

do tempo de execução e fazer uma comparação das performances.
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Resumo:
Após a descoberta do físico inglês Robert Hooke acerca do comportamento de molas acopladas a um objeto de
massa não nula e haste fixa, muitos outros estudos têm sido realizados baseados no de Hooke, a exemplo deste
trabalho. Aqui, consideramos o sistema massa-mola simples vertical inicialmente estático, o qual sofre um ação
externa e entra em oscilação até atingir o equilíbrio, sujeitando-se a uma outra famosa lei física, a Segunda Lei de
Newton, que nos diz que a força resultante é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Realizamos,
por meio de revisão literária, um estudo da Teoria de Equações Diferenciais Ordinárias com o intuito de fomentar
aos autores o interesse pela área de estudo e a publicação de futuros trabalhos. Analisamos o sistema massa-mola
sob um olhar matemático, conforme a teoria de Equações Diferenciais Ordinárias, com destaque para os famosos
sistemas de Hamilton. Mais geralmente, nosso intuito é utilizar a Teoria de Lyapunov para sistemas hamiltonianos
a fim de analisar o comportamento do ponto de equilíbrio, P = (0,0). Isto é, almejamos utilizar a Teoria de
Lyapunov para descrever a estabilidade do ponto P.
Palavras-chave: Massa-Mola; Estabilidade; Lyapunov.

1. Introdução

Segundo Präss, em 1660, o físico inglês Robert Hooke (1635-1703) observando o com-

portamento mecânico de uma mola, descobriu que as deformações elásticas sofridas por uma

mola presa a um suporte fixo por uma extremidade e com um objeto acoplado à outra, obede-

cia a uma certa conformidade. Mais especificamente, ele percebeu que havia uma relação de

proporcionalidade entre o peso do objeto acoplado e a deformação por ela sofrida. Depois de

alguns estudos, Hooke pôde então anunciar o resultado das suas observações sob forma de uma

lei, a qual conhecemos por Lei de Hooke.

Desde então, muitos outros estudos têm sido realizados, tomando como base o trabalho
1Todos os autores aqui listados contribuiram igualmente na composição do trabalho.
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de Hooke, pondo em uso o resultado obtido por ele, a exemplo deste trabalho. Aqui, considera-

mos o sistema massa-mola simples vertical (descrito anteriormente) inicialmente estático, sob

a demarcação de uma posição inicial, logo em seguida, este sofre uma ação externa e entra em

oscilação até atingir o equilíbrio, sujeitando-se a uma outra famosa lei física, a Segunda Lei de

Newton (Isaac Newton, 1643-1747, Inglaterra).

Permita-nos informar que analisamos o sistema massa-mola sob um olhar matemático,

conforme a Teoria de Equações Diferenciais Ordinárias, com destaque para os famosos siste-

mas de Hamilton (Wiliam Hamilton, 1805 - 1865, Dublim). Mais geralmente, nosso intuito é

utilizar a Teoria de Lyapunov para sistemas hamiltonianos a fim de analisar o comportamento

do ponto de equilíbrio, isto é, almejamos compreender o comportamento das soluções da Equa-

ção Diferencial obtida através do modelo anteriormente descrito na vizinhança do ponto de

equilíbrio.

Apresentamos, na seção 1, um resumo da teoria utilizada para concluirmos nosso ob-

jetivo, tal como a definição de Equação Diferencial Ordinária Linear, Sistemas Hamiltonianos

e o Teorema de Lyapunov. Em seguida, utilizamos todos os resultados obtidos para cumprir o

objetivo do trabalho e os dispusemos na seção 4.

É importante ressaltar que nosso desejo de compreender o sistema massa-mola simples

vertical é movido pelo intuito de facilitar a compreensão do sistema massa mola acoplada (em

desenvolvimento). Realizamos, por meio de revisão literária, um estudo da Teoria de Equações

Diferenciais Ordinárias com o intuito de fomentar aos autores o interesse pela área de estudo e

a publicação de futuros trabalhos.

2. Preliminares

Nesta seção, apresentaremos algumas definições e resultados provenientes do estudo da

Teoria de Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) que serão utilizados durante o trabalho. Para

isso, considere a EDO de primeira ordem da forma:

ẋ = f (t,x) (1)
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onde f : D−→ Rn+1 é uma função de classe C1 definida no aberto D⊂ Rn.

Segundo Oliveira (2018), a equação diferencial "vetorial"1 é equivalente ao sistema de

equações diferenciais "escalares" 

ẋ1 = f1(t,x1, ...,xn)

ẋ2 = f2(t,x1, ...,xn)
...

...

ẋn = fn(t,x1, ...,xn)

(2)

onde fi : W −→ R, i = 1, ...,n, são as funções componentes de f .

Definição 1 Uma EDO da forma

ẋ = A(t)x+b(t), x ∈ Rn (3)

é chamada de sistema linear de equações diferenciais ordinárias. Quando b(t)≡ 0 dizemos que

o sistema é homogêneo; caso contrário, o sistema é não-homogêneo.

Como mencionado anteriormente, almejamos compreender o comportamento das soluções do

sistema em estudo. Para isso, precisamos fazer algumas definições acerca de estabilidade.

Definição 2 Uma solução ϕ̃(t) da equação 1 é estável (no sentido Lyapunov) se para todo ε> 0,

existe δ = δ(ε, t0) > 0 tal que para qualquer x ∈ B(x0,δ), a solução ϕ(t) que se inicia em x

quando t = t0 está definida para todo t ≥ t0 e satisfaz a desigualdade

||ϕ(t)− ˜ϕ(t)||< ε,

para todo t ≥ t0. Se, além disso, existe um número positivo δ1 < δ tal que ||ϕ(t)− ˜ϕ(t)||< δ1

implica em lim
t→∞
||ϕ(t)− ˜ϕ(t)||= 0, dizemos que a solução ϕ̃ é assintoticamente estável.

Considerando um sistema linear homogêneo, conforme na definição 3, podemos caracterizar

soluções de sistemas homogêneos através do seguinte resultado:
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Teorema 1 Sejam λ1, ...,λn os autovalores da matriz A e suponha que Jλ é o bloco de Jordan

(em C) associado a λ. Tem-se, para a solução nula do sistema ẋ = Ax, as seguintes afirmações:

(I) Se A é uma matriz não singular:

(a) assintoticamente estável se, e somente se, Reλk < 0,∀k = 1, ...,n;

(b) estável, mas não assintoticamente estável, se, e somente se, A tem ao menos um par de

autovalores imaginários puros e sempre que cada bloco de Jordan (Jλ, em C) associado a

cada autovalor imaginário puro λ é diagonal e o resto dos autovalores possuem parte real

negativa;

(c) instável nos demais casos.

(II) Se A é uma matriz singular:

(a) estável no caso em que A tem ao menos um par de autovalores imaginários puros, sempre

que cada bloco de Jordan (Jλ, em C)associado a cada autovalor imaginário puro λ seja di-

agonal, o bloco de Jordan associado ao autovalor nulo é diagonal e o resto dos autovalores

possuem parte real negativa;

(b) instável nos demais casos.

A demonstração do teorema 1 pode ser encontrada em VIDAL (2003).

Apresentamos anteriormente alguns critérios de estabilidade, porém interligados às so-

luções de uma EDO. Vamos, agora, generalizar estes resultados para sistemas de EDO’s in-

dependentes do tempo, como as trataremos, através da teoria desenvolvida por Lyapunov. A

começar pelo conceito de soluções de equilíbrio. Segundo Novais (2015):

Definição 3 Dizemos que x ∈ D é uma solução de equilíbrio da EDO 1 se f (x) = 0, ou seja, x

é uma solução de equilíbrio se, e somente se, a função constante x(t) = x é uma solução de 1.

Vejamos, agora como Lyapunov relacionou o conceito definido anteriormente à sua teoria.
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Definição 4 Seja x um ponto de equilíbrio para 1. Uma Função de Lyapunov para x é uma

função V : U → R diferenciável definida num aberto U, contendo x, satisfazendo às seguintes

condições:

1. V (x) = 0 e V (x)> 0 ∀x 6= x;

2. V̇ ≤ 0 em U ;

3. A função de Lyapunov diz-se estrita quando vale V̇ < 0 em U \{x}.

Apresentaremos, a seguir, o principal resultado deste trabalho.

Teorema 2 (Critério de Lyapunov) Seja x um ponto de equilíbrio de 1. Se existe uma Função

de Lyapunov V : U → R para x, então x é estável. Se existe uma função de Lyapunov estrita

então é assintoticamente estável.

A demonstração do teorema 2 pode ser encontrada em Oliveira (2018). Na seção 4,

faremos uso do Critério de Lyapunov para um caso particular e famoso tipo de sistemas, os

sistemas Hamiltonianos. Segundo Souza (2019):

Definição 5 Um sistema hamiltoniano é um sistema com 2n equações diferenciais ordinárias,

com n ∈ N que tem a forma:

q̇ = Hp ṗ = Hq

onde H(q, p, t) é uma função definida em um aberto U ⊆ R2n+1 denominada hamiltoniana. As

variáveis p = (p1, · · · , pn) e q = (q1, · · · ,qn) são denominadas posição e momento. Quando H

independe do tempo, dizemos que o sistema é autônomo.

3. Formulação do problema

Considere um sistema massa-mola vertical constituído por um bloco de massa m aco-

plado a uma extremidade de uma mola com constante elástica k, cuja segunda extremidade

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

Anais da XX Semana de Matemática
ISBN 978-85-7764-034 292



   
 

estápresa a uma base fixa; em seu momento estático e suponha y = 0 a posição inicial do sis-

tema.

Feita uma perturbação neste sistema, aplicando uma força sobre o bloco de massa m, ob-

temos uma nova configuração, cujo resultado é uma deformação na mola e consequentemente,

uma mudança de posição do bloco, a qual denominamos y1 , conforme a Figura 1.

Figura 1: Sistema massa-mola
Fonte: Adaptado de Andrade e Assis.

Este sistema, obviamente, está sujeito à ação da Força Elástica e, consequentemente

à Lei de Hooke, a qual nos informa que a deformação sofrida por uma mola é diretamente

proporcional à força aplicada à ela (TIPLER e MOSCA, 2006) e assim, obtemos a seguinte

expressão:

F =− k · (y1− y)

=− k · y1 (4)

Após a perturbação, a mola do sistema entra em oscilação devido à ação da força externa

e ao peso do bloco de massa m. Para uma variação do tempo t ∈ R+, este sistema está sujeito à

Segunda Lei de Newton, de onde obtemos, de acordo com nossa notação a seguinte equação:

F = m · ÿ1 (5)

Reunindo as informações obtidas em 4 e 5:

ÿ1 =
−k
m
· y1 (6)
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A Equação 6 modela o nosso sistema massa-mola a ser estudado. Isto é, nos utilizamos desta

igualdade para analisarmos o comportamento das soluções de equilíbrio do sistema apresentado

e obtermos informações acerca de sua estabilidade ou instabilidade na vizinhança de seu(s)

ponto(s) de equilíbrio.

4. Análise da estabilidade

Em busca de nos utilizarmos da teoria abordada na seção 2, vamos transformar nossa

Equação 6 em sistema. Por convenção, escreva y ao invés de y1. Daí, considere a mudança de

variável ẏ = v, a qual nos resulta no seguinte sistema:ẏ = v

v̇ = ÿ = −k
m · y1

(7)

O Sistema acima 7 é Hamiltoniano (recomendamos ao leitor a verificação) e independe

do tempo e portanto apto para utilizar os resultados apresentados na seção 2. Sendo assim,

vamos encontrar os pontos de equilíbrio do sistema, de acordo com a definição 4. v = 0
−k
m · y1 = 0

(8)

Logo, P = (0,0) é um ponto de equilíbrio. Vamos analisar a estabilidade deste ponto,

considerando a mudança de variável Z = (y,v) para o sistema 8. Matricialmente, temos:

Ż = AZ

com

A =

 0 1
−k
m

0
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De acordo com o Teorema 1, devemos encontrar os autovalores de A. Assim,

PA = det

−λ 1
−k
m
−λ

= λ
2 +

k
m

(9)

Sabemos que os autovalores são encontrados fazendo PA (λ) = 0. Logo, λ2 +
k
m

= 0.

Daí,

λ =±
√
−k
m

=±ωi (10)

onde ω =

√
k
m

.

Desta forma, temos que λ1 =−iω e λ2 = iω são os autovalores procurados. Sendo nossa

matriz não singular, pelo teorema 1, concluímos que o sistema é estável, mas não assintotica-

mente estável. Equivalentemente, por integração e tomando como base a definição 5, obtivemos

a função Hamiltoniana do sistema 7, a qual é dada por:

H (y,v) =
1
2

(
v2 +

k
m

y2
)

(11)

Afirmamos que a função Hamiltoniana definida anteriormente satisfaz ao Critério de Lyapunov

descrito no Teorema 2. De fato,

i) H é positiva definida para (y,v) 6= (0,0) e

H (0,0) =
1
2

(
02 +

k
m

02
)
= 0. (12)

ii) Ḣ ≡ 0.

De fato, como o sistema 7 é Hamiltoniano e H é sua função hamiltoniana, a função H é,

em particular, uma integral primeira para o sistema. Logo Ḣ ≡ 0.

Podemos ainda verificar tal fato realizando os cálculos e aplicando as relações dadas pelo
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sistema 7. Desta forma, temos que:

Ḣ (y,v) =
1
2

(
2 · v · v̇+2

k
m
· y · ẏ

)
=

1
2

(
2 · v ·

(
−k
m
· y
)
+2 · k

m
· y · v

)
= 0. (13)

Vale salientar que o fato de que Ḣ ≡ 0 não invalida a conclusão de que H é uma função

de Lyapunov, já que para ser função de Lyapunov a condição é que Ḣ ≤ 0.

Isto nos diz que o nosso sistema, na vizinhança do equilíbrio P = (0,0) é estável no sentido

Lyapunov. Mais geralmente, nos informa que as soluções do sistema se comportam de maneira

parecida com o decorrer do tempo, conforme a Figura 2 a seguir:

Figura 2: Estabiliade no sentido de Lyapunov
Fonte: TÔRRES (2017).
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Resumo:
O presente trabalho teve como objetivo estudar a estabilidade do pêndulo simples no caso planar. Para isto, fizemos
um estudo acerca da teoria qualitativa das Equações Diferenciais Ordinárias (EDO’s), afim de obter embasamento
o teórico requisitado para a modelagem do problema a ser estudado e obter os resultados necessários para atingir
o objetivo da pesquisa. Neste estudo, devemos salientar a importância de alguns conteúdos, tais como sistemas
Hamiltonianos, pontos de equilíbrio de um sistema e o método de Lyapunov. Tendo o embasamento teórico
necessário, fizemos a modelagem do problema. Durante este processo, encontramos um sistema Hamiltoniano
não linear. Deste modo, fizemos uso do processo de linearização de sistemas de EDO para poder analisar a
estabilidade do sistema em um ponto crítico. Na busca dos pontos críticos do sistema para a análise da estabilidade,
encontramos o ponto P0 = (0,0). Por fim, fazendo uso do método de Lyapunov, concluímos que o sistema é estável
no ponto crítico analisado.
Palavras-chave: Pontos de equilíbrios; Processo de linearização; Estabilidade no sentido de Lyapunov; Sistemas
Hamiltonianos.

Introdução1

Em mecânica clássica, um dos estudos mais relevantes ao longo dos séculos foi referente

a do movimento harmônico simples, onde o mais influente experimento é o pêndulo simples,

desenvolvido pelo célebre cientista Galileu Galilei em meados do século XVII. Historicamente,

o problema surgiu de maneira extremamente intuitiva, advindo das observações feitas por Gali-

leu Galilei, ao analisar a forma como os candelabros oscilavam na catedral de Pisa, analisando

as frequências e amplitudes em função do tempo.

A comudidade científica apropriada do formalismo matemático desenvolvido no século

XVIII e do apogeu da Mecânica Celeste, expandiu os estudos obtendo inúmeras variações deste

fenômeno, e até hoje há um arsenal significativo de pesquisas feitas por cientistas conceituados

mundialmente que o ponto de partida é o estudo advindo de Galileu. Dois séculos depois da

1Professor Doutor do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe
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descoberta de Galileu, na Russia, o matemático Aleksandr Mikhailovich Lyapunov, desenvol-

veu uma teoria que nos ajuda a concluir analiticamente se os pontos de equilíbrios encontrados

do sistema diferencial associado é estável ou instável.

Resumidamente, para estipular a estabilidade do ponto de equilíbrio, pelo metódo de

Lyapunov, deve-se determinar uma função com determinadas condições de continuidade e di-

ferenciabilidade na vizinhança dos pontos de equilíbrios. Como veremos, ao longo do texto, a

equação do movimento do pêndulo simples com ponto de suspensão fixo ou variando por uma

lei harmônica, pode ser descrita por um sistema Hamiltoniano não linear. Em seguida, pela

técnica de linearização de sistemas não lineares em torno de pontos de equilíbrios, obteremos

o sistema Hamiltoniano linear, com a função Hamiltoniana sendo quadrática. Admitiremos

que a função de Lyapunov seja a função Hamiltoniana obtida. Aplicando o método de Lyapu-

nov, iremos verificar se os pontos críticos encontrados são estáveis no sentido de Lyapunov ou

instáveis. As demonstrações dos resultados usados aqui podem ser encontrados nas referências.

2 Formulação do problema

Nesta seção, exibiremos a modelagem matemática do problema.

Definição 1 Um pêndulo simples ou pêndulo de Galilei consiste em uma haste que contém em

uma das extremidades uma massa e a outra extremidade é fixada.

Figura 1: Ilustração de um pêndulo
Fonte: Elaborada pelo autor.

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

Anais da XX Semana de Matemática
ISBN 978-85-7764-034 299



   
 

Considere acima a ilustração que representa o pêndulo de Galileu, no qual~l é o vetor posição

da massa fixada no bulbo do pêndulo suspensa do ponto O e de comprimento l = |~l|, ~P é o vetor

peso da massa, ~ul é o vetor unitário na direção de ~l e ~uθ é o vetor unitário perpendicular a ~l

e sua direção está para sentido de crescimento do ângulo θ. Os vetores ~ul e ~uθ acompanham

o pêndulo no seu movimento. Sendo assim, objetivamos obter as equações do movimento do

pêndulo, tendo como base esses vetores totatórios.

A priori, expressemos os vetores ~ul e ~uθ em função dos vetores unitários dos eixos x e

y, ~ux e ~uy, respectivamente. Observe que há uma relação entre os vetores fixados e rotatórios,

como exposto abaixo:

Figura 2: Componentes vetoriais do sistema
Fonte: Elaborada pelo autor.

Usando a trigonometria nos triângulos retângulos da figura acima, segue que,

~ul = cos
(

π

2
−θ

)
~ux− sen

(
π

2
−θ

)
~uy

Ademais, pelas relações cos(a−b)= cos(a)cos(b)+sen(a)sen(b) e sen(a−b)= sen(a)cos(b)−

sen(b)cos(a) , obtemos,

~ul = sen(θ)~ux− cos(θ)~uy,

já para ~uθ, temos,

~uθ = cos(θ)~ux + sen(θ)~uy.
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Assim,

~ul = sen(θ)~ux− cos(θ)~uy (1)

~uθ = cos(θ)~ux + sen(θ)~uy (2)

Agora, escrevamos o vetor velocidade,~v, em função dos vetores ~ul e ~uθ. Sabemos que,

~v =
d~l
dt

=
d (l~ul)

dt
,

lembrando que l = |~l|. Daí,

~v =
dl
dt
~ul + l

d~ul

dt
= l

d~ul

dt
(3)

Derivando a equação (1) em relação a t, vemos que,

d~ul

dt
=

(
cos(θ)

dθ

dt
·~ux + sen(θ) ·0

)
+

(
sen(θ)

dθ

dt
·~uy− cos(θ) ·0

)
,

logo,
d~ul

dt
= (cos(θ)~ux + sen(θ)~uy)

dθ

dt
= ~uθ

dθ

dt
(4)

Daí, as equações (3) e (4), segue que:

~v = l
d~ul

dt
= l
(
~uθ

dθ

dt

)
(5)

Veja que ao derivarmos a equação (5) em relação a t, obtemos a acelerção,

~a = l
(

d~uθ

dt
· dθ

dt
+ ~uθ

d2θ

dt2

)
. (6)

Por outro lado, derivando a equação (2) com relação a t, obtemos:

d~uθ

dt
=

(
−sen(θ)

dθ

dt
· ~ux + cos(θ) ·0

)
+

(
cos(θ)

dθ

dt
·~uy + sen(θ) ·0

)
,

⇒ d~uθ

dt
=

(
−sen(θ)

dθ

dt
~ux + cos(θ)

dθ

dt
~uy

)
= (−sen(θ)~ux + cos(θ)~uy)

dθ

dt
.
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Logo,
d~uθ

dt
= (−sen(θ)~ux + cos(θ)~uy)

dθ

dt
(7)

Note que d~uθ

dt =−~ul
dθ

dt . Das equações (6) e (7), segue que,

~a = l
[(
−~ul ·

dθ

dt

)
· dθ

dt
+ ~uθ

d2θ

dt2

]
= l (−~ul)

(
dθ

dt

)2

+ l~uθ

d2θ

dt2 = ~ac +~at ,

ou seja, l (−~ul)
(dθ

dt

)2
= ~ac

l~uθ
d2θ

dt2 = ~at .

(8)

Além disso, sabemos que a força resultante ~Fr é dada pelas identidades abaixo:

~P+~T = ~Fr = m~a = m(~at +~ac) ,

onde ~P é o peso do corpo, ~T é a força de tensão do fio,~a é a aceleração do movimento, e ~at e ~ac

são as componentes tangencial e centrípeta, da aceleração, respectivamente. Daí, decompondo

os vetores ~P e ~T segundo as direções de ~ul e ~uθ, e usando a equação (8), obtemos:

~T (−~ul)+mgcos(θ)~ul = ml
(

dθ

dt

)2

~ul = m~ac (9)

−mgsen(θ)~uθ = ml
d2θ

dt2
~uθ = m~at (10)

Veja que a aceleração centrípeta sempre tem sentido contrário a ~ul , a aceleração tangen-

cial sempre tem sentido contrário a ~uθ ou seja, a aceleração tangencial sempre aponta na direção

da posição de equilíbrio do pêndulo. Na forma escalar, as equações (9) e (10) são: −~T +mgcos(θ) = ml
(dθ

dt

)2

−mgsen(θ) = ml d2θ

dt2 .
(11)

Estas são as equações de movimento do pêndulo.
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3 O sistema Hamiltoniano do pêndulo simples

Aqui exibiremos uma forma particular e extremamente refinida da equação do movi-

mento, através da formulação Hamiltoniana. Tal preceito será crucial para a compreensão do-

ravante.

Pela definição de momento canônico, sabemos que:

pθ =
∂L
∂θ̇

= ml2
θ̇⇒ θ̇ =

pθ

ml2

onde L : Ω⊂ R2 −→ R é a conhecida função lagrangeana.

Por definição,

H (θ, pθ) = θ̇pθ−L.

Logo,

H (θ, pθ) = pθ

pθ

ml2 −
(m

2
l2

θ̇
2 +mglcos(θ)

)
.

Fazendo as contas, encontramos que a função Hamiltoniana do problema é dada por:

H (θ, pθ) =
p2

θ

2ml2 −mglcos(θ)

Uma vez encontrada a função Hamiltoniana associada ao problema, podemos encontrar

as equaçõs de Hamilton e, por fim, o sistema Hamiltoniano associado. Para obter as equaçõs de

Hamilton, precisamos calcular θ̇ e ṗθ, donde temos que:


θ̇ =

∂H
∂pθ

ṗθ = −∂H
∂θ

As expressões acima são as equações canônicas de Hamilton. Para o pêndulo simples, as equa-

ções canônicas de Hamilton são:

 ~̇θ =
pθ

ml2

~̇pθ = −mglsen(θ)
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Por fim, o sistema Hamiltoniano associado fica na forma:

 θ̇

ṗθ

=

 pθ

ml2

−mglsen(θ)


Note que podemos reescrever o lado direito da igualdade acima da seguinte forma:

 pθ

ml2

−mglsen(θ)

=

 0 1

−1 0

 mglsen(θ)
pθ

ml2


Assim, o sistema Hamiltoniano encontrado fica:

 θ̇

ṗθ

=

 0 1

−1 0

 mglsen(θ)
pθ

ml2

 , (12)

onde J =

 0 1

−1 0

 é a matriz canônica simplética. Portanto, (12) fica Ż = J∇H (θ, pθ).

Donde:

Ż =

 θ̇

ṗθ

 e ∇H (θ, pθ) =

 mglsen(θ)
pθ

ml2

.

Com os resultados construídos, faremos uma análise acerca da estabilidade de equilíbrio do

pêndulo simples. Por convenção, escreva p simplesmente, ao invés de pθ.

Para determinar os pontos críticos do sistema (12), façamosθ̇ = 0

ṗ = 0
(13)

Perceba que os pontos de equilíbrios encontrados são da forma (θ0, p0) = (nπ,0). Trabalhare-

mos, a seguir, no caso especial, no ponto P0 = (0,0), ou seja, na vizinhança próxima de θ = 0.
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4 Análise no ponto de equilíbrio P0

Definição 1 Um ponto crítico de um sistema linear ẋ = Ax é denominado hiperbólico se todos

os autovalores da matriz A são não nulos e possuem parte real não nula.

Para linearizar o sistema (12), consideremos a seguinte mudança de variáveis:

ϑ = θ−θ0

ϕ = p− p0.

Temos que o sistema linearizado é dado por:

ϑ̇ = ϕ

ṗ = −ϑ

Sendo assim, a matriz A é dada por,

A =

 0 1

−1 0

 .

Assim, o sistema linearizado em torno de P0 é da forma:

ϑ̇

ϕ̇

=

 0 1

−1 0

ϑ

ϕ

= J∇H (P0) (14)
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Naturalmente, os autovalores de A são λ1 = i e λ2 =−i. Assim, recorremos à teoria para obter

a informação que desejamos.

Teorema 1 (Teorema de Hartman - Grobman) Seja ~x0 um ponto de equilíbrio isolado de um

sistema não linear ẋ = F(x), que corresponde ao ponto de equilíbrio~0 do sistema linearizado

ẋ = Ax. Então:

1. ~0 é um equilíbrio hiperbólico para o sistema linear, se as soluções do sistema não-linear

próximas a ~x0 parecem se comportar como as soluções do sistema linear próximas a~0.

2. ~0 é um equilíbrio não-hiperbólico para o sistema linear, se nenhuma conclusão pode ser

tirada acerca do comportamento do fluxo do sistema não-linear próximo a ~x0.

Temos que as hipóteses do Teorema não são satisfeitas tendo em vista que os pontos de equilí-

brio encontrado não são hiperbólicos. Porém, existe um outro Teorema, que pode nos fornecer

a informações desejadas. Vejamos,

Teorema 2 (Teorema de Lyapunov) Dada uma função V definida em alguma vizinhança D de

(θ0,φ0) que seja contínua, que V possua derivadas parciais contínuas em D, V (θ0,φ0) = (0,0),

V (θ,φ) > 0,∀(θ,φ) 6= (θ0,φ0) e que os pontos que satisfazem V (θ,φ) = C formem uma curva

fechada em torno de (θ0,φ0) para toda constante C para as quais estas curvas estejam em D.

Então :

1. Se V̇ (θ,φ)≤ 0,∀(θ,φ) em D, (θ0,φ0) é estável;

2. Se V̇ (θ,φ)< 0,∀(θ,φ) em D, (θ0,φ0) é assintoticamente estável;

3. Se V̇ (θ,φ)> 0,∀(θ,φ) em D,(θ0,φ0) é instável.

Para utilizar o Teorema anterior, precisamos definir uma função sob as condições vistas.

Vamos assumir que a função de Lyapunov do pêndulo é dada pela função Hamiltoniana do

sistema (12). Neste caso, temos que a função de Lyapunov, advém da função Hamiltoniana do

sistema (14) por:
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V (ϑ,ϕ)≡ H(ϑ,ϕ) =
1
2
(ϑ2 +ϕ

2) (15)

Resultado 1 Assumimos V definido em (15) definido em uma vizinhança de (0,0), V é contínua,

possui derivadas contínuas em (0,0), V > 0 e que V (ϑ,ϕ)=C é um círculo com centro em (0,0)

e raio
√

2C; C > 0. Logo, segue que a origem do sistema é um ponto de equilíbrio estável, que

pode ser representado geometricamente por:

Figura 3: Estabiliade no sentido de Lyapunov
Fonte: TÔRRES (2017).

5 Conclusões

Em linhas gerais, ao término desta pesquisa, o discente envolvido, adquiriu conheci-

mentos importantes em temas importantes oriundos da Álgebra Linear, Geometria Analítica,

Análise com múltiplas variáveis,EDO qualitativa, tendo como ponto de partida a formulação

matemática das equações do movimento do Pêndulo de Galileu.

A partir daí, para expor maiores informações sobre o problema clássico desenvolvido

por Galileu, foi crucial obter premissas da Teoria Qualitativa das EDO’s, definindo sistemas

de equações diferenciais e ponto de equilíbrio de um sistema. Destacou-se a diferença en-

tre sistemas autônomos e não autônomos, não lineares e lineares. Registrou-se a definição de

exponencial de matrizes e calculou-se a exponencial de algumas matrizes canônicas. Introdu-

zimos, de maneira concisa, os conceitos de linearização de um sistema de EDO não linear em

torno de pontos de equilíbrios.
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Definimos um tipo particular de sistemas diferenciais, no qual adentramos na teoria

de sistemas hamiltonianos. Observou-se que a função Hamiltoniana H permanece constante ao

longo de cada solução do sistema, e fisicamente representa a energia conservativa de um sistema

que representa um fenômeno. Com isso, focando em especial a equação do movimento do

pêndulo simples, tornamos tal equação em um sistema Hamiltoniano não linear bidimensional.

Linearizamos o sistema em torno do ponto de equilíbrio P0 = (0,0).

Para saber a natureza dos pontos de equilíbrios, isto é, se analiticamente os pontos de

equilibrios são estáveis, utilizou-se o critério imposto por Lyapunov, para saber da estabilidade

ou instabilidade do ponto crítico P0, pertinentes ao problema do Pêndulo de Galileu, alvo do

estudo estipulado no plano de trabalho do projeto.

Com este arsenal de informações, o discente desenvolveu um conhecimento significa-

tivo em vários tópicos matemáticos, circundando sempre no ponto específico, o problema do

Pêndulo de Galileu. Com isso, o aluno percebe que de um problema aparentemente simplório

da Física, há uma vasta teoria matemática formulando o problema.
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Resumo:
O presente artigo acadêmico tem como objetivo estudar o movimento descrito por um corpo de massa infinitesimal,
submetido unicamente à ação gravitacional Newtoniana de outros três corpos, onde dois desses corpos têm massa
µ e orbitam um terceiro corpo de massa 1− 2µ, numa órbita circular. Para fazer o estudo da trajetória descrita
pelo corpo de massa desprezível, encontraremos a priori o sistema de equações do movimento, as quais regem o
movimento deste corpo, e os respectivos pontos de equilíbrio desse sistema. Após isso, encontraremos o sistema
hamiltoniano correspondente, seus respectivos pontos de equilíbrio, e por fim estudaremos a natureza desses pontos
de equilíbrio. Sabendo a natureza destes pontos de equilíbrio, por meio da descrição feita por Liapunov, saberemos
também a estabilidade de cada ponto de equilíbrio do problema, e com isso, conseguiremos descrever o movimento
do corpo, pois já teremos suas equações do movimento, e saberemos como ele se comporta próximo aos pontos de
equilíbrio.
Palavras-chave: Estabilidade; Hamiltoniano; Soluções de Equilíbrio.

1. Introdução

A Mecânica Celeste é uma das principais áreas da matemática e sem dúvida também

uma das mais antigas. Hoje o estudo na área da Mecânica Celeste é tão amplo que atinge

praticamente todos os ramos da matemática, aceitando quaisquer dos enfoques matemáticos

(matemática pura e matemática aplicada). Em particular, as Equações Diferenciais Ordinárias

tem ainda um grande campo de estudo para os problemas de dinâmica. Alguns problemas es-

pecíficos da Mecânica Celeste, por proporcionarem aos estudiosos do tema uma fartura teórica

considerável, se eternizaram na área e recebem o nome de problemas clássicos, em suma, o

problema dos dois corpos e o problema restrito dos três corpos. Mesmo antigos tais problemas,

a exemplo das configurações centrais, ainda são fonte de muita pesquisa do mais alto nível.

Problemas mais recentes como o problema do Equilíbrio relativo dos quatro corpos vêm sendo

exaustivamente estudados por diversos grupos de pesquisa, trazendo um enorme benefício para

diversas áreas da matemática, em especial para a Mecânica Celeste e Sistemas Dinâmicos.
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O presente plano de trabalho desenvolve o estudo da estabilidade das soluções relati-

vas no problema restrito dos quatro corpos, mais concretamente, trata sobre sistemas lineares,

sistemas Hamiltonianos do Problema dos Quatro Corpos, que é um Sistema Hamiltoniano não

linear. A priori, consideraremos três corpos no plano, os quais denominaremos de primários.

As massas desses primários são m0, m1 e m2. Para a formulação do problema, tomaremos

m1 = m2 e que os primários com massas m1 e m2 orbitam o primário de massa m0 em uma

órbita circular e se encontram em lugares simétricos em relação ao corpo de massa m0, ou seja,

os corpos de massa m1 e m2 sempre distam o diâmetro da circunferencia descrita pela órbita

destes. Consideraremos um outro corpo de massa m3 que se move no mesmo plano que os ou-

tros três corpos. Tomaremos esse corpo de forma que sua massa não seja considerável a ponto

de mudar a trajetória dos outros corpos perante a força gravitacional Newtoniana.

Nosso problema restrito circular planar, consiste em descrever o movimento do quarto

corpo, onde a única força exercida no problema seja a força de atração gravitacional newtoniana.

Veja que podemos utilizar este problema para descrever a trajetória de um satélite, influenciado

pela ação gravitacional newtoniana da terra, lua e sol. Claro que as restrições são diferentes, mas

veja que o satélite seria o corpo de massa infinitesimal, e a terra, lua e sol seriam os primários

do problema.

Figura 1: Satélite sob influência gravitacional da terra, lua e sol.
Fonte: Ilustração autoral.
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2. As equações do movimento em coordenadas siderais e sinó-

dicas

Consideraremos um sistema de referência inercial, onde as coordenadas do corpo de

massa m3 são (X ,Y ). Este sistema é conhecido como sideral e nele os eixos estão parados

enquanto os corpos se movem no plano orbital. Neste sistema os primários de massa m1 e m2 se

movem em uma órbita circular de raio "a"e com velocidade angular "n", e o corpo de massa m0

se encontra no centro de massa do sistema o qual coincide com a origem. Como R2 possui um

isomorfismo com os complexos C, escrevendo as posições em variáveis complexas,- teremos

que as posições dos corpos serão:

Z0 = 0 é a posição do corpo de massa m0.

Z1 = aeint∗ é a posição do corpo de massa m1.

Z2 = aei(nt∗+π) é a posição do corpo de massa m2.

Z = X + iY será a posição do corpo de massa infinitesimal m3.

Onde t∗ é o tempo.

A força gravitacional exercida pelos corpos de massas m0, m1 e m2 sobre o corpo de

massa m3, são respectivamente F0, F1 e F2, onde

Fi =−k2
[

m3mi(Z−Zi)

|Z−Zi|3

]
i = 0,1,2.

Daí segue que a força total do sistema será F = F0 +F1 +F2. Por outro lado sabemos que força

é igual a massa vezes aceleração. Donde segue que a força total do sistema será F = Z̈ ·m3.

Igualando as forças e cancelando m3 em ambos os lados, obtemos que:

Z̈ =−k2

[
m0Z
|Z|3

+
m1(Z−aent∗)

|Z−aeint∗|3
+

m2[Z−aei(nt∗+π)]

|Z−aei(nt∗+π)|3

]
(1)

onde Z̈ denota segunda derivada de Z com relação a t∗ e k2 é a constante gravitacional Newto-

niana.

Agora introduziremos um novo sistema de referência denominado sinódico. Neste sis-
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tema os eixos de coordenadas giram em mesmo sentido e com velocidade angular igual a dos

primários. O grande trunfo de usar este sistema, é que neste referencial os primários sempre

estarão parados, ou seja, é removida a dependência do tempo dos primários. A posição do corpo

de massa infinitesimal nesse novo sistema será (q,r). Multiplicando (q,r) pela matriz de rotação

sugerida temos: X = qcos(nt∗)− rsen(nt∗)

Y = qsen(nt∗)+ rcos(nt∗)

Daí, como Z = X + iY , temos que Z = (q+ ir)eint∗ . Fazendo L = q+ ir, teremos que Z = Leint∗ ,

o que implica que

Z̈ = (L̈+2inL̇−Ln2)eint∗ (2)

Igualando (1) e (2), e arrumando de modo que possamos igualar parte real e parte imáginaria,

ficamos com o seguinte sistema: q̈−2nṙ = Fq

r̈+2nq̇ = Fr

(3)

onde

F(q,r) =
n2q2

2
+

n2r2

2
+ k2

[
m0

(q2 + r2)1/2 +
m1

[(q−a)2 + r2]1/2 +
m2

[(q−a)2 + r2]1/2

]
.

Consideraremos agora as seguintes transformações:

x =
q
a

, y =
r
a

, t = nt∗

µ0 =
4m0

m2 +4m0
, µ1 = µ2 =

m1

2(m1 +4m0)
=

m2

2(m2 +4m0)

H0 =
P0

a
, H1 =

P1

a
, H2 =

P2

a

onde,

P0 =
√

r2 +q2, P1 =
√

(q−a)2 + r2, P2 =
√
(q+a)2 + r2.
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Substituindo as mudanças e alterações feitas, em (3), ficamos com o seguinte:

⇒



ẍ−2ẏ = x− k2
(

m0 +4m1

n2a3

)[
µ0x
4H3

0
+

2µ1(x−1)
H3

1
+

2µ1(x+1)
H3

2

]

ÿ+2ẋ = y− k2
(

m0 +4m1

n2a3

)[
µ0y
4H3

0
+

2µ1y
H3

1
+

2µ1y
H3

2

] (4)

O equilibrio entre a força gravitacional e a força centrípeta requer que:

k2(m2 +4m0)

a3n2 = 4 (5)

Substituindo (5) em (4) temos:

ẍ−2ẏ = x−4
[

µ0x
4H3

0
+

2µ1(x−1)
H3

1
+

2µ1(x+1)
H3

2

]

ÿ+2ẋ = y−4
[

µ0y
4H3

0
+

2µ1y
H3

1
+

2µ1y
H3

2

] (6)

⇒

ẍ−2ẏ = φx

ÿ+2ẋ = φy

(7)

onde

φ(x,y) =
y2

2
+

x2

2
+

8µ1

[(x−1)2 + y2]1/2 +
8µ2

[(x+1)2 + y2]1/2 +
µ0

[x2 + y2]1/2 .

Como µ0 + 2µ1 = 1 e µ = µ1 = µ2, temos µ0 = 1− 2µ. Daí, substituindo na função

φ(x,y), teremos que:

φ(x,y) =
x2 + y2

2
+

8µ
P1

+
8µ
P2

+
1−2µ

P0

com µ ∈ [0,1/2].
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3. Os pontos de equilíbrio

Foram calculados as soluções de equilíbrio das equações do movimento as quais coin-

cidem com os pontos de equlíbrio da função φ(x,y). Foram obtidos seis pontos de equilíbrio

Li; i = 1,2,3,4,5,6 os quais satisfazem as seguintes propriedades:

1) Os pontos de equilíbrio Li(µ), i = 5,6, são simétricos com relação ao ponto (0,0) e for-

mam com os pontos (-1,0) e (1,0) os vértices de dois triângulos isósceles, cujas alturas

são funções crescentes de µ e satisfazem:

−
√

3≤ L6(µ)≤−1≤ 1≤ L5(µ)≤
√

3.

2) Os pontos críticos L1(µ) e L2(µ), são colineares com as massas (m0,m1,m2), dispostos

de maneira simétrica com relação ao ponto (0,0) e suas distancias a origem são funções

decrescentes de µ, e satisfazem:

−1≤ L2(µ)≤ 0≤ L1(µ)≤ 1

3) Os pontos críticos L3(µ) e L4(µ), são colineares com as massas (m0,m1,m2), dispostos

de maneira simétrica com relação ao ponto (0,0) e suas distancias a origem são funções

crescentes de µ, e satisfazem:

L4(µ)≤−1≤ 1≤ L3(µ)

4) Quando µ = 0, os seis pontos críticos assumem os seguintes valores:

L1 = L3 = (1,0), L2 = L4 = (−1,0), L5 = (0,1), L6 = (0,−1).

5) Quando m0 = m1 = m2, temos que x1 =−x2 = 0,494666491..., x3 =−x4 = 1,7576799...

e y5 =−y6 = 1,139428225... .

6) Quando µ = 1/2 temos que L1 = L2 = (0,0), L3 = (x3,0), L5 = (0,
√

3), L4 = (x4,0),

L6 = (0,−
√

3), onde, x4 =−x3 = 2,396812289... .

Analisando a dinamicidade do problema, estas soluções serem de equilíbrio significa

dizer que colocando a massa infinitesimal m3 no ponto de equilíbrio relativo, com velocidade

relativa nula, ela permanecerá sempre neste ponto.
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Figura 2: Soluções de equilíbrio relativo.
Fonte: Trabalho de Dante Leal Maranhão, referenciado em [6].

4. Natureza dos pontos de equilíbrio

Agora escreveremos as equações do movimento na sua forma hamiltoniana, calcula-

remos as soluções de equilíbrio do sistema hamiltoniano correspondente e a natureza dessas

soluções de equilíbrio. A mudança de coordenadas

x1 = x

x2 = y

y1 = ẋ− y

y2 = ẏ+ x

converte no sistema hamiltoniano 

ẋ1 = Hy1

ẋ2 = Hy2

ẏ1 =−Hx1

ẏ2 =−Hx2 .

(8)

onde

H =
y2

1 + y2
2

2
+ y1x2− y2x1−U(x1,x2)

com U(x,y) sendo

U(x,y) =
8µ
P1

+
8µ
P2

+
1−2µ

P0
.

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

Anais da XX Semana de Matemática
ISBN 978-85-7764-034 316



   
 

A função H : E → R2, induz o campo vetorial XH = (Hy1,Hy2,−Hx1 ,−Hx2). Um ponto p ∈ E

é dito ponto de equilíbrio do sistema (8), quando XH(p) = 0. De (8) e da expressão obtida para

a função hamiltoniana H, segue que um ponto de equilíbrio (x1,x2,y1,y2) de (8) é dado por

(x1,x2,−x1,−x2), onde x1 e x2 satizfazem

φx1(x1,x2) = 0 e φx2(x1,x2) = 0.

Portanto cada um dos seis pontos críticos de φ(x,y) nos dá uma solução de equilíbrio

para o sistema hamiltoniano (8). A matriz da parte linear do sistema (8) é:

H =


0 1 1 0

−1 0 0 1

−1+φx1x1 φx1x2 0 1

φx2x1 −1+φx2x2 −1 0

 .

O polinômio característico dessa matriz será:

|H− tI|= t4 +(4−φx1x1−φx2x2)t
2 +φx1x1φx2x2− (φx1x2)

2.

De acordo com os resultados vistos no trabalho "Stability of equilibria and fixed points

of conservative systems"de Hidelberto Cabral, sobre natureza dos pontos de equilíbrio de um

sistema Hamiltoniano qualquer, podemos descrever a natureza desses pontos de equilíbrio de

acordo com os autovalores. Verifica-se facilmente que nos pontos de equilíbrio colineares,

Li; i = 1, ...,4, quando µ = 0

φx1x1(Li) = 3, φx1x2(Li) = 0, φx2x2(Li) = 0.

Substituindo no polinômio característico, temos que as suas raízes nestas condições são t1,2 = 0,

t3 = i e t4 =−i. Portanto, os pontos de equilíbrio colineares correspondem a centro parabólicos,

quando µ = 0.

Para µ ∈ (0,1/2] temos as seguintes relações

φx1x1(Li)> 0, φx1x2(Li) = 0, φx2x2(Li)< 0.
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Figura 3: Centro parabólico.
Fonte: Ilustração autoral.

Daí segue que as raízes do polinômio característico serão duas reais t1 e t2, e duas imaginárias

t3 e t4. Donde segue que para µ ∈ (0,1/2], os pontos de equilíbrio colineares são sela centro.

Figura 4: Sela Centro.
Fonte: Ilustração autoral.

Faremos agora o estudo para os pontos de equilíbrio triangulares L5 e L6. Para estes pontos

temos que:

φx1x2(Li) = 0, φx1x1(Li)+φx2x2(Li) = 3.

Daí o polinômio característico adquire a forma Pc(t) = t4 + t2 +β, onde β = φx1x1φx2x2 .

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

Anais da XX Semana de Matemática
ISBN 978-85-7764-034 318



   
 

Quando µ = 0, segue que φx1x1(Li) = 0, o que implica que β = 0. Daí as raízes do polinômio

característico serão t1,2 = 0, t3 = i e t4 = −i. Portanto, os pontos de equlíbrio são centro para-

bólicos do sistema hamiltoniano (8).

Para µ ∈ (0,1/2] foi provado que existe um único µ0 tal que β(µ0) =
1
4 . O que faz com que,

para 0 < µ < µ0 as raízes do polimômio característico são t1 = −t2 e t3 = −t4, onde todas são

números imáginarios puros. Daí segue que os pontos de equilíbrio triangulares, para 0< µ< µ0,

são centro genéricos.

Figura 5: Centro Genérico.
Fonte: Ilustração autoral.

Fazendo µ = µ0, temos que β(µ0) = 1/4, donde segue que as raízes do polinômio caracterí-

tico são t1 = t3 = i
√

2
2 e t2 = t4 = −i

√
2

2 . Daí, os pontos de equlíbrio triangulares são centro

degenerados do sistema hamiltoniano (8).

Figura 6: Centro Degenerado.
Fonte: Ilustração autoral.
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Quando µ0 < µ≤ 1/2, segue de forma analoga às outras que os pontos de equlíbrio adi-

quirem a seguinte forma t1 = a+ bi, t2 = −a+ bi, t3 = −a− bi e t4 = a− bi. Portanto os

pontos de equilíbrio triangulares são sela complexa do sistema hamiltoniano (8).

Figura 7: Sela Complexa.
Fonte: Ilustração autoral.

5. Conclusões

A questão vinculada ao estudo da natureza das soluções de equilíbrio, é o estudo da

estabilidade descrita por Liapunov. Esse estudo é de suma importância para sabermos, se ao

colocarmos o corpo de massa m3, com velocidade relativa nula, perto o suficiente de um ponto

de equilíbrio Li, se ele permanecerá assim. Se o ponto de equilíbrio for estável, isto aconte-

cerá, caso não seja, se o ponto for instável em algum momento o corpo ficará distante do ponto.

Seguindo a descrição feita por Liapunov, que pode ser encontrada no trabalho "Estudi del flux

d’un problem restringit de quatre cossos"de Dante Leal Maranhão, podemos estabelecer a rela-

ção entre a natureza dos pontos de equilíbrio e sua estabilidade, isto é feito da seguinte forma:

Se uma posição de equilíbrio Li é estável então os autovalores da parte linear do sistema são

todos imaginários puros. Portanto se existe um autovalor com parte real diferente de zero, a

posição de equilíbrio é instável.
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Como consequência do que foi descrito acima, segue que:

1 Para µ = 0, todas as soluções de equilíbrio são estáveis.

2 Quando µ ∈ (0,1/2] as soluções de equilíbrio colineares são instáveis para o sistema

linear e consequentemente para o sistema (8).

3 Para µ ∈ (0,µ0], as soluções de equilíbrio triangulares são estáveis.

4 Para µ ∈ (µ0,1,2] as soluções de equilíbrio triangulares são instáveis, tanto para o sitema

linearizado quanto para o original, pois todos os autovalores possuem parte real não nula.
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Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo enunciar e demonstrar o Teorema de Hille-Yosida. Para isto, a priori,
definimos alguns conceitos básicos da teoria de semigrupo. Dentre estes, o gerador infinitesimal, ferramenta
crucial para o desenvolvimento do artigo, tendo em vista que seu principal teorema (Hille-Yosida) trata-se de uma
caracterização de tal. Para isto, utilizamos o livro de A. Pazy (1983) e a dissertação de mestrado de Romero Alves
(2006).
Palavras-chave: Teoria de semigrupo; Gerador infinitesimal; Teorema de Hille-Yosida.

1. Introdução

No atual cenário mundial percebe-se o desenvolvimento de inúmeros fenômenos sociais

e naturais, que precisam de interpretações dos mais variados gêneros. A matemática é uma

ciência que interpreta situações do cotidiano de maneira a formalizar com maior exatidão pos-

sivel tais aspectos. Ao longo dos ultimos aproximadamente quatro séculos, diversos cientistas

dedicaram-se a formular matematicamente informações empiricas, dá-se destaque ao periodo

da revolução industrial, onde havia grande necessidade da otimização do trabalho humano,

fazendo-se produzir o máximo no menor tempo possível, momento em que ocorreu grande

avanço de um ramo da matemática, a saber, a teoria das equações diferenciais.

Grande parte dos modelos matemáticos usados para o desenvolvimento tecnológico,

desde meados do século XX, são descritos por meio de equações diferenciais, em especial,

através de equações diferenciais parciais de evolução. Tais equações surgem principalmente em

modelos matemáticos de processos que ocorrem em sistemas reais (físicos, químicos, biológi-

cos, etc.) cujos estados podem ser caracterizados por um número infinito de parâmetros. Por

este motivo, durante as últimas décadas a teoria das equações diferenciais parciais de evolução

passou por um rápido desenvolvimento. Mais especificamente, aqui abordaremos a teoria de

semigrupo.
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A teoria de semigrupo foi consideravelmente impulssionada a partir de 1948 com a de-

monstração do Teorema de Hille-Yosida. A posterior participação de importantes pesquisadores

assim como o avanço de outras áreas da matemática permitiu consolidar a teoria, dando para

ela autonomia e inúmeras aplicações em diversas áreas, tanto na matemática aplicada quanto

na pura. Neste trabalho, nos dedicamos a mostrar esse resultado tão importante para teoria de

semigrupo. O teorema recebeu o nome dos matemáticos Einar Carl Hille (1894-1980) e Kõsaku

Yosida (1909-1990) que descobriram o resultado independentemente por volta de 1948.

2. Resultados preliminares

Nesta seção, introduziremos algumas definições e resultados básicos da teoria de se-

migrupos de operadores lineares. Para isto, tomaremos como referência o livro do Pazy e o

trabalho de Romero Alves. Como dito, nosso objetivo principal é a demonstração do Teorema

de Hille-Yosida e sua aplicação, então alguns resultados preliminares serão apenas enunciados,

e suas demonstrações serão indicadas nas referências supracitadas.

No que se segue, X e Y são espaços de Banach sobre os reais (ou complexos), e A :

D(A)⊂ X −→ Y é um operador linear, onde

D(A) = {u ∈ X : limt↓0
T (t)u−u

t existe}.

Definição 1 Um operador linear A : D(A)⊂ X −→ Y é dito limitado se existe c > 0, tal que

‖Au‖Y ≤ c‖u‖X ∀e ∈ D(A).

Caso contrário, A é dito um operador ilimitado, isto é, se existe uma sequência un ⊂ D(A) tal

que

‖Aun‖Y
‖un‖X

−→+∞ quando n→+∞.

O operador linear A é dito densamente definido se D(A) = X.
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Dando continuidade, definiremos agora o que vem a ser um semigrupo. Uma família

de um parâmetro (T (t))t≥0 de operadores lineares limitados de X em X é um semigrupo de

operadores lineares limitados se

i)T (0) = I, onde I é a identidade do operador em X ;

ii)T (t + s) = T (t)T (s) para cada t,s≥ 0.

O semigrupo T (t) é uniformemente contínuo se

limt↓0 ‖T (t)− I‖= 0.

Definido um semigrupo, vamos agora aos tipos de semigrupos bases do presente traba-

lho.

Definição 2 Uma família (T (t))t≥0 de operadores lineares limitados é dita ser um C0−Semigrupo

se são satisfeitas as seguintes propriedades:

i)T (0) = I;

ii)T (t + s) = T (t)T (s), para todo t,s≥ 0;

iii) Para cada u ∈ X temos

T (t)u→ u quando t ↓ 0.

Definição 3 Um C0-semigrupo (T (t))t≥0 é dito uniformemente limitado se ‖T (t)‖ ≤M, e se

‖T (t)‖ ≤ 1 para todo t ≥ 0, dizemos que é um semigrupo de contração.

Definição 4 Seja (T (t))t≤0 um C0− semigrupo em X. O gerador infinitesimal do semigrupo

é um operador linear A : D(A)→ X onde

Au = limt↓0
T (t)u−u

t
, u ∈ D(A).

Dadas as definições principais, partiremos para alguns resultados essenciais para com-

preensão do texto.
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Teorema 1 Seja T (t) um semigrupo C0 e A seu gerador infinitesimal. Então:

a) Para u ∈ X

lim
h→0

1
h

∫ t+h

t
T (s)uds = T (t)u

b) Para u ∈ X ,
∫ t

0
T (s)uds ∈ D(A)

A
(∫ t

0
T (s)uds

)
= T (t)u−u

c) Para u ∈ D(A),T (u)t ∈ D(A)

d
dt

T (t)u = AT (t)u = T (t)Au (1)

d) Para u ∈ D(A)

T (t)u−T (s)u =
∫ t

s
T (τ)Audτ =

∫ t

s
AT (τ)dτ

Prova 1 a) A prova sai direto da continuidade de t 7−→ T (t)u.

b) Seja u ∈ X e h > 0. Então:

T (h)− I
h

∫ t

0
T (s)u ds =

1
h

∫ t

0
(T (s+h)u−T (s)u) ds

=
1
h

∫ t+h

t
T (s)u ds =

1
h

∫ h

0
T (s)u ds

e como h ↓ 0 o lado direito tende à T (t)u−u, o que prova a afirmação.

c) Seja u ∈ D(A) e h > 0. Então:

T (h)− I
h

T (t)u = T (t)
(

T (h)− I
h

)
u→ T (t)Au (2)

quando h ↓ 0. Desse modo, T (t)u ∈ D(A) e AT (t)u = T (t)Au. (2) implica também que:
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d+

dt
T (t)u = AT (t)u = T (t)Au

isto é, a derivada a direita de T (t)u é T (t)Au. Para concluir a prova, resta mostrar que a

derivada a esquerda de T (t)u existe e é T (t)Au. De fato,

limh↓0

[
T (t)u−T (t−h)u

h −T (t)Au
]
= limh↓0 T (t−h)

[
T (h)u−u

h −Au
]
+ limh↓0 [T (t−h)−T (t)Au]

e o fato de ambos os termos do lado direito serem zero, o primeiro desde que u ∈ D(A) e

‖ T (t−h) ‖ seja limitado em 0≤ h≤ t e o segundo pela forte continuidade de T (t).

d) Para provar esta afirmação, basta integrar (1) de s para t.

3. Teorema de Hille-Yosida

Agora, mostraremos uma caracterização dos geradores infinitesimais de C0-semigrupos

de contração. Lembre-se que se A for linear, não necessariamente limitado, operador em X , o

conjunto resolvente ρ(A) de A é o conjunto de todos os números complexos λ para qual λI−A é

invertível, isto é, (λI−A)−1 é um operador limitado em X . A família R(λ : A) = (λI−A)−1,λ∈

ρ(A) de operadores limitados é chamada o resolvente de A.

Teorema 2 (Hille−Yosida)

Um operador (ilimitado) linear A é o gerador infinitesimal de um semigrupo C0 de contrações

(T (t))t≥0 se, e somente se,

i) A é fechado e densamente definido;

ii) O conjunto resolvente ρ(A) de A contém R+ e para cada λ > 0:

‖ R(λ : A) ‖≤ 1
λ
.

Prova 2 A priori, mostraremos que a condição é suficiente. Se A é o gerador infinitesimal de

um semigrupo C0 então é fechado e D(A) = X. De fato, para cada u ∈ X, considere o conjunto
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ut :=
1
t

∫ t

0
T (s) ds.

Pelo item b) do teorema 1, u ∈ D(A) para t > 0 e por a), ut → u se t ↓ 0. Assim, D(A) é igual

a X. A linearidade de A é evidente. Para provar seu fechamento, seja (un) ∈ D(A) tal que

(un)→ u e A(un)→ y quando n→ ∞. Por d), temos que:

T (t)un−un =
∫ t

0
T (s)Aun ds (3)

integrando no lado direito de (3) converge para T (s)y uniformemente no intervalo limitado.

Consequentemente quando n→ ∞ em (3):

T (t)u−u =
∫ t

0
T (s)y ds (4)

dividindo (4) por t > 0 e t ↓ 0, vemos que u ∈ D(A) e Au = y.

Mostraremos agora que ii) é valido. Para λ > 0 e u ∈ X:

R(λ)u =
∫

∞

0
e−λtT (t)udt.

Desde que t −→ T (t)u seja contínuo e uniformemente limitado a integral existe como uma

integral de Riemann imprópria e define um operador linear limitado R(λ) satisfazendo:

‖ R(λ)u ‖≤
∫

∞

0
e−λt ‖ T (t)u ‖ dt ≤ 1

λ
‖ u ‖ .

Além disso, para h > 0:

T (t)− I
h

R(λ)u =
1
h

∫
∞

0
e−λt (T (t +h)u−T (t)u) dt

=
eλh−1

h

∫
∞

0
e−λtT (t)u dt− eλh

h

∫ h

0
e−λtAT (t)u dt. (5)

Quando h ↓ 0, o lado direito de (5) converge para λR(λ)u−u. Isto implica que para cada u∈ X

e λ > 0, R(λ)u ∈ D(A) e AR(λ) = λR(λ)− I, ou:

(λI−A)R(λ) = I. (6)

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

Anais da XX Semana de Matemática
ISBN 978-85-7764-034 327



   
 

Para u ∈ D(A), temos:

R(λ)Au =
∫

∞

0
e−λtT (t)Au dt =

∫
∞

0
e−λtAT (t)u dt

= A
(∫

∞

0
e−λtT (t)u dt

)
= AR(λ)u. (7)

Aqui nós usamos o teorema 1(c) e o fecho de A. Por (6) e (7), obtemos:

R(λ)(λI−A)u = u

para cada u∈D(A). Portanto, R(λ) é o inverso de λI−A, e existe para todo λ> 0, satisfazendo

a estimativa desejada.

Para mostrarmos a reciproca, faremos o uso de alguns lemas.

Lema 1 Seja A satisfazendo as condições do teorema 2 e seja R(λ : A) = (AI−A)−1. Então,

lim
λ→∞

λR(λ : A)u = u

para cada u ∈ X.

Prova 3 Suponha primeiro que u ∈ D(A). Então,

‖ λR(λ : A)u−u ‖=‖ AR(λ : A)u ‖

=‖ R(λ : A)Au ‖≤ 1
λ
‖ Au ‖→ 0,λ→ ∞.

Mas D(A) é denso em X e ‖ λR(λ : A) ‖≤ 1. Portanto, λR(λ : A)u→ u se λ→ ∞, para cada

u ∈ X.

Agora definiremos para cada λ > 0, a aproximação de Yosida de A por:

Aλ = λAR(λ : A) = λ
2R(λ : A)−λI. (8)
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Lema 2 Seja A satisfazendo as condições (i) e (ii) do teorema 2. Se Aλ é a aproximação de

Yosida de A, então:

lim
λ→∞

Aλu = Au

para cada u ∈ D(A).

Prova 4 Para u ∈ D(A), temos pelo lema 1 e a definição de Aλ, que:

limλ→∞ Aλu = limλ→∞ λR(λ : A)Au = Au.

Lema 3 Seja A satisfazendo as condições (i) e (ii) do teorema 2. Se Aλ é a aproximação de

Yosida de A, então Aλ é o gerador infinitesimal de um semigrupo uniformemente contínuo de

contrações etAλ . Além disso, para cada u ∈ X , λ, µ > 0 temos:

‖ etAλu− etAµu ‖≤ t ‖ Aλu−Aµu ‖ .

Prova 5 Por (8) está claro que Aλ é um operador linear limitado e portanto, é o gerador

infinitesimal de um semigrupo uniformemente contínuo etAλ de operadores lineares limitados.

Além disso,

‖ etAλ ‖= e−tλ ‖ etλ2R(λ:A) ‖≤ e−tλetλ2‖R(λ:A)‖ ≤ 1.

Logo, etAλ é um semigrupo de contrações. Está claro nas definições que etAλ , etAµ , Aλ, Aµ

comutam um com o outro. Consequentemente,

‖ etAλu− etAµu ‖=‖
∫ 1

0

d
ds

(
etsAλet(1−s)Aµu

)
‖

≤
∫ 1

0
t ‖ etsAλet(1−s)Aµ(Aλu−Aµu) ‖ ds

≤ t ‖ (Aλu−Aµu) ‖.

Prova 6 (Reciproca do Teorema 2)

Seja u ∈ D(A). Então:

‖ etAλu− etAµu ‖≤ t ‖ (Aλu−Aµu) ‖≤ t ‖ (Aλu−Au) ‖+t ‖ (Au−Aµu) ‖ .
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Por (8) e pelo lema 2, segue-se que para u ∈ D(A),etAλu converge quando λ→ ∞ e converge

uniformemente em intervalos limitados. Como D(A) é denso em X e ‖ etAλ ‖≤ 1, segue que:

lim
λ→∞

etAλu = T (t)u (9)

para cada u ∈ X. O limite em (9) é novamente uniforme em intervalos limitados. De (9)

segue prontamente que o limite T (t) satisfaz a propriedade do semigrupo, que T (0) = I e que

‖ T (t) ‖≤ 1. Além disso, t −→ T (t)u é contínuo para t ≥ 0 como o limite uniforme de funções

contínuas t −→ etAλu. Portanto, T (t) é um semigrupo C0 de contrações em X.

Para concluir a prova, vamos mostrar que A é o gerador infinitesimal de T (t). Para

isto, seja u ∈ D(A), então, por (9) e pelo Teorema 1, temos:

T (t)u−u = limλ→∞

(
etAλu−u

)
= limλ→∞

∫ t

0
esAλAλu ds

=
∫ t

0
T (s)Au ds.

A última igualdade segue da convergência uniforme de esAλAλu para T (t)Au em intervalos

limitados. Seja B o gerador infinitesimal de T (t) e u ∈ D(A) tal que Bu = Au. Logo, B⊇ A. Já

que B é o gerador infinitesimal de T (t), decorre das condições necessárias que 1 ∈ ρ(B). Por

outro lado, vamos assumir que 1 ∈ ρ(A). Como B ⊇ A, (I−B)D(A) = (I−A)D(A) = u, isto

implica que D(B) = (I−B)−1u = D(A), e portanto A = B.

4. Conclusão

Neste trabalho, abordamos tópicos da Teoria de Semigrupos. MELO (2006, pg.6) des-

taca que esta teoria teve seu grande avanço no ano de 1948 com a demonstração do Teorema de

Hille-Yosida. O resultado exposto neste artigo advém do enriquecimento do formalismo mate-

mático ao longo de séculos, e o mesmo possui inúmeras vertentes. Haja vista que, na Análise

Funcional, o Teorema de Hille-Yosida é uma aplicação no estudo de conjuntos resolventes. Já

no estudo das equações diferenciais, tanto parciais quanto ordinárias, este resultado é usado

como base para o desenvolvimento da sua teoria, auxiliando, por exemplo, na construção das
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equações do calor, onda e de Laplace. Com isso, nota-se sua importância em diversas áreas da

matemática.
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Resumo:
Este trabalho, trata-se, em geral, de um estudo de Sistemas Hamiltonianos e sua aplicação à área da Mecânica
Celeste. Nosso objetivo é tentar estender resultados obtidos para o problema clássico de n corpos ao problema
de n corpos carregados e, por fim, aplicá-los ao problema de 3 corpos carregados. Para isto, foi realizado um
estudo introdutório acerca da Teoria de Equações Diferenciais Ordinárias, contemplando temas importantes para o
desenvolvimento do trabalho, como Sistemas Hamiltonianos e Estabilidade Espectral. De foma sucinta, o estudo
é direcionado a respeito ao movimento de n partículas pontuais com massas positivas e uma carga eletrostática
de qualquer sinal movendo-se de acordo com a Lei de Gravitação Universal de Newton e da Lei de Coulomb. Se
todas as cargas forem nulas, esse problema recai no problema clássico de n corpos.
Palavras-chave: N corpos carregados; Sistemas Hamiltonianos; Mecânica Celeste.

1. Introdução

Ressaltamos que este trabalho, bem como a notação adotada, foram baseados em nossa

principal referência, Oliveira (2018). Aqui, abordaremos a estabilidade linear de um equilíbrio

relativo no problema carregado de n corpos, de maneira resumida e, segundo o conceito de

estabilidade espectral definida no trabalho de Afaro e Pérez-Chavela (2008). Trata-se, em geral,

de um estudo de Sistemas Hamiltonianos e sua aplicação à área da Mecânica Celeste.

Nosso objetivo é tentar estender resultados obtidos para o problema clássico de n corpos

ao problema de n corpos carregados e, por fim, aplicá-los ao problema de 3 corpos carrega-

dos. Por isto, faremos, em alguns momentos, comparativos com o problema clássico e nos

utilizaremos de alguns resultados previamente obtidos para este caso.

O problema de n corpos carregados diz respeito ao movimento de n partículas pontuais

com massas positivas e uma carga eletrostática de qualquer sinal movendo-se de acordo com a

Lei de Gravitação Universal de Newton e da Lei de Coulomb. Se todas as cargas forem nulas,

1Professor Doutor do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe.
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esse problema recai no problema clássico de n corpos. Dessa forma, a estrutura Hamiltoniana

nesses dois problemas é basicamente a mesma, o que os difere é o número de parâmetros,"e

a presença de mais parâmetros torna o problema carregado mais complicado que o problema

clássico"(OLIVEIRA, 2018).

No problema clássico de n-corpos, se giramos uma Configuração Central em torno do

seu centro de massa, obtemos uma solução especial a qual recebe o nome de equilíbrio relativo.

O estudo desses equilíbrios será feito num sistema de coordenadas rotatórias para encontrar

uma boa fatoração do polinômio característico da matriz relativa ao campo vetorial linearizado.

Uma vez conhecidos os autovalores dessa matriz, estabeleceremos condições para a obtenção da

Estabilidade Espectral do equilíbrio relativo, o qual dividimos em dois casos: Planar e Normal.

2. O problema carregado de n corpos

Figura 1: 9 corpos carregados em R3

Fonte: Autoria própria (2020).

Trataremos sobre a dinâmica de n partículas pontuais, de massa m j > 0, carregadas com

cargas eletrostáticas de qualquer sinal, as quais denotaremos por q j. Nestas condições, sujeitas

a Lei da Gravitação de Newton e a Lei de Coulomb, isto é, movendo-se sob a influência das

forças Gravitacional e Eletrostática, se denotarmos por r1, · · · ,rn ∈R3 as posições das partículas

de massa m1, · · · ,mn e cargas q1, · · ·qn, então as equações do movimento serão dadas por:

m j r̈ j = ∑
i 6= j

mim j−qiq j

r3
i j

(
ri− r j

)
=

∂U
∂r j

(1)
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onde ri j = ‖ri− r j‖ são as distâncias mútuas e U é a Função Potencial dada por:

U(r) = ∑
i6= j

λi j

ri j
,λi j = mim j−qiq j (2)

Se todas as cargas são nulas na Equação 1, retornamos ao problema clássico, no qual

há apenas a força gravitacional agindo entre as partículas. Ainda nesta equação, o lado direito

da corresponde à ação da força gravitacional sobre a partícula de massa m, na direção do vetor

unitário (ri−r j)
ri j

.

Ao adicionarmos cargas não nulas as partículas, as submetemos à Força eletrostática,

a qual o sentido depende do "sinal"das cargas, já que cargas de mesmo sinal repelem-se e de

sinais contrários atraem-se. Observe que se qi,q j > 0 ou (qi,q j < 0) a força é de repulsão e

|qi||q j| = qiq j ( ou |qi||q j| = (−qi)(−q j) = qiq j ). Portanto, a força eletrostática que age na

partícula de carga q j é dada por (OLIVEIRA, 2018):

−∑
i6= j

K
qiq j

r3
i j

(
ri− r j

)
(3)

Pela segunda lei de Newton, obtém-se a equação do movimento dos n corpos carregados eletri-

camente da seguinte maneira:

∑
i 6= j

G
mim j

r3
i j

(
ri− r j

)
−∑

i 6= j
K

qiq j

r3
i j

(
ri− r j

)
= ∑

i6= j

Gmim j−Kqiq j

r3
i j

(
ri− r j

)
(4)

Assumimos que, a menos de uma mudança de variáveis, G = K = 1, para facilitar as

contas; o centro de massa está na origem, isto é, ∑
n
i miri = 0, com ri a i-ésima coordenada do

vetor posição r e r dado por r = (r1, · · · ,rn); o conjunto das singularidades de U é dado por

∆ = ∪i< j∆i j onde ∆i j = {r ∈ R3n/ri = r j}. Portanto, o espaço das configurações é dado por:

Ω = R3n−∆ (5)

Consideramos p = Mr̈ como sendo o momento linear do sistema, onde M é a matriz diagonal

M = diag(m1,m1,m1, · · · ,mn,mn,mn). Com isso, o momento linear varia de maneira crescente
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como tempo, ou seja,

Mṙ = ∇U(r) (6)

Podemos escrever a Equação 1 na forma de um sistema hamiltoniano:ṙ = M−1 p

ṗ = Mr̈
(7)

Onde a função hamiltoniana associada é H : Ω×R3n −→ R é dada por

H(r, p) =
1
2

ptM−1 p−U(r). (8)

Em que T = 1
2 ptM−1 p é a energia cinética e a energia total H é uma integral primeira

para o sistema 7.

Assim como no problema clássico, esse não tem soluções de equilíbrio para n > 2 e

também precisamos recorrer às configurações centrais numa tentativa de encontrar soluções

de equilíbrio em coordenadas rotatórias, relacionando o problema com o caso planar. Porém,

aqui, configurações centrais são definidas como um ponto x, tal que existe α ∈ R que satisfaz a

equação: M−1∇U(r0)−αr0 = 0 e, assim como no problema de n corpos, são necessárias para

compreendermos a estabilidade do modelo.

2.1 Estabilidade do equilíbrio relativo

Um equilíbrio relativo nada mais é que uma configuração central, ou ainda, um equi-

líbrio para o Sistema 7 em coordenadas rotatórias. Podemos defini-lo matematicamente como

sendo o "ponto x tal que M−1∇U(x)−ωEx = 0"(ALFARO; PÉREZ-CHAVELA, 2008), com

ω a velocidade angular de uma rotação que pode ser escrita na forma diagonal em blocos com

ordem 3n×3n e E uma matriz diagonal em blocos da forma J = diag(1,0,0).

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

Anais da XX Semana de Matemática
ISBN 978-85-7764-034 335



   
 

Através da ação de uma rotação, conforme descrita anteriormente, obtemos o campo: ẋ = Kx+M−1y

ẏ = ∇U(x)+Ky
(9)

com K uma matriz diagonal em blocos.

Em busca destes equilíbrios, linearizaremos o campo em 9 em torno de um ponto de

equilíbrio, através de fatoração de polinômios, como encontradas em Moeckel (1995). Para

isso, considere o campo na forma

X(x,y) = (Kx+M−1y,∇U(x)+Ky). (10)

Afim de obter resultados envolvendo as raízes do polinômio característico da matriz do campo

linearizado, encontramos a série de Taylor em torno de um ponto de equilíbrio (x0,y0), dada na

seguinte maneira:

X(x,y) = X(x0,y0)+DX(x0,y0)(x− x0,y− y0)+
1
2!
(x− x0,y− y0)

tD2X(x0,y0)(x− x0,y− y0)+ · · ·

(11)

Fazendo γ = (x,y) e γ0 = (x0,y0) temos X(γ0) = 0. Assim, o campo vetorial linearizado deter-

mina o sistema Hamiltoniano

γ̇ = DX(γ0)(γ− γ0). (12)

Calculando a matriz L = DX(γ0), obtemos o campo vetorial linearizado em torno do ponto de

equilíbrio γ0, o qual determina o sistema linear

γ̇ = L(γ− γ0) (13)

Através de uma mudança de coordenadas z = γ− γ0 temos que o estudo da estabilidade do

sistema é equivalente ao estudo do hamiltoniano ż = Lz, com z∈R6n. De acordo com o capítulo

2 de Oliveira (2018), temos que ż = ∇H(z), onde H é a função hamiltoniana dada por

H(z) =
1
2

zT Sz, (14)
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onde S ∈M6n×6n(R) é tal que ST = S e L = JS.

O Sistema 14 é linear e finalmente podemos estudá-lo. Para tanto, permita-nos definir

um equilíbrio espectralmente estável a fim de compreender as nossas próximas ações.

Definição 1. Um equilíbrio relativo é espectralmente estável se toda raiz do correspondente

polinômio característico, p(λ) satisfaz λ2 ≤ 0.

Segundo Oliveira (2018), um equilíbrio relativo espectralmente estável é linearmente

estável. Assim, dado um autovalor de L com autovetor associado u = (u1,2 ) ∈ Rn, a equação

Lu = λu pode ser escrita na forma: (K−λI)u1 +M−1u2 = 0

D∇U(x0)+(K−λI)u2 = 0
, (15)

com I a matriz identidade 3n×3n. Da primeira equação obtemos que u2 =−M(K−λ)u1 e com

algumas substituições A = M−1D∇U(x0) + 2λK +ω2E − λ2I e assim, o polinômio p1(λ) =

det(A(λ)) possui as mesmas raízes que p(λ). Logo, um equilíbrio relativo neste problema é

espectralmente estável se as raízes de p1 são imaginárias puras ou nulas.

Através de uma mudança de coordenas simplética, podemos obter uma nova matiz A da

forma A = diag(A1,A2), com A1 = L+2λJω +(ω2−λ2)I e A2 =C−λ2I, onde Jω é diagonal

em blocos e tem a diagonal secundária da forma (−ω,ω).

Dividimos a estabilidade espectral do equilíbrio relativo em duas ramificações: planar

e normal. Se alguma dessas definições falhar, então o equilíbrio relativo é instável. Mas, se

tivermos estabilidades planar e normal, então teremos estabilidade espectral.

2.1.1 Estabilidade espectral planar

Uma das componentes da estabilidade espectral é a planar, a qual ocorre se cada raiz

de det(A1) = 0 satisfaz λ2 ≤ 0 e é dita não degenerada se a matriz C tem apenas um autovalor

não nulo e os demais negativos. Segundo Oliveira (2018, p. 76), no problema carregado de n

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

Anais da XX Semana de Matemática
ISBN 978-85-7764-034 337



   
 

corpos, se λ jk > 0 para j 6= k, então os equilíbrios relativos são espectralmente normais e não

degenerados (encorajamos ao leitor a visualizar a demonstração deste fato na referência citada).

2.1.2 Estabilidade espectral normal

Como mencionado anteriormente, usaremos algumas ideias sobre fatoração de polinô-

mios para analisar a estabilidade, a qual ocorre quando det(A2) = 0 satisfaz λ2 ≤ 0. Segundo

Oliveira (2018, p. 82), para cada equilíbrio relativo planar o polinômio Q(λ) = det(A1(λ)) pode

ser fatorado da seguinte forma:

det(A1) = λ
2(λ2 +ω

2)3Q3(λ), (16)

onde Q3(λ) é um polinômio de grau 4(n-2). Sendo necessário apenas que as raízes de Q3(λ)

satisfaça λ2 ≤ 0 para obtermos um equilíbrio estável e não degenerado.

3. O problema de 3 corpos carregados

Permita-nos apresentar os resultados estudados aplicados ao problema 3 corpos carre-

gados. Faremos isso dividindo nossas análises em duas partes: equilíbrio relativo colinear e

não colinear. É importante salientar que omitiremos alguns detalhes a respeito de Configura-

ções Centrais colineares e não colineares, porém, caso seja preciso mais esclarecimentos, basta

consultar Pérez-Chavela Et Al (1996).

Consideramos a variável δi =
qi
mi
, com i ∈ {1,2,3} e definimos

δ jk =
λ jk

m jmk
= 1−δ jδk (17)

Ainda de acordo com Pérez-Chavela Et Al (1996), para obter uma configuração central não co-

linear é suficiente que todos os δ jk tenham o mesmo sinal. E mais, o potencial deve ser positivo.

Logo, para obter um equilíbrio relativo não colinear precisamos escolher os parâmetros

δ12 > 0, δ13 > 0, δ23 > 0. (18)
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Isto significa que os equilíbrios não colineares existem apenas no caso em que as forças gravi-

tacionais superam as forças eletrostática e eles são dados por:

r jk =
3

√
δ jk

δ12
, j 6= k (19)

Para detalhes de como a Expressão 19 foi encontrada, consulte Alfaro e Pérez-Chavela (2008).

Demonstremos um resultado que generaliza as configurações centrais do problema clás-

sico de 3 corpos, pois este problema admite apenas equilíbrios relativos com triângulos equilá-

teros.

Proposição 1. No problema carregado de 3 corpos, dado um triângulo de qualquer forma τ,

existem massas e cargas tais que τ representa um equilíbrio relativo.

Demonstração. Sem perda de generalidade, seja τ o triângulo tal que r12 = 1,r13 > 1 e r23 > 1.

Provaremos a existência de parâmetros δ1,δ2,δ3 que satisfazem a Equação 19 e Equação 18.

Sendo assim, considere a constante k0 definida por

k0 = min{1− r−3
13 },

assim, 0 < k0 < 1. Agora, sejam B : (0,k0)−→ R funções definidas por

B(k) = r3
13, C(k) = (r3

23(1− k)−1)k−1.

Logo, teremos

k < k0 =⇒ k < 1− r3
13 =⇒ B > 0,

k < k0 =⇒ k < 1− r3
23 =⇒C > 0.

Considerando a relação δi j = 1−δiδ j, segue que a função γ : (0,k0)−→ R3, definida por

δ1 =

√
C
B
, δ2 =

√
C
B

δ3 =−
√

B
C
,

satisfaz às condições.
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Pela afirmação feita na Seção , o equilíbrio espectral relativo depende do polinômio de

quarto grau Q3. Então, buscamos os autovalores da matriz L, a qual possui seis autovalores

dados por:

{λ1,λ2,λ3,λ4,λ5,λ6}= {0,0,2ω
2,−ω,a,b},

onde a e b são números reais a serem determinados. Sabe-se que:

tr(L) =
6

∑
i=1

ω
2 +a+b =⇒ a+b = tr(L)−ω

2

Elevando o tr(L) ao quadrado e substituindo os valores de a+b, obtemos:

Q3 = λ
4 +(3ω

2− tr(L))λ2 +

(
3ω

2 +
1
2

tr2(L)− 1
2

tr(L2)

)

Já para os equilíbrios relativos colineares,

Teorema 1. No problema carregado de 3 corpos, um equilíbrio relativo colinear é linearmente

estável e não degenerado se

ω
−2tr(C) ∈

(
−2,−17

9

]
∪
[

1,−1
2

)
.

Para ω−2tr(C) =−2 ou ω−2tr(C) =−1
2 é degenerado.

Foi mencionado anteriormente que equilíbrios relativos não colineares existem somente

no problema carregado atrativo. Mas, neste caso a estabilidade espectral ja é garantida pelo

Teorema 1. Portanto, precisamos de um resultado para a obtenção da estabilidade espectral no

caso planar, cuja demostração está disponível em Alfaro e Pérez-Chavela (2008).

Teorema 2. No problema carregado de 3-corpos um equilíbrio relativo não colinear é linear-

mente estável e não degenerado se, e somente se, as massas e cargas satisfazem as condições

36(m1m2 sin2(θ3)+m1m3 sin2(θ2)+m2m3 sin2(θ1))< (m1 +2 +m?3)
2
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Resumo:
O famoso número irracional π, cuja aproximação com seis casas decimais é 3,141592, aparece em diversos con-
textos matemáticos. No Ensino Básico, essa constante é apresentada como fator no cálculo do comprimento e
área da circunferência. Neste trabalho, abordamos a noção de π como sendo a razão entre as medidas de com-
primento e diâmetro da circunferência (de raio unitário) na p-métrica. Nesta métrica, a distância entre os pontos
A(a,b) e X(x,y) é calculada como sendo dp((a,b),(x,y)) = p

√
|x−a|p + |y−b|p, ou seja, é uma generalização

da métrica euclidiana quando substituímos p = 2. A construção de π será tomada de modo genérico utilizando
alguns conceitos do cálculo diferencial e integral adaptados para a métrica em questão. A partir dessa construção,
apresentaremos curiosidades e provaremos que se p e q são expoentes conjugados, ou seja, quando 1

p +
1
q = 1,

podemos concluir que os valores de π nas métricas p e q são iguais. Para isso, mostraremos que os valores dos
comprimentos de circunferência nas duas métricas coincidem quando p e q satisfazem a igualdade acima.
Palavras-chave: p−métricas; circunferências; π.

1. Introdução

Desde a antiguidade, tem-se a noção de que a razão entre a medida do comprimento

de uma circunferência pela medida do diâmetro resulta em uma constante que hoje sabemos

que é irracional (aqui tomaremos o π como essa razão). Este número independe dos tamanhos

que se tenham no comprimento da circunferência e no seu diâmetro.
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Arquimedes conseguiu fazer uma aproximação calculando os perímetros dos polígonos

regulares inscritos e circunscritos na circunferência achando que 223
71 < π < 22

7 utilizando uma

figura com 96 lados. Atualmente o recorde de expansão decimal do π foi feito computaci-

onalmente por Emma Haruka Iwao, uma engenheira computacional japonesa, que conseguiu

calcular 31,4 trilhões de dígitos em 121 dias de trabalho com o auxílio de 25 máquinas.

Diferentes métricas induzem diferentes geometrias, o que implica que objetos que de-

pendem das noções de distância têm formas distintas. A circunferência, por exemplo, altera a

sua forma curva conhecida no R2. A noção de circunferência pode ser definida pelo conjunto

de todos os pontos que têm uma mesma distância r, chamada de raio, de um ponto fixo (xc,yc),

chamado de centro da circunferência. Assim, para um métrica d dada, podemos expressar a

equação da circunferência por meio da seguinte expressão dp((x,y);(xc,yc)) = r. O π, como

sendo uma constante relacionada a esse objeto tem seu valor alterado à medida que mudamos

essa forma de calcular distância, ou seja, essa métrica.

Um conjunto de métricas que causa essa mudança no espaço é dado pelas p-métricas.

Essa é uma famosa família de métricas e para valores de p específicos temos outras métricas

conhecidas. Para p = 1 e p = 2 temos, respectivamente, a métrica de Manhattan e a métrica

euclidiana, e ainda, quando p→ ∞ é possível mostrar que isto resulta na métrica do máximo.

Uma outra curiosidade é que nessa métrica as circunferências têm formato de quadrado para

alguns valores de p.

Neste trabalho, faremos uma revisão bibliográfica dos resultados obtidos em “π is the

minimum value of Pi” e "πp, the value of π in lp”. Em nossa pesquisa, observando os valores

de π como a razão entre as medidas de comprimento e diâmetro de uma circunferência na

p-métrica, expandiremos os cálculos envolvidos na demonstração do curioso acontecimento de

que os valores de π coincidem na p-métrica e q-métrica quando p e q são expoentes conjugados,

o que nos remete a uma certa relação de simetrias para esses valores. É um fato curioso, pois,

sabemos que as p-métricas não denotam isometrias, sendo assim, essas figuras compõem, em

um certo sentido, objetos que mesmo que tenham formatos diferentes para diferentes valores de

p, ainda possuem π invariante. Mostraremos também os resultados obtidos em [1] comentando

sobre fatos interessantes sobre o menor valor de π na p-métrica. Todas as figuras do nosso

trabalho, foram construídas utilizando o GeoGebra.
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2. Definições Preliminares

Agora apresentaremos duas definições importantes que nos ajudarão no decorrer do tra-

balho.

Definição 1 Uma métrica em R2 é uma função d : R2×R2→ R que tem as seguintes proprie-

dades (∀x,y,z ∈ R2):

(i) É definida positiva: d(x,y)> 0 e d(x,y) = 0 apenas quando x = y;

(ii) É simétrica: d(x,y) = d(y,x);

(iii) Atende a desigualdade triangular: d(x,y)≤ d(x,z)+d(z,y).

Definição 2 Seja p≥ 1. A p-métrica dp :R2×R2→R+ é definida por dp((x1,x2),(y1,y2))=

p
√
|y1− x1|p + |y2− x2|p.

3. Construção de πp

Nessa seção definiremos a circunferência usando a p-métrica e escreveremos o π em

função de p. Para calcularmos o valor de π através da razão entre as medidas de comprimento

e diâmetro da circunferência, precisamos calcular esse comprimento de forma geral, para que,

apenas substituindo o valor de p, consigamos observar o valor de tal distância. Para isso, iremos

definir a equação dessa circunferência.

Um círculo de raio unitário centrado na origem é definido, de acordo com a métrica dp,

como:

Cp = {(x,y) ∈ R2 : dp((x,y),(0,0)) = 1}= {(x,y) ∈ R2 : |x|p + |y|p = 1}.

O fato de considerar a circunferência de raio unitário e centrada na origem não tira

a generalidade do processo, como colocado por Euler e Sadek(1999) em [2]. Utilizando a
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equação do objeto acima de Cp, foi construído no GeoGebra as circunferências na p−métrica

para alguns valores de p.

Figura 1: Circunferências na p−métrica
Fonte: O autor (2020).

É possível perceber o quão distorcidas as circunferências ficam nessa métrica, passando

por quadrados e círculos (quando p = 2) à medida que p varia.

Para generalizar esse comprimento da circunferência utilizaremos a noção de compri-

mento de arco nessa métrica. O comprimento de arco é a integral de dsp = (|dx|p + |dy|p)
1
p

sobre Cp. Como a circunferência é unitária o nosso diâmetro é 2. Dessa forma podemos escre-

ver πp como:

πp =
1
2

∫
Cp

(|dx|p + |dy|p)
1
p =

1
2

∫
Cp

(
1+
∣∣∣∣dy
dx

∣∣∣∣p) 1
p

|dx|.

Como a figura possui simetria radial, o comprimento da circunferência será oito vezes o

comprimento de arco calculado da reta x = 0 a x = y. Fazendo x = y em Cp teremos x = 2−1/p

e, podemos calcular o valor de πp usando y = (1− xp)
1
p . Assim, tem-se:

πp =
8
2

∫ 2−1/p

0

(
1+
∣∣∣∣(1

p

)
(1− xp)

p−1
p (−p)xp−1

∣∣∣∣) 1
p

dx = 4
∫ 2−1/p

0
(1+ |x−p−1|1−p)

1
p dx.
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A partir dessa integral de πp, calculamos computacionalmente a medida que o π assume

para alguns valores de p e registramos na tabela abaixo.

Tabela 1 - πp para diferentes valores de p
p πp
1 4

5/4 3,4809...
3/2 3,2597...
9/5 3,1550...
2 π

9/4 3,1550...
3 3,2594...
5 3,4810...
∞ 4

Fonte: O autor (2020).

O gráfico a seguir nos mostra a variação do valor de πp em função de p, indicando

inclusive que o menor valor de πp aparenta ocorrer quando p = 2, como demonstram Adler

e Tanton (2000) em [1]. Outra observação feita, analisando a construção da tabela, é que os

valores calculados numericamente de πp e πq são muito próximos sempre que

1
p
+

1
q
= 1.

Figura 2: Gráfico 2 - Gráfico de πp
Fonte: O autor (2020).

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

Anais da XX Semana de Matemática
ISBN 978-85-7764-034 346



   
 

4. Propriedades de πp

Nesta seção apresentaremos o resultado principal deste trabalho que é provar que os

valores de π coincidem para expoentes conjugados, isto é, sempre que calculamos os valores

de π em uma p−métrica e em uma outra q−métrica quando p e q se relacionam de modo que
1
p +

1
q = 1, então πp = πq. Para os valores de p = 1 e q→ ∞ é conhecido que o valor de π = 4

nessas métricas. Verificaremos para os demais casos.

Teorema 1 Para cada p em 1 < p ≤ 2 existe um q em 2 ≤ q < ∞ tal que πp = πq, desde que
1
p +

1
q = 1.

Demonstração: Para mostrar que πp = πq mostraremos que a integral do comprimento de arco

de πp e πq são iguais. Calculando o comprimento de arco com x = h1(t) e y = h2(t), onde

t ∈ [0,∞), teremos que dx = h′1(t)dt e dy = h′2(t)dt e então,

dsp =
∫

∞

0

(
|h′1(t)|p + |h′2(t)|p

) 1
p dt. (1)

O t foi escolhido de modo que tq/p seja a inclinação da reta que passa na origem até o

ponto (h1(t),h2(t)) em Cp.

Figura 3: Gráfico 3 - O parâmetro t e a relação com h1 e h2
Fonte: O autor (2020).
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Vamos agora encontrar as expressões de h1 e h2. Pela equação da circunferência em Cp,

tem-se:

|h1(t)|p + |h2(t)|p = 1 ⇒ 1+
|h2(t)|p

|h1(t)|p
=

1
|h1(t)|p

⇒ 1+ |t
q
p |p = |h1(t)|−p

⇒ |h1(t)|= (1+ t p)
−1
q

Para obter h2(t) basta dividir a mesma expressão por h2(t) e segue analogamente que

|h2(t)|= (t−p +1)−1/q . Parametrizando Cq de modo análogo com x = s1(t) e y = s2(t), obte-

mos:

s1(t) = (t p +1)
−1
q e s2(t) = (t−p +1)

−1
q

Considere F(t) = −h1s2 + s1h2. Em t = 0 e t → ∞ temos que h1 = s1 e h2 = s2 e

ainda F(0) = 0 e limt→∞ F(t) = 0, então
∫

∞

0 F ′(t)dt = 0. Essa equação pode ser escrita como

F(t) = −h1s2 + s1h2, logo F ′(t) = −h′1s2− h1s′2 + h′2s1 + h2s′1. Segue que
∫

∞

0 −h′1s2− h1s′2 +

h′2s1 +h2s′1dt = 0, donde

∫
∞

0
(−h′1s2 +h′2s1)dt =

∫
∞

0
(−h2s′1 +h1s′2)dt (2)

Agora vamos mostrar que a integral no lado esquerdo de (2) pode ser escrita como:

−h′1s2 +h′2s1 = (|h′1|p + |h′2|p)
1
p (3)

Para provar isso, primeiro transformaremos o lado esquerdo da igualdade acima da se-

guinte forma:

−h′1s2 +h′2s1 = −
(
− 1

p

)
(tq +1)−

p+1
p qtq−1(t−p +1)−

1
q

+
(
− 1

p

)
(t−q +1)−

p+1
p (−q)t−(q+1)(t p +1)−

1
q

=
q
p
(tq +1)−

p+1
p (t p +1)−

1
q (t
(

q−1+ p
q

)
+ tq

(
p+1

p

)
−(q+1))

=
q
p
(tq +1)−

p+1
p (t p +1)

1
p−1 t
(

1
p−1−1

)
(t p +1)

=
q
p
(tq +1)−

p+1
p (t p +1)

1
p t
(

1
p−1−1

)
.
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Manipulando o lado direito de (3), temos:

(|h′1|p + |h′2|p)
1
p =

[(
1
p
(tq +1)−

p+1
p qtq−1

)p

+

(
1
p
(t−q +1)−

p+1
p qt−(q+1)

)p] 1
p

=
q
p
(tq +1)−

p+1
p

(
t p(q−1)+ tq(p+1)−p(q+1)

) 1
p
=

q
p
(tq +1)−

P+1
p (tq + tq−p)

1
p

=
q
p
(tq +1)−

p+1
p (t p +1)

1
p t

(
1

p−1−1
)
.

Desse modo o integrando do lado esquerdo de (2) é igual a dsp. Com um argumento

análogo é possível mostrar que a integral do lado direito de (2) é igual a dsq e então temos que

dsp = dsq.

�

4. Considerações Finais

Verificamos até aqui que π assume diferentes valores quando mudamos a nossa maneira

de calcular distâncias, ou seja, a métrica. Além disso, vimos que os valores que encontramos

ao calcular π em um conjunto específico de métricas, as p-métricas, assumem mínimo em

p = 2 e que eles são iguais quando esses valores de p têm a característica de serem expoentes

conjugados . Algo interessante a se observar é que o menor valor de π aparenta ocorrer quando

p = 2 nesse conjunto de métricas, e que além de um forte candidato a mínimo, esse valor é o

único mínimo, olhando essa constante como uma função de p. Tanto a minimalidade quanto a

unicidade são demonstráveis.

Outra interessante observação que pode ser feita é que para diferentes valores do nosso

parâmetro t, temos diferentes valores para os comprimentos até determinado ponto, mas con-

siderando todo o comprimento da bola em questão, se tomarmos dois valores de p e q tais que
1
p +

1
q = 1, então os comprimentos das circunferências Cp e Cq são os mesmos. O que nos

mostra um certo sentido de simetria em relação aos resultados obtidos para π nas p−métricas.
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Resumo

Resumo: Neste trabalho abordaremos os Teoremas de Ceva e de Menelaus, dois teoremas de épo-
cas diferentes, mas intimamente ligados por meio de suas estruturas e resultados, porém não sendo
equivalentes. Posto isso, além das validações de ambos os teoremas, estudaremos algumas de suas
aplicações e, por fim, justificaremos o título deste trabalho analisando a relação entre os dois teore-
mas. Além disso, utilizaremos o GeoGebra como ferramenta de geometria dinâmica para auxiliar
na construção de figuras e comprovação dos resultados.
Palavras-chave: Teorema de Ceva; Teorema de Menelaus; GeoGebra.

Introdução1

Para as informações históricas, seguiremos basicamente [1, 3]. A cidade de Alexandria,

no norte do Egito, é conhecida por ser o lar de grandes nomes da Matemática como Euclides,

Ptolomeu, Hipátia, Menelaus e etc. Esses são alguns exemplos de nomes que trouxeram grandes

contribuições para a Matemática, Física, Astronomia e algumas outras áreas do conhecimento

científico. Aqui destacaremos Menelaus, com importantes contribuições na área de Geometria.

Nascido em 70 d.C., viveu durante toda sua juventude em Alexandria, mudando-se quando

mais velho para Roma com o objetivo de continuar seus estudos. Esse alexandrinense é mais

conhecido pela obra Sphaerica, que trata de superfícies esférica, e por um teorema que leva o

seu nome e que será um dos objetos de estudo deste trabalho.
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O Teorema de Menelaus lida com triângulos e proporções que uma reta gera ao partir

seus lados e prolongamentos de lados.

Aproximadamente 15 séculos depois do nascimento de Menelaus, nasce na Itália, filho

de uma família bastante numerosa, Giovanni Ceva. Como a maioria dos seus irmãos, teve uma

educação religiosa e começou seus estudos no Collégio di Brera, na cidade de Milão, onde

ele se mostrou um matemático promissor e consequentemente tornou-se matemático, físico

e engenheiro hidráulico. Além disso, em 1678 publicou o livro “De lineis rectis se invicem

secantibus, statica constructio”, onde demonstrou um resultado que mais tarde ficou conhecido

como Teorema de Ceva. Neste mesmo livro há citação do Teorema de Menelaus. O Teorema

de Ceva trata de uma relação envolvendo um triângulo e as suas cevianas. Na época de sua

publicação, o resultado de Giovanni Ceva não teve grande repercussão e somente mais tarde o

matemático francês Joseph Diaz Gergonne o redescobriu e o autor ganhou seu devidos méritos

pela sua obra, como podemos ver em [1].

Neste trabalho abordaremos os Teoremas de Ceva e de Menelaus, que apesar de serem

de épocas diferentes, possuem uma ligação por meio de conjugados harmônicos, mas não são

resultados equivalentes uma vez que não possuem as mesmas hipóteses. Utilizando o conceito

de área de triângulos, faremos uma demonstração para ambos os teoremas usando o devido rigor

matemático. A abordagem que seguiremos aqui é aquela já discutida em [1, 4, 5]. Observamos

que estes resultados também pode ser demonstrados utilizando outras ferramentas: o Teorema

de Tales, semelhanças de triângulos, trigonometria (lei dos senos), geometria analítica entre

outros [1, 4]. Mostraremos a utilidade desses resultados na aplicação de problemas elementares

e também discutiremos e ilustraremos a ligação existente entre esses dois teoremas. Além disso,

usaremos o software de geometria dinâmica GeoGebra (versão clássica) como ferramenta para

construção de imagens que serão úteis na comprovação dos resultados.

Ao decorrer deste trabalho, dados quaisquer dois pontos A e B, denotaremos por AB o

segmento de reta que une os pontos A e B, por AB a medida do segmento de reta AB e por
←→
AB a

reta que passa por A e B. Denotaremos também por ∆ABC o triângulo definido por três pontos

não colineares A, B e C, por ∠AB̂C o ângulo definido por AB e BC. Por último, denotaremos a

área do ∆ABC por [ABC].

2 O Teorema de Menelaus
Nesta seção vamos expor o Teorema de Menelaus, demonstrá-lo e apresentar uma apli-

cação. Antes de demonstrar o Teorema de Menelaus, provaremos algumas proposições.
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Proposição 2.1 Sejam a,b,c,d,x,y ∈ R, com b,d e (xb+ yd) não nulos. Se
a
b
=

c
d

, então

a
b
=

xa+ yc
xb+ yd

e
c
d
=

xa+ yc
xb+ yd

.

Demonstração: Como
a
b
=

c
d

temos,

ad = cb ⇔ xad = xcb ⇔ xad+cyd = xcb+cyd ⇔ d(xa+yc) = c(xb+yd) ⇔ c
d
=

xa+ yc
xb+ yd

.

A prova para
a
b
=

xa+ yc
xb+ yd

é feita de maneira análoga. �

Proposição 2.2 Dado um triângulo qualquer ∆ABC, considere a ceviana AX (ver figura 1),

então
BX
CX

=
[ABX ]

[ACX ]
.

Demonstração: De fato,
[ABX ]

[ACX ]
=

BX ·h
2

CX ·h
2

=
BX
CX

.

Figura 1: Esquema da demonstração da Proposição 2.2 [Fonte: Autores.] �

Teorema 2.1 ( Menelaus) Dado qualquer triângulo ∆ABC, seja X um ponto no prolongamento

do lado BC e Y e Z pontos nos lados AC e AB, respectivamente (ver figura 2). Os pontos X, Y

e Z são colineares, se e somente se,
AZ
BZ
· BX
CX
·CY

AY
= 1.

Figura 2: Esquema para visualização do Teorema de Menelaus. [Fonte: Autores.]

Demonstração: (⇒) Para demonstrar a ida, primeiramente vamos traçar o segmento de reta

AX e BY
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Figura 3: Esquema para demonstração do Teorema de Menelaus. [Fonte: Autores.]

Utilizando a Proposição 2.2 temos,
AZ
BZ

=
[AY Z]
[BY Z]

.

Por outro lado,
AZ
BZ

=
[AXZ]
[BXZ]

.

Utilizando agora a Proposição 2.1 obtemos que,

AZ
BZ

=
[AXZ]− [AY Z]
[BXZ]− [BY Z]

.

No entanto, observe geometricamente a figura 3 que,

AZ
BZ

=
[AXZ]− [AY Z]
[BXZ]− [BY Z]

=
[AY X ]

[BY X ]
. (1)

De forma semelhante, ao processo de obtenção da relação dada em (1), obtemos

BX
CX

=
[BY X ]

[CY X ]
e

BX
CX

=
[BAX ]

[CAX ]
.

Novamente utilizando a Proposição 2.1 temos que

BX
CX

=
[BAX ]− [BY X ]

[CAX ]− [CY X ]
.

Pelo mesmo argumento da primeira relação

[BAX ]− [BY X ]

[CAX ]− [CY X ]
=

[AY B]+ [AY X ]

[AY X ]
.

Logo,
BX
CX

=
[AY B]+ [AY X ]

[AY X ]
. (2)

Por fim,

CY
AY

=
[CBY ]
[AY B]

e
CY
AY

=
[CXY ]
[AY X ]

.

Pela Proposição 2.1 sabemos que,

CY
AY

=
[CBY ]+ [CY X ]

[AY B]+ [AY X ]
.

Observe geometricamente a figura 3 que
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[CBY ]+ [CY X ]

[AY B]+ [AY X ]
=

[BY X ]

[AY B]+ [AY X ]
.

Logo, por transitividade,
CY
AY

=
[BY X ]

[AY B]+ [AY X ]
. (3)

Portanto, multiplicando as equações (1), (2) e (3) obtemos,

AZ
BZ
· BX
CX
·CY

AY
=

[AY X ]

[BY X ]
· [AY B]+ [AY X ]

[AY X ]
· [BY X ]

[AY B]+ [AY X ]
= 1.

(⇐) Se vale a igualdade
AZ
BZ
· BX
CX
· CY

AY
= 1, provaremos que os pontos X , Y Z são colineares.

Para isto suponha que existem pontos X , Y Z que não são colineares e satisfazem a equação da

hipótese. Construa um ponto Z′ no segmento de reta AB que seja colinear com X e Y (este ponto

é a interseção da reta que passa pelos pontos X e Y e o segmento de reta AB). Pela primeira

parte da demonstração, vale também a equação
AZ′

BZ′
· BX
CX
· CY

AY
= 1. Como ambas as equações

são iguais a 1 obtemos a seguinte relação.

AZ
BZ
· BX
CX
·CY

AY
= 1 =

AZ′

BZ′
· BX
CX
·CY

AY
,

que após simplificação, concluímos que

AZ
BZ

=
AZ′

BZ′
⇒ Z = Z′.

Dessa forma, chegamos em um absurdo, pois supomos A, B e Z não colineares. Portanto esta

igualdade só ocorre se A, B e Z são colineares. �

Observação 2.1 Um caso particular do Teorema de Menelaus é o caso em que os pontos X, Y

e Z estão todos nos prolongamentos dos lados.

Figura 4: Caso particular do Teorema de Menelaus. [Fonte: Autores]
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Aplicação do Teorema de Menelaus. No triângulo ∆ABC, seja D o ponto médio de AB e E um

ponto sobre BC tal que BE = 2EC. Sabendo que ∠AD̂C = ∠BÂE, calcule o valor do ∠BÂC

Figura 5: Esquema da aplicação Teorema de Menelaus. [Fonte: Autores.]

Solução: Aplicando o Teorema de Menelaus no ∆CDB com o segmento de reta que contém os

pontos A,F e E, temos,
AD
AB
· EB

EC
· FC

FD
= 1.

Agora, denotando AD = y, EC = x AF = z, temos que EB = 2x, AB = 2y e FD = z, uma vez

que ∆ADF é um triângulo isósceles. Substituindo essas informações na equação acima, temos

AD
AB
· EB

EC
· FC

FD
=

y
2y
· 2x

x
· FC

z
= 1.

Assim, FC = z. Logo o triângulo ∆AFC também é isósceles. Sendo assim, ∠FÂC =

∠FĈA e, portanto, para calcular ∠BÂC, basta visualizar o ∆ADC. Através dele, sabemos que

α+ (α+ β) + β = 2α+ 2β = 180o. Segue daí que α+ β = 90o = ∠BÂC, como queríamos

descobrir.

Figura 6: Figura suporte para resolução da aplicação do Teorema de Menelaus. [Fonte: Auto-
res.]
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3 O Teorema de Ceva

Nesta seção apresentaremos o Teorema de Ceva, sua demonstração e uma aplicação para

este resultado. Começaremos com a seguinte definição

Definição 3.1 Uma ceviana de um triângulo é um segmento de reta que liga um vértice a um

ponto do lado oposto ou ao prologamento desse lado. Portanto, se X, Y e Z são pontos nos

lados BC, AC e AB ou nos seus prolongamentos, respectivamente, de um ∆ABC, os segmentos

cevianas.

Alguns exemplos particulares de cevianas são as medianas, alturas e bissetrizes. Esse

termo tem origem no nome do matemático Giovanni Ceva.

Teorema 3.1 (Ceva) Dado um triângulo qualquer ∆ABC, considere as cevianas AX, BY e CY ,

conforme a figura 7. As cevianas são concorrentes, se e somente se,
AZ
BZ
· BX
CX
·CY

AY
= 1.

Figura 7: Esquema para demonstração do Teorema de Ceva. [Fonte: Autores.]

Demonstração: (⇒) Suponha que as cevianas AX , BY e CZ são concorrentes. Pela pela Pro-

posição 2.2, temos que
AZ
BZ

=
[AZC]

[BZC]
e

AZ
BZ

=
[AZP]
[BZP]

.

Usando a Proposição 2.1, obtemos que

AZ
BZ

=
[AZC]− [AZP]
[BZC]− [BZP]

.

Mas, observe geometricamente a 7 que

[AZC]− [AZP]
[BZC]− [BZP]

=
[ACP]
[BCP]

.

Segue por transitividade que
AZ
BZ

=
[ACP]
[BCP]

. (4)

De maneira análoga, podemos provar que
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BX
CY

=
[ABP]
[ACP]

e
CY
AY

=
[BCP]
[ABP]

. (5)

Segue das equações (4) e das equações (5) que

AZ
BZ
· BX
CX
·CY

AY
=

[ACP]
[BCP]

· [ABP]
[ACP]

· [BCP]
[ABP]

= 1.

(⇐) Suponha por absurdo que as cevianas AX , BY CZ não se intersectam em um único ponto e

que
AZ
BZ
· BX
CX
·CY

AY
= 1. (6)

Seja Z′ um ponto no segmento AB tal que as cevianas AX , BY e CZ′ são concorrentes

(ver Figura 8 abaixo).

Figura 8: Esquema refente a "volta"da demonstração do Teorema de Ceva. [Fonte: Autores.]

Como as cevianas AX e BY e CZ′ são concorrentes, segue que

AZ′

BZ′
· BX
CX
·CY

AY
= 1.

Portanto

AZ′

BZ′
· BX
CX
·CY

AY
=

AZ
BZ
· BX
CX
·CY

AY
.

Fazendo as simplificações, obtemos que

AZ′

BZ′
=

AZ
BZ

,

como no interior de um segmento não podem ter dois pontos denominando as mesmas propor-

ções para os extremos, isso implica que Z′ = Z o que é um absurdo, pois começamos supondo

que CZ não era concorrente a AX e BY em único ponto, portanto esta igualdade só ocorre se

AX ,BY e CZ são colineares. �

 

A Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura,  
Matemática Aplicada e Educação Matemática.  

Tudo junto e Misturado? 
 

                     Ji-Paraná – RO, 22 a 25 de Setembro de 2020 

ANAIS 

Anais da XX Semana de Matemática
ISBN 978-85-7764-034 358



   
 

Observação 3.1 Existem outros casos particulares em que vale o Teorema de Ceva, conforme

ilustra a Figura 9 abaixo .

Figura 9: Casos particulares do Teorema de Ceva. [Fonte: Autores.]

Quando a interseção das cevianas é do lado externo do triângulo sobre um lado e sobre

um vértice.

Definição 3.2 Uma bissetriz é um segmento de reta que, dividindo um ângulo de um triângulo

em duas partes iguais, une o vértice desse ângulo ao lado oposto.

Teorema da Bissetriz interna: Seja AD a bissetriz do ângulo ∠BÂC, então
DB
DC

=
AB
AC

.

A demonstração pode ser verificada em [2]

Figura 10: Esquema para observação do Teorema da Bissetriz Interna. [Fonte: Autores.]

Aplicação do Teorema de Ceva. Dado um triângulo ∆ABC, então as bissetrizes são concor-

rentes em um único ponto, que é denominado Incentro.

Figura 11: Esquema da aplicação do Teorema de Ceva. [Fonte: Autores.]

Demonstração: Para resolver este problema utilizaremos o Teorema de Ceva. Vamos supor que

a bissetriz do ângulo ∠BÂC encontra o lado BC em P. Da mesma forma, a bissetriz do ângulo
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∠AB̂C encontra o lado AC em Q e a bissetriz do ângulo ∠AĈB encontra o lado AB em R. Agora,

usando o Teorema da Bissetriz interna, temos que

AB
BP

=
AC
CP
⇒ BP

CP
=

AB
AC

.

Da mesma maneira,
CQ
AQ

=
BC
AB

e
AR
BR

=
AC
BC

. Então, multiplicando todas as equações, obtemos

BP
CP
·CQ

AQ
· AR

BR
=

AB
AC
· BC

AB
· AC

BC
= 1.

Portanto, como
BP
CP
· CQ

AQ
· AR

BR
= 1, segue do Teorema de Ceva que todas as bissetrizes são

concorrentes.

4 Relação entre os Teoremas de Ceva e de Menelaus

Nesta seção exporemos a relação entre Teorema de Menelaus com o Teorema de Ceva.

Antes de apresentarmos esta relação precisaremos da seguinte definição.

Definição 4.1 Dados os pontos A, B, M e N em uma reta cuja distribuição é da maneira como

mostra a figura 12. Dizemos que os pontos M e N dividem harmonicamente o segmento AB

quando
NA
NB

= k =
MA
MB

, isto é quando M e N dividem o seguimento AB em proporções iguais.

Esses pontos são chamados de conjugados harmônicos na razão k sobre AB.

Figura 12: Esquema para visualização dos conjugados harmônicos. [Fonte: Autores.]

Uma vez definido a noção de conjugado harmônico é possível relacionar os teoremas de

Ceva e Menelaus. Para isto, em um triângulo ∆ABC, tome um ponto Y no lado AC e um ponto

Z no lado AB de modo que a reta
←→
Y Z não seja paralela ao lado BC, como mostrado na Figura 13

abaixo.

Como é possível ver também na figura 13 , a reta
←→
Y Z corta o prolongamento do lado AB no

ponto X ′ e construindo a cevina que sai do vértice C para o ponto Z, e a ceviana que sai do

vértice B para ponto Y , além disso, trançando a ceviana que sai de A e passa por P, o ponto de

encontro de CZ e BY obtemos o ponto X . Além disso as cevianas AX , BY e CZ se intersectam

em um único ponto,
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Figura 13: Relação entre os Teoremas de Ceva e de Menelaus via conjugados harmônicos.
[Fonte: Autores.]

Com essas informações podemos aplicar os teoremas de Ceva e Menelaus no triângulo

ABC formando as seguintes equações

Pelo Teorema de Ceva:
ZA
ZB
· BX
CX
·CY

AY
= 1. (7)

Pelo Teorema de Menelaus:

ZA
ZB
· BX ′

CX ′
·CY

AY
= 1. (8)

Igualando e simplificando as equações (7) e (8) teremos

BX
CX

=
BX ′

CX ′
⇔ X e X ′ são conjugados harmônicos.

Com isso concluímos que os teoremas não são equivalentes, pois por mais que tenham hipóteses

muito parecidas os pontos X e X ′ não são os mesmos, mas estes estão intimamente ligados pois

são conjugados harmônicos de razão k com k ∈ R sobre o lado AB do triângulo.

5 Conclusões Finais

Podemos observar a relação entre Ceva e Menelaus pela ótica de qualquer um desses

teoremas, isto é, a partir dos três pontos colineares do Teorema de Menelaus podemos sempre

mover dois pontos nos lados ou prolongamentos, preservando o terceiro ponto fixo e a coline-

aridade, consequentemente, o posicionamento do seu conjugado hormônico. Por outro lado,

dadas três cevianas que respeitem o Teorema de Ceva, podemos sempre mover dois pontos nos

lados ou prolongamentos de lados que as definem, preservando de maneira idêntica ao Teorema

de Menelaus a posição do terceiro ponto e novamente do seu conjugado harmônico.
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Figura 14: Interação dos conjugados harmônicos no aplicativo GeoGebra. [Fonte: Autores.]

É muito mais fácil observar esta relação através de um exemplo, a Figura 14 foi produ-

zida por meio do GeoGebra, e através dela é possível ver que, quando movemos os pontos Y

e Z mantendo as condições dos Teoremas de Ceva e Menelaus, os pontos X e seu conjugado

harmônico X ′ mantém-se parados durante toda essa movimentação.
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